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Protokół Nr XVII/2020 

z XVII Sesji Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 19 listopada 2020 roku. 

 
 

XVII Sesja Rady Gminy Stanisławów odbyła się w dniu 19 listopada 2020 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów i trwała od godz. 16:05 do godz. 18:21. Obrady odbyły 

się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość. Ponadto ośmioro z Radnych uczestniczyło w sesji osobiście, natomiast sześcioro 

połączyło się zdalnie. 

W obradach poza Radnymi udział wzięli: 

 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 XVII Sesji Rady Gminy Stanisławów dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Zbytek. Przed rozpoczęciem formalnych obrad poinformował, iż kilka tygodni temu 

zmarł [dane 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 2020 r. poz. 2176] wieloletni 

sołtys, działacz Zarządu OSP Czarna a także aktywny członek Rady Parafialnej. Stwierdził, iż 

dzięki takim ludziom jak [dane 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 2020 r. poz. 2176] 

jesteśmy w stanie budować lokalną ojczyznę, którą tworzymy. Złożył szczere kondolencje 

rodzinie a także poprosił o uczczenie minutą ciszy jego pamięci. Dodał również, iż pogrzeb Pana 

[dane 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 2020 r. poz. 2176] ukazał w jakim stopniu 

był uważany i doceniany przez osoby, w których środowisku uczestniczył. Przypominał, iż Pan 

[dane 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 2020 r. poz. 2176] w ostatnich latach 

zabiegał również o wymianę dachu na budynku świetlicy wiejskiej, co kilka dni temu zostało 

wykonane, lecz on sam tego nie doczekał. Zauważył również, iż z ludzi będących społecznikami 

takimi, jakim był Pan [dane 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 2020 r. poz. 2176] 

należy brać przykład. 

Ad.2 

Obrady sesji opuścił Radny Waldemar Czaplicki, pomniejszając liczbę Radnych do 13 członków. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Przewodniczącego o działalności między sesjami, w tym informacje o złożonych 
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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. Informacja Wójta Gminy Stanisławów o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie 

z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2020r. poz. 713)  

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów o złożonych oświadczeniach 

majątkowych zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713) 

9. Wolne wnioski i pytania. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021. (druk nr 154) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Stanisławowie oraz nadania 

mu statutu. (druk 155) 

12. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 

i zwolnień z tego podatku. (druk 156) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2021 i zwolnień z tego podatku. (druk nr 157) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2020 rok. (druk nr 

158) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Stanisławów na lata 2020-2030. (druk nr 159) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Stanisławów 

spółki działającej pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych Gminy Stanisławów spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Retkowie. (druk nr 160) 

17. Zamknięcie posiedzenia. 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, iż na temat 

punktu 16 dot. podjęcia uchwały o utworzenie Zakładu Komunalnego odbyły się dyskusje na 

posiedzeniach Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa jak i Komisji Budżetu i Gospodarki. 

Na powyższych posiedzeniach Radni otrzymali wstępną analizę dotyczącą utworzenia oraz zakresu 

pracy Zakładu Usług Komunalnych. Ponadto stwierdzono, iż analiza ta musi zostać uzupełniona 

o informacje dot. kosztów i zakresu funkcjonowania powyższego Zakładu. Dodał, iż temat ten jest 

na tyle poważny, iż w dniu dzisiejszym wnioskować będzie, aby punkt 16 został wykreślony 

z porządku obrad. Zaznaczył, iż po otrzymaniu racjonalnej i ostatecznej rekomendacji 

potwierdzającej czy tworzenie Zakładu jest korzystne czy też nie Radni będą mogli podjąć 

konkretną decyzję. Poinformował, iż drugim czynnikiem decydującym o odłożeniu decyzji 

w czasie jest również toczące się postępowanie przetargowe odnośnie usługi wywożenia odpadów. 

