
 

Protokół Nr III/5/2015 

Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa  

z posiedzenia w dniu 25 listopada 2015r. 

 

 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 

Porządek posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Informacja na temat zamiaru zmiany obsługi medycznej dla mieszkańców 

Gminy  

5. Zaopiniowanie projektów uchwał i spraw na sesję.  

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad 1. 

Posiedzenie Komisji otworzyła Agata Tabor Wiceprzewodnicząca Komisji.  

 

Ad 2. 

Agata Tabor Wiceprzewodnicząca Komisji porządek posiedzenia. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Ad 3. 

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

z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Ad 4.  

Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że przymierza się do zmiany obsługi 

medycznej dla mieszkańców Gminy. W związku z niezadowoleniem mieszkańców z opieki 

medycznej zrobił rozeznanie wśród innych podmiotów świadczących takie usługi. Adam 

Sulewski poinformował, że odbył już spotkania z Prezesem Centrum i Dyrektorem SPZOZ 

w Mińsku Mazowieckim. Celem tych spotkań było rozeznanie sytuacji czy inne podmioty 

byłyby zainteresowane sprawowaniem podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy 

z jednoczesnym zainwestowaniem w remont ośrodka zdrowia w Stanisławowie. SPZOZ nie 

za bardzo jest zainteresowany inwestowaniem, natomiast Prezes Centrum jest gotów 

zainwestować w Gminę 700 tys. zł, z czego 200 tys. poszłoby na remont wewnątrz budynku 

ośrodka zdrowia, zaś 500 tys. na pobudowanie ośrodka (pawilonu) w Pustelniku. Gmina 

musiałaby zrobić termomodernizację ośrodka we własnym zakresie. Taki ośrodek, Centrum 

wybudowało już w Strachówce i mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Jest to dość atrakcyjna 

oferta, bo dzięki budowie ośrodka w Pustelniku zwolniłyby się pomieszczenia w szkole. Wójt 

przyznał, że chciałby poznać zdanie Radnych na ten temat. Na dzierżawę ośrodka zdrowia 

będzie przetarg. Centrum jest solidną firmą i ten kierunek działania wydaje się korzystny 

i właściwy. Ośrodek w Pustelniku byłby czynny cały dzień, a nie jak dotychczas tylko kilka 

godzin dziennie. 

Radna Agata Tabor zapytała, na ile lat opiewałaby umowa dzierżawy gruntu pod 

pawilon i jakie byłyby warunki. 

Adam Sulewski poinformował, że umowa opiewałaby na 10 lat i Centrum płaciłoby za 

dzierżawę gruntu.  
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Radna Monika Uścińska stwierdziła, że Radni powinni otrzymać ofertę i poprosiła 

o wyjaśnienie odnośnie zwolnienia pomieszczeń w Pustelniku i kto będzie właścicielem 

budynku.  

Radna Elżbieta Król zapytała o lokalizację pawilonu. 

Adam Sulewski Wójt wyjaśnił, że najlepsze miejsce pod pawilon byłoby przy remizie 

OSP, właścicielem będzie Centrum, poza tym jest to budynek, który w każdej chwili można 

przenieść. Jeśli chodzi o pomieszczenia, to w tej chwili ośrodek zdrowia mieści się w Szkole 

i po wybudowaniu pawilonu zostanie ze szkoły przeniesiony. Szkoła z powrotem odzyska do 

dyspozycji te pomieszczenia.  

Radna Elżbieta Król zauważyła, że należy bardzo dokładnie i precyzyjnie sporządzić 

umowę dzierżawy, ażeby zabezpieczyć interesy Gminy tak, żeby podmiot realizował ofertę 

w zakresie opieki zdrowotnej. 

Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że jest sceptycznie nastawiony do SP ZOZ, 

ponieważ Gmina ma złe doświadczenia ze współpracy z tym podmiotem. Radny również 

zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczenia interesów Gminy w umowie dzierżawy. Rada 

Gminy może tylko określić ogólny zarys oczekiwań, ale ofertę na świadczenie usług muszą 

przygotować oferenci. Poza tym musi to być w formie konkursu. Podmiot, który wygra 

konkurs musi zapewnić stałych lekarzy, bo dla pacjentów jest to ważne. 

