
Protokół Nr III/8/2015 

Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa  

ze wspólnego posiedzenia z Komisją Budżetu i Gospodarki 

w dniu 19 stycznia 2015r. 

 
Posiedzenie Komisji odbywało się w Urzędzie Gminy i trwało od godz. 16.00 do 

godz. 19.30. 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności. 

Porządek posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Wybór Przewodniczącego posiedzenia. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję. 

5. Przyjęcie protokołu z 7 posiedzenia Komisji. 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

Ad 1. 

 Posiedzenie Komisji otworzyła Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy, która 

poinformowała, że na posiedzeniu jest obecnych 5 członków Komisji Budżetu 

i Gospodarki i 5 członków Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa.  

 

Ad 2. 

W punkcie tym Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt porządku obrad. 

Następnie Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

 

Ad 3.   

Komisja jednogłośnie wybrała Elżbietę Król Przewodniczącą Rady Gminy na 

Przewodniczącą posiedzenia.  

 

Ad 4.  

- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Gminy Stanisławów na lata 2015-

2025 

 Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w posiedzeniu komisji 

biorą udział autorzy projektu strategii p. Mirosław Olczak i p. Grzegorz Dziarski. Następnie 

p. Król poinformowała, że w dniu 12.11.2015r. wpłynęło pismo p. Wojciecha W. w sprawie 

uwag do projektu strategii i odczytała to pismo.  

 Radny Sylwester Książek zapytał czy p. W. był zaproszony na posiedzenie Komisji 

lub na sesję? Radny stwierdził, że p. W. powinien być obecny na sesji, żeby wyjaśnić pewne 

kwestie.  

 Przewodnicząca poinformowała, że pismo zostało skierowane do komisji, po to, żeby 

wszyscy mogli się z nim zapoznać. Kilka kwestii poruszanych przez p. W. jest już 

nieaktualnych.   

 Adam Sulewski Wójt Gminy odniósł się do uwag p. W., twierdząc, że nie zgadza się 

z nimi. Gmina nie poniosła kosztów w związku z przedłużającą się procedurą budowy hali 

sportowej w Pustelniku. Gmina jest położona w bliskiej odległości od Warszawy i produkcja 

ekologicznej żywności może przynosić dochody i rozwijać się. Gmina jest atrakcyjna 

turystycznie, w Wólce Pieczącej, Zalesiu i Ołdakowiźnie jest dużo lasów, są 2 rzeki. Ludzie 

przyjeżdżają tu aby odpocząć. Do tej pory została wykonana najłatwiejsza, a nie 
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najtrudniejsza część kanalizacji jak twierdzi p. W.. W Stanisławowie jest zwarta zabudowa, 

natomiast w innych wsiach zabudowa jest rozproszona i w związku z tym trzeba będzie 

budować długie odcinki sieci bez przyłączy. Jeśli chodzi o stację uzdatniania wody, to od 

kilku lat występowały problemy z wodą, a rok 2015 był szczególny, brakowało wody 

w studniach. Przez 18 lat stacja nie była modernizowana, studnie nie były czyszczone. 

Modernizacja powinna być przeprowadzana co 5-8 lat. P. W. nie wie nawet, jaka jest 

wydajność stacji twierdząc, że 100 m na godzinę, a faktyczna wydajność wynosi 64 m. Jeśli 

chodzi o dezaktualizację strategii, to w każdym czasie strategię można zaktualizować. Za 

opracowanie strategii Gmina zapłaciła tylko 7 tys. zł, a nie 27 z uwagi na dofinansowanie, 

koszt był niższy również ze względu na zaangażowanie władz Gminy i pracowników urzędu. 

Wójt zauważył, że odbywały się warsztaty, w których p. W. mógł wziąć udział i zgłaszać 

swoje uwagi. Wójt zachęcił również do zadawania pytań autorom strategii i dodał, że 

zarówno strategia i plan gospodarki niskoemisyjnej są niezbędne do zaciągnięcia pożyczek 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Radny Sylwester Książek zapytał o materiał wyjściowy jaki otrzymali autorzy tych 

dokumentów. 

 Mirosław Olczak poinformował, że opracowując projekty strategii i PGN korzystali 

z dokumentów programowych Rady Gminy, danych spisu rolnego i GUS.   

