
Protokół Nr XIX/2021
z XIX Sesji Rady Gminy Stanisławów

z dnia 26 lutego 2021 roku.

XIX  Sesja  Rady  Gminy  Stanisławów  odbyła  się  w  dniu  26  lutego  2021  r.  w  sali 
konferencyjnej  Urzędu Gminy Stanisławów i  trwała od godz.  16:07 do godz.  19:25.  Obrady 
odbyły się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 
odległość.  Ponadto  dziesięcioro  Radnych  uczestniczyło  w  sesji  osobiście,  natomiast  czworo 
połączyło się zdalnie (w sesji nie uczestniczył radny Michał Cudny).

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,
 Maria Koc- Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
 Janina Ewa Orzełowska- Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego,
 Sołtysi wsi,
 Kierownicy jednostek organizacyjnych.

Listy obecności w załączeniu do protokołu.
Ad.1

Otwarcia  XIX Sesji  Rady Gminy Stanisławów dokonał  Przewodniczący Rady Gminy 
Waldemar Zbytek. Następnie poinformował, iż w dniu dzisiejszym na sesji uczestniczyć będą 
szczególni goście-  Pani Senator Maria Koc oraz Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska.
Ad.2

Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował o dwie zmiany do porządku obrad poprzez 
przesunięcie punktu 6 jako punkt 4, obecne punkty 3,4 i 5 uzyskają automatycznie numerację 
wyższą o 1 oraz o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVII/150/2020 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. (druk nr 173) i zastąpienie jej projektem uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych użyteczności  publicznej na terenie  Gminy 
Stanisławów ( druk nr 182).
Następnie wobec braku uwag poddał pod głosowanie wniosek o zmianę do porządku obrad.
Głosowanie:  11  głosów  –  za,  1  głos-  przeciw,  2  głosy-  nie  zostały  oddane  (głosowało  14  
radnych). Wniosek został przyjęty. 
 Następnie odczytał porządek obrad wraz ze zmianami, który przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów. 
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji z prac Komisji między sesjami oraz za-

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

4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczącego o działalności między sesjami, w tym informacje o złożo-

nych interpelacjach i zapytaniach.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami, w tym informa-

cje o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski i pytania.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Stanisławów. ( druk nr 182)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XVIII/167/2020 Rady Gminy Stanisła-
wów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Gminnego Bonu Żłobkowego.
(druk nr 174)

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonale-
nia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie i doskonalenie nauczycieli. ( druk nr 175)

11. Podjęcie  uchwały  w sprawie  określenia  szczegółowego sposobu i  zakresu  świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 
gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez wła-
ściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (druk nr 176)

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Stanisławów. (druk nr 177)

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy 
Stanisławów na 2021 rok. (druk nr 178)

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2021. (druk nr  
179)

15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na 
lata 2021-2031. (druk nr 180)

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficy-
tu budżetu gminy Stanisławów na rok 2021. (druk nr 181)

17. Zamknięcie obrad. 
 Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie  porządku 
obrad.
Głosowanie: 14 głosów – za, w tym 1 głos Radnego Piotra Matusika, który nie został oddany 
w  formie  elektronicznej  natomiast  zgłosił  ustnie,  iż  jest  za  przyjęciem  porządku  obrad  
(głosowało 14 radnych). Porządek został przyjęty jednogłośnie. 
Ad.3

Przewodniczący Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa Pan Waldemar Czaplicki 
przedstawił  sprawozdanie  z  posiedzenia  Komisji  Społecznej,  Ekologii  i  Bezpieczeństwa  - 
załącznik  nr  1.  Przy  przedstawianiu  informacji  z  posiedzenia  Komisji  z  dnia  7  stycznia  nt. 
przeprowadzonej dyskusji ws. budowy obwodnic w gminie Stanisławów dodał, iż temat ten jest 
najistotniejszym elementem prac Rady Gminy w przyszłości. Zauważył, iż modernizacja drogi 
krajowej nr 50 jest bardzo potrzebna jednak przy przeprowadzeniu jej w jak najwęższym zakresie 
tj.  m.in.  w  szerokości  istniejącego  pasa  drogowego.  Dodał  również,  iż  część  mieszkańców 
Stanisławowa  po  zapoznaniu  się  z  projektem  koncepcji  modernizacji  DK  50  wyraża  swoje 
zastrzeżenia w obawie przed  zbyt szeroką rozbudową dróg serwisowych wkraczających w ich 
własność  prywatną.  Ponadto  poinformował,  że  wykonanie  modernizacji  z  takim rozmachem 
doprowadzi do tego, że w przyszłości gmina Stanisławów nie doczeka się budowy obwodnicy 
wschodniej czy południowej.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Pan  Zygmunt  Ochman  przedstawił 
sprawozdanie z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki - załącznik nr 2.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Pan  Robert  Rurka  przedstawił  sprawozdanie  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej- załącznik nr 3.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  iż  w  związku  z  wnioskiem  Komisji 
Społecznej,  Ekologii  i  Bezpieczeństwa  oraz  Społecznego  Komitetu  Wspierania  Rozwoju 
Stanisławowa o podjęcie w dniu dzisiejszym stanowiska w spr. budowy obwodnic chciałby, aby 
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w punkcie tym przeprowadzono odpowiednią dyskusję na powyższy temat. Dodał, że sprawa ta 
jest niełatwa, ciągnie się już dosyć długo i jest kluczowym problemem dla mieszkańców gminy 
Stanisławów. 

