
 Protokół Nr XVIII/2020
z XVIII Sesji Rady Gminy Stanisławów

z dnia 21 grudnia 2020 roku.

XVIII  Sesja  Rady  Gminy  Stanisławów odbyła  się  w dniu  21  grudnia  2020  r.  w  sali 
konferencyjnej  Urzędu Gminy Stanisławów i  trwała od godz.  16:15 do godz.  20:20.  Obrady 
odbyły się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 
odległość.  Ponadto  ośmioro  z  Radnych  uczestniczyło  w  sesji  osobiście,  natomiast  siedmioro 
połączyło się zdalnie.

W obradach poza Radnymi udział wzięli:
 Kinga Sosińska- Wójt Gminy,
 Dariusz Kraszewski- Zastępca Wójta,
 Hanna Pietrzyk- Sekretarz Gminy,
 Danuta Słowik- Skarbnik Gminy,
 Paweł Pleśniak- Radca Prawny,
 Sołtysi wsi,
 Kierownicy jednostek organizacyjnych

Listy obecności w załączeniu do protokołu.
Ad.1

Otwarcia XVIII Sesji Rady Gminy Stanisławów dokonał Przewodniczący Rady Gminy 
Waldemar Zbytek. 
Ad.2

Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował o zmiany do porządku obrad poprzez zmianę 
nazwy uchwały w pkt. 11 oraz dodanie dwóch pkt. nr 18 i nr 19. Następnie odczytał  porządek 
obrad wraz ze zmianami, który przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów. 
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
4. Wolne wnioski i pytania.
5. Informacja  Przewodniczącego  o  działalności  między  sesjami,  w  tym  informacje 

o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
6. Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  wykonania  uchwał  i  zadań  między  sesjami,  w  tym 

informacje o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie  przewodniczących  stałych  Komisji  z  prac  Komisji  między  sesjami  oraz 

zajęcie  stanowiska  Rady w  sprawach  wniosków  Komisji,  których  tematów  nie 
uwzględniono w porządku sesji.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Stanisławów na rok 2021. (druk nr 161)

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. (druk nr 162)

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  pobyt  dziecka,  wysokości 
maksymalnej  opłaty  za  wyżywienie  oraz  warunków  częściowego  zwolnienia  od  opłat 
w Gminnym Żłobku w Stanisławowie. (druk nr 163)

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stanisławów. (druk 
nr 164)

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zbycia  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  numerem 
ewidencyjnym 1026 położonej w miejscowości Cisówka, gm. Stanisławów. (druk nr 165)

13. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  nr  XIV/131/2020 Rady Gminy Stanisławów z 
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dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2020. (druk nr 166)

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na 2021 rok. (druk  
nr 167)
a) przedstawienie uchwały budżetowej oraz ewentualnych poprawek Wójta,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c) odczytanie opinii i wniosków stałych komisji Rady Gminy Stanisławów dotyczących 

projektu uchwały budżetowej,
d) wysłuchanie  stanowiska  Wójta  Gminy  Stanisławów  w  sprawie  opinii  i  wniosków 

przedłożonych przez komisję,
e) dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi do projektu uchwały budżetowej wnioskami 

komisji i autopoprawkami Wójta,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
g) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów 

na lata 2021-2031. (druk nr 168)
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2020 rok. (druk nr 

169)
2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy 

Stanisławów na lata 2020-2030. (druk nr 170)
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Stanisławów. (druk nr 171)
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Gminnego Bonu Żłobkowego. (druk nr 172) 
5. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał  Radnych  czy  są  uwagi  do  przedstawionego 
porządku obrad? Wobec braku uwag poddał pod głosowanie wniosek o zmianę do porządku 
obrad.
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15 radnych). Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący  Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  porządku  obrad 
z uwzględnieniem zgłoszonych zmian.
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15 radnych). Porządek został przyjęty jednogłośnie. 
Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów zapytał Radnych czy są uwagi do protokołu 
z XVII Sesji Rady Gminy Stanisławów?

Radny  Arkadiusz  Reding  poinformował,  iż  zgłosił  uwagi  do  protokołu,  które  zostały 
uwzględnione.

Przewodniczący  Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  protokół  z  XVII  Sesji  Rady 
Gminy z dnia 19 listopada 2020 r.
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15 radnych). Protokół z XVII Sesji Rady Gminy został  
przyjęty jednogłośnie. 
Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż na dzisiejszą sesję w formie mailowej nie 
zostało skierowane do Radnych żadne pytanie od mieszkańców. 

Sołtys Stanisławowa Pani Elżbieta Uchman zadała trzy pytania:
1) czy w związku ze zmianą statutu Gminy Stanisławów opracowane wcześniej statuty 
sołectw będą zmieniane? 
2) w którym roku mieszkańcy Stanisławowa doczekają się świetlicy OSP?
3) czy w wyremontowanych budynkach komunalnych wzrosną czynsze?

Pani  Wójt  odpowiadając  na  pytanie  nr  1  poinformowała,  iż  zmiany  statutu  dotyczą 
jedynie Żłobka i nazw jednostek organizacyjnych, natomiast pozostałe statuty będą zmieniane 
w późniejszym czasie. 
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Sekretarz  Gminy  Pani  Hanna  Pietrzyk  dodała,  że  projekt  statutu  jest  opracowany 
i powinien  zostać  skonsultowany  z  poszczególnymi  sołectwami.  W  chwili  obecnej  sytuacja 
pandemiczna  nie  pozwala  na  zorganizowanie  zebrań.  Ponadto  stwierdziła,  iż  jeżeli  sytuacja 
ulegnie zmianie stopniowo zostaną przeprowadzone konsultacje.   

Odpowiadając na pytanie nr 2 Pani Wójt poinformowała, iż prace związane z budową 
OSP postępują niebywale szybko. W chwili obecnej realizowana jest część główna dotycząca 
podstawowej  działalności  straży.  Dodała,  że  jeżeli  starczy  sił,  środków  i  wzajemnego 
porozumienia będziemy kontynuować remont i rozbudowę świetlicy. Ponadto stwierdziła, iż nie 
jest w stanie podać konkretnej daty kiedy ewentualnie to nastąpi. 

Kierownik Referatu Inwestycji,  Remontów i Ochrony Środowiska Pani Monika Krupa 
poinformowała, iż straż posiada projekt budowy na cały budynek łącznie z częścią świetlicową. 
Dodała, iż co roku przyznawane są również dotacje na OSP. W chwili obecnej wykonywana jest 
część bojowa. Zauważyła także, że w budżecie gminy nie ma tylu środków, aby móc rozpocząć 
remont świetlicy.  

Przewodniczący Rady Gminy dodał, iż w gminie Stanisławów część świetlic znajduje się 
w zarządzie gminy, część bezpośrednio w zarządzie OSP. Zauważył, że OSP w Stanisławowie 
posiada  własny budynek,  a  gmina  nie  realizuje  tej  inwestycji.  Radni  na  wniosek  Pani  Wójt 
przeznaczają  ewentualnie  środki  na  realizację  zadań  i  jest  to  tzw.  dotacja.  Dodał  także,  że 
powyższa inwestycja prowadzona jest niezwykle oszczędnie. 