 Grzegorz Dziarski dodał, że analiza SWOT zawiera część analityczną, mocne i słabe 

strony Gminy. Część pracy, głównie przy strategii została przełożona na Gminę, dużym 

zaangażowaniem wykazał się p. Dariusz Kraszewski. Strategia jest dokumentem 

pokazującym warunki rozwoju i szeroki zakres celów i zadań.  

 Radny Sylwester Książek zarzucił, że nie było materiału wyjściowego. 

  Grzegorz Dziarski zapewnił, że wspólnie z p. Olczakiem zapoznali się z ogromem 

dokumentów. Stan jest aktualny na tyle, na ile było to możliwe do określenia i na ile były 

dostępne dokumenty. Najłatwiejsze zostało przez Gminę zrobione, najtrudniejsze dopiero 

przed władzami Gminy. Należy się zastanowić, w którym kierunku Gminy pójść 

w poszukiwaniach kolejnego źródła wody. Są trzy ośrodki w Gminie: Stanisławów, Ładzyń 

i Pustelnik i należy rozważyć gdzie budować drugą stację uzdatniania wody. Jeżeli władze 

Gminy uatrakcyjnią południe Gminy, to dzięki autostradzie może udać się ściągnąć 

inwestycje, które mogłyby być ulokowane w Mińsku Mazowieckim. Niezłym dochodem dla 

Gminy są działki rekreacyjne i można wiele zrobić w kierunku turystyki weekendowej. 

Gmina nie musi być właścicielem terenu, żeby czerpać zyski z rekreacji, ale musi to być 

dobrze wypromowane. 

 Radny Zygmunt Ochman przyznał, że rzeczywiście w strategii jest odniesienie do 

dokumentów źródłowych, najciekawsza jest analiza stanu Gminy i warto się zapoznać ze 

słabymi i mocnymi stronami Gminy. Jeżeli Rada Gminy uchwali strategię w przedstawionej 

postaci, to powinno to mieć odzwierciedlenie w realizacji, w WPF, żeby strategia nie była 

pustym dokumentem. 

 Wanda Zdanowicz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stanisławowie odniosła się do 

niskiego poziomu nauczania w szkołach. Dyrektor Zdanowicz stwierdziła, że autorzy strategii 

opierali się tylko na wynikach egzaminów w VI klasach, ale zauważyła, że szkoła posiada 

raporty ewaluacji zewnętrznej. Z raportów wynika, że pomimo niskich wyników 

sprawdzianów szkoła osiągnęła wysoki stopień spełniania wymagań państwa. 

 Następnie Radny Wiesław Szponar poruszył kwestię wsparcia energetycznego 

i zauważył, że w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej jest mowa o solarach, ale nic się nie 

mówi o fotowoltaice i zapytał dlaczego te urządzenia zostały pominięte? 

 Mirosław Olczak stwierdził, że jeśli chodzi o ogrzewanie wody, to solary są dużo 

bardziej wydajne, poza tym ceny paneli fotowoltaicznych są dość wysokie. Dlatego też 



3 

w PGN jest wskazanie, że solary są bardziej korzystniejsze. Poza tym fotowoltaika bez dotacji 

w budynkach publicznych jest niewykonalna.  

 W tym momencie obrad na posiedzenie Komisji przybył Andrzej Kowalczyk członek 

Komisji Społecznej, Bezpieczeństwa i Ekologii.  

 Następnie dyskutowano na temat opłacalności paneli fotowoltaicznych i odnawialnych 

źródłach energii oraz konkursie na dotacje na poprawę efektywności energetycznej. 

 Mirosław Olczak podkreślił, że posiadanie PGN pozwala Gminie na aplikowanie 

o środki zewnętrzne.  

 Po czym Radny Wiesław Szponar zauważył, że Gmina powinna inwestować 

w agroturystykę i działki rekreacyjne. Przy małych gospodarstwach rolnych rozwój 

agroturystyki miałby sens. 

 Mirosław Olczak stwierdził, że dopóki nie znajdzie się jakiś zapaleniec, to 

agroturystyki nie będzie.  