Zauważył, iż temat odbioru odpadów jest problemem głównym, z jakim od dłuższego czasu 

boryka się gmina. Stwierdził, że być może mógłby być on przedmiotem pracy Zakładu 

Komunalnego. Ponadto dodał, iż powyższa wypowiedź kierowana jest również w stronę Pana 

[dane 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 2020 r. poz. 2176], który poruszył tę kwestię 
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na portalu społecznościowym. Poprosił o kontakt osobisty bądź telefoniczny w celu możliwego 

wyjaśnienia budzących go wątpliwości. Dodał, iż zdaniem Radnych jednostka zajmująca się 

wszelkimi usługami komunalnymi w naszej gminie jest bardzo potrzebna. Następnie złożył 

wniosek o wykreślenie punktu nr 16 z porządku obrad. Wobec braku uwag od pozostałych 

Radnych poddał go pod głosowanie. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
W związku z wykreśleniem pkt. nr 16 porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVI 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. Informacja Wójta Gminy Stanisławów o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie 

z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713) 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów o złożonych oświadczeniach 

majątkowych zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713) 

9. Wolne wnioski i pytania. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021. (druk nr 154) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Stanisławowie oraz nadania 

mu statutu. (druk 155) 

12. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 

i zwolnień z tego podatku. (druk 156) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2021 i zwolnień z tego podatku. (druk nr 157) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2020 rok. (druk nr 

158) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Stanisławów na lata 2020-2030. (druk nr 159) 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Stanisławów 

 spółki działającej pod nazwą  „Zakład Usług Komunalnych  Gminy Stanisławów  spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Retkowie. (druk nr 160) 

16.Zamknięcie posiedzenia. 

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 
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z XVI Sesji Rady Gminy Stanisławów? 

Radni nie zgłosili uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół z XVI Sesji Rady Gminy 

z dnia 30 września 2020 r. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Protokół z XVI Sesji Rady Gminy został 

przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż w ostatnim czasie z racji sytuacji 

pandemicznej w kraju spotkania zewnętrzne nie odbywały się. Zauważył, iż przy panującej 

pandemii rozwinęła się mailowa forma kontaktu i w związku z tym zaprosił wszystkich 

mieszkańców do zgłaszania wszelkich pytań poprzez właśnie taką formę. Ponadto podziękował, 

za zgłaszane do tej pory uwagi, gdyż dzięki nim udało się poprawić pewne kwestie, których nie 

jesteśmy w stanie sami zauważyć. Następnie odczytał sprawozdanie dotyczące pism, które 

wpłynęły do Rady Gminy w okresie między sesjami - załącznik nr 1. Wyraził również słowa 

uznania w kierunku kierownik GOPS-u Pani Beaty Wąsowskiej za skuteczny i efektywny udział 

w projekcie pn. „Szlachetna paczka”. Nawiązał także do tygodnika „Co słychać” w którym znalazł 

się ranking dotyczący oceny dotychczasowych dokonań i kondycji miast i gmin w wielu obszarach. 

Pogratulował wszystkim mieszkańcom, którzy wykazują aktywność w życiu społecznym gminy 

jak również wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, Radnym oraz przede wszystkim Pani Wójt. 

Poinformował, iż ze wszystkich gmin wiejskich w Polsce Gmina Stanisławów znalazła się na 

bardzo dobrym 459 miejscu. Ponadto gmina wykonała największy postęp w powyższym rankingu. 

Ad. 5 

Wójt Gminy Kinga Sosińska w sprawie powyższego rankingu przyłączyła się do 

podziękowań i gratulacji. Zauważyła, iż efekt 459 miejsca jest wynikiem pozytywnego myślenia 

oraz poszanowania mieszkańców. Nawiązała do trudnej sytuacji pandemicznej jaka występuje 

również i w gminie Stanisławów. Dodała, iż wiele osób cierpi, potrzebuje pomocy i w miarę 

możliwości stara się ją im nieść. Zauważyła, iż w ostatnim czasie zadanie to stało się rzeczą 

nadrzędną, gdyż w chwili obecnej najważniejsze jest życie oraz zdrowie mieszkańców gminy. 

Następnie złożyła sprawozdanie  z  wykonania  uchwał  podjętych  na  XVI  Sesji  Rady  Gminy 

i z zadań między sesjami - załącznik nr 2. Nawiązując do słów Przewodniczącego Rady Gminy 

w sprawie Szlachetnej paczki dodała, iż na terenie gminy już po raz szósty realizowany jest ten 

projekt. W roku obecnym zgłoszono do niego 16 rodzin. Podziękowała wszystkim 

wolontariuszom, Pani Beacie Wąsowskiej a także zaangażowanym w powyższy projekt druhom. 

