Protokół Nr XVI/2020
z XVI Sesji Rady Gminy Stanisławów
z dnia 30 września 2020 roku.
XVI Sesja Rady Gminy Stanisławów odbyła się w dniu 30 września 2020 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów i trwała od godz. 16:00 do godz. 18:44.
W obradach udział wzięli:
 Radni Gminy- 13, nieobecni: Radny Waldemar Czaplicki, Radny Piotr Matusik,
 Kinga Sosińska- Wójt Gminy,
 Hanna Pietrzyk- Sekretarz Gminy,
 Dariusz Kraszewski- Zastępca Wójta,
 Danuta Słowik- Skarbnik Gminy,
 Paweł Pleśniak- Radca Prawny,
 Sołtysi wsi,
 Kierownicy jednostek organizacyjnych
Listy obecności w załączeniu do protokołu.
Ad.1
Otwarcia XVI Sesji Rady Gminy Stanisławów dokonał Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Zbytek.
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 XV sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego o działalności między sesjami, w tym informacje
o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami, w tym
informacje o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji z prac Komisji między sesjami oraz
zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie
uwzględniono w porządku sesji.
7. Wolne wnioski i pytania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/85/2019 Rady Gminy Stanisławów
z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Stanisławów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020. (druk nr 146)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic Sołectwa Szymankowszczyzna i Sołectwa
Czarna, Gmina Stanisławów. (druk nr 147)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. (druk nr 148)
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stanisławów oraz w sprawie
warunków i trybu składania tej deklaracji. (druk nr 149)
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem
ewidencyjnym 273 położonej w miejscowości Ciopan, gm. Stanisławów. (druk nr 150)
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Gminy Stanisławów na
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działania Wójta Gminy Stanisławów. (druk nr 151)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2020 rok. (druk nr
152)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stanisławów na lata 2020-2030. (druk nr 153)
16. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zbytek zapytał czy są uwagi do porządku obrad?
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady Gminy wobec braku uwag poddał pod głosowanie przyjęcie
porządku obrad.
Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów zapytał Radnych czy są uwagi do protokołu
z XV Sesji Rady Gminy Stanisławów?
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół z XV Sesji Rady Gminy
z dnia 28 lipca 2020 r.
Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Protokół z XV Sesji Rady Gminy został
przyjęty jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż najważniejszym punktem ostatnich
miesięcy był udział w zebraniach sołeckich, na których poruszano m. in. problemy oraz potrzeby
mieszkańców. W najbliższym miesiącu nastąpi zebranie wszystkich wniosków o przyznanie
środków z funduszu sołeckiego złożonych przez sołectwa, celem przedyskutowania realności ich
realizacji.
Radny Andrzej Kowalczyk w imieniu mieszkańców podziękował Przewodniczącemu,
Pani Wójt oraz zastępcy Wójta za udział w zebraniach sołeckich. Zauważył, iż w gminie istnieje
wiele problemów społecznych, które muszą zostać poruszone.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za słowa uznania. Następnie odczytał
sprawozdanie dotyczące pism, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie między sesjami
- załącznik nr 1. Ponadto dodał, iż chciałby aby Rada Gminy powołała zespół ds. oświaty mający
na zadaniu wsparcie działań Pani Wójt. Zauważył, iż w obecnej kadencji znajdują się 3 osoby,
a mianowicie Radny Arkadiusz Reding, Radna Dominika Siedlecka oraz jego osoba, które były
lub są przedstawicielami Rad Rodziców w Szkołach Gminy Stanisławów. Dodał, iż znają one
bardzo dobrze problematykę szkół. Stwierdził również, iż Gmina podjęła gigantyczny wysiłek
inwestycyjny, aby poprawić warunki nauczania. Należy zastanowić się co zrobić, aby podnieść
wyniki w nauce, oraz stopniowo je poprawić. Poprosił o włączenie się do zespołu Radną
Dominikę Siedlecką oraz Radnego Arkadiusza Redinga.
Radna Dominika Siedlecka poinformowała, iż nie będzie zasiadać w zespole za co
przeprosiła.
Radny Andrzej Kowalczyk poinformował, iż sceptycznie podchodzi do zespołu ds.
oświaty. Dodał, iż będą dublowały się kompetencje, gdyż to Komisja Społeczna zajmuje się
problematyką szkół. Ponadto dodał, iż zastanawia się nad ilością odbytych posiedzeń ww.
Komisji z obecnością dyrektorów szkół.
Radny Arkadiusz Reding poinformował, iż wyraża zgodę na zasiadanie w zespole.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, iż Radny może podejmować każdy temat niezależnie
od członkostwa w danej komisji. Stwierdził, iż bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby, aby
Komisja Społeczna poświęciła całe posiedzenie tematyce szkół. Ponadto, zachęcił pozostałych
Radnych do uczestnictwa w zespole.