Wójt poinformował, że umowę można rozwiązać wcześniej, ale wówczas trzeba 

byłoby zwrócić koszt remontu.  

Radna Monika Uścińska przyznała, że pomysł jest dobry, ale Radni nie wiedzą jak do 

tego podejść, ponieważ nie mają odpowiednich informacji. Należy zorganizować serię 

spotkań negocjacyjnych i dopiero wówczas Rada Gminy podejmie decyzję. 

Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że spotkania odbędą się, ale dopiero po 

otwarciu ofert, ponieważ w tej chwili Rada nie może określić zakresu świadczeń 

medycznych. Radni powinni mieć wgląd do tych ofert. Radny przyznał, że będzie to dość 

skomplikowana operacja, żeby zgrać wszystko w czasie, ale opowiada się za podjęciem 

działań w kierunku ogłoszenia konkursu 

Radna Elżbieta Król zauważyła, że nie można dłużej czekać, bo mieszkańcy są 

niezadowoleni. Wójt powinien ogłosić konkurs, a jak wpłyną oferty, to wówczas można 

negocjować. W tej chwili najważniejsze jest to, żeby zacząć działania. Na pewno ofert będzie 

dużo i wówczas Rada wybierze najkorzystniejszą ofertę.  

Jadwiga Będkowska Sekretarz Gminy poinformowała, że Prezes Centrum na 

spotkaniu powiedział, co może zapewnić, ale opieka specjalistyczna będzie zależała od liczby 

pacjentów. Sekretarz Gminy podkreśliła, że to, iż dany podmiot spotka się z Radnymi nie 

oznacza, że to właśnie on wygra przetarg, ponieważ Gminę obowiązuje ustawa 

o zamówieniach publicznych. Wójt może określić minimum, ale jakie będą oferty tego nikt 

nie wie. Wydaje się, że takie rozwiązanie będzie dobre, ale efekt trudno przewidzieć. Wójt 

oczekuje od Rady Gminy decyzji, czy Urząd Gminy ma podjąć działania w tym kierunku. 

Następnie dyskutowano o uzależnieniu kontraktu z NFZ od dzierżawy pomieszczeń 

w Ośrodku Zdrowia.  

Radna Monika Uścińska zaapelowała, aby Radni wspólnie z Wójtem wypracowali 

warunki dzierżawy. 

Adam Sulewski Wójt Gminy stwierdził, że na tę chwilę oczekuje od Komisji 

stanowiska czy ma podjąć działania w kierunku zmiany podmiotu świadczącego usługi 

medyczne w Gminie i naprawy służby zdrowia. Wójt zwrócił uwagę, że efekt tych działań na 

pewno trzeba będzie poczekać kilka miesięcy.  

Radny Sylwester Książek poinformował, że większość pacjentów zapisuje się do 

najbliższego lekarza. Jeżeli mają się odbyć konsultacje społeczne, to należy określić warunki 
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i zasady na jakich ma być dzierżawiony budynek Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie i grunt 

pod pawilon w Pustelniku. 

Hanna Zielińska zauważyła, że z doświadczenia widać, że jeśli oferent zaoferuje 

bardzo dużo, to potem stara sobie te koszty odebrać kosztem pacjentów, a to jest niepokojące. 

Wójt zauważył, że Centrum jest dużym podmiotem i w związku z tym ma duże 

możliwości.  

W wyniku wyczerpującej dyskusji Komisja jednogłośnie podjęła poniższy wniosek. 

Zobowiązać Wójta Gminy do przygotowania konkursu.  

 

Ad 5. 

W punkcie tym Komisja zaopiniowała projekty uchwał na sesję 

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 

i zwolnień w tym podatku  

Jadwiga Będkowska Sekretarz Gminy poinformowała, że w projekcie uchwały została 

zmieniona treść § 1 ust. 1 pkt. 4 i odczytała brzmienie tego punktu oraz poinformowała, 

że na terenie Gminy nie występuje taki obszar. 

Następnie Agnieszka Wieczorek insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych omówiła 

sposób ustalania stawek podatkowych i omówiła projekt uchwały. 