Ponadto dodała, iż w gminie propagowana jest również kultura. Pani Żaneta Zach wraz z całym 

zespołem z GOK-u wykorzystuje internet w celu umożliwienia komunikacji z mieszkańcami 

poprzez ogłaszanie wszelakich konkursów m.in. „z miłości do niepodległości” i „miejsca znane 

i nieznane”. Ponadto publikowane są również migawki z przeszłości ukazujące ciekawostki 

historyczne dot. gminy Stanisławów. Propagowana oraz wsparta została akcja nt. budżetu 

obywatelskiego Mazowsza. Poinformowała, iż gmina dołączyła się także do akcji w pomoc dla 

posiadaczy chryzantem. Dodała, iż cyklicznie odbywają się warsztaty online. Przygotowana 

została również akcja pn. „Do hymnu”, która odbiła się dobrym echem. Zauważyła, iż mieszkańcy 

wyrażają chęci świętowania oraz uczczenia patriotyzmu poprzez odśpiewanie hymnu 

niepodległości. Pod koniec wypowiedzi nawiązując do sytuacji pandemicznej poprosiła, aby 

pamiętać o stosowaniu się do zasady DDM (Dezynfekcja, Dystans, Maseczki). 

Przewodniczący Rady Gminy przyłączył się po prośby Pani Wójt, gdyż z najnowszych 

informacji wynika, że epidemia przyspiesza a Polska w chwili obecnej posiada najgorsze 

wskaźniki pod kątem ilości zachorowań oraz ilość zgonów. Ponadto dodał, iż na poziomie 
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problemu z jakim się spotkaliśmy uświadomić Nas mogą badania specjalistów szacujących, iż 

w listopadzie br. w Polsce może umrzeć ok. 30-35 tyś. osób więcej niż w miesiącu tym w roku 

ubiegłym. 

Ad.6 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Pan Zygmunt Ochman przedstawił 

sprawozdanie posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki - załącznik nr 3. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Społecznej, 

Ekologii i Bezpieczeństwa - załącznik nr 4. 

Na obrady powrócił Radny Waldemar Czaplicki, powiększając liczbę Radnych do 14 członków. 

Ad.7 

Pani Wójt przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych-

załącznik nr 5. 

Ad. 8 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o złożonych oświadczeniach 

majątkowych- załącznik nr 6. 

Ad. 9 

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 wpłynął jeden wniosek od Pana [dane 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 2020 r. poz. 2176] mieszkańca gminy dot. kwestii 

budowy DK 50 - załącznik nr 7. Ponadto dodał, iż Pan [dane 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 2020 r. poz. 2176] zawnioskował, aby w dniu dzisiejszym Rada podjęła 

uchwałę, rekomendację bądź apel w tej kwestii. Poprosił Panią Wójt o krótką informację nt. stanu 

prac związanych z powyższą inwestycją. 

Pani Wójt poinformowała, iż nt. wniosku dotyczącego podjęcia uchwały odpowiedzi 

udzieli Radca prawny Pan Paweł Pleśniak. Następnie dodała, że temat modernizacji drogi DK 50 

dla wielu osób jest tematem delikatnym i wrażliwym. W chwili obecnej jesteśmy na etapie 

ponownych konsultacji z mieszkańcami, spowodowane są one pismem z Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego, które otrzymało odwołanie od decyzji środowiskowej wydanej przez 

Urząd Gminy. Dodała, iż dokumentacja wykonywana jest zgodnie z literą prawa, rzetelnie 

i terminowo. Wnosząc w niej z rozwagą wszelkie uwagi mieszkańców w powyższej sprawie. 