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Ad.5
Wójt Gminy Kinga Sosińska podziękowała za wszystkie przeprowadzone zebrania
sołeckie. Zauważyła, iż są one kompendium wiedzy a mianowicie tego co dzieje się w gminie.
Przeprosiła za swoją nieobecność na większości zebrań, spowodowaną obecnym stanem zdrowia.
Dodała, iż w następnym roku postara się uczestniczyć w każdym spotkaniu. Ponadto serdecznie
podziękowała Zastępcy Wójta za tak czynne uczestnictwo w zebraniach. Wszelkie zgłoszone
sprawy i wnioski będą analizowane i staną się punktem odniesienia w przyszłym budżecie gminy.
Następnie złożyła sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XV Sesji Rady Gminy
i z zadań między sesjami - załącznik nr 2. Dodała również, iż mieszkanka gminy Pani [dane
osobowe usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.]
otrzymała szczególne wyróżnienie - Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA. Jest to wyróżnienie
okolicznościowe nadawane m. in. osobom, które całokształtem działalności społecznej wybitnie
przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Medal
Pamiątkowy PRO MASOVIA został ustanowiony w 2006 r. W imieniu Pana Marszałka
powyższy Medal wręczyła Pani Marszałek Ewa Janina Orzełowska podczas Dni Kultury w
Pustelniku. Pani [dane osobowe usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust.
2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1429
ze zm.] w dniu 23 września została również laureatką konkursu ,,Najaktywniejsza Liderka
Wiejska w Województwie Mazowieckim” zajmując II miejsce. Otrzymała czek w wysokości 6
000,00 zł który z pewnością przekaże na rozwój Koła Wiejskiego Goździk działającego w
Pustelniku.
Przewodniczący Rady Gminy dołączył się do gratulacji dla Pani [dane osobowe usunięto
ze względu na prywatność osoby fizycznej – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.] oraz życzył dalszych
sukcesów w prowadzeniu działalności na rzecz gminy.
Ad.6
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Robert Rurka przedstawił sprawozdanie z prac
Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 3.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Janina Weselińska przedstawiła
sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.- załącznik nr 4.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Pan Zygmunt Ochman przedstawił
sprawozdanie z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki - załącznik nr 5.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa Pan
Krzysztof Kuć przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Społecznej, Ekologii i
Bezpieczeństwa- załącznik nr 6.
Radny Andrzej Kowalczyk zapytał czy na posiedzeniu Komisji Społecznej w dniu
25 sierpnia uczestniczyli dyrektorzy placówek oświatowych?
Radny Krzysztof Kuć odpowiedział, iż dyrektorzy nie byli obecni.
Ad.7
Pani Wójt przedstawiła informację nt. podjęcia stanowiska w sprawie zachowania
integralności Województwa Mazowieckiego- załącznik nr 7. Dodała, iż owe stanowisko zostało
również podjęte w sierpniu na Konwencie Wójtów i Burmistrzów z powiatu mińskiego.
Poinformowała, iż od pewnego czasu w mediach pojawiają się informacje na powyższy temat.
Otrzymaliśmy również list od Pana Marszałka informujący o obecnej sytuacji. Zauważyła, iż
przed podjęciem decyzji odnośnie podziału województwa, należałoby przeprowadzić wnikliwe
analizy jak również konsultacje a nawet referenda z mieszkańcami. Ponadto zaznaczyła, iż
współpraca w obecnej strukturze z obecną władzą ze strony gminy odbywa się wzorcowo. Ponad
80 % dofinansowań to trzon, który stanowi Marszałek Województwa Mazowieckiego. Poprosiła
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Radnych, aby pochylili się nad ww. stanowiskiem, a mianowicie o nieprzychylanie się do tego
podziału.
Radny Andrzej Kowalczyk poinformował, iż nikt nie przedstawił ekonomicznego
uzasadnienia działań. Dodał, że należy poprzeć owe stanowisko.
Radna Janina Weselińska dodała, iż mieszkańcy również muszą wypowiedzieć się
w temacie.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, iż w uzasadnieniu do stanowiska umieszczona jest
sugestia odnośnie zorganizowania referendum.
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o przyjęcie stanowiska bez czytania.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie
stanowiska Nr 1/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
zachowania integralności Województwa Mazowieckiego
Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienione stanowisko
w przedstawionej treści.
Głosowanie: 12 głosów – za , 1 głos- wstrzymujący się (głosowało 13 radnych). Stanowisko
zostało podjęte.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy dodał, iż z uwagi na brak możliwości
uczestnictwa mieszkańców w sesji Rady Gminy została zapewniona możliwość elektronicznego
zadawania pytań. W związku z tym w dniu dzisiejszym wpłynęło 5 pytań od jednego z
mieszkańców gminy- załącznik nr 8. Poprosił o krótką odpowiedź Zastępcę Wójta.
