
Protokół Nr III/7/2015 

Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa  

ze wspólnego posiedzenia z Komisją Budżetu i Gospodarki 

w dniu 28 grudnia 2015r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 

Porządek posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego posiedzenia. 

3. Budżet na 2016r. – dyskusja. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Ad 1. 

 Posiedzenie Komisji otworzyła Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy. 

 

Ad 2. 

Komisja jednogłośnie wybrała Radnego Zygmunta Ochmana na Przewodniczącego 

posiedzenia. 

 

Ad 3.  

 Radny Zygmunt Ochman w pierwszej kolejności poprosił Artura Olszewskiego Radcę 

Prawnego o wyjaśnienie kwestii związanych z procedowaniem w przypadku budżetu oraz 

innych kwestii organizacyjnych. 

 Artur Olszewski Radca Prawny wyjaśnił, że jeśli chodzi o autopoprawki do projektu 

uchwały, to podmiot, który inicjuje projekt uchwały zawsze ma prawo złożyć autokorektę 

i jest to suwerenne prawo autora. Na sesji głosuje się cały projekt uchwały łącznie 

z autopoprawką. W przypadku projektu budżetu autopoprawki może zgłaszać tylko Wójt. 

Rada Gminy ma prawo zgłaszać zmiany do projektu uchwały budżetowej, ale nie może 

obniżać dochodowości budżetu. Jeżeli komisja chce wprowadzić poprawki do uchwały, to 

sugeruje to Wójtowi. Jeżeli wójt się na nie zgodzi, to nie ma problemu, a jeśli nie, to Komisja 

musi przygotować własny projekt.  

 Radny Dariusz Kraszewski zapytał, z czego to wynika? 

 Radca Prawny wskazał, że w Statucie Gminy jest zapisane, kto posiada inicjatywę 

uchwałodawczą. Radca dodał, że chodzi o formę, proponowana zmiana musi mieć formę 

pisemną, projekt uchwały musi uzyskać aprobatę Radcy Prawnego i Skarbnika. Zmiana 

powodująca zmniejszenie dochodów może być wprowadzona wyłącznie za zgodą organu 

wykonawczego. 

 Radny Dariusz Kraszewski zapytał o zmiany powodujące przesunięcia środków 

pomiędzy paragrafami? 

 Artur Olszewski wyjaśnił, że w takim przypadku zgoda nie jest wymagana, ale 

wówczas może to być tylko w formie projektu uchwały, ale jeżeli Wójt nie miałby nic 

przeciwko proponowanej zmianie, to mógłby to wprowadzić autopoprawką i wówczas można 

byłoby uniknąć całej procedury przygotowania projektu uchwały. 

Radny Sylwester Bąkowski zapytał czy w związku z wnioskami przyjętymi przez 

Komisję Budżetową, Przewodniczący Komisji powinien przygotować projekt uchwały? 

Mecenas Olszewski poinformował, że jeżeli nie było sygnału ze strony Wójta, że się 

na to zgadza, to powinien być projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową.  
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Przewodniczący Ochman poprosił o wyjaśnienie kwestii zmiany innych projektów 

uchwał podczas ich opiniowania przez Komisje. 

Radca Prawny wyjaśnił, że jeżeli zmiana projektu uchwały była wynikiem prac 

Komisji i autor projektu wyraził zgodę na zmiany, to nie musi być to w formie uchwały 

zmieniającej. Wówczas należy zapisać w protokole, że autor wyraził zgodę na wprowadzenie 

zmian. Generalnie Komisje opiniują projekty uchwał, ale jeżeli wg Komisji projekt uchwały 

wymaga zmiany, a autor nie akceptuje tych zmian, to wówczas konieczny jest projekt 

uchwały Komisji. 

Następnie dyskutowano o terminach prac Komisji nad projektem budżetu zawartych 

w procedurze budżetowej oraz wnioskach przyjętych przez Komisje. 