 Radny Andrzej Kowalczyk zabierając głos ocenił, że zarówno strategia jak i PGN są 

bardzo słabymi opracowaniami. Strategia nie wskazuje głównych kierunków działania 

i zawiera szereg błędów, 75% opracowania dotyczy stanu faktycznego. W tym dokumencie 

powinny się znaleźć konkretne wskazania dla ludzi. Nie ma tez żadnych zapisów 

o dofinansowaniu do zmiany kotłów grzewczych. W poprzednich latach były prowadzone 

działania zmierzające do niskoemisyjności: wymiana oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne, zmian sposobu ogrzewania z węglowego na olejowe, zainstalowanie pomp 

ciepła. Mieszkańcy nadal będą używać do ogrzewania najtańszego paliwa. Żeby to się 

zmieniło musiałby być jakiś bodziec w postaci dofinansowania.  

 Mirosław Olczak, odnosząc się do wypowiedzi Radnego Kowalczyka stwierdził, że 

strategia jest dokumentem, który zakłada możliwie wszechstronne działania przez różne 

podmioty, nie tylko samorząd. Jeśli chodzi o PGN, to są pewne wytyczne, co musi się w tym 

dokumencie znaleźć. Opisanie stanu obecnego to jeden z wymaganych elementów.  

 Radny Zygmunt Ochman zauważył, że na str. 58-65 w PGN są wskazane konkretne 

działania. Radny przyznał, że działań nie brakuje, ale ma wątpliwości czy Gmina będzie 

miała na to odpowiednie środki.  

 Następnie dyskutowano o możliwości wspierania przez Gminę mieszkańców przy 

instalacji solarów.  

 Po wyczerpującej dyskusji Komisja 2 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.   

- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Stanisławów  

 Radny Wiesław Szponar zawnioskował o uwzględnienie w PGN fotowoltaiki.          

Następnie Komisja 4 głosami za przy 2 wstrzymujących przyjęła poniższe wnioski. 

- Na str. 13 podpunkt 1 otrzymuje brzmienie ,,w sektorze komunalnym 218 Mg CO2 

(redukcja emisji o 16,8%) – działania będą polegały na wymianie źródeł ciepła na 

gazowe w budynkach gminnych, termomodernizacji budynków, modernizacji 

oświetlenia ulicznego, wprowadzeniu rozwiązań poprawiających efektywność 

energetyczną instalacji i urządzeń w obiektach gminnych, wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii. 

 - Na str. 62: Działania I.4.1 otrzymuje brzmienie ,,Wykorzystanie energii słonecznej 

w budynkach gminnych – instalacja kolektorów słonecznych, paneli 

fotowoltaicznych  

Działania I.4.3 otrzymuje brzmienie ,,Wykorzystanie energii słonecznej 

w budynkach jednorodzinnych i gospodarstwach rolnych – instalacja paneli 

fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych 

- Pozytywnie zaopiniować projekt uchwały.   
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- Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego 

 Czesława Kaim Skarbnik Gminy poinformowała, że aby móc przekazać środki na 

budowę chodnika przy drodze powiatowej w Wólce Czarnińskiej, Rada Gminy musi podjąć 

uchwałę w tej sprawie. Następnie p. Wójt podpisze porozumienie ze starostą i nastąpi 

przekazanie dotacji. W tej chwili inwestycja jest w trakcie opracowania dokumentacji. 

 Radny Sylwester Książek zapytał, na którym odcinku będzie budowany chodnik?  

 Radny Zygmunt Ochman poinformował, że chodnik będzie budowany po południowej 

stronie drogi na odcinku od drogi krajowej nr 50 do Klubu Rolnika.      

 Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.   

- Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Rządzy  

 Czesława Kaim Skarbnik Gminy poinformowała, że w budżecie Gminy na 2016r. 

została zaplanowana kwota 130 tys. zł na dalszą budowę remizy w Rządzy. Wzorem roku 

poprzedniego najpierw Rada Gminy podejmuje uchwałę określającą warunki dotacji, 

a następnie przekazuje się dotację. Następnie p. Skarbnik poprosiła o naniesienie zmian 

w projekcie uchwały: w § 2 wykreślić wyraz ,,na” i dopisać ,,do dnia”, w § 6 po wyrazie 

,,wykonanie” dodać wyraz ,,uchwały”, w§ 7 zamienić słowo ,,podpisania” na ,,podjęcia”. 

