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Protokół Nr XX/2021 

z XX Sesji Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 21 kwietnia 2021 roku. 

 

XX Sesja Rady Gminy Stanisławów odbyła się w dniu 21 kwietnia 2021 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów i trwała od godz. 16:00 do godz. 18:08. Obrady odbyły 

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

odległość. Ponadto ośmioro Radnych uczestniczyło w sesji osobiście, natomiast troje połączyło się 

zdalnie (w sesji nie uczestniczyli radni: Andrzej Kowalczyk, Paweł Kowalczyk, Elżbieta Król  

i Piotr Matusik). 
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 XX Sesji Rady Gminy Stanisławów dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Zbytek.  

Ad. 2 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Przewodniczącego o działalności między sesjami, w tym informacje o złożonych 

interpelacjach i zapytaniach. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami, w tym informacje 

o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania. 

6. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji z prac Komisji między sesjami oraz zajęcie 

stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie uwzględniono w po-

rządku sesji. 

7. Wolne wnioski i pytania. 

8. Podjęcie 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 183) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. (druk nr 184) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/2020 Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. (druk nr 185) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/2013 Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (druk nr 186)  
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12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Stanisławów w 2021 roku”. (druk nr 

187) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta i Zastępcy Wójta 

Gminy Stanisławów. (druk nr 188) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pustelnik. (druk nr 189) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów. (druk nr 

190) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Żłobek w Gminie Sta-

nisławów”. (druk nr 191) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka oraz maksymalnej 

opłaty za wyżywienie w Gminnym Żłobku w Stanisławowie. (druk nr 192) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady 

Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego . (druk nr 193) 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii w sprawie przeprowa-

dzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich 

akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju 

Prezydencko – Ludowego dla Polski. (druk nr 194) 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego. (druk 

nr 195) 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2021 rok. (druk nr 

196) 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisła-

wów na lata 2021 – 2031. (druk nr 197) 

23. Zamknięcie obrad.  

 Następnie wobec braku uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

przyjęcie porządku obrad. 
Głosowanie: 9 głosów – za.  Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
Ad. 3 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów zapytał Radnych czy są uwagi do protokołu  

z XIX Sesji Rady Gminy Stanisławów? 
 Radni nie zgłosili uwag. 

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

z dnia 26 lutego 2021 r. 
Głosowanie: 9 głosów – za (głosowało 9 radnych). Protokół z XIX Sesji Rady Gminy został 

przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 4 

 Przewodniczący przedstawił informację nt. sprawozdania dotyczącego pism, które 

wpłynęły do Rady Gminy w okresie między sesjami - załącznik nr 1. Ponadto podziękował Pani 

Wójt, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, radnym oraz sołtysom za trud jaki wkładają  

w swoją pracę. Dodał, że minęło już 2,5 roku obecnej kadencji i w związku z tym powinniśmy być 

dumni z tego co zostało przez ten okres wykonane.   

Ad. 5 

 Pani Wójt na wstępie podziękowała wszystkim pracownikom Urzędu Gminy a także 

jednostek podległych za wykonywaną pracę. Zauważyła, że przez okres 2, 5 lat gmina rozkwitła. 

Podziękowała również radnym za wsparcie, pomoc jak również i za słowa krytyki, gdyż motywują 
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do dalszej pracy. Następnie złożyła sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XIX Sesji 

Rady Gminy i z realizacji zadań między sesjami - załącznik nr 2.  
Do obrad dołączyła radna Dominika Siedlecka. Powiększając liczbę radnych do 10 członków. 

 Pani Wójt kontynuując swoją wypowiedź w kwestii otwarcia Gminnego Żłobka 

podziękowała Dyrektorowi Janowi Lesiowi oraz kierownikowi oświaty Panu Januszowi 

Wieczorek za pracę przy wdrażaniu tego projektu. Następnie poinformowała, że Dyrektorem 

Żłobka została Pani Alicja Kowalska. Dodała, że Pani Alicja ma szerokie doświadczenie w pracy 

na ww. stanowisku. 
 Dyrektor Gminnego Żłobka Pani Alicja Kowalska wyraziła radość z tego, iż będzie mogła 

pracować na rzecz dzieci oraz ich rodziców.  Dodała, że chciałaby aby placówka ta była przyjazna 

zarówno dziecku i rodzinie. Ponadto dodała, że adaptacja dzieci przebiega bardzo dobrze.  