Radny Sylwester Bąkowski zauważył, że w związku z tym, że Radni otrzymują 

materiały na sesję zazwyczaj na 7 dni wcześniej, a posiedzenia często odbywają się dzień lub 

dwa przed sesją, to trudno będzie zachować procedurę inicjatywy uchwałodawczej w 

przypadku zmiany projektu uchwały. 

Radny Zygmunt Ochman zaapelował o rozważenie możliwości dopuszczenia 

stanowisk komisji tak jak dotychczas, jako ich inicjatywy uchwałodawczej. P. Ochman 

przyznał, że warto byłoby pozostać przy dotychczasowym trybie prac nad projektem budżetu 

Gminy.   

Radca Prawny stwierdził, że z protokołu musi wynikać, iż proponowane zmiany 

zostały przegłosowane przez Radę Gminy przed głosowaniem projektu uchwały. 

Kolejną kwestią poruszaną w dyskusji była sprawa udzielania głosu mieszkańcom 

podczas dyskusji nad projektami uchwał. 

Radca Prawny stwierdził, że nie powinno być sytuacji, że mieszkańcy dyskutują nad 

projektami uchwał. Udział społeczeństwa w sesji wynika z tego, że posiedzenia komisji są 

jawne i każdy ma prawo wstępu na posiedzenie Komisji czy sesję i przysłuchiwania się 

obradom. Goście mogą zabierać głos w wolnych wnioskach.  

Radni doszli do konsensusu, że należy ograniczyć głosy gości, ale nie może być 

zakazu zabierania głosu przez mieszkańców. Głosu udziela Przewodniczący Rady Gminy i to 

od jego wyczucia będzie zależało, kiedy udzieli głosu, a kiedy nie udzieli. 

 

Następnie Komisje przystąpiły do ostatecznej dyskusji nad projektem budżetu Gminy 

na 2016r.  

Zygmunt Ochman Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki zaproponował, aby 

Komisje wróciły do projektu budżetu, który został przedłożony Radnym 15 listopada 2015r. 

z uwzględnieniem zmiany polegającej na zmniejszeniu środków na kanalizację 

i zmniejszeniem deficytu. Natomiast w styczniu Komisje popracowałyby nad zmianą budżetu 

w oparciu o przyjęte dotychczas wnioski Komisji i autopoprawki Wójta. Radny przyznał, że 

jest za tym, żeby budżet został w takiej formie uchwalony na jutrzejszej sesji. P. Ochman 

zwrócił się do Skarbnik Gminy o informację, czy możliwe jest zmniejszenie deficytu? 

Skarbnik Gminy przyznała, że zmniejszenie deficytu jest możliwe, ale łatwiej jest 

wprowadzić większy deficyt przy uchwalaniu budżetu, niż zwiększać deficyt w trakcie roku. 

Skarbnik poinformowała, że jest jeszcze jedna autopoprawka, która dotyczy klasyfikacji 

budżetowej.  

Radny Sylwester Bąkowski zauważył, że na posiedzeniu Komisji Budżetu 

i Gospodarki w dniu 7 grudnia p. Skarbnik poinformowała, że deficyt należy zmniejszyć i to 

zostało już dokonane. Poza tym Komisje nie mogą nie przyjąć autopoprawek Wójta.   

Radny Dariusz Kraszewski zapytał, na czym polega trudność zwiększenia deficytu 

w trakcie roku i czy zdarzyło się, że RIO nie zaopiniowała pozytywnie zwiększenia deficytu? 

Czesława Kaim Skarbnik wyjaśniła, że trudniej jest uzyskać pozytywną opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowa, ponieważ RIO bardziej wnikliwie bada możliwość 
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zwiększenia deficytu, ale przyznała, że nigdy nie było takiej sytuacji, żeby gmina nie 

uzyskała pozytywnej opinii. 