 Następnie Radna Mariola Orłowiec zapytała o stan budowy budynku remizy. 

 Skarbnik gminy poinformowała, że do wykonania pozostały prace wykończeniowe.  

   Radny Wiesław Szponar zapytał o zakończenie budowy budynku remizy 

w Pustelniku. 

 Czesława Kaim poinformowała, że budowa została zakończona, a do zapłacenia 

pozostały 2 faktury.   

 Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.   

- 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  

 Elżbieta Król Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w związku 

z rezygnacją Radnego Zygmunta Ochmana z przewodniczenia Komisji Budżetu i Gospodarki, 

należy wybrać nowego Przewodniczącego tej Komisji. 

 Komisja nie opiniowała tego projektu uchwały.   

- Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki na działanie Wójta Gminy 

 Radny Wiesław Szponar  poinformował, że Komisja Rewizyjna zajmowała się skargą 

mieszkanki gminy na opieszałość Wójta Gminy w podejmowaniu decyzji w zakresie 

zapewnienia dowozu ucznia do szkoły. Po rozpatrzeniu wszystkich dokumentów 

i wysłuchaniu stron, Komisja nie stwierdziła uchybień zarówno ze strony Wójta jak i Janusza 

Wieczorka Dyrektora Samorządowego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego. P. Wieczorek 

starał się pomóc tej mieszkance. Biorąc pod uwagę przepisy, skarżąca nie miała racji. Podczas 

posiedzenia toczyła się dyskusja na temat pomocy skarżącej w wyniku, której Wójt 

zobowiązał się, że będzie dążył i dołoży wszelkich starań, żeby problem dowozu dziecka do 

szkoły rozwiązać. 

 Komisja 4 głosami za, przy 2 wstrzymujących się od głosowania pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały, że skarga jest bezzasadna.   

- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r. 

 Podczas omawiania projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej dyskutowano na temat 

możliwości kontrolowania przez Komisję Rewizyjną wynajmu świetlic wiejskich 

przekazanych do użytkowania przez sołectwa. 

 Jadwiga Będkowska Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Komisja mogłaby kontrolować 

wynajem świetlic tylko wówczas kiedy byłyby one finansowane z budżetu gminy.  
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 Radny Zygmunt Ochman poinformował, że w Wólce Czarnińskiej do ub. roku Rada 

Sołecka prowadziła zeszyt przychodów i rozchodów. Zyski z wynajmu były przeznaczane na 

cele sołectwa tzn. na utrzymanie świetlicy. W ub. roku powstało stowarzyszenie ,,Nasza 

Wólka”, które prowadzi księgowość. Nikt na tej działalności nie zarabia, dochód jest 

przeznaczany na sołectwo. 

 Komisja jednogłośnie postanowiła wykreślić ten pkt. z planu pracy.  

 Następnie Radny Sylwester Bąkowski zaproponował, żeby zawrzeć w planie pracy 

Komisji pkt. dot. kontroli kosztów ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym. 

Komisja przychyliła się do propozycji Radnego Bąkowskiego. 

 Następnie Komisja 5 głosami za, przy 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały wraz z naniesionymi zmianami. 

    

Dodatkowe projekty uchwał na sesję . 

- Projekt uchwały w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016 

Skarbnik Gminy omówiła projekt zmian w budżecie Gminy. Poinformowała, że 

zmiany będą dotyczyły przychodów i rozchodów, jest to związane z tym, że na budowę sieci 

kanalizacyjnej we wsi Retków i Prądzewo-Kopaczewo Gmina nie otrzyma dotacji ze środków 

unijnych. Zamiast finansowania tej inwestycji ze środków unijnych, zostanie ona 

sfinansowana ze środków pochodzących z preferencyjnej, częściowo umarzalnej pożyczki 

zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Zostaną 

również zwiększone środki na modernizację stacji uzdatniania wody do kwoty 1030000 zł. 

Jadwiga Będkowska dodała, że te zmiany pozwolą na aplikowanie o preferencyjne 

pożyczki. Chodzi o to, żeby Gmina mogła szybko złożyć wniosek o środki w WFOŚiGW. 