Radny  Stanisław  Szczepański  jako  Prezes  OSP  w  Stanisławowie  poinformował,  iż 
w budynku zostały pomalowane ściany oraz wykonana hydraulika. Utwardzono także wjazd, na 
którym zostanie położona kostka brukowa. Wszelkie prace wykonywane są we własnym zakresie 
jedynie z poniesieniem kosztów za potrzebne materiały. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  iż w budżecie,  który w dniu dzisiejszym 
będzie głosowany został ujęty wniosek Pani Wójt o przeznaczenie 250 000 zł na kolejne etapy 
prac. 

W zakresie pytania nr 3 Pani Wójt poinformowała, iż remont budynków komunalnych nie 
będzie miał wpływu na podwyższenie opłaty za czynsz. 

Radna  Janina  Weselińska  podziękowała  za  wykonanie  oświetlenia  ulicznego  we  wsi 
Cisówka.  Słowa  uznania  skierowała  również  w  kierunku  mieszkańców  Cisówki,  którzy 
przystroili zabytkową kapliczkę. 

Przewodniczący Rady Gminy przypominał, iż w dalszym ciągu zbierane są informacje 
z poszczególnych wiosek w sprawie potrzeb dotyczących oświetlenia. W budżecie gminy na rok 
2021 ujęte są również środki na przygotowanie dużych projektów oświetlenia tak, by w roku 
2022 je zrealizować. 
Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż w ostatnim czasie odbyły się spotkania 
w zakresie  spraw  bieżących  tj.  spraw  dotyczących  OSP,  jak  również   spraw  dot.  poziomu 
nauczania w szkołach. Dodał, iż spotykał się także z Radnym Arkadiuszem Redingiem, a jednym 
z  wniosków z powyższego spotkania jest wpisanie w budżecie pierwszych środków na realizację 
dodatkowych zajęć dla dzieci z klas 7-8. Praca w zespole ds. oświaty będzie trwać nadal tak, by 
móc  dyskutować  z rodzicami  nt.  podjęcia  kolejnych  kroków  zmierzających  do  podniesienia 
poziomu nauczania.  Następnie  Przewodniczący odczytał  sprawozdanie  dotyczące  pism,  które 
wpłynęły do Rady Gminy w okresie między sesjami - załącznik nr 1. 
Ad. 6
 Pani  Wójt  podziękowała  dzieciom  jak  i  Dyrektor  GOK-u  Pani  Żanecie  Zach  za 
przygotowanie  muzycznej  części  wstępu  do  dzisiejszej  sesji.  Podziękowała  również  Panu 
[usunięto dane 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 prowadzi zajęcia 
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nauki  gry  na  gitarze  i  pianinie.  Zauważyła,  iż  inspiracją  odnośnie  wprowadzenia  muzycznej 
części  był  Radny  Arkadiusz  Reding.  Następnie  złożyła  sprawozdanie  z  wykonania  uchwał 
podjętych na  XVII  Sesji  Rady  Gminy i  z  realizacji  zadań  między sesjami  -  załącznik  nr  2. 
Skierowała podziękowania za dobrą współpracę do Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów 
a szczególnie dla Pana Dyrektora [usunięto dane 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)].  Ponadto  dodała,  iż  ogromnym  sukcesem  działania  jest  wynik  przetargu  na  odbiór 
odpadów  komunalnych.  Słowa  uznania  skierowała  również  do  całego  Zarządu  Samorządu 
Województwa Mazowieckiego z Panem Marszałkiem Adamem Struzikiem na czele jak również 
Pani Marszałek Janinie Ewie Orzełowskiej za wsparcie i  opiekę nad gminą.  Przy omawianiu 
dofinansowania do budowy sali gimnastycznej w Ładzyniu skierowała podziękowania do posła 
Daniela Milewskiego za wsparcie okazane przy pozyskiwaniu środków na powyższą inwestycję. 
Pani  Wójt  podziękowała  również  Premierowi  RP.  Ponadto  poinformowała,  iż  wniosek 
o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów” 
został  umieszczony  na  liście  zadań  rekomendowanych  do  dofinansowania  z  funduszu  dróg 
samorządowych. Poruszyła również temat dotyczący dróg nr 50 i 637. Poprosiła o cierpliwość 
w tym temacie. Dodała, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Społecznej ustalony został kolejny 
termin spotkania na dzień 7 stycznia 2021 r., na którym obecni będą przedstawiciele Społecznego 
Komitetu  Stanisławowa.  Ponadto  zostanie  na  nim  wnikliwie  omówiony  temat  dotyczący 
obwodnicy  południowej,  ewentualnie  obwodnicy  wschodniej  oraz  modernizacji   DK  50. 
Przekazała również, iż w sprawie obwodnicy południowej rozpoczęło się gromadzenie wszelkiej 
dokumentacji   natomiast   w sprawie obwodnicy wschodniej  wymagane jest  przeprowadzenie 
dalszych  rozmów.  Dodała,  iż  przy  omawianiu  WPF  na  lata  2021-2031  zostanie  zgłoszona 
autopoprawka odnośnie  programu „COOLtura jest COOL” dotyczącego poprawy dostępu do 
kultury i sztuki na terenie gminy Jakubów i gminy Stanisławów. Obie gminy chcą partnersko 
wejść  w  powyższy  projekt,  który  przyniósłby  olbrzymie  środki  na  kulturę.  Opiewałby  on 
w latach 2022-2023 na kwotę 1 000 000 zł. Natomiast wkład własny gminy wynosiłby jedynie 
50 000  zł.  Następnie  pogratulowała   Pani  [usunięto  dane  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)], która w ostatnim czasie została laureatką Laura Marszałka Województwa 
Mazowieckiego.  Pani  [usunięto dane  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)] 
została wyróżniona za działalność kulturalną, za pomoc dzieciom i młodzieży oraz za to iż jest 
członkiem  Zarządu  Towarzystwa  Przyjaciół  Ziemi  Stanisławowskiej.  Zauważyła,  iż  Pani 
[usunięto dane 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)] jest osobą o gołębim 
sercu, która zawsze niesie pomoc ludziom. 
Ad.7

Przewodniczący Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa Pan Waldemar Czaplicki 
przedstawił  sprawozdanie  z  posiedzenia  Komisji  Społecznej,  Ekologii  i  Bezpieczeństwa  - 
załącznik nr 3.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Pan  Zygmunt  Ochman  przedstawił 
sprawozdanie z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki - załącznik nr 4.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  iż  na powyższych posiedzeniach komisji 
poruszony  został  również  temat  dotyczący  środków  europejskich  dla  województwa 
mazowieckiego a mianowicie wystosowania apelu w tej sprawie. 