Adam Sulewski Wójt Gminy stwierdził, że poza zgłoszonymi wcześniej nie ma innych 

autopoprawek i chciałby, żeby ten budżet został uchwalony ze względu na dwie strategiczne 

inwestycje. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokólu będzie długotrwała, a nie można 

mieszkańców narażać na braki wody. Jeśli chodzi o halę w Pustelniku, to co roku są nabory 

wniosków na dofinansowanie takich inwestycji i korzystniej są punktowane wnioski, kiedy 

został już rozstrzygnięty przetarg na budowę. Nabór wniosków będzie w lutym, a w styczniu 

byłby rozstrzygnięty przetarg. 

Czesława Kaim Skarbnik Gminy dodała, że jeśli chodzi o drogę w Wólce Pieczącej, to 

w przypadku ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych, ta inwestycja i jej 

finansowanie musi wynikać z budżetu, dlatego należy przenieść środki pomiędzy 

paragrafami. 

Radny Piotr Matusik zaapelował o wykonanie modernizacji do lata, a Radny Dariusz 

Kraszewski zapytał, na jakiej podstawie została zaplanowana modernizacja stacji, a nie 

budowa kolejnego źródła wody? Radny zaproponował wykonanie analizy hydrologicznej. 

Adam Sulewski Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi Radnego Piotra Matusika 

stwierdził, że nie ma takiej możliwości, żeby modernizacja stacji została zakończona do lata. 

Jeśli chodzi o źródło wody, to jest ono bardzo duże, ale urządzenia na stacji są tak stare, że 

nie nadążają z filtrowaniem wody, a p. Pyrzanowski latem w weekendy ręcznie steruje 

filtrowanie wody. Po modernizacji byłaby znacznie większa wydajność studni. Obecne złoże 

wody powinno wystarczyć na ok. 30 lat. Wystarczy zmienić technologię i stacja będzie jak 

nowa. Modernizacja przebiegałaby tak, żeby nie było braków wody. 

Radny Sylwester Książek stwierdził, że na stacji jest utajnionych wiele rzeczy. Były 

awarie i powyrywane wodomierze. Technologia miała być nowoczesna, a okazała się 

przestarzała. 

Po czym Dariusz Kraszewski stwierdził, że Komisja Budżetowa powinna przyjąć 

wniosek zgłoszony przez przewodniczącego tej Komisji i jeżeli p. Wójt nie zgodzi się na takie 

rozwiązanie, to komisja powinna skorzystać z inicjatywy uchwałodawczej i przygotować 

swoją propozycję budżetu. 

Radny Sylwester Bąkowski zapytał o argumentację braku zgody na autopoprawki 

Wójta. 

Zygmunt Ochman Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Komisja Budżetu 

i Gospodarki 7 godzin spędziła nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnymi i w tej chwili ma się 

to nijak do budżetu. 

Radna Elżbieta Król przyznała, że uważa, iż budżet na 2016r. należy uchwalić na tej 

sesji, żeby wreszcie zacząć coś robić, żeby ruszyć z inwestycjami. Trzeba złożyć wniosek 

o dofinansowanie budowy hali, bo jeżeli ta inwestycja zostanie przesunięta w czasie, to 

kolejne inwestycje również. 

Po długiej i wyczerpującej dyskusji Przewodniczący Zygmunt Ochman poddał pod 

głosowanie wniosek o pozytywnie zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2016r.  

Komisja w głosowaniu oddała 2 głosy za wnioskiem, 5 przeciw i 1 wstrzymujący się 

od głosowania. 

W związku z tym, że jeden z członków Komisji Budżetu i Gospodarki miał 

wątpliwość, jaki wniosek był głosowany, Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie 

wniosek o reasumpcję głosowania i poinformował, że głosować będzie tylko Komisja 

Budżetowa.  

Wniosek o reasumpcję głosowania komisja przyjęła 7 głosami za, przy 1 przeciw. 
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Kolejnym wnioskiem, który został poddany pod głosowanie był wniosek o pozytywne 

zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2016r. Również głosowała tylko Komisja 

Budżetowa 

Komisja Budżetu i Gospodarki 4 głosami przeciw, przy 3 głosach za i 1 

wstrzymującym się od głosowania nie przyjęła wniosku o pozytywne zaopiniowanie projektu 

budżetu Gminy z autopoprawkami Wójta Gminy. 