Przy omawianiu stawki podatku od budynków mieszkalnych Radny Sylwester 

Książek zauważył, że ta stawka jest zbyt duża i mieszkańcy będą to reklamować. Radny 

zauważył, że są osoby, które mają bardzo trudną sytuację i w związku z tym stawka 

powinna zostać obniżona do 0,10zł za m
2
. Te pieniądze idą na urzędników, albo 

inwestycje, a mieszkańcy nie mają żadnych praw. 

Czesława Kaim Skarbnik Gminy stwierdziła, że Rada Gminy nie może za bardzo 

obniżać stawek podatkowych z uwagi na konsekwencje i mówiła te konsekwencje. 

Komisja 6 głosami za, przy 1 wstrzymującym się od głosowania pozytywnie 

zaopiniowała proponowane zwolnienia w podatku od nieruchomości. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

2. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2016 i zwolnień z tego podatku 

Agnieszka Wieczorek insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych poinformowała, że 

podstawą obliczenia stawki podatku rolnego jest cena skupu żyta, którą ogłasza Prezes 

Głównego Urzędu Statystycznego. Prezes obniżył stawkę w stosunku do ubiegłego roku 

i wynosi ona 53,75 zł za 1 dt. P. Wójt zaproponował cenę w wys. 45 zł, Izba Rolnicza 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Sylwester Książek stwierdził, że stawka jest za wysoka i maksymalnie powinna 

wynosić 40 zł.   

Komisja 4 głosami za, przy 1 przeciw i 2 wstrzymujących się od głosowania 

pozytywnie zaopiniowała proponowana cenę skupu żyta.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowane zwolnienia w podatku 

i 6 głosami za przy 1 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

3. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy 

obliczenia podatku leśnego na rok 2016  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowaną cenę drewna 

i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stanisławów  

 Agnieszka Wieczorek insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych poinformowała, że 

w ubiegłym roku z uwagi na wniosek jednego z bardzo dużych podatników, 

posiadających 150 pojazdów stawki podatku od dużych samochodów na 2015r. zostały 
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obniżone. W związku ze zmianą przepisów w tym roku należy zmienić uchwałę, 

pojawiły się pojazdy z większą liczbą osi niż 4. Chociaż na naszym terenie takich 

pojazdów nie ma, to jednak uchwała musi zostać dostosowana do przepisów. Ponadto 

w przypadku autobusów pojawiła się nowa stawka dot. miejsc poza miejscem kierowcy. 

W tym roku ten podatnik również wnioskował o kolejne obniżenie stawek, ale nie było 

na to zgody. Komisja Budżetowa bardziej przyjrzała się samochodom o mniejszym 

tonażu i zaproponowała zmiany w § 1 pkt. 1 i omówiła te zmiany. 

Radna Monika Uścińska zapytała czy wnioskodawca złożył pisemny wniosek? Radna 

zauważyła, że jest to przedsiębiorca, który się rozwija. 

Agnieszka Wieczorek przyznała, że podatnikowi przybywa pojazdów, jednak podatku 

nie płaci w terminie. Agnieszka Wieczorek wyjaśniła, że wniosek był ustny.  

Sylwester Książek stwierdził, że w tej sytuacji trzeba poinformować tego 

przedsiębiorcę, że jeżeli wpłaty podatku będą terminowe, to Rada Gminy rozważy 

kolejną obniżkę stawek podatkowych. 

Radna Monika Uścińska uznała, że wnioskodawca powinien otrzymać informację, że 

jeżeli będzie płacił terminowo podatek, to w przyszłym roku Rada rozważy obniżkę 

stawek.  

Następnie Komisja jednogłośnie przyjęła poniższe wnioski. 

W § 1 pkt.1 projektu uchwały zmniejszyć stawki podatku: 

a) 600 zł 

b) 680 zł  

c) 850 zł 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z proponowanymi zmianami. 