Pani  Wójt  poprosiła  o  poparcie  apelu  Marszałka  Adama  Struzika  o  niewyłączenie 
NUTS 2 Warszawskiego stołecznego z regionalnego wsparcia unijnego w ramach Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Woj.  Mazowieckiego  na  lata  2021-2027.  W  związku  z  decyzją 
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wyłączającą  zostaniemy  pozbawieni  możliwości  pozyskania  wsparcia  na  wiele  kluczowych 
inwestycji  m.in.  gospodarki  wodno-ściekowej,  kultury  oraz   projektów  z  zakresu  systemów 
ratownictwa w tym OSP. Poprosiła o pozytywne podejście do powyższej sprawy oraz o ukłon 
w stronę Rządu jak i Pana Premiera o ponowne przeanalizowanie tematu. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Apelu JST do Prezesa 
Rady  Ministrów  w  spr.  utrzymania  wsparcia  w  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 dla regionu Warszawskiego 
stołecznego- załącznik nr 5.
Głosowanie: 14 głosów – za, 1 głos- wstrzymujący się (głosowało 15 Radnych). Apel został przyjęty.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poprosił,  aby  głos  w  sprawach  prac  Rady  Powiatu 
dotyczących  bezpośrednio  gminy  Stanisławów  zabrał  Radny  Powiatowy  Pan  Leonard 
Zdanowicz. 

Pan  Leonard  Zdanowicz  poinformował,  iż  inwestycjami,  które  zostaną  wykonane 
w ramach budżetu powiatu na 2021 rok będą: wykonanie chodnika w miejscowości Pustelnik 
z odwodnieniem oraz wykonanie drogi w miejscowości Zawiesiuchy. Ponadto dodał, iż została 
złożona petycja mieszkańców wsi Borek Czarniński o wykonanie chodnika. W chwili obecnej nie 
ma zaplanowanych na powyższą inwestycję środków jednak obiecał, iż w pierwszym kwartale 
2021 roku do tego tematu powróci. 

Pani Wójt podziękowała Panu Leonardowi Zdanowicz za zaangażowanie i zapał, dzięki 
któremu inwestycje powiatowe mogą „ruszać” do przodu.  Słowa uznania skierowała również 
w kierunku  Starosty  Pana  Antoniego  Tarczyńskiego  za  wsparcie  i  pomoc  jak  również 
pracownikom Starostwa Powiatowego. 

Radna  Janina  Weselińska  zapytała  Pana  Leonarda  Zdanowicz  jak  wygląda  sprawa 
dotycząca wykonania chodnika w miejscowości Cisówka przy drodze powiatowej?

Radny  Andrzej  Kowalczyk  zapytał  o  modernizację  drogi  powiatowej  Stanisławów- 
Kamionka  a  mianowicie  czy  ujęte  jest  w  budżecie  wykonanie  odcinka  w  kierunku  Kolonii 
Stanisławów?

Pan  Leonard  Zdanowicz  odpowiadając  na  pytanie  Radnego  Andrzeja  Kowalczyka 
poinformował, iż nie jest to ujęte w budżecie powiatu natomiast w sprawie chodnika w Cisówce 
dodał, iż całą dokumentację w tej sprawie prowadzi zastępca Wójta Pan Dariusz Kraszewski. 
Obiecał, iż do tego tematu powróci na początku roku 2021. 

Przewodniczący Rady Gminy zauważył,  iż  zadań na  drogach powiatowych w gminie 
Stanisławów jest  bardzo dużo.  Stwierdził,  iż  najważniejszym sygnałem jest  to,  iż  inwestycje 
zostają rozpoczęte i należy je konsekwentnie rok po roku kontynuować. 

Radny Andrzej Kowalczyk w kierunku Przewodniczącego Komisji Społecznej, Ekologii 
i Bezpieczeństwa  skierował  uwagi  dotyczące  planowanego  posiedzenia  zaplanowanego  na 
7 stycznia  a  mianowicie  w  spr.  modernizacji  DK  50.  Poprosił  o  podjęcie  wspólnego 
i jednoznacznego  stanowiska  w  powyższej  sprawie.  Zauważył,  iż  propozycja  planowanej 
obwodnicy przebiega w okolicach „Kryształowego Dworku” oraz przecina ulicę Stanisławowską 
na pół a według niego powinna przebiegać według projektu, który „upadł’ a mianowicie tak, aby 
przechodziła ona po granicy Stanisławowa oraz Kolonii Stanisławów. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  iż  temat  ten  jest  niezwykle  drażliwy 
i obszerny. Zachęcił wszystkich Radnych do uczestnictwa w posiedzeniu komisji oraz dyskusji. 
Podziękował Radnemu Pawłowi Prus za dokładne wprowadzenie w powyższy temat, gdyż nie 
znał dokładnie tej sprawy. 

Radny  Waldemar  Czaplicki  poinformował,  iż  temat  modernizacji  DK 50  jest  bardzo 
obszerny a na spotkaniu w dniu 7 stycznia na pewno nie zostanie on zakończony ani rozwiązany. 
Dodał, iż będzie starał się, aby zostały zaplanowane jakiekolwiek konieczne czynności i terminy. 
Ponadto stwierdził, iż w dniu 7 stycznia na posiedzeniu komisji należy ustalić stan faktyczny jaki 
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ma miejsce obecnie oraz w jakim miejscu jesteśmy i do czego zmierzamy. Dodał, iż od 15 lat 
przygląda się temu tematowi, który niestety stoi nadal w tym samym miejscu. Poprosił o liczny 
udział Radnych jak i mieszkańców w komisji, tak by mogło zostać podjęte porozumienie. 

Radny Andrzej Kowalczyk dodał, iż jest to szeroki temat do uzgodnienia a stanowisko, 
które powinno zostać  podjęte musi być jednoznaczne. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż temat zostanie omówiony. Zauważył, iż po 
przejrzeniu  map  nie  da  się  oddzielić  kwestii  modernizacji  DK  50  od  kwestii  ewentualnej 
wschodniej obwodnicy Stanisławowa. 

Pani  Wójt  dodała,  iż  sprawa  dotyczy  modernizacji  DK  50  jak  również  optymalnie 
obwodnic drogi nr 637 i ewentualnego wykonania obwodnicy wschodniej. Dodała, iż postara się, 
aby odpowiednie stanowisko zostało wypracowane. Zauważyła, iż w przeciągu ostatnich dwóch 
lat zostały poruszone niezwykle trudne i  ciężkie sprawy więc z tematem obwodnicy na pewno 
sobie poradzimy.
Ad. 8

W punkcie tym Przewodniczący Rady Gminy wyraził słowa uznania dla kierownik GOPS 
Pani Beaty Wąsowskiej za zaangażowanie w projekt pn. „Szlachetna Paczka”. Dodał, iż jest to 
nieoceniona  pomoc  dla  mieszkańców  gminy,  jest  też  motywującym  elementem  dla  Nas 
wszystkich do tego, aby pomagać. Zachęcił również do wspierania programu jakim jest „Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy”. 