Następnie Radny Sylwester Bąkowski zaapelował do Radnych Zygmunta Ochmana 

i Dariusza Kraszewskiego o wyartykułowanie swoich uwag do projektu budżetu 

i uzasadnienie dlaczego są przeciwni temu projektowi z autopoprawkami Wójta. 

Radny Zygmunt Ochman stwierdził, że nawet autorzy strategii rozwoju Gminy 

uważają, że jeśli chodzi o halę sportową, to inwestycja jest przesadzona w stosunku do 

wielkości szkoły i Gminy. Autorzy strategii zalecają inwestowanie w kanalizację. Podejmując 

decyzję o budowie hali, Rada blokuje sobie możliwość pozyskiwania dofinansowania na 

inwestycje w ostatniej perspektywie unijnej. Radny podkreślił, że zrównoważony rozwój, to 

inwestowanie w różne dziedziny działalności Gminy, w tym oświatę. Ale inwestowanie 

w oświatę, to nie tylko budynki, ale również wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli, sale 

specjalistyczne w szkołach. Poza tym należy inwestować w organizacje pozarządowe itd. Nie 

należy skupiać się tylko na budowaniu budynków. Jeśli chodzi o przyciągnięcie uczniów do 

szkoły, to zachętą nie mogą być tylko mury, ale m.in. oferta zajęć pozalekcyjnych.  

Radny Sylwester Bąkowski zauważył, że okoliczne Gminy mając na uwadze 

zrównoważony rozwój idą właśnie w tym kierunku i budują hale sportowe.  

Radna Elżbieta Król zauważyła, że jeżeli na tej sesji nie zostanie uchwalony budżet, to 

za miesiąc będą proponowane inne rozwiązania. Rada Gminy zmarnowała cały rok, 

poszukiwała różnych alternatyw hali, ale nic z tego nie wyszło. Projekt jest taki, jaki jest, hala 

w Pustelniku jest potrzebna, ale nie takich rozmiarów. Na dzień dzisiejszy nie ma innego 

projektu i chodzi o to, żeby następny rok nie przeszedł bez skutku. 

W tym momencie obrad Radny Piotr Matusik opuścił posiedzenie komisji. 

Waldemar Z. stwierdził, że nie jest tak, że 2 duże inwestycje zablokują możliwości 

budżetowe. W 2016r. będzie rezerwa budżetowa i Gminę będzie stać na ewentualny kredyt, 

żeby pozyskać środki unijne. P. Z. przyznał, że potrzebne są również inne działania 

w oświacie, ale budowa hali potrwa kilka lat. Jeśli chodzi o kanalizację, to należy się 

zastanowić, w którym kierunku pójść.  

Radny Sylwester Książek stwierdził, że jest jeden dzień, żeby się zastanowić, może 

należy wystąpić do Ministerstwa Sportu czy budować halę i czy Ministerstwo Sportu popiera 

tę inwestycję.  

Radny Dariusz Kraszewski nie zgodził się ze stwierdzeniem, że ten był zmarnowany. 

P. Kraszewski przyznał, że uważa, iż hala w Pustelniku jest potrzebna, ale taka na jaką Gminę 

stać. Budowa sali z boiskiem zewnętrznym powinna zostać rozpoczęta w 2017r. po 

uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego dla Pustelnika. W 2018r. można 

rozpocząć budowę przedszkola w Stanisławowie, ale do tego czasu może się okazać, że jest 

ono już niepotrzebne. Radny zauważył, że modernizacja stacji miała kosztować 400 tys. zł, a 

nagle okazuje się, że będzie kosztowała 1.300.000zł. Radny podkreślił, że chodzi mu o 

przemyślane inwestycje. Należy się zastanowić nad kierunkiem inwestowania w kolejnych 

latach. Wieloletni Plan Inwestycyjny powinien być realizowany. Radny zwrócił również 

uwagę na niebezpieczeństwo, że może dojść do sytuacji, że wykonawca kanalizacji zejdzie 

z placu budowy, ponieważ oferta była rażąco niska. 