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych  

Agnieszka Wieczorek insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych poinformowała, że 

zmieniły się przepisy i wzory formularzy muszą zostać dostosowane do tych zmian. Przy 

tej okazji formularze informacji zostały uproszczone.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

6. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia 

inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia  

Jadwiga Będkowska Sekretarz Gminy poinformowała, że dotychczasowa uchwała 

obowiązywała od lat, ale z uwagi na zmianę przepisów należy podjąć nową uchwałę. 

Ponadto w związku z sugestią RIO pojawił się w projekcie uchwały wiersz 13 - inne 

pozycje nie wymienione wyżej. Poza tym zostały doprecyzowane przepisy dotyczące 

terminów płatności jak również termin rozliczenia się inkasenta z pobranej opłaty. Stawki 

pozostają bez zmian.  

Radna Elżbieta Król poprosiła o wyjaśnienie czy na targowisku jest zakaz handlu 

drobiem. 

Radny Andrzej Kowalczyk zauważył, że jeśli jest zakaz handlu drobiem, to ustalanie 

stawki jest dawaniem przyzwolenia na taki handel. 

Radny Sylwester Książek zapytał czyj jest plac pod targowiskiem i czy Gmina płaci 

komuś za dzierżawę?  

Czesława Kaim Skarbnik Gminy poinformowała, że cześć działki pod targowiskiem 

jest własnością Gminy a część Gminnej Spółdzielni ,,SCh” i Gmina płaci GS za 

dzierżawę. Skarbnik Gminy poinformowała, że na targowisku obowiązuje zakaz handlu 

żywymi zwierzętami, w tym drobiem.  

Sekretarz Gminy poinformowała, że jeśli komisja zdecyduje, żeby nie uchwalać tych 

stawek, to może taki wniosek przyjąć, ale ta opłata dotyczy wszystkich miejsc 

handlowych na terenie gminy, nie tylko na targowisku.  
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Następnie Radny Michał Cudny miał uwagę do pkt 7. tabeli i zauważył, że trudno jest 

określić powierzchnię stoisk skoro na targowisku nie ma wyznaczonych miejsc. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że aby móc wyznaczyć stoiska trzeba byłoby 

zmodernizować targowisko, a dochody z tego tytułu nie są wystarczająco duże, żeby 

można było to zrobić.  

Radna Monika Uścińska zauważyła, że skoro ustala się stawki opłaty, to powinno się 

zapewnić odpowiednie warunki do handlu. 

Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że w budżecie na przyszły rok nie ma środków 

na ten cel, o targowisku nie ma również mowy w projekcie strategii. 

Pomimo wątpliwości czy Rada Gminy powinna ustalać stawki od sprzedaży żywych 

zwierząt i ptactwa skoro na targowisku obowiązuje zakaz handlu takim towarem, 

Komisja 2 głosami za, przy 5 wstrzymujących się od głosowania pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Następnie dyskutowano na temat kosztów opracowania Strategii Rozwoju Gminy 

i Programu gospodarki niskoemisyjnej. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy 

Stanisławów i wyboru ich Przewodniczących  

Radna Elżbieta Król wyjaśniła, że projekt uchwały został przygotowany w związku 

z jej wyborem na Przewodniczącą Rady Gminy i rezygnacją z przewodniczenia Komisji.  

Komisja nie opiniowała tego projektu uchwały. 

Następnie Radny Sylwester Książek przypomniał, że na ostatniej sesji były czytane 

informacje z analizy oświadczeń majątkowych i radni nie wiedzą czy ktoś nie ma 

niezdolności do pełnienia funkcji Radnego. 

Radny Andrzej Kowalczyk twierdził, że żadnemu Radnemu nie wygasł mandat, więc 

wszyscy są zdolni do pełnienia swoich obowiązków.  

8. Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania należności z tytułu zwrotów kosztów 

podróży służbowych Radnych Gminy Stanisławów na obszarze kraju lub podróży 

zagranicznej  

Radna Monika Uścińska poinformowała, że jest inicjatorką tego projektu uchwały. Do 

tej pory Rada Gminy nie posiadała takich zasad. Taka uchwała daje możliwość dla 

Przewodniczącego Rady Gminy do delegowania Radnych na wyjazdy służbowe. Radna 

wyjaśniła, w jaki sposób dowiedziała się, że nie ma uchwały regulującej te kwestie i jaki 

był powód przygotowania projektu uchwały. 