Pani Wójt na wstępie podziękowała Pani Senator Marii Koc oraz Pani Marszałek Janinie 
Ewie Orzełowskiej za przybycie na dzisiejszą sesję oraz za wsparcie jakie okazują dla gminy 
Stanisławów.  Przechodząc  do  tematu  zarówno  obwodnic  oraz  modernizacji  DK  50 
poinformowała,  że  rozmowy na  temat  obwodnic  Stanisławowa rozpoczęły  się  już  w 2002 r. 
Następnie  w  roku  2005  przeprowadzono  konsultacje  z  mieszkańcami  w  sprawie  budowy 
obwodnicy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 637. Konsultacje te miały wskazać budowę obwodnicy 
północnej  bądź  południowej.  W  wyniku  przeprowadzonych  konsultacji  wybrano  wariant 
południowy. Rozpoczęto również rozmowy nt. obwodnicy drogi krajowej nr 50 tzw. wschodniej. 
W roku 2018 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała koncepcję i wystąpiła 
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez miejscowość Stanisławów”. W 
chwili obecnej trwa procedura wydawania decyzji środowiskowej. Zauważyła, iż temat ten dla 
gminy jest bardzo istotny. Wyraziła radość, iż dzięki przychylności Pań Marszałkiń temat ten 
powrócił  zarówno  w  zakresie  budowy  obwodnicy  południowej  oraz  koncepcji  powstania 
obwodnicy wschodniej.  Cieszy ją  również strona dyskusyjna dotycząca modernizacji  DK 50. 
Podziękowała za wszelkie  odbyte spotkania.  Następnie poprosiła o wyrażenie swojej opinii  i 
stanowiska przez obecne Panie Marszałkinie.  

Pani  Senator  Maria  Koc  poinformowała,  iż  chciałaby  przybliżyć  sytuację  w  którą 
włączyła się już kilka lat temu oraz opowiedzieć o swoim zaangażowaniu w tej kwestii. Dodała, 
iż zanim została senatorem była radną sejmiku województwa mazowieckiego. Stwierdziła, iż od 
zawsze  stara  się  być  blisko  samorządowców  oraz  ich  wspierać.  Wyraziła  nadzieję,  iż  jej 
aktywność jest  widoczna.  Dodała,  że wielokrotnie słyszała,  iż w gminie Stanisławów istnieje 
problem  bezpieczeństwa  na  drodze  krajowej  nr  50  związany  z  nadmiernym  ruchem  tirów, 
brakiem możliwości włączenia się do ruchu z dróg podporządkowanych, brakiem chodnika czy 
ścieżek  rowerowych.  W  roku  2017  podjęto  dyskusję  nt.  programu  pn.  likwidacja  miejsc 
niebezpiecznych na drogach krajowych, który ustalany jest w Ministerstwie a realizowany przez 
Generalną  Dyrekcję  Dróg  Krajowych  i  Autostrad.  Aby  zapewnić  bezpieczeństwo  w  gminie 
Stanisławów do programu tego udało włączyć się DK nr 50. Dodała również, iż w roku 2017 
była  obecna  na  sesji  Rady  Gminy  w Stanisławowie,  gdzie  ogłosiła,  iż  gmina  włączona  jest 
właśnie w powyższy program i modernizacja się odbędzie. Uważała jednak, iż nastąpi ona w 
takim  kształcie  jaki  wszyscy  zaakceptują,  po  przeprowadzeniu  odpowiednich  rozmów  czy 
konsultacji. Dodała, że nie zagłębiała się w szczegóły projektu, gdyż rolą jej były starania, aby 
projekt  ten  nie  wypadł  z  programu.  Ponadto  poinformowała,  iż  nie  upierała  się  przy  żadnej 
decyzji i nie zabiegała o to, aby do programu wpisać miejscowość Stanisławów, żeby zaszkodzić 
jego mieszkańcom. Była przekonana, że poprawa bezpieczeństwa jest czymś na czym bardzo 
zależy mieszkańcom gminy. Dodała, że w pobliżu powstała autostrada, powstanie również duży 
ring Warszawy, buduje się  drogę ekspresową S61 która od drogi  S8 do Budziska prowadzić 
będzie w kierunku Litwy i ruch tirów z drogi krajowej nr 50 powinien się zmniejszyć.  Na chwilę  
obecną istnieje koncepcja, która nie odpowiada mieszkańcom, gdyż jest bardzo rozszerzona i w 
każdym momencie można to zablokować. Dodała, że w przyszłości zabiegać można również o 
wykonanie obwodnicy od drogi nr 50, jednak ciężko jest określić kiedy może to nastąpić, gdyż 
jest  wiele  dużo  większych  miast,  które  tych  obwodnic  nie  mają.  Poinformowała,  iż  Pani 
Marszałek  Janina  Ewa  Orzełowska  zaproponowała,  że  Urząd  Marszałkowski  wykonać  może 
dokumentację  obwodnicy  od drogi  krajowej  nr  50  po  podpisaniu  porozumienia  z  GDDKiA. 
Powyższe  porozumienie  może  zostać  podpisane  jedynie  po  wpisaniu  jakiejś  inwestycji  do 
któregoś  z  programów  krajowych.  Nie  można  podpisywać  porozumień,  na  które  nie  ma 
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zabezpieczenia finansowego. Dodała, że jeżeli mieszkańcy gminy zadecydują, iż życzą sobie, aby 
modernizacja ta powstała w węższym zakresie lub nie zaistniała w ogóle to stanie po ich stronie. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że od kilku miesięcy za sprawą Pani Wójt, radnego 
Pawła  Prusa  oraz  przedstawicieli  Komitetu  mocniej  włączył  się  w  powyższy  temat. 
Poinformował,  iż  w  chwili  obecnej  mamy  zbieg  wielu  pozytywnych  czynników,  które 
spowodować mogą, że dojdzie do podjęcia pewnego porozumienia. Dodał, iż jasnym przekazem 
na  posiedzeniach  komisji  było  to,  że  zarówno  modernizacja  jak  i  budowa  obwodnicy 
południowej i wschodniej nie są inwestycjami konkurencyjnymi lecz uzupełniającymi.