Radny Sylwester Bąkowski stwierdził, że w Radzie nie ma decyzyjności, bo Radni nic 

nie zrobili. Na razie marnuje się czas na czwarte posiedzenie Komisji Budżetowej. Niektórym 

Radnym zależy na tym, żeby przewrócić wniosek wypracowany wspólnie z p. Wójtem. Nie 
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ma potrzeby przeciągania uchwalenia budżetu na styczeń. Dziś należy wypracować jakiś 

wspólny wniosek.  

Adam Sulewski Wójt Gminy sprostował, że modernizacja stacji nie będzie kosztowała 

1.300.000zł, tylko maksymalnie 1.030.000zł. Budowa nowej stacji, to kilka lat i kilka 

milionów złotych. Za tę kwotę będzie prawie nowa stacja. Wójt Gminy stwierdził, że praca 

Radnego, to umiejętność podejmowania szybkich decyzji. Jeżeli rada nie uchwali budżetu, to 

kolejny miesiąc będzie stracony, to kolejne materiały itd. Radni muszą się przestawić, że teraz 

są Radnymi całej Gminy. Wójt stwierdził, że nie ma już czasu na kolejne dyskusje, ponieważ 

nie zmieni autopoprawek i zaapelował o uchwalenie budżetu na jutrzejszej sesji.  

      

Ad 4. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Stanisławów na lata 2016-2024 

Czesława Kaim Skarbnik Gminy omówiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stanisławów na lata 2016-2024 wraz ze zmianami związanymi z autopoprawką Wójta 

do Budżetu Gminy na 2016r. i poinformowała, że poprzednia prognoza obejmowała lata do 

2020, a ten projekt obejmuje lata 2016-2024 i co roku ten dokument jest modyfikowany. 

Radny Zygmunt Ochman stwierdził, że do 2020r. nie ma zaplanowanych większych 

inwestycji w zakresie kanalizacji, na budowę dróg w 2016r. też zostało zaplanowane niewiele. 

Radny Dariusz Kraszewski zapytał czy była przeprowadzona analiza, jak WPF ma się 

do strategii i co w ogóle dzieje się ze strategią? 

Adam Sulewski Wójt poinformował, że chciałby, żeby strategia została uchwalona 

w styczniu i żeby komisje zebrały się w tej sprawie. 

Następnie Zygmunt Ochman Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie 

wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 

 Komisja 5 głosami za przy 1 wstrzymującym się od głosowania pozytywnie 

zaopiniowała projekt budżetu Gminy z autopoprawkami Wójta Gminy.  

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Stanisławów na 2016 rok. 

 Jadwiga Będkowska Sekretarz Gminy poinformowała, że sugestie zmian do 

Programu, zgłoszone przez Radną Monikę Uścińską na poprzednim posiedzeniu komisji 

zostały uwzględnione w projekcie uchwały i omówiła te zmiany. 

 Radny Dariusz Kraszewski poruszył kwestię finansowania zajęć sportowych ze 

środków przeznaczonych na profilaktykę. Radny poprosił o przygotowanie na sesję 

sprawozdania z działalności Uczniowsko-Parafialno Ludowego Klubu Sportowego w zakresie 

prowadzonych zajęć. P. Kraszewski przyznał, że chciałby, żeby to była prawdziwa 

profilaktyka i zwrócił uwagę na skalę przemocy. Radny zaapelował o podjęcie próby 

spożytkowania tych środków na inne cele profilaktyczne niż sport. Zajęcia sportowe 

w ramach profilaktyki są kierowane do chłopców, a dziewczynki są dyskryminowane,   

 Sekretarz Gminy przyznała, że p. Kraszewski ma rację, bo sportu nie można 

finansować z pieniędzy na profilaktykę i jeśli Skarbnik Gminy uda się w budżecie Gminy 

wygospodarować 20 tys. zł na sport, to środki planowane na zajęcia sportowe zostaną 

przeznaczone na inne zajęcia profilaktyczne. P. sekretarz zauważyła również, że tak naprawdę 

z tych zajęć sportowych korzystają dzieci i młodzież z Gminy Stanisławów. Ponadto poprzez 

sport Gmina jest promowana.  