Czesława Kaim Skarbnik Gminy odczytała art. 25 ust.4 ustawy o samorządzie 

gminnym dotyczący tej kwestii. 

Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że skoro jest pozytywna opinia Radcy 

Prawnego na temat tego projektu uchwały, to nie widzi przeszkód, aby Rada Gminy taką 

uchwałę przyjęła. 

Następnie dyskutowano o zwrocie kosztów podróży służbowych i w jakich 

przypadkach ten zwrot będzie przysługiwał. 

Po czym komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

9.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2016  

Tomasz Zdanowicz członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych poinformował, że ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie nakłada na 

Radę Gminy obowiązek corocznego uchwalania programu. Na terenie Gminy jest 

kilkanaście organizacji pozarządowych. 

Radna Elżbieta Król zapytała o formę współpracy.  
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Tomasz Zdanowicz wyjaśnił, że w budżecie Gminy muszą być zagwarantowane środki 

na współpracę, zadania, które mogą być dofinansowane w ramach współpracy muszą być 

ujęte w statucie organizacji. Współpraca będzie się odbywała na dotychczasowych 

zasadach. Tomasz Zdanowicz omówił, na jakie zadania zaplanowano dofinansowanie.  

Czesława Kaim Skarbnik Gminy poinformowała, że zadania sportowe są realizowane 

ze środków na profilaktykę przeciwalkoholową, bo to też jest pewien rodzaj profilaktyki. 

Oprócz tych środków na sport w budżecie Gminy jest zaplanowane 30 tys. zł. Czasami są 

dofinansowywane drobne zadania nieujęte w Programie, ale zawsze musi być umowa. 

Oprócz sportu był dofinansowywany druk ,,Wieści”, spotkania emerytów, zajęcia 

pozalekcyjne itp.     

Radna Elżbieta Król stwierdziła, że inaczej widzi profilaktykę. Radna przyznała, że 

każde działanie profilaktyczne jest dobre, ale może powinno się co jakiś czas 

zorganizować np. koncert dla młodzieży, żeby w jakiś sposób zająć się młodymi ludźmi. 

W szkole jest słaba profilaktyka, powinny odbywać się spotkania ze specjalistami, może 

z trzeźwiejącymi alkoholikami. Radna przyznała, że problem alkoholizmu istnieje 

w szkołach. 

Radna Monika Uścińska dodała, że narkomanii również. 

  Radna Elżbieta Król zwróciła również uwagę na problem z miejscem spotkań grupy 

AA. P. Król przyznała, że skoro są osoby, które szukają pomocy, to należy ich wspierać. 

Siedziba AA powinna być w Gminnym Ośrodku Kultury, w przeszłości takie spotkania 

odbywały się w GOK. Były również inne działania, należy dawać przykład młodym 

ludziom, że można żyć bez alkoholu.  

 Skarbnik Gminy poinformowała, że na następną sesję będzie przygotowany Program 

profilaktyki i Rada Gminy będzie mogła wprowadzać swoje propozycje. Skarbnik 

zauważyła, że imprezy są działaniami jednorazowymi, natomiast sport, to działanie 

cykliczne.  

 Radna Monika Uścińska zaproponowała organizowanie wieczorków gry w szachy, 

czytania literatury itp., które są działaniami bez kosztowymi. Radna przyznała, że również 

uważa, że grupa AA powinna mieć wyznaczone miejsce na spotkania i należy wyznaczyć 

osobę odpowiedzialną za to. 

 Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że mógłby zająć się tym Dyrektor GOK. 

 Radny Sylwester Książek stwierdził, że na razie żadne działania wychowawcze nie 

mogą być powadzone. Państwu zależy na promowaniu sprzedaży alkoholu, bo ma z tego 

dochód, alkoholicy są promowani, bo otrzymują zasiłki. Może należałoby dać takim 

osobom program do napisania. Radny zwrócił uwagę, że w miejscach publicznych leży 

pełno butelek po alkoholu, które powinny zostać zagospodarowane, a nikt ich nie sprząta. 