Zauważyła, że istnieje pewna grupa osób szczególnie zainteresowanych tą kwestią i w związku 

z tym zaproponowała możliwość spotkania w formie online. Następnie poprosiła Panią Monikę 

Krupę o wyjaśnienie merytorycznej kwestii w powyższej sprawie. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska Pani Monika Krupa poinformowała, 

iż 29 maja bieżącego roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na 

rozbudowę drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Stanisławów. Decyzja ta została 

zaskarżona do SKO przez Społeczny Komitet Stanisławowa. W październiku do Urzędu Gminy 

wpłynęła decyzja SKO uchylająca decyzję środowiskową wydaną przez UG. Ponadto 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w powyższej decyzji zarzuciło gminie, braki w raporcie 

dotyczącym oddziaływania na środowisko wydanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad oraz nieprawidłowości w przeprowadzeniu konsultacji społecznych. W związku 

z powyższym zgodnie z przepisami w Biuletynie Informacji Publicznej zostało umieszczone 

obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu konsultacji. Urząd Gminy wystąpi również, 
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z wnioskiem do GDDKiA o uzupełnienie raportu. Po jego uzupełnieniu zostanie on przesłany do 

RDOŚ i Sanepidu celem zaopiniowania. Dodała, iż nt. postępowań wszystkie jego strony zostaną 

poinformowane poprzez zamieszczone obwieszczenia. Stwierdziła również, że cała procedura 

rozpoczyna się od nowa i potrwać może ok. rok czasu. 

Następnie w sprawie trybu rozpatrzenia wniosku wypowiedział się Radca Prawny Pan 

Paweł Pleśniak. Dodał, iż wniosek ten został złożony do Przewodniczącego Rady Gminy a jego 

zakres obejmuje podjęcie uchwały przez Radę, która to miałaby zobowiązać Panią Wójt do 

podjęcia działań. Zauważył, iż kompetencje Pani Wójt i Rady są różne w powyższym zakresie. 

Wójt jako organ administracyjny prowadzi postępowanie administracyjne zgodnie z przepisami 

kodeksu postępowań administracyjnych. Proces ten zakończy się wydaniem decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Nadzór oraz tryby zaskarżania powyższej decyzji są po 

stronie przepisów kpa oraz przepisów o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi. 

Zauważył, iż decyzja środowiskowa wydana przez UG została zaskarżona przez Społeczny 

Komitet Stanisławowa a organ drugiej instancji jakim jest SKO odwołanie to uznał. Ponadto dodał, 

iż nie istnieje przepis, który pozwalałby Radzie aby cokolwiek polecała Pani Wójt jako organowi 

administracyjnemu. A przepisy kpa z kompetencjami Rady Gminy nie mają żadnych zależności. 

Zwrócił uwagę, iż Pani Wójt jako organ nadzorujący powyższą sprawę, znając zgłoszone wnioski 

ma możliwość aby uwzględnić je w całym postępowaniu. Przy wnikliwym zapoznaniu się 

z wnioskiem Pana [dane 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 2020 r. poz. 2176]  

stwierdził, iż wszelkie sugestie w nim zawarte dot. tworzenia skrzyżowań, rond czy dróg 

serwisowych zostaną rozpatrzone jedynie pod kontem przepisów ochrony środowiska. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Radnemu Pawłowi Prusowi za szczególne 

zainteresowanie tematem dotyczącym DK 50. Ponadto dodał, iż intencją Pana [dane 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 2020 r. poz. 2176] było przede wszystkim to, aby ponownie 

przyjrzeć się powyższej sprawie. Poprosił również wnioskodawcę o kontakt z Urzędem celem 

ustalenia terminu spotkania online na którym zostaną wyjaśnione wszelkie wątpliwości. 

Radny Andrzej Kowalczyk wyraził zdanie, iż odciąganie decyzji dotyczącej wykonania 

remontu drogi nr 50 działa na niekorzyść gminy, gdyż bezpieczeństwo na tej drodze jest bardzo 

zagrożone. Ponadto zauważył, iż w powyższej sprawie strony muszą prowadzić rozmowy tak aby 

można było dojść do pewnego konsensusu. 

Przewodniczący Rady dodał,  iż  sprawa  dot.  remontu  DK  50  toczy  się  już  wiele  lat 

a w temacie tym zabrakło dyskusji i rozmów wewnętrznych. 