 Zygmunt Ochman przewodniczący zwrócił uwagę, że w tej sytuacji Radni mogą 

jedynie zwrócić się do Wójta Gminy, żeby w tym roku zgłosił tą zmianę autopoprawką, albo 

uwzględnił to w przyszłorocznym budżecie.  
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Adam Sulewski Wójt stwierdził, że środków na profilaktykę jest całkiem sporo 

i zajęcia sportowe powinny być z tego funduszu finansowane, są też nowe dziedziny 

w Programie.  

Wójt Gminy wyraził również uznanie dla działań Beaty Wąsowskiej Kierownika 

GOPS i zarazem Przewodniczącej GKRPA, która stara się, żeby coś zrobić dla osób 

potrzebujących, pozyskuje środki dla osób biednych, włączyła GOPS w akcję ,,Szlachetna 

Paczka”, dzięki czemu wiele rodzin otrzymało duże wsparcie.  

Waldemar Z. zwrócił się z prośbą o uchwalenie programu i zaapelował, aby projekty 

klubu ,,TĘCZA” obejmowały również inne szkoły, nie tylko Stanisławów. 

Następnie dyskutowano o wyjazdach dzieci na basen w ramach profilaktyki i ofercie 

zajęć dla kobiet. 

Radny Dariusz Kraszewski zaapelował o rozważenie możliwości wygospodarowania 

środków na finansowanie sportu z budżetu Gminy, 

Skarbnik Gminy i Wójt Gminy zapewnili, że jeżeli uda się takie środki 

wygospodarować w budżecie, to przy okazji najbliższych zmian w budżecie, kwota 20 tys. zł 

zostanie przeznaczona na sport.  

Komisja nie opiniowała projektu uchwały, ponieważ zaopiniowała go na poprzednim 

posiedzeniu. 

 

Ad 5.  

Komisje zapoznały się z wnioskiem p. Zbigniewa Popławskiego dot. umieszczenia 

w budżecie Gminy na 2016r. 200 tys. zł na projekt i budowę drogi gminnej oraz 150 tys. zł na 

wykonanie projektu i budowę oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Wybraniecka. 

Czesława Kaim Skarbnik Gminy poinformowała, że wsie: Ołdakowizna i Wólka 

Wybraniecka nie maja oświetlenia. W projekcie budżetu na 2016r. zostało zaplanowane 

oświetlenie w tych wsiach, ale tylko na odcinkach gdzie są budynki przy drodze. 

 

 Adam Sulewski Wójt Gminy poinformował, że Komisja Społeczna sceptycznie 

wypowiedziała się na temat wyprowadzenia Ośrodka Zdrowia ze Szkoły w Pustelniku 

i przyjęcia propozycji Prezesa CENTRUM. Dobrze byłoby, aby w styczniu Radni 

przedyskutowali tę sprawę i ustalili warunki dzierżawy ośrodków zdrowia. 

 Radny Sylwester Książek zwrócił się o przygotowanie materiałów na temat świadczeń 

dla pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. 

 Waldemar Z. zwrócił się do Wójta Gminy o przygotowanie ewentualnych skutków 

wprowadzenia ustaw oświatowych i kwoty wolnej od podatku oraz o rozpoczęcie prac nad 

regułą wydatkową. P. Z. stwierdził, że należy opanować wzrost wydatków bieżących 

w porównaniu z dochodami bieżącymi. 

 

Ad 6. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji 

zamknął posiedzenie Komisji.   

   

Protokołowała           Zastępca Przewodniczącego Komisji  

 

            Hanna Pietrzyk         Agata Tabor 

 