Pani Wójt również dołączyła się do podziękowań dla Pani Beaty Wąsowskiej, która była 
liderem „Szlachetnej Paczki”. Podziękowała również wszystkim wolontariuszom, strażakom OSP 
wszystkich jednostek za wsparcie i zaangażowanie.  

Kierownik GOPS Pani Beata Wąsowska również wyraziła słowa uznania dla wszystkich 
wolontariuszy, strażaków jak i darczyńców za pomoc, bo tylko wspólnym działaniem możemy 
osiągnąć coś dobrego. Dodała również, iż liczy na współpracę w kolejnych latach.  Następnie 
przeszła do omówienia uchwały. Poinformowała, iż program został opracowany na podstawie 
dwóch ustaw-  Ustawy o  Wychowaniu  w Trzeźwości  i  Przeciwdziałaniu  Alkoholizmowi  oraz 
Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. Program jest zapisem działań, które będą realizowane 
w 2021  roku  w  ramach  zadań  własnych  gminy  w  obszarze  profilaktyki  rozwiązywania 
problemów  alkoholowych,  narkomanii  i  przemocy  w  rodzinie  oraz  innych  problemów 
wynikających  z nadużywania  środków  psychoaktywnych.  Ponadto  zakłada  on  wielostronne 
oddziaływania, których głównym celem będzie ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków 
wynikających z używania napojów alkoholowych i narkotyków poprzez podnoszenie poziomu 
wiedzy i świadomości mieszkańców gminy, jak również poprzez prowadzenie skoordynowanych 
działań profilaktycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Działania podejmowane w ramach 
programu finansowane będą ze środków własnych gminy pochodzących z wpłat z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.

Głosowanie: 15 głosów – za(głosowało 15 Radnych). Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący  Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę 

w przedstawionej treści.
Głosowanie:  14  głosów  –  za,  1  głos-  wstrzymujący  się  (głosowało  15  Radnych).  Uchwała  
została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/156/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
przyjęcia  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na rok 2021- załącznik nr 6
Ad. 9

Pani  Beata  Wąsowska  poinformowała,  że  podstawowym  dokumentem  w  zakresie 
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przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie  jest  ustawa  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w rodzinie. 
Ustawa ta wskazuje, że do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego 
systemu  przeciwdziałania   przemocy  w  rodzinie  w  tym  opracowanie  i  realizacja  gminnego 
programu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  oraz  ochronę  ofiar  przemocy  w  rodzinie. 
Program na lata 2021-2025 jest kontynuacją działań podjętych w ramach programu poprzedniego 
realizowanego  w  latach  2016-2020.  Głównym  jego  celem  jest  przeciwdziałanie  przemocy 
w rodzinie, ochrona ofiar a także zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy. 
Program  skierowany  jest  do  wszystkich  osób  z  terenu  gminy  Stanisławów  tj.  do  ofiar,  do 
sprawców,  do  osób  zajmujących  się  zawodowo  niesieniem pomocy  w powyższym zakresie. 
W ramach programu gromadzone będą informację pozwalające na ocenę podejmowanych działań 
jak również wskażą potrzeby i kierunki wprowadzenia zmian. Koordynatorem programu będzie 
kierownik  GOPS,  który  corocznie  do  dnia  30  kwietnia  przedkładał  będzie  Radzie  Gminy 
sprawozdanie z realizacji zadań. 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.

Głosowanie: 15 głosów – za(głosowało 15 Radnych). Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący  Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę 

w przedstawionej treści.
Głosowanie:  14  głosów  –  za,  1  głos-  wstrzymujący  się  (głosowało  15  Radnych).  Uchwała  
została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/157/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025- załącznik nr 7
Ad. 10 

Pani  Wójt  poinformowała,  iż  Żłobek  będzie  swoistą  wizytówką  gminy  Stanisławów. 
Będzie  to  Żłobek  Gminny.  Podziękowała  wszystkim osobom,  które  przyczyniły  się  do  jego 
utworzenia.  Do  dnia  31  grudnia  2020  r.  Żłobek  zostanie  zarejestrowany  jako  jednostka 
organizacyjna natomiast przyjęcie dzieci nastąpi w lutym 2021 r. z przyczyn technicznych tj. 
z potrzeby  przygotowania  odpowiedniej  dokumentacji.  Ponadto  w  dniu  dzisiejszym  został 
ogłoszony konkurs  na dyrektora Żłobka.  Dodała również,  iż  prawdopodobnie gmina otrzyma 
dofinansowanie na działalność Żłobka i byłoby ono sfinansowaniem jego istnienia na kolejne 
dwa lata. 

Kierownik oświaty Pan Janusz Wieczorek poinformował, iż ustalenie wysokości opłaty za 
pobyt dziecka w Żłobku jest  kompetencją Rady Gminy.  Opłata  za Żłobek składać się będzie 
zProponowana jest stawka opłaty za pobyt dziecka w wysokości 400 zł miesięcznie przy czym 
istnieje możliwość obniżenia tej kwoty na drugie i każde kolejne dziecko o 50 %, zwolnienie z 60 
% opłaty nastąpić może dla osoby o dochodach poniżej 100% kryterium dochodowego na osobę 
wynikających z ustawy o pomocy społecznej,  natomiast zwolnienie z 30 % opłaty może nastąpić 
dla  osób  o  dochodach  od  100%  do  200%  kryterium  dochodowego  na  osobę  wynikających 
z ustawy o pomocy społecznej,  również o zwolnienie z 30 %  opłaty stałej ubiegać się mogą 
rodzice dziecka niepełnosprawnego. Opłata za dodatkową godzinę powyżej 10 godzin dziennie 
jest określona na kwotę 25 zł (za każdą godzinę). Ponadto, poinformował, że w uzasadnieniu 
wkradł się błąd dotyczący omyłkowo wpisanej kwoty w spr. opłaty stałej. 

Radny Andrzej Kowalczyk zapytał Pana Janusza Wieczorka czy posiada wiedzę nt. ilości 
rodziców chętnych do skorzystania ze Żłobka?

Pan  Janusz  Wieczorek  poinformował,  iż  na  chwilę  obecną  nie  posiada  takowych 
informacji a ogłoszenie o naborze do Żłobka niebawem się ukaże. 
 Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  iż  organizacja  Żłobka  jest  olbrzymim 
wyzwaniem dla gminy. Zachęcił do składania ofert na stanowiska pracy w Żłobku, gdyż więcej 
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złożonych ofert pomoże wyłonić lepszego dyrektora jak i wychowawców.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż wpłynęła już jedna oferta na stanowisko opiekuna. 
Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.