Pani  Marszałek Janina Ewa Orzełowska poinformowała,  że przeprowadziła  rozmowy  
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na temat wykonania dokumentacji dotyczącej 
budowy obwodnicy południowej i wschodniej w gminie Stanisławów. Zadeklarowała, iż Urząd 
Marszałkowski  może  wykonać  tę  dokumentację  po  podpisaniu  porozumienia  z  GDDKiA. 
Ponadto zauważyła, iż należy najpierw przygotować odpowiednią dokumentację, ażeby móc ją 
później zrealizować. Potwierdziła słowa Pani Senator Marii Koc dotyczące braku możliwości 
podpisania  porozumienia  przez  GDDKiA,  gdyż  nie  można  podpisać  czegoś  na  co  nie  ma 
dofinansowania.  Dodała również,  iż kilka lat  temu odbyły się rozmowy na temat obwodnicy 
Stanisławowa,  gdzie  Mazowiecki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  przygotował  porozumienie, 
którego GDDKiA nie podpisało. Poinformowała, że dyrektor GDDKiA stwierdził, że jeżeli nie 
dojdzie  do  wykonania  modernizacji  DK  50  pieniądze  przeznaczone  na  tą  inwestycję  mogą 
przepaść. Poinformowała także, że w dniu dzisiejszym MZDW wysłało pismo do GDDKiA z 
propozycją przygotowania dokumentacji od drogi nr 673 do drogi nr 50 natomiast dokumentacja 
od  drogi  nr  50  do  drogi  nr  673  powinna  zostać  wykonana  przez  GDDKiA.  Dodała,  że 
dokumentacja wykonana przez  MZDW stanowi, iż na drodze nr 50 powstanie rondo włączające 
ruch z drogi 637 na drogę 50. Zauważyła, iż samo przygotowanie dokumentacji w najlepszym 
przypadku trwać może ok. 3 lat. Dodała, że porozumienie z GDDKiA musi zostać podpisane, 
gdyż Mazowiecki  Zarząd Dróg Wojewódzkich  nie  może zarządzać drogami,  których nie  jest 
właścicielem.

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że większość obecnych władz gminy oraz większość 
radnych są to osoby zupełnie nowe, nieznające  wszystkich aspektów prowadzonych działań w 
tym kierunku. Ponadto zapytał czy istnieje możliwość dalszego wsparcia dla gminy Stanisławów 
przez  Panie  Marszałkinie  przy  prowadzeniu  dalszych  rozmów  z  Generalną  Dyrekcją  Dróg 
Krajowych i Autostrad?

Pani Senator Maria Koc odpowiedziała, że rozmawiać zawsze można. Poinformowała, iż 
z GDDKiA ma bieżący kontakt. W dniu dzisiejszym przedstawiła stan jaki jest w chwili obecnej 
a  mianowicie  o  braku  możliwości  podpisania  porozumienia  przez  GDDKiA,  gdyż  brak  jest 
wpisania omawianej inwestycji w programie rządowym zatwierdzonym ministerialnie. Dodała, 
że wynika to z przepisów prawa a nie z niechęci podjęcia takiej decyzji. Poinformowała również, 
że wszelkie inwestycje zapisane są ściśle w programach i nie ma tym żadnej dobrowolności. 
Poprosiła o przedyskutowanie tego tematu i o podjęcie konkretnej decyzji.

Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska dodała, że ze swojej strony złożyła już deklarację 
wykonania  dokumentacji  tzw.  obwodnicy  południowej.  Ponadto  dodała,  iż  należy  oczekiwać 
odpowiedzi na pismo skierowane do GDDKiA.  Stwierdziła również, iż spotkania odbyte z Panią 
Senator Marią Koc oraz z Panią Wójt służyły temu, aby przedyskutować pewne rzeczy i  nie 
zamykać  pismami  niektórych  odpowiedzi  oraz,  aby  móc  znaleźć  najlepsze  rozwiązanie. 
Zauważyła także, że jeżeli jest taka sytuacja gdzie GDDKiA nie może podpisać pewnych rzeczy 
jest  to  nie  do  przeskoczenia.  Dodała,  że  to  władze  gminy  oraz  jej  mieszkańcy  muszą 
zadecydować czy na chwilę obecną wystarczy im wykonanie powyższej dokumentacji czy chcą 
dalej  walczyć,  by  w  programie  rządowym  znalazła  się  pozostała  część  za  jaką  odpowiada 
GDDKiA i dopiero wtedy zacząć przygotowywać odpowiednią koncepcję. 
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Przewodniczący  Rady  Gminy  zauważył,  iż  warto  rozmawiać  przed  uzyskaniem 
odpowiedzi  na  wysłane  pismo.  Dodał,  iż  w  najbliższy  poniedziałek  wraz  z  Panią  Wójt 
wnioskować będzie o możliwość jak najszybszego zorganizowania  spotkania z GDDKiA oraz 
MZDW tak, by w ciągu kilku tygodni ostateczne stanowisko Rady Gminy w tej kwestii zostało 
podjęte. Zarówno modernizacja DK 50 jak i obwodnica południowa i ewentualnie wschodnia 
byłoby optymalnym rozwiązaniem dla gminy Stanisławów.

Pani Wójt stwierdziła, iż nie ma sytuacji bez wyjścia. Proces ten toczy się już tyle lat, 
temat  ten  jest  bardzo  ciężki.  Podziękowała  Pani  Senator  Marii  Koc  i  Pani  Marszałek 
Orzełowskiej  za  wsparcie  i  pomoc  dla  naszej  gminy.  Wyraziła  nadzieję,  iż  w miarę  szybko 
zostanie wypracowana odpowiednia decyzja. 

Członek  Stowarzyszenia  Społecznego  Komitetu  Wspierania  Rozwoju  Stanisławowa 
[usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  6  
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz 2176)] poinformował, 
iż  na dzisiejszej  sesji  po wypowiedzi  Pani Senator  Marii  Koc spodziewał  się  czegoś więcej. 
Podziękował  za  deklarację  przekazaną  przez  Panią  Marszałek  Janinę  Ewę  Orzełowską. 
Zaproponował, aby deklaracja ta przekazana była również przez Panią Marszałek na spotkaniu z 
GDDKiA. Ponadto stwierdził, iż chciałby osobiście usłyszeć od dyrektora GDDKiA powód dla 
którego nie może podpisać porozumienia z MZDW oraz czy można będzie to zmienić. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż  [usunięto ze względu na prywatność osoby 
fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej  (Dz.U.  z  2020  r.  poz  2176)] nie  usłyszał  większości  wypowiedzi  Pani  Senator. 
Ponadto  zauważył,  iż  sprawa  ta  trwać  będzie  jeszcze  przez  najbliższe  kilka  miesięcy  zanim 
zostanie ustalone najlepsze rozwiązanie.   