 Pani Wójt poinformowała również, że w dniu dzisiejszym zmuszona jest oficjalnie 

pożegnać się z dwoma pracownikami gminy. Z dniem 30 kwietnia odejdzie od Nas Pani Żaneta 

Zach- pełniąca obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie. Podziękowała 

jej za współpracę. Ponadto dodała, że Pani Żaneta napisała bardzo dobry wniosek pn.  

„ Kultura jest COOL”, który ma nadzieję, że zostanie pozytywnie rozpatrzony. Pani Wójt życzyła 

jej wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów.  

 Pani Żaneta Zach wyraziła nadzieję, że jej praca w GOK-u będzie oceniona pozytywnie. 

Podziękowała Pani Wójt oraz wszystkim osobom z którymi miała okazję współpracować. 

Podziękowała również wszystkim przedstawicielkom i członkiniom kół wiejskich.  

 Pani Wójt poinformowała, że z końcem maja z Urzędu odchodzi również zastępca Wójta 

Pan Dariusz Kraszewski. Dodała, że swoją „przygodę” z Panem Dariuszem rozpoczęła podczas 

kampanii. Poinformowała, że wzniósł on dużo pozytywnej energii, optymizmu, zapału i pogody 

ducha.  Życzyła mu spełnienia marzeń, jak również aby jego kariera się rozwijała a marzenia się 

realizowały. Ponadto wyraziła nadzieję, że Pan Dariusz swoją mądrością, doświadczeniem  

i zapałem nadal będzie wspierał gminę.  

 Zastępca Wójta Pan Dariusz Kraszewski podziękował za wspólnie spędzony czas i za 

współpracę. Dodał, że w trakcie pracy spotkał bardzo dużo osób a także pogłębił swoje znajomości. 

Ponadto dodał, że w razie jakichkolwiek problemów służy pomocą. Wyraził nadzieję, że gmina 

dalej będzie się prężnie rozwijać. Dodał również, ze praca w Urzędzie Gminy była dla niego bardzo 

fajnym doświadczeniem.  
 Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Dariuszowi Kraszewskiemu za jego 

wkład, Pani Żanecie Zach- za pozytywną i widoczną aktywność w GOK-u. W kierunku Pani 

Dyrektor Alicji Kowalskiej dodał, że rzadko który dyrektor ma szanse wkroczyć do nowego 

obiektu- tak oczekiwanego, gdyż jest to pierwszy Żłobek w historii gminy Stanisławów. Dodał, że 

już za kilka miesięcy Komisja Społeczna na pewno zechce się z nią spotkać i porozmawiać  

o pierwszych doświadczeniach, sugestiach a także wnioskach na przyszłość.  Dodał, że wszyscy 

będziemy trzymać kciuki za dalszą działalność Żłobka. 

Ad. 6 

 Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Janina Weselińska przedstawiła 

sprawozdanie z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- załącznik nr 3. 
Do obrad dołączył radny Arkadiusz Reding powiększając liczbę radnych do 11 członków. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Robert Rurka przedstawił sprawozdanie  

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

sprawozdanie z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki - załącznik nr 5. Następnie 

podziękował Panu Dariuszowi Kraszewskiemu za współpracę.  
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 Przewodniczący Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa Pan Waldemar Czaplicki 

przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa - 

załącznik nr 6. Przy omawianiu informacji z dnia 20 kwietnia nt. budowy instalacji przetwarzającej 

odpady w miejscowości Pustelnik dodał, że w sposób szczegółowy powyższa kwestia zostanie 

również omówiona na następnym posiedzeniu Komisji Społecznej. Ponadto poproszono Mecenasa 

o przygotowanie opinii prawnej pod kątem możliwości podjęcia stosowanej uchwały stanowiącej 

sprzeciw radnych co do możliwości powstania tego typu instalacji w gminie.  
Chciałby także, aby temat ten został poruszony na dzisiejszej sesji, gdyż w gminie Stanisławów 

nie powinna powstawać powyższa inwestycja. Poinformował również, że w obecnej kadencji 

Komisja Społeczna porusza bardzo dużo istotnych tematów. Dodał, że mimo sytuacji 

pandemicznej w roku 2020 odbyło się 13 posiedzeń Komisji, natomiast w roku 2021 było ich już 

7. Wyraził nadzieję, że starania członków Komisji są pożyteczne. Zauważył, że przepływ 

informacji między radnymi a Urzędem Gminy jest lepszy. Radni otrzymują informację nt. zadań 

realizowanych przez Urząd. Podziękował również Panu Dariuszowi Kraszewskiemu za 

współpracę. Stwierdził, że mimo różnych poglądów zawsze wspólnie potrafili znaleźć dobre 

rozwiązanie.    