Zastępca Wójta poinformował, iż w kwestii kar za spalanie śmieci ustawa nie określa
bezpośredniej informacji dotyczącej ilości jak i rodzaju spalanych śmieci. Dodał, że istnieją
ogólne zasady co do ustalania kar, gdyż każdy kto przetwarza odpady w miejscu zabronionym
podlega karze grzywny. Zauważył, iż często występuje problem ze spalaniem słabej jakości
węgla. Natomiast, aby móc wymierzyć karę Urząd musi otrzymać sygnał odnośnie potencjalnego
podmiotu spalającego odpady. Ponadto Pani Wójt może upoważnić pracownika Urzędu do
przeprowadzenia kontroli poprzez pobór próbki z paleniska i przekazania go do laboratorium
(koszt badania to ok. 500-1500 zł). Na bazie otrzymanych wyników można wystąpić z
wnioskiem o ukaranie do Sądu. W sprawie pytania odnośnie prawidłowości segregacji a
zgodności deklaracji ze stanem faktycznym, to przede wszystkim firma odbierająca odpady
dokonuje kontroli poprzez sprawdzanie ich zawartości. Urząd Gminy zwiększy również
intensywność kontroli. Zauważył, że lepsza segregacja odpadów powoduje zmniejszenie
kosztów. W kwestii odbioru folii rolniczych w ostatnim czasie został zakończony proces ich
zbiórki. Gmina otrzymała dofinansowanie z tego tytułu. Przeprowadziliśmy szeroką akcję
odbioru folii rolniczych. Dodał, iż powyższe działania będą prowadzone również w przyszłym
roku. Ponadto poinformował, iż została również przeprowadzona szeroka akcja informacyjna
odnośnie zbiórki opon rolniczych, ale niestety nie było żadnego zainteresowania w tym zakresie.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pytanie skierowane do Radnych brzmiące w
treści: „Czy Państwo Radni widzą niedoskonałość odbioru/zbywania tzw. gabarytów?”. Dodał, iż
na posiedzeniach Komisji Rady Gminy temat ten jest poddawany pod dyskusje. Zauważył, iż
problemu tego nie da się rozstrzygnąć w tak krótkim czasie na sesji tym bardziej, że w niedługim
okresie nastąpi nowy przetarg na odbiór odpadów.
Zastępca Wójta poinformował, iż gmina powinna zapewnić odbiór gabarytów na PSZOKu. Od nowego roku zostanie wprowadzony tzw. system tonażowy. Zauważył, iż jest to problem
z którym boryka się wiele gmin.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pytanie nr 5- „Czy szkoły są przygotowane na
naukę w systemie hybrydowym, zdalnym w związku z przewidywanym wzrostem zachorowań
jesienią? Wszystkie dzieci, nauczyciele mają sprzęt, internet dostępny na terenie całej gminy?”
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Kierownik Oświaty Pan Janusz Wieczorek poinformował, iż szkoły mają wypracowane
procedury przejścia na nauczanie zdalne. Dodał, iż ilość sprzętu komputerowego w szkołach jest
wystarczająca. Natomiast problemem może okazać się dostęp do internetu w rodzinach
wielodzietnych kiedy to np. 4 czy 5 osób musi z niego korzystać. W gminie są również pewne
miejsca, gdzie zasięg internetu jest bardzo znikomy.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przygotowanie odpowiedniej informacji
dotyczącej możliwych potrzeb do nauki zdalnej. Dodał, że należy również niezwłocznie podjąć
szybkie kroki nt. udostępniania lepszej jakości internetu w gminie. Zauważył, iż praca zdalna
okazać się może jednym z elementów funkcjonowania w obecnych czasach.
Pani Wójt poinformowała, iż szkoły w chwili obecnej pracują stabilnie. Wystosowany
został kolejny wniosek o dofinansowanie zakupu kilkudziesięciu sztuk sprzętu komputerowego.
Dodała, iż na terenie gminy swą siedzibę ma firma zajmująca się światłowodem. Wyraziła
nadzieję, że rozmowy z powyższą firmą doprowadzą do tego, aby wszyscy mieszkańcy gminy
posiadali internet.
Pan Janusz Wieczorek dodał, iż w roku obecnym do szkół trafiło ponad 100 szt. laptopów.
Radny Andrzej Kowalczyk zapytał, czy rodziny wielodzietne mają zapewnioną
wystarczającą ilość sprzętu komputerowego?