Radny  Paweł  Prus  podziękował  Pani  Marszałek  i  Pani  Senator  za  przybycie  oraz  za 
pochylenie się nad powyższym tematem. Zauważył, iż obwodnica południowa wyprowadzi ruch 
z DK 50 i jest ona bardzo potrzebna. Dodał, iż należałoby odbyć rozmowę z GDDKiA w celu 
próby naniesienia zmian w koncepcji wykonania modernizacji bez wykonania dróg serwisowych, 
przy zachowaniu dwóch rond w miejscowości Legacz i w miejscowości Wyszków- Węgrów a 
także  dalej  starać  się  o  wpisanie  obwodnicy  wschodniej  do  rządowego  programu.  Dodał,  iż 
przyjęcie przez Radę Gminy rekomendacji dla Pani Wójt odnośnie starań w powyższej kwestii 
pomoże przy staraniach dotyczących budowy obwodnicy wschodniej. 

Pani Senator odnosząc się do słów [usunięto ze względu na prywatność osoby fizycznej 
na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  
(Dz.U. z 2020 r. poz 2176)] poinformowała, iż przepisów prawa nie można łamać, tym bardziej 
nie  może  uczynić  to  urzędnik  państwowy.   Dodała,  że  raz  na  kilka  lat  powstaje  program 
obwodnic,  natomiast  w  ostatnim  czasie  postał  program  100  obwodnic  dla  miast  20-40 
tysięcznych.  Stwierdziła,  iż  w  chwili  obecnej  nie  jest  w  stanie  powiedzieć  kiedy  gmina 
Stanisławów mogłaby  zostać  wpisana  do  takiego  programu oraz  jakie  będą  związane  z  tym 
możliwości.  Nawiązując  do  słów  rannego  Pawła  Prusa  dodała,  iż  nie  ma  odpowiednich 
kompetencji  ani  wykształcenia,  aby  móc  wypowiadać  się  na  temat  ewentualnych  zmian  
w koncepcji modernizacji. Była przekonana, iż obecny plan modernizacji powstał przy bliskiej 
współpracy  z  włodarzami  jak  i   mieszkańcami  gminy.  Dodała,  iż  należy  rozmawiać,  aby 
inwestycji tej nie zaprzepaścić jednocześnie czekając na to co może wydarzyć się w niedalekiej 
przyszłości. Należy wypracować odpowiedni kompromis. 

Radny  Waldemar  Czaplicki  podziękował  za  przedstawione  stanowiska,  które  brzmią 
budująco.  Zauważył,  iż  wykonanie  obwodnicy  południowej  jest  jak  najbardziej  potrzebne. 
Ponadto dodał, iż od momentu powstania projektów modernizacji DK 50 tj. od roku 2017 od razu 
budziły one wątpliwości, jednak nie było właściwego podejścia, aby rozmowy czy konsultacje te 
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przeprowadzić w takim zakresie  jaki prowadzony jest obecnie. Otwartość działań i rozmów  
z mieszkańcami jest odpowiednim kierunkiem, który należy prowadzić.

Pani  Senator  powiedziała,  iż  konsultacje  muszą  być  prowadzone,  gdyż  są  na  nich 
przedstawiane odpowiednie warianty nad którymi pochylają się mieszkańcy. Zauważyła, iż przy 
każdej  inwestycji  pojawiają  się  spory.  Odnośnie  programu  obwodnic  dodała,  że  przez 
najbliższych kilka lat w Polsce będziemy borykali się z ich brakiem, gdyż są to inwestycje bardzo 
drogie.  Ponadto dodała,  iż w podejmowaniu decyzji  nt.  budowy obwodnic obserwowane jest 
również natężenie ruchu w danej miejscowości. 

Radny  Zygmunt  Ochman  podziękował  Pani  Senator  za  zaangażowanie  w  projekt 
modernizacji. Poprosił, aby nie odniosła wrażenia, iż w gminie Stanisławów jest jednomyślność 
odnośnie  zablokowania  powyższego  projektu.  W  swoim  imieniu  oraz  w  imieniu  wielu 
mieszkańców  gminy  wyraził  wdzięczność,  iż  projekt  ten  ma  szanse  na  zrealizowanie,  a  po 
niewielkich poprawkach zostanie zrealizowany. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  uzupełniając  wypowiedź  radnego  Zygmunta  Ochmana 
dodał,  iż  uczestnicząc  w  wielu  spotkaniach  nie  zauważył,  jakichkolwiek  tendencji  do 
zablokowania tego projektu.

Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska zauważyła, iż sytuacja jest dość niełatwa, gdyż 
druga część tj. budowa obwodnicy wschodniej jest trudna do zrealizowania. Dodała, że to osoby 
funkcjonujące i żyjące w gminie powinny zadecydować czego oczekują, w jakim zakresie i co 
jest im potrzebne. Dodała, że ani ona ani Pani Senator nie chcą zrobić nic co by zaszkodziło 
mieszkańcom gminy Stanisławów. Zauważyła,  iż  jeżeli  zostanie  podjęta  konkretna  decyzja  o 
chęci  wykonania  obwodnicy  południowej  gwarantuje  wykonanie  dokumentacji.  Poprosiła 
również  
o  cierpliwość  w  oczekiwaniu  na  odpowiedź  na  pismo  przesłane  do  GDDKiA,  gdyż  po  jej 
otrzymaniu będziemy mieli jasność co jest możliwe do wykonania. 