Głosowanie: 15 głosów – za(głosowało 15 Radnych). Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący  Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę 

w przedstawionej treści.
Głosowanie: 15 głosów – za(głosowało 15 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/158/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie 
oraz  warunków częściowego  zwolnienia  od  opłat  w  Gminnym Żłobku  w  Stanisławowie 
z     uwzględnieniem poprawki w uzasadnieniu   - załącznik nr 8
Ad. 11

Pani  Monika  Krupa  poinformowała,  iż  konieczność  podjęcia  uchwały  wyznaczającej 
aglomerację  wynika  z  art.  565 ust.  2  Prawa  wodnego,  w którym to  znajduję  się  informacja 
mówiąca o tym, że dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do 
dnia  31  grudnia  2020  r.  i  muszą  być  zmieniane.  W związku  z  tym,  iż  gmina  pozyskiwała 
dofinansowania na kanalizację, budowę oczyszczalni ścieków w dalszym ciągu należy powyższą 
uchwałę  utrzymywać.  Dodała  również,  iż  została  ona  pozytywnie  zaopiniowana  przez 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Dębem i podlega uchwaleniu. 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.

Głosowanie: 15 głosów – za(głosowało 15 Radnych). Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący  Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę 

w przedstawionej treści.
Głosowanie: 15 głosów – za(głosowało 15 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/159/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stanisławów - załącznik nr 9
Ad. 12

Pani Monika Krupa poinformowała, iż przedmiotem omawianej uchwały jest wyrażenie 
zgody na zbycie nieruchomości o nr. ew. 1026 położonej w miejscowości Cisówka oznaczonej w 
ewidencji  gruntów  i  budynków  jako  droga.  Z  wnioskiem  o  zakup  wystąpił  właściciel 
nieruchomości przyległej  wnioskując tym, iż chce zakupić tą działkę jako poszerzenie swojej 
nieruchomości. Dodała również, iż nieruchomość ta nie jest wykorzystywana przez Gminę, nie 
pełni istotnej funkcji dla mieszkańców oraz nie stanowi drogi przejazdowej- prowadzi jedynie do 
działki nr 766, która jest rowem. 

Pani  Wójt  poprosiła  Panią  Sekretarz  o  odpowiedź  na  pytanie  zadane  na  ostatnim 
posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki przez Radnego Arkadiusza Redinga. 

Sekretarz  poinformowała,  iż  Radny  Arkadiusz  Reding  pytał  o  sposób  zbywania 
nieruchomości gminnej, w tym kiedy można to zrobić bez przetargu. Pani Sekretarz powiedziała 
iż art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że nieruchomość jest 
zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, 
jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność 
lub oddanej  w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tą nieruchomość lub jej części 
nabyć jeżeli  nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Ponadto dodała, iż 
przesłanki  powyższego  zapisu  zostały  spełnione,  gdyż  nieruchomość  o  nr.  1026  jest  działką 
bardzo wąską, którą nie można w jakikolwiek sposób zagospodarować. Poinformowała również, 
iż wnioskodawca, który wystąpił z wnioskiem o zakup tej działki chce poszerzyć swoją działkę 
tworząc na niej skansen, w którym będzie wystawiał  sprzęt rolniczy. 
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Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.

Głosowanie: 15 głosów – za(głosowało 15 Radnych). Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę 
w przedstawionej treści.
Głosowanie:  14  głosów  –  za,  1  głos-  wstrzymujący  się  (głosowało  15  Radnych).  Uchwała  
została podjęta.
Uchwała nr XVIII/160/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
zbycia  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  1026  położonej 
w     miejscowości Cisówka, gm. Stanisławów  - załącznik nr 10
Ad. 13

Skarbnik Gminy Pani Danuta Słowik poinformowała, iż 30 czerwca 2020 r. Rada Gminy 
podjęła uchwałę dotyczącą zaciągnięcia pożyczki w  Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu. Pożyczka ta miała być zaciągnięta 
na współfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach programu SOWA. Ogólny 
koszt tej inwestycji to kwota 1 730 862,00  zł i  miała być ona realizowana przez okres 3 lat. 
W wyniku  sytuacji  związanej  z  czasowym zamrożeniem gospodarki  spowodowanej  epidemią 
przesunęły się prace związane z projektowaniem jak również w okresie tym nie zebrał się zarząd 
NFOŚiGW,  który  powyższą  pożyczkę  przyznaje.  Dodała,  iż  w pierwotnej  uchwale  pierwsza 
transza pożyczki w wys. 625 000,00 zł zaplanowana była na IV kwartał 2020 r. lecz została ona 
przesunięta na I kwartał 2021 r. Wobec powyższego zmienić należy zapis w § 1 ust.  2 który 
brzmieć  będzie  „pierwsza  transza  pożyczki  wypłacona  będzie  w okresie  od  4.01.2021  r.  do 
31.03.2021r.”

Pani Wójt dodała, iż zmiana ta nie wpłynie na budżet gminy na lata 2020-2021.
Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.
Głosowanie: 15 głosów – za(głosowało 15 Radnych). Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę 
w przedstawionej treści.
Głosowanie: 15 głosów – za(głosowało 15 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała  nr  XVIII/161/2020  Rady  Gminy  Stanisławów  z  dnia  21  grudnia  2020  r. 
zmieniającej uchwałę nr XIV/131/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 czerwca 2020 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 
Stanisławów na rok 2020- załącznik nr 11
Ad. 14

Pani Wójt na wstępie podziękowała Pani Skarbnik za wykonaną pracę przy tworzeniu 
budżetu na przyszły rok. Słowa uznania skierowała również w stronę Przewodniczącego Rady 
Gminy. Poinformowała, że przekazuje Radnym bardzo dobry budżet, który zarówno po stronie 
wydatków,  jak  i  po  stronie  dochodów  jest  przemyślany  i  zrównoważony.  Zawiera  on  wiele 
aspektów  i  tematów,  podobnie  jak  w  roku  2020  będzie  on  modyfikowany  i  weryfikowany 
w ramach  zmian,  które  zaistnieją  chociażby  w  końcówce  roku  2020.  Dodała,  iż  w  nowym 
budżecie  znajdą  się  nowe  drogi,  inwestycje  w  bezpieczeństwo  jak  również  duża  ilość 
dokumentacji  projektowej.  Poprosiła  o  pozytywne  przegłosowanie  budżetu,  gdyż  otwiera  on 
gminie wrota na świat. 