Pan Janusz Wieczorek odpowiedział, iż laptopy są na wyposażeniu szkół. Jeżeli rodzice
zgłaszają potrzebę, szkoła je udostępnienia. Dodał, iż zdarzały się sytuacje, gdzie w szkole
znajdowały się laptopy gotowe do wypożyczenia a nie było chętnych do ich pobrania.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, iż tam gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna
z reguły osoby te nie zwracają się o pomoc. Szczególna rola przypada nauczycielom, dyrektorom
w zdefiniowaniu miejsc, gdzie sprzęt komputerowy jest najbardziej potrzebny.
Sołtys wsi Kolonii Stanisławów Pani Beata Spodar zgłosiła nieczynne lampy na
skrzyżowaniu przy drodze nr 50. Poruszyła również temat odnośnie bezpieczeństwa na drodze
przy wyjeździe ze Stanisławowa w kierunku Kolonii Stanisławów. Zauważyła, iż jest tam bardzo
niebezpiecznie z powodu wzmożonego ruchu tirów. Dodała, iż były plany aby na tej drodze
powstało rondo.
Zastępca Wójta odpowiedział, iż lampy zostały uszkodzone w wyniku wypadku
samochodowego. Przed dłuższy okres czasu próbowano namierzyć sprawcę owego wypadku, aby
gmina nie pokrywała kosztów związanych z naprawą. Niestety nie udało się tego uczynić. W
chwili obecnej została wykonana wycena naprawy w kwocie ok. 5 000,00- 6 000,00 zł. i gmina
będzie musiała podjąć działania, aby wykonać to we własnym zakresie. Nawiązał do drugiej
poruszonej kwestii przez Panią sołtys odnośnie ruchu okrężnego, gdzie poinformował, że decyzja
środowiskowa dotycząca realizacji tego projektu została wydana. Komitet Rozwoju
Stanisławowa zaskarżył ową decyzję i w chwili obecnej sprawa znajduje się w Samorządowym
Kolegium Odwoławczym. Dodał, iż założenie było takie, aby w przyszłym roku przebudowa ta
się rozpoczęła.
Sołtys wsi Wólka Piecząca Pani Małgorzata Komuda poruszyła temat odnośnie
wystosowanego pisma przez mieszkańców Rządzy, złożonego do Pani Wójt w sprawie zmiany
rozkładu jazdy autobusu.
Radny Andrzej Kowalczyk dodał, iż Pani sołtys zgłosiła się do niego o pomoc w tej
kwestii. Dziewiętnaścioro dzieci ma problem z dojazdem do szkół średnich do Mińska
Mazowieckiego. Zauważył, iż w temat ten powinna włączyć się Komisja Społeczna. Dodał, iż
należy pomóc mieszkańcom.
Pani Wójt poinformowała, iż w dniu wczorajszym przeprowadziła rozmowę z Panią
sołtys. Została szybko podjęta inicjatywa odnośnie tego tematu. Poprosiła Pana Janusza
Wieczorka
o szczegóły.
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Pan Janusz Wieczorek poinformował, iż gmina nie zmniejszyła częstotliwości kursów.
W roku poprzednim mieszkańcy mieli komercyjną linię, którą zlikwidował przewoźnik. W chwili
obecnej została podjęta decyzja, iż zostanie utworzony dodatkowy kurs. Został również
poinformowany przez przewoźnika, iż jedynie 5 osób zgłosiło się z problemem. Wyraził
nadzieję, że dodatkowe osoby także będą się zgłaszały. Dodał, iż zainteresowane tym tematem
jest bardzo małe. Podobną sytuację zaobserwować można w Cisówce. Poprosił Panią sołtys
Janinę Weselińską aby uczuliła mieszkańców ażeby korzystali z obecnej linii, gdyż może okazać
się, że w nowym roku ją zlikwidują.
Radna Janina Weselińska poinformowała, iż przeprowadziła rozmowy z mieszkańcami
Cisówki jednak znaczna ich część tematem tym jest niezainteresowana, gdyż zakupiła samochód
bądź jeździ rowerem.
Sołtys Małgorzata Komuda dodała, iż zainteresowanie spadło, gdyż sprawa poruszana
była już na początku września i nie otrzymaliśmy żadnej konkretnej informacji. Rodzice
wykupili już bilety na przewoźnika „BAGS”. Dodała, iż chciała uzyskać informację aby móc
przekazać ją rodzicom.
Pan Janusz Wieczorek dodał, iż razem z Panią sołtys spotykał się w połowie września.
Przewoźnik oczekiwał na deklaracje od rodziców, których nie otrzymał. W chwili obecnej
ustalono, iż na miesiąc zostanie uruchomiony dodatkowy kurs. Jeżeli
będzie duże
zainteresowanie mieszkańców zostanie przedłużone to do końca roku.
Pani Wójt poinformowała, iż nie pozostawia nikogo bez pomocy. A problem w chwili
obecnej uznaje za zażegnany.