Pani Senator dodała, iż należy oczekiwać odpowiedzi na pismo z GDDKiA. Natomiast 
jeżeli będzie taka potrzeba doprowadzimy do spotkania z GDDKiA w celu zmian w projekcie 
modernizacji. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż jest to bardzo trudny temat, który wzbudza 
wiele  emocji.  Podziękował  Pani  Senator  oraz  Pani  Marszałek  za  przybycie  oraz  za  chęć 
rozmowy, wsparcia i stworzenia pewnego konsensusu. Następnie zarządził 10 minutową przerwę  

w obradach.
Po wznowieniu obrad głos zabrała Pani Wójt, która stwierdziła, iż temat ten wzbudził 

wiele emocji. Wyraziła wdzięczność za wizytę Pani Senator i Pani Marszałek, gdyż jest to wielka 
nadzieja  na  przyszłość.  Dodała,  iż  wybrzmiała  konkretna  deklaracja  z  ust  Pani  Marszałek 
Orzełowskiej natomiast Pani Senator Maria Koc poinformowała, że istnieje możliwość negocjacji 
czy  modyfikacji  odnośnie  modernizacji  DK 50.  Wyraziła  opinię,  iż  niewątpliwie  obie  Panie 
pomogą gminie Stanisławów. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  wyraził  nadzieję,  że  pomimo  dzisiejszych  emocji  Pani 
Marszałek  oraz  Pani  Senator  nie  poprzestaną  oraz  nie  zakończą  współpracy  z  naszą  gminą. 
Ponadto podziękował wszystkim obecnym za wywarzone słowa. Zauważył, iż zarówno Pani Koc 
oraz Pani Orzełowska w dniu dzisiejszym potrafiły szczerze, wspólnie przekazać informację nt. 
tego jak widzą swoją współpracę w tym temacie. Stwierdził, że należy optymalnie wykorzystać 
wszelkie możliwości. 

Radny  Paweł  Prus  poprosił  o  możliwość  uczestnictwa  w  najbliższym  spotkaniu  
z GDDKiA.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż przed wizytą w GDDKiA należy również 
odbyć  spotkanie  radnych  z  Komitetem  Wspierania  Rozwoju  Stanisławowa  w  celu 
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przedyskutowania  wspólnego  stanowiska  dotyczącego  zarówno  budowy  obwodnic  oraz 
modernizacji DK 50, aby móc przekazać jasny komunikat. Dodał, iż w ponad 90 % jest ono już 
wypracowane,  jednak  należy  będzie  przeanalizować  czy  jest  zgodne  ze  stanem  prawnym. 
Następnie  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  stanowiska  w  sprawie  poparcia  dla  budowy 
południowej i wschodniej obwodnicy Stanisławowa – załącznik nr 4. 
Głosowanie: 13 głosów- za, w tym 1 głos Radnego Piotra Matusika, który nie został oddany 
w  formie  elektronicznej  natomiast  zgłosił  ustnie,  iż  jest  za  przyjęciem stanowiska,  1  głos-  
wstrzymujący się. Stanowisko zostało przyjęte.
Ad. 4

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

Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał  pod głosowanie  protokół  z  XVIII  Sesji  Rady 

Gminy z dnia 21 grudnia 2020 r.
Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 radnych). Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy został  
przyjęty jednogłośnie. 
Ad.5

Przewodniczący  przedstawił  informację  nt.  sprawozdania  dotyczącego  pism,  które 
wpłynęły  do  Rady  Gminy  w  okresie  między  sesjami  -  załącznik  nr  5.  Ponadto  dodał,  iż 
szczegółowe zestawienie  pism będzie  również  przesyłane  mailowo  wszystkim radnym przez 
pracownika ds. obsługi Rady Gminy. Poinformował, że do Rady Gminy wpłynęło także pismo 
z  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  z  prośbą  o  wyjaśnienie  kwestii  dotyczącej  zarządzania 
gospodarką odpadami. Powyższa sprawa trafić powinna do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji .

Radna Janina Weselińska w związku z powyższym pismem  zapytała czy na posiedzeniu 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może być obecny Pan Mecenas?

Przewodniczący  Rady Gminy odpowiedział,  że  Pan Mecenas  w tym  posiedzeniu  na 
pewno  będzie  uczestniczył.  Następnie  poddał  pod  głosowanie  przekazanie  pisma  RIO 
przekazującego zanonimizowane zgłoszenie dot. działalności Wójta i Zastępcy Wójta Gminy  
Stanisławów  oraz  niegospodarności  w  dokonywaniu  wydatków  związanych  z  odbieraniem  
odpadów  komunalnych  
z terenu Gminy Stanisławów do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Głosowanie: 14 głosów- za( głosowało 14 radnych). 

Ad. 6
Pani Wójt poinformowała, iż oprócz bieżącej pracy oraz wszechstronności zadań, które 

stara się wykonywać, temat obwodnicy oraz modernizacji w ostatnim okresie pochłonął bardzo 
dużo  czasu.  Wyraziła  nadzieję,  że  przełoży  się  on  na  dobry  efekt.  Następnie    złożyła 
sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XVIII Sesji Rady Gminy i z realizacji zadań 
między sesjami - załącznik nr 6. Ponadto  Pani Wójt poprosiła o poparcie stanowiska dot. uwag 
do  projektu  Umowy  Partnerstwa  dla  realizacji  polityki  spójności  2021-  2027  w  Polsce. 
Poinformowała, iż rzecz dotyczy programowania polityki spójności na najbliższe lata na obszarze 
województwa  mazowieckiego  
a mianowicie o wygospodarowanie oraz odpowiednie rozdysponowanie 1 mld euro na programy 
regionalne. Dzięki takiemu poparciu mamy możliwość na pozyskiwanie środków na przyszłość 
wykonania projektów dot. gospodarki wodno-kanalizacyjnej. 
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Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie przyjęcie stanowiska nr 2/2021  
Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2021 r. w spr. uwag do projektu Umowy Partnerstwa  
dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce- załącznik nr 7
Głosowanie: 14 głosów- za( głosowało 14 radnych). Stanowisko zostało przyjęte.
Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż w punkcie tym nie zgłoszono żadnych 
wniosków i  pytań  wobec powyższego przeszedł  do omawiania kolejnego punktu  z  porządku 
obrad.
Ad. 8  

Kierownik Referatu Oświaty Pan Janusz Wieczorek poinformował, że podjęcie uchwały 
o wyrażeniu zgody na zawarcie  przez Wójta  Gminy umowy o świadczenie usług w zakresie 
transportu zbiorowego pozwala na podpisane umowy z przewoźnikiem oraz podpisaniu umowy 
z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie transportu.  Dodał,  że 90 % kosztów to środki 
skarbu państwa przekazane przez Wojewodę, 10% natomiast przekazywane jest  przez Gminę. 
Ponadto  
w gminie ustalone są dwie linie komunikacyjne. Linia nr 1 to trasa: Wólka Piecząca- Rządza- 
Papiernia-Stanisławów- W. Czarnińska- Szymankowszczyzna- Borek Czarniński, natomiast linia 
nr  2  to:  Cisówka-  Pustelnik-  Stanisławów-  W.  Piecząca-  Rządza-  Papiernia-  Stanisławów-  
W. Czarnińska -Szymankowszczyzna- Borek Czarniński.
Obrady chwilowo opuścił radny Krzysztof Kuć. Pomniejszając liczbę radnych do 13 członków.