Radny Piotr Matusik poinformował, iż 20 lat temu rozpoczęły się prace nt. budowy 

obwodnicy Stanisławowa. W związku z powyższym przygotowana została odpowiednia 

dokumentacja, zostały poczynione kroki mające rozpocząć budowę, lecz jeden mieszkaniec 

Stanisławowa zawetował powyższa sprawę zbierając 80 podpisów, w tym 20 możliwie 

sfałszowanych. Czyniąc powyższe kroki Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

wycofała się z prac. 

Przewodniczący Rady poprosił Radnego Piotra Matusika, aby stwierdzenia dotyczące 

fałszerstwa podpisów nie padały na posiedzeniach Rady, gdyż mogą powodować niepotrzebne 

konflikty i procesy w środowisku zainteresowanym powyższym tematem. Poprosił również 

o ostrożność w wydawaniu powyższych stwierdzeń czy opinii. 

Radny Paweł Prus poinformował, iż należy prowadzić dyskusje miedzy stronami 

postępowania dotyczącego kwestii remontu DK 50. Poprosił Urząd Gminy o pochylenie się nad 

ww. problemem, zrozumienie i pomoc. 
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Pani Wójt poinformowała, iż będzie starała się wypracować pewny konsensus, który będzie 

zadowalający dla każdego ze stron postępowania. 

Radny Zygmunt Ochman poprosił Panią Wójt, aby nie ograniczała konsultacji tylko 

i wyłącznie dla mieszkańców Stanisławowa. Powyższa sprawa dotyczy wszystkich mieszkańców 

gminy i każdy ma możliwość wypowiedzenia się w temacie. Ponadto „pogratulował” wszystkim 

osobom, dzięki którym po tylu latach dyskusji, negocjacji, temat ten jest w dalszym ciągu 

w powijakach. 

Pani Wójt odpowiedziała, iż mając na uwadze osoby reprezentujące na myśli miała 

wszystkie osoby z gminy. Zauważyła, iż temat drogi krajowej dotyczy nie tylko mieszkańców 

Stanisławowa, ale i również mieszkańców całej gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

zamieszczona jest informacja dotycząca prowadzonych konsultacji dla wszystkich mieszkańców 

gminy. Dodał, iż wszelkie zgłaszane sugestie zostaną uwzględnione. Ponadto zauważył, że większa 

część mieszkańców korzysta z powyższej drogi i powinna się w tym temacie wypowiedzieć. 

Następnie Radna Janina Weselińska podziękowała pracownikom Urzędu za sprawne 

przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej oraz naprawy drogi w miejscowości Cisówka. 

Ponadto wyraziła słowa uznania w kierunku Pani Wójt za udzieloną pomoc w sprawach osobistych. 

Ad. 10 

Sekretarz Gminy Pani Hanna Pietrzyk poinformowała, iż ustawa o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie nakłada na Radę Gminy obowiązek corocznego uchwalania programu 

współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. Termin uchwalenia programu upływa 30 listopada. Program 

niewiele różni się od tego, który obowiązuje w 2020 r., zresztą był tworzony na jego podstawie. 

Zmieniona została ogólna kwota, na realizację priorytetowych zadań. W ubiegłym roku było to 

115 000 zł, a na 2021 r. została zaplanowana kwota 110 000 zł, ponieważ z priorytetowych zadań 

została  wykreślona   profilaktyka   i  przeciwdziałanie   narkomanii  i  alkoholizmowi.  Ponadto 

w stosunku do tegorocznego programu zostały bardziej doprecyzowane zapisy dot. trybu 

powoływania i zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach 

ofert na realizację zadań. Kwoty na realizację tych zadań zostały zaproponowane na poziomie 

realizacji w 2020 r. oprócz dodatkowych 40 000 zł, które Rada przeznaczyła na działalność Kół 

Gospodyń Wiejskich. Projekt programu został zamieszczony w biuletynie informacji publicznej 

celem konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Organizacje miały 14 dni na wniesienie uwag 

od 29 października do 12 listopada, żadne uwagi w tym czasie nie wpłynęły. Program określa 

formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych gminy z organizacjami oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto dodała, iż do priorytetowych zadań 

publicznych będą należały zadania z zakresu: 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie systematycznych za- 

jęć sportowych dla dzieci i młodzieży - 60.000,00 zł 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 15.000,00 zł. 