Przewodniczący Rady Gminy zauważył, iż istnieje również bardzo ważny problem
dotyczący poziomu nauczania w szkołach.
Radny Andrzej Kowalczyk dodał, iż problem dotyczący poziomu nauczania jest głównym
tematem dla Komisji Społecznej.
Radny Waldemar Czaplicki, który połączył się telefonicznie zabrał głos. Dodał, iż przy
jego nieobecności w kraju zapewnione jest sprawne funkcjonowanie Komisji. Członkowie
zgłaszają tematy, które muszą być omówione i formuła ta obowiązuje. Zastępca
Przewodniczącego Rady Krzysztof Kuć jak i Radna Dominika Siedlecka są w stanie
przygotować posiedzenie w zakresie zgłaszanych potrzeb. Dodał, iż w dniu 28 października
odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Społecznej, na którym zostaną poruszone tematy
organizacyjne.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, iż problem transportu dotyczy nie tylko jednej
miejscowości. Ponadto dodał, że gmina zapewnia dojazd do szkół podstawowych jednak w
kwestii osób dojeżdżających do szkół średnich nie możemy zorganizować gminnego PKS-u,
gdyż jest to nie realne do zorganizowania.
Ad. 8
Sekretarz Gminy Hanna Pietrzyk poinformowała, iż Rada Gminy uchwałą z czerwca
2020 r. zwiększyła o 40 000,00 zł środki na wsparcie działań Kół Gospodyń Wiejskich
działających na terenie Gminy. W związku z tym należy zaktualizować roczny program
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i w § 11. dodaje się punkt 6) w brzmieniu
”6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 40 000, 00 zł. oraz w §
14. nadaje się nowe brzmienie: ”Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe określi uchwała budżetowa na rok 2020.
Niniejszy program przewiduje kwotę 155 000,00 zł”.
Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.
Głosowanie: 13 głosów – za(głosowało 13 Radnych). Wniosek został przyjęty.
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę
w przedstawionej treści.
Głosowanie: 13 głosów – za(głosowało 13 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVI/142/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały nr X/85/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2019 r. w
sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020 - załącznik nr 9
Ad. 9
Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska Pani Monika Krupa
poinformowała, iż uchwała ta jest następstem uchwały podjętej 5 listopada 2019 roku. W dniu 2
lutego 2020 r. zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami miejscowości
Szymankowszczyzna i Czarna. Obecni na konsultacjach opowiedzieli się za przyłączeniem
wymienionych w uchwale działek do sołectwa Czarna, poprzez odłączenie ich od sołectwa
Szymankowszczyzna. Podjęcie uchwały upoważni Urząd do wystąpienia do Starosty Mińskiego
o zmianę granic.
Radny Krzysztof Kuć dodał, iż na konsultacjach z mieszkańcami w głosowaniu
uczestniczyło 69 osób, z czego za przyłączeniem było 56 a tylko 8 przeciw.
Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.
Głosowanie: 13 głosów – za(głosowało 13 Radnych). Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę
w przedstawionej treści.
Głosowanie: 13 głosów – za(głosowało 13 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała nr XVI/143/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
zmiany granic Sołectwa Szymankowszczyzna i Sołectwa Czarna, Gmina Stanisławów
- załącznik nr 10
Ad. 10
Pani Wójt poinformowała, iż nadszedł czas aby pochylić się nad ustaleniem nowej stawki.
Z problemem odbioru odpadów boryka się wiele gmin. Ponadto poinformowała, że udało się
zwiększyć liczbę osób zadeklarowanych o prawie 1000 osób, za co serdecznie podziękowała
pracownikom Urzędu Gminy. Pochylenie się nad tym tematem dotyczy kwestii zamknięcia
budżetu gminy. Razem z Panią Skarbnik zostały przeprowadzone wnikliwe analizy z których
wynika, iż kwota brakująca do zamknięcia budżetu to ok. 400 000,00 zł. Regionalna Izba
Obrachunkowa również analizuje sytuację w gminie i obliguje do zajęcia odpowiedniego
stanowiska.
Zastępca Wójta poinformował, iż powyższa uchwała została przesłana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej celem jej zaopiniowania. Wynikiem tego było otrzymanie kilku uwag.
Dodał, iż w dniu dzisiejszym przekazał Radnym projekt uchwały wraz z naniesionymi
poprawkami. Nawiązał również do uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji, w której to
zgodnie z propozycją Radnych zostały usunięte niepotrzebne dane tj. imię ojca, imię matki, data
urodzenia oraz informacje dotyczące adresu nieruchomości, na której powstają odpady
komunalne. Ponadto w sprawie opłaty dodał, iż kwota 19 zł będzie jedną z najniższych opłat na
terenie powiatu. Następnie przeszedł do omówienia zmian w uchwale tj.: § 2 otrzymuje on
brzmienie „ ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 19 złotych miesięcznie od
mieszkańca”, ponadto został usunięty ust. 1, ust. 2 otrzymuje brzmienie „ustala się stawkę opłaty
podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nie wypełniony jest obowiązek
zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 76.00 zł od mieszkańca”.