Radny zapytał  o liczbę anonimowych alkoholików. 

 Tomasz Zdanowicz wyjaśnił, że nie posiada takich informacji, ponieważ takie osoby nie 

chcąc być rozpoznawalne często jeżdżą na mityngi poza Gminę, a do nas przyjeżdżają 

osoby z innych Gmin. Czasem tych osób jest więcej czasem mniej, a na spotkania AA 

przychodzi ok. 20 osób. 

Komisja 4 głosami za, przy 3 wstrzymujących się od głosowania pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały   

10. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Stanisławów  

Jadwiga Będkowska Sekretarz Gminy poinformowała, że dotychczas nie było takiej 

uchwały i Regionalna Izba Obrachunkowa zaleciła uregulowanie tej kwestii. Został 

przygotowany projekt uchwały, który upoważnia Wójta Gminy do nabywania drobnych 

nieruchomości, bez konieczności każdorazowego podejmowania uchwały. Na posiedzeniu 

Komisji Budżetowej padła propozycja, żeby kwotę zmniejszyć z 50 tys. do 30 tys. 
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Z ustawy wynika, że Wójt bez zgody Rady może wydzierżawić nieruchomość gminną na 

okres do 3 lat. W uchwale jest propozycja, żeby to było do 10 lat. Uchwała dotyczy tylko 

nabywania nieruchomości, w przypadku zbywania zawsze jest konieczna uchwała. 

Radny Sylwester Książek stwierdził, że nie można podjąć żadnej uchwały bez 

zapoznania się z wnioskami Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Komisja 5 głosami za, przy 1 przeciw i 1 wstrzymującym się od głosowania.    

W § 3 ust. 1 uchwały zmniejszyć kwotę do 30 tys. zł.  

Pozytywnie zaopiniować projekt uchwały z proponowaną zmianą. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 

Proponowane zmiany w budżecie Gminy omówiła Czesława Kaim Skarbnik Gminy. 

Radna Elżbieta Król poruszając sprawę zwiększenia środków na dokształcanie dla 

nauczycieli zapytała jak te środki zostały zaplanowane, że ich zabrakło i czy w innych 

szkołach są oszczędności? 

Janusz Wieczorek Dyrektor Samorządowego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego 

poinformował, że dla Szkoły Podstawowej w Stanisławowie te środki zostały 

zaplanowane w wys. 6500zł. Dyrektor wskazała, na jakie działania chce te środki 

przeznaczyć. Na przełomie września i października przez Powiatowy Urząd Pracy został 

uruchomiony Program dla nauczycieli po 50 roku życia na dodatkowe kwalifikacje dla 

nauczycieli. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów, pozostałe 20 % musi pokryć 

pracodawca. P. Dyrektor zwracała się do p. Wójta w tej sprawie i uzyskała zgodę. Do 

programu zostały zgłoszone 2 osoby, w tym p. Wanda Zdanowicz, ale dla niej zabrakło 

już zaplanowanych w budżecie środków, dlatego należy dokonać zmian w budżecie 

w tym zakresie. Ta kwota ok. 700 zł musi zostać zapłacona w tym roku, stąd taki 

wniosek. Pełny koszt tych studiów podyplomowych, to ok. 6000zł, zaś Gmina musiałaby 

zapłacić 1200zł.  

Radna Elżbieta Król stwierdziła, że zastanawia się czy to dofinansowanie jest celowe 

w momencie kiedy nauczyciel jest tuż przed emeryturą. Czy nie powinna skorzystać 

z tego programu młodsza osoba. Radna wyjaśniła, że nie chodzi jej personalnie 

o p. Dyrektor, ale o każdą osobę która tuż przed emeryturą chciałaby skorzystać 

z dofinansowania do studiów i dodała, że nie podoba jej się to. P. Elżbieta Król 

zauważyła, że studia będą trwały lata i p. Zdanowicz długo już nie wykorzysta zdobytej 

wiedzy. 

Radna Monika Uścińska poparła wypowiedź Radnej Elżbiety Król.    