 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

20.000,00 zł. 

 promocji gminy poprzez wspieranie wydawnictw lokalnych 10.000,00 zł, 

 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 5.000,00 zł. 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 
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Głosowanie: 14 głosów – za(głosowało 14 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę 

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 14 głosów – za(głosowało 14 Radnych). Uchwała została podjęta. 

 Uchwała Nr XVII/150/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie  

uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2021 - załącznik nr 8 

Ad. 11 

Kierownik Oświaty Pan Janusz Wieczorek poinformował, iż Gmina Stanisławów złożyła 

wniosek w ramach programu Maluch + na utworzenie Gminnego Żłobka. W ramach ww. wniosku 

gmina otrzymała dofinansowanie na kwotę w wysokości 528 000,00 zł i zobowiązała się, iż 

utworzy 20 miejsc żłobkowych. Ze Żłobka korzystać będą mogły dzieci w wieku od 20 tygodni do 

3 lat. Znajdować się on będzie w budynku przy ul. Szkolnej 4. Jego powierzchnia wynosić będzie 

ok. 128 m
2
. Ponadto do omawianej uchwały została zgłoszona autopoprawka Wójta Gminy: 

1) Paragraf 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„ § 3. „Rozpoczęcie działalności statutowej Żłobka nastąpi z dniem 1 stycznia 2021 r.” 

2) w załączniku do uchwały § 5 ust. 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 

„ 5) których rodzice pracują, uczą się w trybie dziennym lub znajdą się nagle w trudnej 

sytuacji życiowej” 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 14 głosów – za(głosowało 14 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod   głosowanie   wyżej   wymienioną uchwałę 

w przedstawionej treści z uwzględnieniem autopoprawki Wójta Gminy Stanisławów. 

Głosowanie: 14 głosów – za(głosowało 14 Radnych). Uchwała została podjęta. 

 Uchwała nr XVII/151/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 listopada 2020 r.  w sprawie 

utworzenia Gminnego Żłobka w Stanisławowie oraz nadania mu statutu 

- załącznik nr 9 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim osobom, dzięki którym 

w przeciągu kilku ostatnich lat ostatecznie doprowadzono do wybudowania Przedszkola i Żłobka. 

Słowa uznania skierował w kierunku Pani Wójt, która zajęła się pozyskaniem środków, a także 

do Pani Moniki Krupy zajmującej się powyższą inwestycją. Dodał, iż po raz pierwszy gmina 

Stanisławów otwiera publiczny Żłobek i jest to bardzo ważny sygnał dla obecnych i przyszłych 

mieszkańców, świadczący o tym, iż warto zamieszkać w gminie Stanisławów. 

Radny Piotr Matusik dodał, iż szczególne podziękowania należą się Radnej Elżbiecie Król, 

byłej Przewodniczącej Rady Gminy, która bardzo dużo wniosła w temacie Żłobka. 

Radna Elżbieta Król stwierdziła, iż jest bardzo dumna z tego, iż tak potężna inwestycja 

powstała w gminie Stanisławów. Zauważyła, iż otwarcie Żłobka cieszyć się będzie dużą 

frekwencją jak i zadowoleniem rodziców. Ponadto podziękowała Pani Wójt za pozyskane środki 

oraz wszystkim osobom przyczyniającym się do zakończenia powyższej inwestycji. 

Pani Wójt dodała, iż twórców i ojców powyższego sukcesu było wielu, z wielką rolą Pani 

Elżbiety Król. Ponadto życzyła dalszych sukcesów, przypieczętowanych przede wszystkim zgodą. 

Przewodniczący Rady dodał, iż Radna Dominika Siedlecka oraz Radny Arkadiusz Reding 

jako przedstawiciele Rady Rodziców również uczestniczyli w powyższym procesie podejmowania 

decyzji, tak aby wielkie środki w gminie przez przeznaczyć na ten cel. 

Ad. 12 
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Pani Wójt poinformowała, iż nie planuje podnoszenia stawek podatku od nieruchomości na 

rok 2021. Związane jest to z trudną sytuacją pandemiczną, w jakiej znajduje się cała Polska. 