Następnie Skarbnik poinformowała, że jest też propozycja wprowadzenie nowego 

zadania inwestycyjnego tj. budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Stanisławowie po 

południowej stronie, na odcinku od ul. Radzymińskiej do ul. Mickiewicza. Koszt tego zadnia 

to ok. 50 tys. zł i środki na realizację zostaną przeniesione z bieżącego utrzymania dróg.  

Adam Sulewski Wójt dodał, że chodnik jest potrzebny ze względów bezpieczeństwa, 

bo codziennie chodzą tamtędy dzieci do szkoły, a podczas opadów deszczu tworzy się błoto. 

Wójt podkreślił, że trzeba to jak najszybciej zrobić. 

Radna Elżbieta Król zauważyła, że należy podjąć jakieś działania w kierunku 

rewitalizacji Rynku w Stanisławowie.   

Następnie dyskutowano sprawę budowy sieci wodociągowej do posesji pp. G. 

w Retkowie  

Po wyczerpującej dyskusji komisja zobowiązała p. Wójta i p. skarbnik do 

przeanalizowania budżetu Gminy pod kątem wygospodarowania środków na nowe zadanie 

wodociągowe polegające na budowie sieci wodociągowej we wsi Retków. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

- Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Stanisławów na lata 2016 – 2026 

Czesława Kaim omówiła projekt uchwały i wyjaśniła, że wydłużenie WPF do 2026r. 

jest związane z tym, że zmniejszając spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie jest 

konieczność wydłużenia okresu spłaty.   

Komisja 2 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących  pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.   

- Projekt uchwały w sprawie pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Stanisławów na rok 2016 

 Czesława Kaim Skarbnik Gminy wyjaśniła, że pożyczka na budowę sieci 

kanalizacyjnej w Prądzewie-Kopaczewie i Retkowie jest zaplanowana w budżecie i zostanie 

zaciągnięta w WFOŚ i GW, okres spłaty będzie wynosił 10 lat z dwuletnią karencją.    
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

- Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016. 

 Czesława Kaim Skarbnik Gminy wyjaśniła, że pożyczka na sfinansowanie 

planowanego deficytu w wys. 70 tys. zł zostanie zaciągnięta w WFOŚ i GW na budowę sieci 

wodociągowej w Borku Czarnińskim na okres 7 lat z możliwością częściowego umorzenia. 

Inwestycja będzie polegała na spięciu sieci wodociągowej w Borku Czarnińskim z siecią 

gminną.  

Radny Andrzej Kowalczyk przyznał, że Gmina powinna to zrobić, ponieważ 

mieszkańcy wsi Borek Czarniński już od dawna o to wnioskowali. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad. 5 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z 7 posiedzenia Komisji. 

 

Ad 6.  

W punkcie tym Komisja zapoznała się ze sprawą p. Janusza G. dotyczącą obniżenia 

wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego we 

wsi Wólka Czarnińska i wniosku o wykup przez Gminę tej nieruchomości – Komisje uznały, 

że w tej sprawie musi się wypowiedzieć Radca Prawny. 

Ponadto dyskutowano o: 

1)  naprawie dróg gminnych w Sokólu po umieszczeniu w nich kabla 

energetycznego, 

2) o konkursie na świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na 

terenie Gminy, 

3) o przekształceniu drogi gminnej przez Zawiesiuchy na drogę powiatową, 

4) wybudowaniu przyłącza energetycznego do kontenera-szatni w Sokólu. 

Adam Sulewski Wójt poinformował również, że zostanie złożony wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy drogi droga Lubomin - Goździówka na odcinku 

w Zalesiu w kierunku Lubomina i niewielki odcinek w kierunku Goździówki. 

  

Radni otrzymali również, do zapoznania się wstępny projekt planu pracy Rady Gminy 

na 2016r. z możliwością wniesienia propozycji zmian do planu.   

 

Ad 7. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku posiedzenie Przewodniczący Komisji 

zamknął posiedzenie Komisji.   

  

Protokołowała         Przewodniczący Komisji  

           

Hanna Pietrzyk            Andrzej Kowalczyk  