a) Skarbnik Gminy poinformowała, iż na posiedzeniach komisji budżet został omówiony 
bardzo szczegółowo a w dniu dzisiejszym omówi go ogólnie.  Następnie  dodała,  że dochody 
zaplanowane są na kwotę 37 467 000 zł z czego dochody bieżące wynoszą 36 578 425, 66 zł, 
a dochody majątkowe 888 574, 34 zł. Wydatki zaplanowane są na kwotę 42 530 492 zł, z czego 
wydatki bieżące stanowią 35 400 492 zł, natomiast wydatki majątkowe 7 130 000 zł. Deficyt 
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budżetowy natomiast  zakładany  jest  w kwocie  5  063 492 zł  (sfinansowany będzie  wolnymi 
środkami z tarczy antykryzysowej, pożyczką z NFOŚiGW, pożyczką z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju  Wsi  Polskiej  i  pożyczką  z  BGK  oraz  kredytem  na  1 000 000  zł  na  budowę  sali 
gimnastycznej  w  Ładzyniu,  oraz  kredytem  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań) 
Przychody planowane są na kwotę 6 657 382,93 zł oraz rozchody na kwotę 1 593 890,93 zł. 
Dochody składają się gównie z dotacji na zadania zlecone oraz wykonywanie zadań własnych 
i są w kwocie 11 500 000 zł, znajduje się w tym również subwencja oświatowa określona na 
kwotę  7  559  900  zł;  subwencja  wyrównawcza  wynosi  2  977  337  zł.  Udziały  w  podatku 
dochodowym od osób fizycznych planowane są na kwotę 5 535 788 zł. Ponadto, podatki od osób 
fizycznych lub prawnych wynoszą 4 850 000 zł. Następnie przeszła do omówienia wydatków, 
gdzie  zaplanowana  kwota  to  35 400 492  zł  i  dotyczy  to  wydatków  bieżących  administracji, 
oświaty  (kwota  ponad 12 300 000 zł),  GOPS (kwota  12 000 000 zł  -  w tym zadania  własne 
w kwocie 1 270 000 zł natomiast zadania zlecone 10 796 900 zł i są one w 100 % finansowane ze 
środków  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego).  W  ramach  dotacji  przewiduje  się  kwotę 
1 625 000 zł przeznaczone dla Gminnego Ośrodka Kultury, Niepublicznych Przedszkoli, UPLKS 
oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Koszty za odpady zaplanowane zostały na 
kwotę 1 400 000 zł, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 95 000 zł; 
Ochrona środowiska - 18 000 zł. Ponadto dodała, iż w ramach zapisu uchwały budżetowej należy 
wyodrębnić rezerwę ogólną w kwocie 55 000 zł oraz rezerwę kryzysową w kwocie 105 000 zł. 
Dodała, iż planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 13 788 108,64 zł. Pani 
Skarbnik  zgłosiła  również  autopoprawkę  Wójta  Gminy  do  tabeli  nr  5  dot.  wydatków 
inwestycyjnych poprzez dopisanie w pozycji 3.1 drogę Goździówka-Zalesie oraz w uzasadnieniu 
do budżetu dodany zostanie zapis odnośnie wykonania projektu drogi w miejscowości Czarna- 
Szymankowszczyzna.  Natomiast  w  dziale  801-  Oświata  i  wychowanie  uzupełnia  się  opis 
o dodatkowe  zajęcia  dla  ośmioklasistów  przygotowujące  do  egzaminu  końcowego  w kwocie 
30 000 zł z czego dla Stanisławowa 15 000 zł, Pustelnik- 10 000 zł oraz Ładzyń 5 000 zł. 
 b)  w podpunkcie tym Przewodniczący Rady Gminy odczytał  opinię  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej- załącznik nr 12

c)  w podpunkcie tym Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż opinie wszystkich 
komisji były pozytywne oraz nie zostały zgłoszone żadne wnioski. 

d)  Pani Wójt zauważyła, iż nie było wniosków, więc nie będzie musiała odnosić się do 
niezwykle problematycznych spraw. Podziękowała za wskazówki,  które wybrzmiały i  zostały 
przyjęte.  Ponadto  zapewniła,  iż  wszelkie  inwestycje  w  gminie  będą  realizowane  w  sposób 
racjonalny i wyważony. 

e)  Przewodniczący  Rady  Gminy poinformował,  iż  z  przyjemnością  zasiada  do 
przygotowywania i uchwalania budżetu, planów finansowych jakie w chwili obecnej wszyscy 
mamy przed sobą. Dodał, iż gmina włada stabilnymi finansami jak również posiada wybijające 
się w okolicy olbrzymie inwestycje. Dodał, iż w przyszłym budżecie zaplanowanych jest kilka 
istotnych drogowych inwestycji dla 9 wiosek. Ponadto poinformował, iż w najnowszym nr. „Co 
słychać”  znajduje  się  artykuł  dotyczący  podatków,  mówiący  o  tym,  że  na  wszystkie  gminy 
w powiecie  mińskim, gmina Stanisławów jest jedną wśród 4 gmin z najniższymi podatkami od 
nieruchomości.  Zauważył,  że  płynność  finansową  udaje  się  utrzymywać  na  najwyższym- 
oczekiwanym poziomie  oraz  realizować wiele  inwestycji.  Dodał,  iż  kolejny  rok to  nie  tylko 
inwestycje  drogowe ale  i  również  planowanie  dużej  inwestycji  dot.  oświetlenia.  W budżecie 
zaplanowane  zostały   również  środki  na  funkcjonowanie  Żłobka  Gminnego  jak  również  na 
ostatnią  sporą  inwestycję  oświatową  tj.  budowę sali  gimnastycznej  w miejscowości  Ładzyń. 
Wyraził  również  nadzieje,  że  największe  wyzwanie  finansowe jakim będzie  zaprojektowanie 
kolejnego odcinka kanalizacji w gminie zakończy się skutecznym wynikiem. Dodał, iż gmina 
Stanisławów poradziła sobie dobrze z kryzysem, który w chwili obecnej panuje w kraju a jest to 
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wynikiem  ciężkiej  pracy  pracowników  UG,  wszystkich  Radnych,  wszelkich  instytucji  oraz 
mieszkańców. 

Radny Andrzej  Kowalczyk stwierdził,  iż  prawdziwym wyzwaniem dla budżetu gminy 
będzie wykonanie kanalizacji. Zauważył, że będą to najdroższe projekty jakie będą realizowane. 
Dodał,  iż  w  roku  2021  powinny  zostać  wykonane  kolejne  prace  projektowe  związane 
z kanalizacją z możliwością etapowania robót. Ponadto dodał, iż w budżecie brakuje strategicznej 
inwestycji dotyczącej wykonania zapasowego ujęcia wody. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  iż  środki  na  pierwszy  projekt  budowy 
kanalizacji  na  2021  rok  są  wpisane.  Natomiast  w  sprawie  inwestycji  dot.  ewentualnego 
wykonania dodatkowego ujęcia dodał, że kwota 500 000 zł wpisana jest w Wieloletnim Planie 
Finansowym. Ponadto dodał, iż na początku przyszłego roku należy podjąć intensywne dyskusje 
nt. kolejnych projektów dróg, kanalizacji oraz wody. 