7

§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ wysokość zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 2,00 zł
miesięcznie od opłaty za 1 mieszkańca”. W § 3 został także usunięty ust. 3. Natomiast § 4 ust. 2
otrzymuje brzmienie „w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się stawkę
opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny- 150 zł”. Ust. 3 otrzymuje brzmienie
„ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o której mowa w ust. 1, w wysokości 300,00 zł, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny”. Ponadto w tym § wykreśla się ust. 4,5 i 6.
§ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie „w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, ustala się stawkę opłaty za worek o poj. 120 l, o którym mowa w ust.1, w wysokości
18 zł, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób
selektywny”. Wykreśla się w tym § ust. 3. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie „uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego”. Poinformował również, iż na początku roku 2021 przeprowadzony zostanie
nowy przetarg. Wyraził nadzieję, że uda się dalej utrzymać kwotę 19 zł.
Pani Wójt dodała, iż zmiany przedstawione przez Zastępcę Wójta to autopoprawka do
projektu ww. uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy zauważył, iż przedstawione zmiany mają charakter
techniczny i są uwzględnione z RIO.
Radny Andrzej Kowalczyk złożył ukłony w kierunku Przewodniczącego odnośnie
przeprowadzonych negocjacji z firmą EKO-SAM Bis, gdy istniało zagrożenie zerwania umowy.
Stwierdził, iż ma uwagi do przeprowadzonej na początku roku kontroli przez pracowników
odnośnie odbierania worków od mieszkańców. Dodał, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał w
tym zakresie żadnego raportu. Zauważył, iż część mieszkańców wystawia ich bardzo dużo
a w szczególności są to worki czarne. Stwierdził, iż należałoby sprawdzać co się w nich znajduje,
gdyż w wielu przypadkach umieszczone są w nich odpady po remontach m.in. gruz.
Przewodniczący podziękował za słowa uznania. Podkreślił, iż była to jego praca, Pani
Wójt przy wsparciu pracowników Urzędu. Dodał, iż podjął działania w walce o utrzymanie
odbioru odpadów.
Radny Arkadiusz Reding poinformował, iż temat odpadów jest tematem ciężkim, a nawet
dramatycznym dla mieszkańców wielu gmin. Szczególnie dotkliwe będzie to dla emerytów,
rencistów i osób samotnych, które mają niskie dochody. Dodał, iż niewątpliwym sukcesem jest
zwiększenie liczby zdeklarowanych osób do ok. 85%. Stwierdził, że należy dążyć, aby zbliżyć
się do 100 %, gdyż dzięki temu możliwe będzie utrzymanie opłaty na jak najniższym poziomie.
Dodał, że na początku roku zorganizowany będzie nowy przetarg co według niego doprowadzić
może do zwiększenia opłat. Nawiązał do pomysłu utworzenia Przedsiębiorstwa Komunalnego, na
temat którego były już prowadzone rozmowy. Dodał, iż problem odbioru odpadów będzie
narastał. Natomiast gmina powinna zacząć podejmować pewne kroki, aby nie dopuścić do
znacznych podwyżek, które mogą mieć dalej miejsce.
Radny Andrzej Kowalczyk dodał, iż część mieszkańców to emeryci, dla których każda
złotówka jest bardzo ważna. Oddają bardzo małą ilość worków i będzie to dla nich bardzo duże
obciążenie. Według niego jest to problem, który dotyczy najbardziej bezradnych mieszkańców
gminy, nie mających siły przebicia.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż przez najbliższe tygodnie temat odbioru
odpadów będzie jednym z głównych do poruszenia przez Komisje Rady Gminy. Dodał, iż należy
dążyć do tego, aby opłaty były jak najniższe. Zauważył, że jesteśmy jednym z samorządów, który
podjął działania w „walce” z podwyżkami.
Radny Arkadiusz Reding dodał, iż gmina po ostatnich negocjacjach z firmą EKO-SAM
Bis zyskała duże doświadczenie i wiedzę. Stwierdził, że należałoby na etapie tworzenia
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specyfikacji zamówienia zaproponować takie rozwiązanie, które przy zmniejszonej ilości
wytwarzanych śmieci spowodują zmniejszenie opłaty za odbiór odpadów.
Radny Andrzej Kowalczyk poruszył temat utworzenia Zakładu Komunalnego. Zauważył,
iż w przeszłości były plany na jego utworzenie . Zapytał Panią Wójt czy temat ten jest aktualny?