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

Głosowanie: 12 głosów – za, 2 głosy nie zostały oddane (głosowało 12 Radnych).  Wniosek  
został przyjęty.

Przewodniczący  Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę  
w przedstawionej treści.
Na obrady powrócił radny Krzysztof Kuć. Powiększając liczbę radnych do 14 członków.
Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIX/168/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  o  świadczenie  usług  w  zakresie  publicznego 
transportu  zbiorowego  na  liniach  komunikacyjnych  użyteczności  publicznej  na  terenie 
Gminy Stanisławów - załącznik nr 8
Ad. 9 

Pan Janusz Wieczorek poinformował, iż 21 grudnia 2020 r. Rada Gminy Stanisławów 
podjęła uchwałę o wprowadzeniu Gminnego Bonu Żłobkowego.  W dniu 25 stycznia 2021 r. 
Wojewoda Mazowiecki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność niektórych 
zapisów w załączniku nr 1 i nr 2 do tej uchwały. W związku z tym. że po uchyleniu niektórych 
zapisów w załącznikach  stają się one nieczytelne i mogą budzić wątpliwości co do ich treści 
proponuje się podjąć uchwałę o nadaniu załącznikom nowego brzmienia z pominięciem zapisów 
zakwestionowanych przez Wojewodę Mazowieckiego w rozstrzygnięciu nadzorczym. Dodał, iż 
Wojewoda zakwestionował w niej zapis dotyczący zróżnicowania wysokości wypłaty dla rodzica 
tj. za dziecko uczęszczające do żłobka spoza gminy oraz z jej terenu. Ponadto kolejną uwagą było 
żądanie  przez  gminę  zbyt  dużej  ilości  dokumentów  od  rodzica  m.in.  oświadczeń,  ksera 
dokumentacji. Dodał, iż wysokość bonu wynosić będzie od 200 zł do 400 zł miesięcznie.

Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie 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.
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Głosowanie:  13  głosów  –  za,  1  głos-  wstrzymujący  się  (głosowało  14  Radnych).  Uchwała  
została podjęta.
Uchwała nr XIX/169/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały NR XVIII/167/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2020 r.  
w sprawie wprowadzenia Gminnego Bonu Żłobkowego- załącznik nr 9
Ad. 10

Pan  Janusz  Wieczorek  poinformował,  iż  dokształcanie  i  doskonalenie  zawodowe 
nauczycieli finansowane jest ze środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego na 
podstawie art.  70 a ustawy Karta Nauczyciela.  W budżecie Gminy Stanisławów na rok 2021 
środki  na  ten  cel  zostały  wyodrębnione  w  kwocie  36 000  zł.  Zgodnie  z  Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. organ prowadzący corocznie w formie 
uchwały  ustala  plan  dofinansowania  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  oraz  ustala 
maksymalną  kwotę  dofinansowania  opłat  za  kształcenie.  Ponadto  dodał,  ze  projekt  uchwały 
został  pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział  w Mińsku 
Mazowieckim.

Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie 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: 14 głosów – za (głosowało 14 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIX/170/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 
ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz  określenia  maksymalnej  kwoty dofinansowania  opłat  za  kształcenie  i  doskonalenie 
nauczycieli - załącznik nr 10
Ad. 11

 Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Kraszewski  poinformował,  że  projekt  uchwały  został 
szczegółowo  omówiony  na  posiedzeniach  Komisji.  Dodał,  iż  uchwała  została  również 
pozytywnie  zaopiniowana  przez  Powiatową  Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną   w  Mińsku 
Mazowieckim. Zauważył także, że  konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika ze zmiany 
przepisów  a  także  ze  zmiany  systemu  odbioru  odpadów  w  wyniku  ogłoszonego  przetargu. 
Ponadto  dodał,  iż  zmiana  uchwały  podyktowana  była  również  koniecznością  uwzględnienia 
uwag  wynikających  
z  otrzymanej  skargi  Wojewody  Mazowieckiego,  która  wpłynęła  do  Wojewódzkiego  Sądu 
Administracyjnego na uchwałę nr IV/25/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019 r. 
Uwagi te dotyczyły użytego słownictwa ( sformułowań i nieprecyzyjnego zapisu dot. zakresu 
odbioru odpadów). 

Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie 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: 14 głosów – za (głosowało 14 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIX/171/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 
określenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania 
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  z  terenu  gminy  Stanisławów  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- załącznik nr 11
Ad. 12
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Zastępca  Wójta  poinformował,  iż  podjęcie  przedmiotowej  uchwały  wynika  
z konieczności dostosowania zapisów treści regulaminu do aktualnego stanu prawnego. Ponadto 
zmiana podyktowana była również koniecznością uwzględnienia uwag wynikających ze skargi 
Wojewody Mazowieckiego, która wpłynęła do WSA na uchwałę nr IV/24/2019 Rady Gminy 
Stanisławów  z  dnia  18  marca  2019  r.  Poinformował,  że  w uchwale  wprowadza  się  zmiany 
dotyczące kwestii uszczegółowienia odbioru odpadów na terenie nieruchomości oraz na PSZOK 
(rodzaje  i  minimalne  pojemności  pojemników  lub  worków  przeznaczonych  do  zbierania 
odpadów).  Wojewoda  Mazowiecki  zasygnalizował  również  zmianę  zapisu  dotyczycącego 
wyprowadzania psów na smyczy. W poprzedniej uchwale istniał zapis mówiący o tym, że każdy 
pies musi być wyprowadzany na smyczy i kagańcu. Zostało to zakwestionowane ponieważ przy 
wyprowadzaniu psa należy brać pod uwagę jego rasę, uwarunkowania behawioralne, wiek oraz 
stan zdrowia. Ponadto należało również uwzględnić uwagi dotyczące naprawy i mycia pojazdów 
samochodowych. Dodał, że uchwała została również pozytywnie zaopiniowana przez Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Mińsku Mazowieckim. 