Pani Wójt dodała, iż w budżecie na rok 2021 ujęte zostały projekty na wykonanie dróg, 
jak  również  analizy  dotyczącej  systemu  wodnego  w  gminie  oraz  Stacji  Uzdatniania  Wody 
w Sokólu. 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 5 minutową przerwę. 

f) Po  wznowieniu  obrad  Radny  Andrzej  Kowalczyk  zgłosił  wniosek  o  podjęcie 
uchwały bez czytania.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15 Radnych). Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  autopoprawkę  Wójta  Gminy  do 
budżetu na rok 2021. 
Głosowanie: 14 głosów – za, 1 głos- wstrzymujący się (głosowało 15 Radnych).
Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę 
w przedstawionej treści  z uwzględnieniem autopoprawki Wójta Gminy.
Głosowanie:  14  głosów  –  za,  1  głos-  wstrzymujący  się  (głosowało  15  Radnych).  Uchwała  
została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/162/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na 2021 rok - załącznik nr 13
Ad.15

Skarbnik Gminy poinformowała, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Stanisławów 
przygotowywana jest  od 2021 do 2031 roku.  Ze względu na spłatę  rat  kredytów i  pożyczek 
ostatnie raty zaplanowane są do spłaty w 2031 r. WPF w stosunku do uchwały, która obowiązuje 
a straci moc z dniem 1 stycznia 2021 r. nie została mocno „przebudowana” oraz założenia nie 
zostały gruntownie zmienione. Dodała, iż największą zmianą są wpływy z dotacji na zadania 
zlecone  i  w  stosunku  do  przewidywań  wzrosły  w  tym  roku  do  ok.  1 000 000  zł.  Istotnym 
punktem w WPF są przedsięwzięcia oraz wyznaczenie limitów na wydatki. W ramach wydatków 
bieżących limit na 2021 r. wynosi 368 234,00 zł w tym środki na rozwój edukacyjny dzieci ze 
szkół podstawowych w gminie Stanisławów w kwocie 357 434 zł oraz obsługa bankowa gminy 
w kwocie 10 800,00 zł. Wydatki majątkowe to ogółem limit na 2021 r. w kwocie 5 360 000,00 zł. 
Zaplanowano do realizacji następujące zadania „Rewitalizacja centrum Stanisławowa” z kwotą 
na  przyszły  rok  500 000,00  zł;  budowa  dróg  gminnych  o  nawierzchni  twardej  w  kwocie 
890 000,00 zł; budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy w kwocie 270 000,00 zł; 
budowa  przyłączy  gazowych  w  kwocie  20 000,00  zł;  rozbudowa  sieci  wodociągowej 
i kanalizacyjnej  w  wysokości  250 000,00  zł,  rozbudowa  i  remont  budynku  Urzędu  Gminy- 
200 000,00  zł,  wsparcie  programu  budowy  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  w  kwocie 
70 000,00  zł;  budowa  sali  gimnastycznej  w  Szkole  Podstawowej  w  Ładzyniu  w  kwocie 
1 000 000 zł; rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów w kwocie 
710 000,  00  zł;  modernizacja  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  gminy  Stanisławów-  program 
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SOWA w kwocie 1 400 000 zł;  wyposażenie przedszkola  żłobka w Stanisławowie w kwocie 
50 000 zł. Dodała, iż planuje się zakup wyposażenia dla spółki powołanej w celu obsługi zadań 
z zakresu  gospodarki  komunalnej  limit  wydatków  w  kwocie  1 000 000  zł.  Ponadto 
poinformowała,  iż  została  zgłoszona autopoprawka  Pani  Wójt  odnośnie  wpisania  następnego 
punktu  na  lata  2022-2023  pod  nazwa  „COOLtura  jest  COOL.  Poprawa  dostępu  do  kultury 
i sztuki na terenie Gminy Stanisławów Jakubów i Gminy Stanisławów”, z limitem wydatków na 
rok 2022 w kwocie 50 000 zł i na rok 2023 również w kwocie 50 000 zł.

Następnie  Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  opinię  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031- 
załącznik nr 14

Radny  Arkadiusz  Reding  zapytał  o  projekt  partnerski  pn.  „COOLtura  jest  COOL” 
i poprosił  o  doprecyzowanie  warunków  na  podstawie  których  planowane  jest  wydatkowanie 
kwot.  Czy każdego roku gmina będzie zobligowana do wydatkowania 50 000 zł,  czy jest  to 
jednorazowa wpłata na lata 2022 i 2023.

Pani Wójt odpowiedziała, iż jest to projekt partnerski rozłożony na dwa lata. Pierwotnie 
kwota  wynosiła  35 000 zł  jednak została  ona  zaokrąglona  do kwoty  50 000 zł,  które  należy 
właśnie zabezpieczyć na lata 2022-2023. Ponadto dodała, iż jeżeli gmina otrzyma środki będą 
one wynosić 450 000 zł.  W ramach złożenia wniosku do ww. projektu gmina będzie musiała 
wykonać  olbrzymią  prace  poprzez  przygotowanie  odpowiednich  informacji  nt.  eventów 
i spotkań. Poinformowała, że w tym zakresie prężnie działa już Pani Żaneta Zach a głównym 
założeniem  ma  być  świętowanie  obchodów  500-  lecia  uzyskania  praw  miejskich  przez 
Stanisławów.

Radny Arkadiusz Reding dodał, że szczególnie w tym czasie należy zająć się ożywieniem 
działalności  kulturalno  –  oświatowej,  a  środki  przeznaczone  w  przedmiotowym  programie 
powinny  zagwarantować  skokowy  wzrost  w  zakresie  ich  jakości  i  atrakcyjności.  Jest  to 
szczególnie ważne ze względu na zbliżające się obchody 500- lecia Stanisławowa. 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.

Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15 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, 1 głos- przeciw (głosowało 15 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/163/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021-2031- załącznik nr 15
Ad. 16

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w budżecie dotyczą zarówno dochodów jak 
i wydatków.  Dodała,  iż  została  zgłoszona  autopoprawka  Wójta  Gminy  dotycząca  środków 
pochodzących z tzw. tarczy antykryzysowej w kwocie 2 000 000 zł przeznaczonych na budowę 
sali  gimnastycznej  w  Ładzyniu.  Poinformowała,  iż  dochody  po  autopoprawce  zwiększa  się 
ogółem  o  kwotę  2 230 439,94  zł.  W  dziale  600-Transport  i  łączność  wprowadza  się  plan 
dochodów  na  kwotę  16 300  zł  z  tytułu  wpływu  odszkodowania  za  zniszczony  przystanek 
autobusowy  w  miejscowości  Wólka  Czarnińska;  w  dz.  756-  Dochody  od  osób  prawnych 
zwiększa się dochody o kwotę 5 167,94 zł z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych;  w dz.  758-  Różne rozliczenia  zwiększa  się  plan  dochodów o kwotę 
37 000  zł  z  tytułu  przyznania  gminie  dodatkowych  środków.  W  dziale  900-  Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wpływy z tyt. odprowadzania ścieków na kwotę 
65 400  zł.(ponadplanowe  dochody).  Ponadto  w  dziale  754-  Bezpieczeństwo  publiczne 
wprowadza się kwotę 5 350 zł jako dofinansowanie udzielone z UMWM na zakup wyposażenia 
w  postaci  piły  ratowniczej  dla  OSP  w  Pustelniku;  w  dziale  801-  Oświata  i  wychowanie 
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wprowadza się kwotę 75 000 zł jako dotację z budżetu państwa w ramach programu „Zdalna 
szkoła+”  oraz  ogółem  zwiększa  się  plan  o  kwotę  36 722  zł  na  pomoc  społeczną.  Ponadto 
zmniejsza  się  plan  dotacji  o  kwotę  26 100 zł  przyznanej  na  przeprowadzenie  inwentaryzacji 
źródeł ciepła w gminie, dodatkowo zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 600 zł z tyt. wpłat 
mieszkańców jako wkład własny do zadania „Energia dla przyszłości- odnawialne źródła energii 
w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica”. Ponadto 
dodała, iż po stronie wydatków zmniejsza się je ogółem o kwotę 394 560,06 zł, główna zmiana 
dotyczy zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 755 000 zł z tego 625 000 zł w zadaniu 
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów”, 50 000 zł na rozbudowie 
sieci  kanalizacyjnej  oraz  o  40 000  zł  na  budowie  sali  gimnastycznej  w  Ładzyniu.  Ponadto 
zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 271 439,94 zł i najważniejsze zmiany dotyczą: w dziale 
710-  Działalność  usługowa  zwiększa  się  plan  o  kwotę  20 000  zł  z  przeznaczeniem  na 
przygotowaniem  projektów  decyzji  o  warunkach  zabudowy;  w  dziale  900-  Gospodarka 
komunalna  30 000  zł  na  odbiór  osadu  z  oczyszczalni  ścieków  w  Retkowie;  w  dziale  750- 
Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000 zł na zakup laptopów dla 
radnych; w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na zakup 
laptopów dla  szkół  oraz  o kwotę  31 786 zł  jako wypłatę  jednorazowego dofinansowania  dla 
nauczycieli  z  przeznaczeniem na  zakup  sprzętu  przydatnego  w prowadzeniu  zdalnych  zajęć. 
Dodała,  iż  ze  względu  na  dokonane  zmiany  w  budżecie  wynik  budżetu  (deficyt)  ulegnie 
zmniejszeniu do kwoty 1 699 036,96 zł.  