Ponadto dodała, iż budżet gminy prosperuje dobrze. 

Pracownik ds. zobowiązań podatkowych Pani Wioletta Królak poinformowała, iż projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Izbę Rolniczą, Ministerstwo Rolnictwa oraz 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał, iż decyzja o nie podnoszeniu stawek podatku 

wynikała również z tego, iż w roku obecnym zostały podniesione stawki opłaty za odbiór odpadów. 

Ponadto poinformował, iż w przyszłym roku na gminę czeka negocjacja stawek za wodę i ścieki 

z Wodami Polskimi. 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 13 głosów – za, 1 głos- wstrzymujący się -Radnej Janiny Weselińskiej, która 

poinformowała, iż błędnie oddała głos a była za przyjęciem wniosku (głosowało 14 Radnych). 

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący  Rady  Gminy   poddał   pod   głosowanie   wyżej   wymienioną   uchwałę   

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 Radnych). Uchwała została podjęta. 

 Uchwała Nr XVII/152/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 

 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 i zwolnień z tego podatku - załącznik 

nr 10 

Ad.13 

Pani Wioletta Królak poinformowała, iż średnia cena skupu żyta zostaje obniżona z kwoty 

58,55 zł do kwoty 46,00 zł. Podatek rolny stanowi równowartość 2,5 q ceny skupu żyta dla 

gospodarstw rolnych oraz 5 q dla gruntów wynikających z ewidencji. Ponadto dodała, iż projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowana przez Izbę Rolniczą, Ministerstwo Rolnictwa oraz Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę 

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 13 głosów – za, 1 głos- wstrzymujący się (głosowało 14 Radnych). Uchwała została 

podjęta. 

 Uchwała Nr XVII/153/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 listopada 2020 r. w  sprawie 

 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego 

 na rok 2021 i zwolnień z tego podatku - załącznik nr 11 

Ad. 14 

Pani Wójt poinformowała, iż zmiany w budżecie dotyczą potrzeb, które klarują się na 

bieżąco. 

Skarbnik Gminy Pani Danuta Słowik poinformowała, iż zmiany zostały szczegółowo 

omówione na posiedzeniach Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa jak i Komisji Budżetu 

i Gospodarki. Dodała, iż zmiany dotyczą zadań własnych i zwiększają budżet po stronie dochodów 

o kwotę 302 751,78 zł natomiast po stronie wydatków zmniejszają o kwotę 790 768,22 zł. 

Poinformowała, że zmniejsza się dochody w kwocie 70 000,00 zł jako dofinansowanie z PFRON 

na budowę szybu windowego i zakupu windy w Urzędzie Gminy, oraz kwotę 782 574,34 zł na 
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poprawę efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach 

gminnych (Cisówka, Stanisławów). Inwestycje te zostają przesunięte w czasie na rok przyszły. 

W dziale 010- Rolnictwo i Łowiectwo zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 000,00 zł z tytułu 

sprzedaży wody, w dziale 900- Gospodarka komunalna zwiększa się wpływy z opłat pobieranych 

za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 85 000 zł z tytułu wzrostu stawki od mieszkańca. 

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej zwiększa się dochody o kwotę 6 806,12 zł z tytułu opłaty 

alkoholowej. W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się 

plan o kwotę 50 000 zł z tytułu przyznania dotacji celowej z UMWM na zakup lekkiego samochodu 

bojowego dla OSP w Pustelniku. Natomiast w dziale 758- Różne Rozliczenia wprowadza się plan 

dochodów na kwotę 963 520 zł z tytułu środków przyznanych z Budżetu Państwa w ramach tarczy 

antykryzysowej dla jednostek samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Środki te mogą zostać rozdysponowane do końca roku 2022. Następnie przeszła do 

omawiania wydatków, gdzie dodała, iż zmniejsza się je o kwotę 790 768,22 zł. W dziale 600- 

Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000 zł na przebudowę drogi 

gminnej w miejscowości Papiernia. W dziale 900- Gospodarka komunalna zmniejsza się plan 

wydatków o kwotę 59 500 zł na dotacje dla mieszkańców gminy na wsparcie programu budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków. W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki 

o kwotę 5 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym ”Przebudowa drogi gminnej w m. Goździówka”, 

również o kwotę 52 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Prądzewo-Kopaczewo”. 