Przewodniczący  Rady Gminy dodał,  iż  regulamin  ten  jest  przesłaniem wynikającym  
z podjętych dyskusji na obydwu Komisjach. Zauważył, iż jakkolwiek zostałby on skonstruowany 
nie zastąpi on naszego wspólnego dbania o czystość i porządek na terenie gminy. Zaapelował, 
aby wszyscy mieszkańcy bez względu na regulamin dbali o najbliższe otoczenie.

Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie 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:  12  głosów  –  za,  2  głosy-  wstrzymujące  się(głosowało  14  Radnych).  Uchwała  
została podjęta.
Uchwała Nr XIX/172/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów  - 
załącznik nr 12
Ad. 13

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji, 
jej członkowie opracowali plan pracy na rok 2021. ( załącznik do niniejszej uchwały) 

Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie 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 XIX/173/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia    26 lutego 2021    r.  w sprawie   
uchwalenia  planu  pracy  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Stanisławów  na  2021  rok  - 
załącznik nr 13

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki 
oraz  Przewodniczącego  Komisji  Społecznej,  Ekologii  i  Bezpieczeństwa,  aby  na  najbliższych 
posiedzeniach przyjęli plan działań na rok 2021.
Ad. 14

Pani  Wójt  poinformowała,  iż  proponowane  zmiany  w budżecie  na  rok  2021 dotyczą 
zarówno dochodów i wydatków. W zakresie dochodów są to przesunięcia techniczne związane 
z  otrzymanymi dotacjami. W zakresie wydatków konieczne było przesunięcie ze względu na 
alokację  tychże  wydatków.  Ponadto  kluczową kwestią  jest  wprowadzenie  do  budżetu  kwoty 
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1 000 000  zł  otrzymanego  z  Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych  z  tzw.  tarczy 
antykryzysowej. Z kwoty tej zostaną przeznaczone środki po 200 000 zł na wykonanie remontów 
w dwóch szkołach  podstawowych w Stanisławowie  (remont  sali  gimnastycznej)  i  Pustelniku 
(remont łazienek, korytarzy). Pozostałą kwotę 600 000 zł przeznacza się na: na remont chodnika 
w  miejscowości  Pustelnik-  100 000  zł,  natomiast  500 000  zł  na  budowę  dróg  Suchowizna- 
Lubomin,  Wólka  Czarnińska-  Lubomin  i  Ładzyń.  Ponadto  zgłosiła  autopoprawkę  do  ww. 
projektu uchwały- załącznik nr 14.

Pani  Skarbnik  poinformowała,  iż  zmiany  dotyczą  dochodów  i  wydatków.  Dochody 
zwiększa się o 121 934, 00 zł, wydatki natomiast o 1 121 934,00 zł. Wprowadza się plan docho-
dów  
i wydatków na kwotę 9 248,00 zł z tytułu dotacji przyznanej przez Centralne Biuro Spisowe na 
przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań. W dziale 900- Gospodarka komunal-
na i ochrona środowiska wprowadza się plan dotacji na kwotę 83 900,00 zł przeznaczonej na 
przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska wprowadza się plan dotacji na kwotę 83 900,00 zł przeznaczonej na przeprowadzenie 
inwentaryzacji źródeł ciepła. Dodatkowo zwiększa się przychody gminy o kwotę 1 000 000 zł i 
są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych.  W dziale  756- Dochody od osób 
prawnych i fizycznych w związku z ustawowym zwolnieniem z opłaty targowej zdejmuje się z 
planu dochodów kwotę 75 000 zł oraz wprowadza się środki w wysokości 50 000 zł otrzymane z 
budżetu państwa jako rekompensata za utracone dochody z opłaty targowej. Po stronie dochodów 
wprowadza się plan na kwotę 53 786,00 zł z tytułu wpływu środków z Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania  Programów Unijnych po rozliczeniu  końcowym zadania  „Przebudowa ul.  Adama 
Mickiewicza  
w miejscowości Stanisławów”. W dziale 750- Administracja publiczna zmniejsza się plan wydat-
ków o kwotę 8 238,23 zł i przeznacza się te środki częściowo w kwocie 7 024,23 zł na zwrot do-
tacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej gminie na realizację zadań zleconych- spra-
wy obywatelskie i USC. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa 
się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na odbiór osadu z oczyszczalni ścieków 
w Retkowie.

Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że od kilkunastu miesięcy w gminie jedna inwe-
stycja napędza kolejne. Dodał, iż decyzje podjęte w poprzedniej kadencji okazały się skuteczne 
w obecnej. Ponadto dzięki wsparciu Rządu i Parlamentarzystów udaje się pozyskać kolejne dofi-
nansowania szczególnie na szkoły i drogi. Konsekwentna polityka w tym zakresie Urzędu i Pani 
Wójt przynosi efekty. Wyraził również słowa uznania dla kierownik Referatu Inwestycji, Remon-
tów i Ochrony Środowiska Pani Moniki Krupy za jej starania przy tworzeniu wniosków o dofinan-
sowania. Dodał, iż wnioski te muszą być tak uargumentowane, aby były odpowiednio zrozumiane 
a następnie pozytywnie  przyjęte przez komisje, które je analizują.  