Pani Monika Krupa w sprawie zapisu w specyfikacji do zamówienia, którą poruszył
Radny Arkadiusz Reding poinformowała, iż obowiązujące przepisy obligują Nas do ustalenia
cen tylko i wyłącznie za tonaż.
Pani Wójt poinformowała, że Wójtowie i Burmistrzowie przyglądają się bacznie
problemowi odpadów. Próbują go zażegnać, poprzez podwyższanie opłat. Ponadto dodała, iż
temat współpracy utworzenia wspólnego Zakładu Komunalnego na chwilę obecną jest
zawieszony. Stwierdziła, iż sytuacja ekonomiczna odnośnie odpadów zmusza Nas do tego, aby
pochylić się nad wzrostem stawki. Natomiast mieszkańcy gminy, którzy borykają się z
problemem związanym z opłatami mogą zgłosić się do Urzędu celem weryfikacji, możliwego
rozłożenia na raty bądź umorzenia danego zobowiązania. Zauważyła, iż próbujemy wszelkich sił,
aby te opłaty nie były bardzo drastyczne. Dodała, iż dołoży wszelkich starań, aby podwyżka ta
mocno nie wzrastała.
Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.
Głosowanie: 12 głosów – za, 1 głos nie został oddany (głosowało 13 Radnych). Wniosek został
przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę
w przedstawionej treści.
Głosowanie: 11 głosów – za, 1 głos- przeciw, 1 głos- wstrzymujący się (głosowało 13 Radnych).
Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVI/144/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty - załącznik nr 11
Radny Zygmunt Ochman wystąpił z wnioskiem o zarządzenie 5-cio minutowej przerwy.
Wobec wniosku Radnego Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę.
Ad.11
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż uchwała ta dotyczy określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i została omówiona
w punkcie nr 10 dzisiejszego porządku obrad. Zastępca Wójta przedstawił nowy wzór w trybie
autopoprawki.
Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.
Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Wniosek została przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę
w przedstawionej treści, uwzględniającą autopoprawki Pani Wójt.
Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVI/145/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Stanisławów oraz w sprawie warunków i trybu składania tej deklaracji załącznik nr 12
Ad. 12
Zastępca Wójta poinformował, iż sołtys wraz z mieszkańcami wsi Ciopan na zebraniu
wiejskim zainicjowali temat nabycia nieruchomości nr 273 z przeznaczeniem na plac wiejski,
który będzie mógł pełnić funkcję społeczną. Został przeznaczony na owe działanie również
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fundusz sołecki. Powyższa działka ma 1500 m 2. Nieruchomość zostanie nabyta za cenę 30
000,00 zł w drodze negocjacji przeprowadzonej z właścicielem. Dodał, iż Pani Wójt wyraziła
chęć wsparcia i pomocy mieszkańcom w zakupie działki poprzez dołożenie brakującej kwoty.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, iż miejsca rekreacyjno- wypoczynkowe
w poszczególnych miejscowościach w gminie są bardzo potrzebne.
Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.
Głosowanie: 13 głosów – za(głosowało 13 Radnych). Wniosek została przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę
w przedstawionej treści.
Głosowanie: 13 głosów – za(głosowało 13 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVI/146/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 273 położonej
w miejscowości Ciopan, gm. Stanisławów - załącznik nr 13
Ad. 13
Zastępca Wójta poinformował, iż skarga mieszkańców gminy została szczegółowo
omówiona na posiedzeniach komisji zajmujących się opiniowaniem projektów uchwał. Dodał
również, że w sierpniu odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym
odbyły się oględziny w celu oceny stanu jakości ww. drogi i sytuacji opisanej w piśmie. W
wyniku zebranych faktów oraz wyjaśnień ze strony pracowników Urzędu Gminy skarga została
uznana za bezzasadną.
Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.
Głosowanie: 13 głosów – za(głosowało 13 Radnych). Wniosek została przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę
w przedstawionej treści.
Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVI/147/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2020 r.
rozpatrzenia skargi mieszkańców Gminy Stanisławów na działania Wójta Gminy
Stanisławów - załącznik nr 14
Ad.14
Pani Wójt poinformowała, iż zmiany które proponujemy zostały przeanalizowane
i przedstawione do realizacji w sposób zrównoważony. Dotyczą zdjęcia jednej zasadniczej
pozycji z planu inwestycyjnego jednocześnie przenosząc ją na przyszły rok.
Skarbnik gminy poinformowała, iż zmiany wprowadzone do budżetu dotyczą zadań
własnych i zleconych, ogólnie zwiększają budżet o kwotę 262 698,24 zł. Po stronie dochodów
zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji na „modernizację kompleksu sportowego przy ul. Armii
Krajowej w Stanisławowie” w kwocie 60 000,00 zł. Zwiększenia dotacji celowej z tytułu zwrotu
części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok o kwotę 3 118,34 zł.