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków 

inwestycyjnych o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu bojowego dla 

OSP w Pustelniku. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan 

o kwotę 30 000 zł na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego, 250 000 zł z przeznaczeniem na usługi 

związane z odbiorem odpadów komunalnych, 20 000 zł na bieżące funkcjonowanie oczyszczalni 

ścieków oraz bieżące wydatki na gospodarkę komunalną w wysokości 31 372,27. Ponadto dodała, 

iż wykonane zostały przesunięcia w ramach funduszu sołeckiego na wniosek mieszkańców 

poszczególnych  sołectw.   Dodała  także,  że  przedstawione  zmiany  omówione  zostały  wraz 

z autopoprawką Pani Wójt- załącznik nr 12. 

Pani Wójt poinformowała, iż kwota 963 520,00 zł jest pewnym zapleczem dla budżetu 

gminy. Nie została ona wydatkowana, gdyż tegoroczne inwestycje zostały zrealizowane w oparciu 

o dodatkowe dofinansowania jak i środki własne. Ponadto poruszyła temat windy w budynku UG, 

gdzie dodała, iż miała być ona częściowo dofinansowana w formie pożyczki z banku natomiast  

w chwili obecnej posiada informację, że Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w 100 % 

dofinansowuje ww. windy. Wobec tego planowane jest wykonanie windy w przyszłym roku i być 

może zostanie ona w taki sposób dofinansowana. 

Radny Stanisław Szczepański zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 14 głosów – za(głosowało 14 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady Gminy  poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę 

w przedstawionej treści z uwzględnieniem autopoprawki Wójta Gminy. 

Głosowanie: 14 głosów – za(głosowało 14 Radnych). Uchwała została podjęta. 

 Uchwała Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 

 zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2020 rok - załącznik nr 13 

Ad. 15 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany dotyczą zaktualizowania prognozy finansowej 

na rok bieżący. Po stronie dochodów zostają one zwiększone o kwotę 524 146,63 zł, wydatki 
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zmniejsza się o kwotę 569 373,37 zł. W wyniku powyższych zmian deficyt gminy ulega 

zmniejszeniu i będzie on wynosił mniej o 1 093 520 zł czyli 4 324 036, 96 zł. Natomiast przychody 

zmniejsza się o kwotę 130 000,00 zł z tytułu niezaciągnięcia pożyczki w BGK, rozchody zwiększa 

się o kwotę 963 500 zł. Prognozowany dług na koniec roku ulega zmniejszeniu o kwotę 130 000 

zł. Ponadto załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dotyczy zaktualizowania limitów wydatków 

ponoszonych w roku obecnym (przyznanie dotacji na zakup lekkiego samochodu bojowego dla 

OSP w Pustelniku- 50 000,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów 

komunalnych   -85 000,00   zł,   zwiększenie   wydatków   na   odbiór   odpadów    komunalnych 

o 250 000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 59 500 zł jako wsparcie programu 

przydomowych oczyszczalni ścieków-dotacje dla mieszkańców). 

Radny Piotr Matusik zgłosił wniosek podjęcia uchwały bez czytania. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 13 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: 13 głosów – za, 1 głos nie został oddany(głosowało 13 Radnych). Uchwała została 

podjęta. 

 Uchwała Nr XVII/155/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020-2030- załącznik 

nr 14 

Ad. 16 

Przewodniczący Rady Gminy poruszył temat dotyczący powołania Zespołu ds. oświaty. 

Poinformował, iż w chwili obecnej składa się z dwóch członków jednak w przyszłym roku jego 

grono będzie mogło zostać powiększone o przedstawicieli Rad Szkół. 

Pani Wójt podziękowała pracownikom Urzędu za wsparcie oraz przygotowanie dzisiejszej 

sesji. 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Zbytek zamknął XVII sesję Rady Gminy Stanisławów 

 
 

Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy 

 

Izabela Zagórska Waldemar Zbytek 