Pani Wójt życzyła innym gminą, aby również pozyskiwali jak najwięcej środków z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie 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 XIX/174/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia    26 lutego 2021    r.  w sprawie   
zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2021- załącznik nr 15
Ad. 15 

Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  zmiany  dokonane  w  załączniku  nr  1  „Wieloletnia 
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Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2021-2032” dotyczą zaktualizowania prognozy 
na rok 2020 w wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2021. Dochody ogółem 
zwiększa  się  o  121 934 zł,  wydatki  natomiast  o  kwotę  1 121 934 zł.  W wyniku dokonanych 
zmian  wynik  budżetu  (deficyt)  ulega  zwiększeniu  o  1 000 000  zł  do  kwoty  6 063 492  zł. 
Zwiększenie deficytu pokryte będzie przychodami ze środków przyznanych gminie z Rządowego 
Funduszu  Inwestycji  Lokalnych.  Natomiast  zmiany  dokonane  w  załączniku  nr  2  „Wykaz 
przedsięwzięć do WPF” dotyczą zaktualizowania limitów na wydatki  na budowę dróg gminnych 
o kwotę 1 400 000 zł z czego: 600 000 zł w 2021 r., 600 000 zł w 2022 r. oraz 200 000 zł w 2023 
r.  Zwiększa  się  również  limit  wydatków  w  2023  r.  o  kwotę  200 000   zł  na  budowę  sali 
gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  w  Ładzyniu  i  aktualizuje  się  nazwę  zadania  na 
„Budowa  sali  gimnastycznej  
i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzyniu”.

Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie 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: 14 głosów – za (głosowało 14 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIX/175/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie  
w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Stanisławów  na  lata  2021-2031- 
załącznik nr 16
Ad.16

 Pani Skarbnik poinformowała, że pożyczkę zaciąga się w wysokości 1 730 862,00 zł  
z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  z  przeznaczeniem  na 
„Modernizację systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stanisławów”. W roku 2021 
planuje się wypłatę dwóch transz pożyczki na ogólną kwotę 1 250,000 zł. W roku 2022 kolejne 
dwie transze pożyczki- jedna w wysokości 394 362,00 zł, druga natomiast to płatność końcowa w 
kwocie 86 500,00 zł.  Spłata pożyczki rozpocznie się po okresie karencji wynoszącym do 3 lat tj. 
w latach 2023-2030.

Przewodniczący Rady Gminy dodał, ze pożyczka ta jest bardzo nisko oprocentowana  
z możliwością umorzenia 10 % jej wysokości w momencie przeznaczenia środków na działania 
ekologiczne.  Oprócz tego spłacać się będzie z oszczędności,  które uzyska gmina wydając na 
modernizację oświetlenia. Ponadto oszczędności roczne, będą wyższe niż rata spłaty powyższej 
pożyczki.

Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie 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: 14 głosów – za (głosowało 14 Radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIX/176/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stanisławów 
na rok 2021- załącznik nr 17
 Ponadto  w  punkcie  tym  poruszono  temat  dotyczący  ustalenia  terminu  posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Radny Arkadiusz Reding podziękował za przeznaczenie znacznych środków finansowych 
z  budżetu  gminy na  podniesienie  standardu dróg na  terenie  gminy jak  również  i  pozytywne 
odniesienie  się do wniosków dyrektorów szkół w zakresie  ich remontów. Zauważył,  iż  są to 
obiekty,  które mają już kilkadziesiąt  lat  i  wymagają gruntownego remontu.  Ponadto podjęcie 
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takiej decyzji przyniesie wiele pożytku i przyczyni się do poprawy warunków nauczania naszych 
dzieci. 

Pani Wójt podziękowała raz jeszcze za nobilitującą obecność w dniu dzisiejszym Pań 
Marszałkiń. Dodała, iż jest to dla niej ogromne wyróżnienie. Natomiast długa i emocjonująca 
dyskusja  przyniosła  pozytywny skutek  oraz  nauczyła  Nas wszystkich,  aby działać  wspólnie  
w dobrym kierunku. W kwestii zmian w budżecie dodała, że podejmowane są odważne decyzje. 
Podziękowała  wszystkim pracownikom UG  oraz  wszystkim jednostką  podległym za  dzielną 
pracę, za duże poświęcenie. Odniosła się również do słów radnego Arkadiusza Redinga w kwestii 
szkół, gdzie zauważyła, iż są one bardzo ważne. Edukacja natomiast  jest naszą przyszłością i 
chciałaby, aby szkoły stały się „perełkami” i wizytówkami gminy. Prócz tego dodała, ze warto 
jest  podejmować  trafne  i  dobre  decyzje  dla  ludzi,  którzy  mieszkają  w  gminie  Stanisławów. 
Poinformowała również, że w dniu dzisiejszym na sesji mieli być obecni druhowie Przemysław 
Zdanowicz i Konrad Zdanowicz ze Stanisławowa, lecz z uwagi na sytuację pandemiczną oraz 
ograniczenie osób na sali nie mogli się zjawić. Strażacy w dniu 19 listopada 2020 r. brali udział 
w  karambolu  samochodowym,  w  którym  sami  byli  poszkodowani  a  jednak  przeprowadzili 
odpowiednio  akcję  ratunkową.  Ponadto  zostali  również  strażakami  miesiąca  grudnia 
wyróżnionymi  przez  Marszałka  Województwa  Mazowieckiego.  Zauważyła,  iż  przez  tak 
wspaniałe osoby gmina Stanisławów rozkwita.

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, iż patrząc na każdą organizację pozarządową  
a  w szczególności  na  Ochotnicze  Straże  Pożarne  powyższe  zachowanie  świadczy  o  dobrym 
wychowaniu. Zauważył,  iż w życiu są takie momenty, które powodują, że chcemy budzić się 
następnego dnia i wykonywać działalność społeczną pomimo wielu problemów.  

Radny  Stanisław  Szczepański  dodał,  iż  uczestnicząc  w  zdarzeniu  trzeba  mieć 
determinację, aby podjąć decyzje o ratowaniu innych ludzi.
Ad. 17

Po  wyczerpaniu  wszystkich  punktów  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Gminy 
Waldemar Zbytek zamknął XIX sesję Rady Gminy Stanisławów.

 Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

Izabela Zagórska      Waldemar Zbytek
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