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
odbiór azbestu w kwocie 36 939,90 zł, dotacje z Budżetu Państwa na transport publiczny w
kwocie 61 716,00 zł. Zwiększa się dochód z tytułu zwrotu z Funduszu Alimentacyjnego w
kwocie 15 000,00 zł a z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 50 000,00 zł. Dodatkowo zostały
zgłoszone autopoprawki Wójta Gminy do ww. projektu uchwały dot. między innymi zwiększenia
planu dochodów i wydatków łącznie o kwotę 35 924,00 zł na zadania realizowane przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej- załącznik nr 15. Natomiast po stronie wydatków zdejmuje się z
budżetu na 2020 r. zadanie inwestycyjne pn. “Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonie
Stanisławów” z kwotą 400 000,00 zł. Inwestycję te przesuwa się do realizacji na przyszły rok.
Zmniejszenie wydatku na „Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP w
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Ładzyniu” w kwocie 21 000,00 zł. oraz zmniejszenie wydatków na wykonanie dokumentacji
budynku OSP w Ładzyniu o kwotę 20 000,00 zł. Zdejmuje się z budżetu zadanie pod nazwą
“Projekt chodnika na ul. Szkolnej w Pustelniku” z kwotą 15 000,00 zł. oraz zadanie pn. „Projekt
odwodnienia placu przy hali sportowej w Pustelniku” z kwotą 10 000,00 zł. Dodała, iż zmniejsza
się wydatki na transport publiczny w kwocie 30 000,00 zł, oraz 10 000,00 zł na pozostałe
działalności kulturalne. Zmniejszenie planu wydatków w zadaniu „Wykonanie dokumentacji
budynku OSP w Ładzyniu” o kwotę 4 000,00 zł. W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa
zdejmuje się z planu wydatków inwestycyjnych zadanie pn.”Zakup działki na plac wiejski w
Wólce Pieczącej” z kwotą 25 000,00 zł. Ponadto, zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 000,00
zł na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach komunalnych w m.
Szymankowszczyzna i Cisówka oraz o kwotę 100 000,00 zł na zakup lekkiego samochodu
bojowego dla jednostki OSP w Pustelniku. Do modernizacji świetlic wiejskich z terenu gminy
dokłada się 25 000,00 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. “Budowa sieci
kanalizacyjnej w Sokólu- prace projektowe” z kwotą 50 000,00 zł. Wprowadza się wydatek na
zadanie wieloletnie “Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ładzyniu” kwotą
50 000,00 zł., wykonanie projektu chodnika do Małego Stanisławowa przy drodze 637 kwotą 25
000,00 zł oraz do Kolonii Stanisławów przy drodze nr 637 z kwotą 25 000,00 zł. Natomiast
kwota 10 000,00 zł zostaje wprowadzona na wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej w
Stanisławowie przy ul. Warszawskiej. Zwiększa się plan o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem
na wykonanie remontu chodnika na ul. Szkolnej w Stanisławowie oraz o kwotę 30 000,00 zł na
wykonanie analizy stanu technicznego całej sieci wodociągowej na terenie gminy. Zwiększa się
plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 50 000,00 zł.
W dziale 926- Kultura fizyczna wprowadza się plan wydatków na kwotę 80 000,00 zł na nowe
zadanie inwestycyjne pn. “Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej
w Stanisławowie-II etap”. 30 000,00 zł wprowadza się jako nowy wydatek tj. wykonanie projektu
drogi w m. Czarna , 50 000,00 zł na projekt remizy OSP w Lubominie oraz 20 000,00 zł na
dotację dla OSP w Stanisławowie na budowę garażu. W dziale 900- Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi
związane z odbiorem odpadów komunalnych. Na wynagrodzenie dla inkasenta na targowisku
zwiększa się plan o 5 090,35 zł.
Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.
Głosowanie: 13 głosów – za(głosowało 13 Radnych). Wniosek została przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę
w przedstawionej treści.
Głosowanie: 13 głosów – za, (głosowało 13 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVI/148/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2020 rok - załącznik nr 16
Ad.15
Skarbnik Gminy poinformowała, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana jest ze
względu na wprowadzone zmiany do budżetu gminy. Zwiększają dochody i limity wydatków
w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” i dotyczą
zaktualizowania limitów na rok obecny. Ponadto dodała, iż zmiany nie wpływają na wynik
finansowy i nie pogarszają wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia.
Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek.
Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Wniosek została przyjęty
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę
w przedstawionej treści.
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Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVI/149/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020-2030
- załącznik nr 17
Ad. 16
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Zbytek zamknął XVI sesję Rady Gminy Stanisławów
Protokołowała
Izabela Zagórska

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Zbytek
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