Następnie Janusz Wieczorek omówił sprawę zakupu dodatkowego sprzętu w ramach 

programu dot. eliminacji wykluczenia cyfrowego i konieczność dokonania związanych 

z tym zmian w budżecie Gminy. 

Agata Tabor Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek 

o pozytywne zaopiniowanie zmian.   

W głosowaniu Komisja oddała 3 głosy przeciw i 4 wstrzymujące się od głosowania. 

Wniosek upadł.   

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmiany dotyczące wykluczenia 

cyfrowego. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 

2024  

Radny Andrzej Kowalczyk zauważył, że w projekcie uchwały budżetowej na 2016r. 

brak jest sali gimnastycznej w Pustelniku, rewitalizacji centrum Stanisławowa, 

targowiska i dalszych projektów kanalizacyjnych. Oczekiwania społeczne są duże, są 

projekty, więc należy je realizować. 
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Czesława Kaim Skarbnik Gminy poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Budżetu 

i Gospodarki była dyskusja na temat budżetu. Komisja dokonała pewnych wyliczeń. 

Skarbnik Gminy zapewniła, że wspólnie z p. Wójtem będą jeszcze nad tym pracować.   

Następnie Skarbnik Gminy omówiła zmiany w WPF.  

Komisja 2 głosami za, przy 1 przeciw i 3 wstrzymujących się od głosowania 

pozytywnie zaopiniowała zmianę dot. zwiększenia o 31046 zł wydatków na eliminację 

wykluczenia cyfrowego.  

 Radny Andrzej Kowalczyk opuścił posiedzenie Komisji. 

Ad 6.  

W punkcie tym Radna Elżbieta Król odczytała pismo podpisane przez  Radę 

Rodziców Zespołu Szkolnego w Ładzyniu, Sołtysa wsi Ładzyń, Radną P. Monikę Uścińską, 

i Prezesa OSP z prośbę o: 

- podjęcie uchwały przyjmującej wnioski z przeprowadzonej analizy i rekomendującej 

przeanalizowanie możliwości wpisania inwestycji – rozbudowa Szkoły w Ładzyniu do 

wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy, 

- rozpoczęcie szybkich prac przygotowujących do podjęcia decyzji o ewentualnym 

uruchomieniu inwestycji (studium wykonalności, projekt, kosztorys), 

- zapewnienie w budżecie roku 2016 odpowiednich środków na realizację tych prac 

projektowych. 

 P. Elżbieta Król przyznała, że szkoła jest malutka i warunki do prowadzenia zajęć nie 

są najlepsze. Jeżeli uczniów będzie przybywało, to będzie problem. Rozwiązanie 

proponowane przez społeczeństwo Ładzynia jest dobre, ale należy pamiętać o kosztach. 

W dalszym ciągu nie wiadomo w jakim kierunku pójdą zmiany w oświacie. 

 Radna Monika Uścińska zwróciła się z prośbą do członków Komisji, aby Komisja 

zarekomendowała Radzie Gminy działania społeczności lokalnej i podjęcie uchwały, aby tę 

inwestycję umieścić w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako kluczową. Jest to szansa 

rozwoju społeczności lokalnej. Radna stwierdziła, że nowa władza wprowadza nowe pomysły 

i nie wiadomo jak to wszystko będzie wyglądało.  

 Czesława Kaim zauważyła, że to Radni będą decydować o budżecie i WPF i tę 

inwestycję można wpisać do WPF, ale jak stwierdziła, co będzie w 2020 r. nikt nie wie. Radni 

muszą mieć świadomość, że na duże inwestycje trzeba będzie zaciągać kredyty. 

 Komisja jednogłośnie postanowiła rekomendować Radzie Gminy ten wniosek 

społeczności wiejskiej.     
Radna Elżbieta Król poruszyła sprawę przekazania do Gminnego Ośrodka Kultury 

mebli z Urzędu Stanu Cywilnego i sposobu wykorzystania tych mebli w GOK. 

 

Ad 7. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Wiceprzewodnicząca Komisji 

zamknęła 5 posiedzenie Komisji.  

   

 Protokołowała      Wiceprzewodnicząca Komisji  

 

            Hanna Pietrzyk       Agata Tabor 

 