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.

Głosowanie: 15 głosów – za(głosowało 15 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, 1 głos- przeciw(głosowało 15 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/164/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2020 r.   w sprawie   
zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2020 rok- załącznik nr 16
Ad. 17

Skarbnik  Gminy poinformowała,  iż  zmiany w WPF dotyczą  tylko  i  wyłącznie  zmian 
wprowadzonych w budżecie, które zostały przed chwilą uchwalone. 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.
Głosowanie: 14 głosów – za, 1 głos nie został oddany(głosowało 15 Radnych). Wniosek został  
przyjęty.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę 
w przedstawionej treści.
Głosowanie: 15 głosów – za(głosowało 15 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/165/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy  Stanisławów  na  lata  2020-2030- 
załącznik nr 17

W punkcie tym Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż w ostatnim czasie został 
również poruszony temat dotyczący dostępności internetu w gminie. W najbliższych tygodniach 
mają odbyć się rozmowy i spotkania z firmami działającymi na terenie gminy mające na celu 
przyspieszenie instalacji sieci światłowodowej. 
Ad. 18

Sekretarz  Gminy  poinformowała,  iż  w  związku  z  utworzeniem  nowej  jednostki 
organizacyjnej  jaką  jest  Gminny  Żłobek  w Stanisławowie  należy  zmienić  załącznik  nr  3  do 
Statutu  Gminy  poprzez  dopisanie  Żłobka  do  wykazu  jednostek  organizacyjnych.  Ponadto, 
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w związku  z  zakończeniem  działalności  gimnazjów  w  gminie  Stanisławów  zostaną  również 
poczynione  zmiany  odpowiednie  do  stanu  faktycznego  poprzez  zmianę  nazwy  jednostki  w 
Pustelniku na: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Pustelniku oraz zostaje wykreślona 
jednostka  pn.  Gimnazjum  w  Stanisławowie.  Pani  Sekretarz  dodała  także,  iż  na  posiedzenia 
komisji  Radni  otrzymali  inny projekt  uchwały,  który  ze względu na uwagi  został  zmieniony 
autopoprawką Pani Wójt na bardziej czytelny.

Przewodniczący Rady Gminy dodał, iż przedstawiona autopoprawka do projektu uchwały 
nie zmienia jej treści tylko układ poszczególnych punktów. 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15 Radnych). Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę 
w przedstawionej treści z uwzględnieniem  autopoprawki Wójta Gminy .
Głosowanie: 15 głosów – za(głosowało 15 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/166/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
zmiany Statutu Gminy Stanisławów - załącznik nr 18

Ad. 19
Pani  Wójt  poinformowała,  iż  odbyło  się  kilka  spotkań  z  rodzicami  korzystającymi 

z prywatnych  żłobków,  na  których  poproszono  o  wsparcie  -  dofinansowanie.  Rozwiązaniem 
powyższej prośby okazał się gminny bon żłobkowy, który polecił m.in. Pan Janusz Wieczorek. 
Będzie to czytelna i jasna forma dla osoby ubiegającej się o bon. Ponadto zauważyła, iż budżet 
gminy  jest  stabilny,  finanse  klarują  się  dobrze  dlatego  należy  wspierać  rodziców,  chcących 
korzystać z usług prywatnych.

Pan Janusz Wieczorek poinformował, że celem stworzenia bonu jest częściowe pokrycie 
kosztów za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych. Będzie przysługiwał rodzicom, którzy 
korzystają  z  opieki  żłobkowej  w  placówkach  niepublicznych  położonych  na  terenie  gminy 
Stanisławów, a także we wszystkich placówkach położonych na terenie innych gmin (publiczne 
bądź niepubliczne). Ponadto będzie on przysługiwał tylko i wyłącznie osobom zamieszkującym 
na terenie  gminy Stanisławów, które są zatrudnione,  prowadzą działalność  gospodarczą  bądź 
gospodarstwo rolne a także oprócz tego nie korzystają z urlopów wychowawczych. Wysokość 
bonu dla osób korzystających z opieki na terenie gminy z żłobkach niepublicznych, w zależności 
od uzyskanych dochodów plasować się będzie w kwotach od 200 do 400 zł. Ponadto dla osób 
korzystających z opieki żłobkowej poza terenem gminy kwota ta zmniejszana będzie o 50 %. 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego.
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15 Radnych). Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę 
w przedstawionej treści z uwzględnieniem  autopoprawki Wójta Gminy .
Głosowanie: 12 głosów – za, 2 głosy- przeciw, 1 głos- wstrzymujący się(głosowało 15 Radnych).  
Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/167/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia Gminnego Bonu Żłobkowego - załącznik nr 19
Ad. 20

Pani Wójt z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku  złożyła 
wszystkim obecnym radnym,  pracownikom,  sołtysom oraz  mieszkańcom serdeczne życzenia. 
Poprosiła również o wzajemne poszanowanie oraz wsparcie.

Przewodniczący Rady Gminy dołączył się do życzeń Pani Wójt, podziękował również 
wszystkim  aktywnym  organizacjom  społecznym  działającym  na  rzecz  gminy.  Następnie  po 
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wyczerpaniu  wszystkich  punktów  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy  Waldemar 
Zbytek zamknął XVIII sesję Rady Gminy Stanisławów.

 Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

Izabela Zagórska      Waldemar Zbytek
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