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby powyższa kwestia dotycząca budowy instalacji 

przetwarzającej odpady i ewentualnego podjęcia stanowiska czy uchwały przez Radę Gminy 

została również omówiona na Komisji Budżetu i Gospodarki.   

Ad. 7  

 W punkcie tym Radna Janina Weselińska podziękowała Panu Dariuszowi Kraszewskiemu za 

współpracę i okazaną pomoc. 

 Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż nie zgłoszono żadnych wniosków  

i pytań wobec czego przeszedł do omawiania kolejnego punktu z porządku obrad. 

Ad. 8   

 Sekretarz Gminy Pani Hanna Pietrzyk poinformowała, że projekt uchwały dotyczący zmiany 

programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi przygotowany został  

z uwagi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody, który zakwestionował 3 zapisy poprzedniej 

uchwały. Ponadto Wojewoda wskazał, że niektóre jednostki systematyzacyjne są niezgodne z techniką 

prawodawczą ( w jednym z ustępów użyto liter zamiast punktów). W obecnie omawianym projekcie 

uchwały zostały naniesione zmiany zgodnie z tymi, które zostały wymienione w rzeczonym rozstrzy-

gnięciu.  

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Pan Zygmunt Ochman poinformował, że na 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki na wniosek Radnego Arkadiusza Redinga do ww. uchwały 

zgłoszona została poprawka w § 9 w zdaniu „Niniejszy program przewiduje kwotę 110 000 zł, 95 000 

zł  dotacji dla podmiotów…” poprzez dopisanie po kwocie 110 000 zł słowa z czego.  

 Pani Sekretarz odczytała treść całego zdania wraz z naniesioną zmianą – „ Niniejszy program 

przewiduje kwotę 110 000 zł z czego 95 000 zł dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie konkursu 

i 15 000 zł dotacji w innych trybach. 

 Radny Zygmunt Ochman zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści z uwzględnieniem autopoprawki Wójta Gminy Stanisławów . 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XX/177/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XVII/150/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu 
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współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pro-

wadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.- załącznik nr 7 

Ad. 9 

 Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska Pani Monika Krupa poinfor-

mowała, że projekt uchwały dotyczy zamiany nieruchomości w miejscowości Goździówka celem ure-

gulowania stanu prawnego nieruchomości wykorzystywanej przez gminę pod drogę gminną. Wydzie-

lone zostały działki- z działki należącej do gminy i z działki osoby prywatnej o podobnych powierzch-

niach( działka stanowiąca własność gminy- 0,0111 ha, działka stanowiąca własność osoby fizycznej – 

0,0130 ha).  Dodała również, że podjęcie uchwały jest niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego.  

 Radny Stanisław Szczepański zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XX/178/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wyra-

żenia zgody na zamianę nieruchomości.- załącznik nr 8 

Ad. 10 
  Zastępca Wójta Pan Dariusz Kraszewski poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa 

orzekła nieważność w części § 5 ust. 1 i 2 uchwały nr XVI/144/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 

30 września 2020 r. w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty. W paragrafie tym została określona opłata za odbiór odpadów z nieru-

chomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Dodał, że nieruchomości na których nie zamiesz-

kują mieszkańcy nie zostały włączone do systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy, 

dlatego paragraf ten należy usunąć.  

 Radny Stanisław Szczepański zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XX/179/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XVI/144/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty.- załącznik nr 9 

Ad. 11 

 Zastępca Wójta poinformował, że zgodnie z wnioskami mieszkańców miejscowości Borek 

Czarniński zgłoszonymi na zebraniu sołeckim, dokonujemy przeniesienia lokalizacji przystanku  

w tejże miejscowości. Chęć przeniesienia przystanku spowodowana była obecnym umieszczeniem go 

w niebezpiecznej lokalizacji. Nowa lokalizacja przystanku została uzgodniona z przedstawicielem Sta-

rostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.  

 Radny Stanisław Szczepański zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Uchwała została podjęta. 
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Uchwała Nr XX/180/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XXII/120/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. (druk nr 186)- załącznik nr 10 

Ad. 12 

 Pani Monika Krupa poinformowała, że opracowanie i wykonanie programu nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt należy do zadań własnych gminy nałożonym 

przez ustawę o ochronie zwierząt. Program uchwala Rada Gminy na dany rok kalendarzowy. Ponadto  

projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz  orga-

nizacje społeczne działające na terenie gminy. 

 Radna Janina Weselińska zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnej. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XX/181/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wpro-

wadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 

terenie gminy Stanisławów w 2021 r. - załącznik nr 11 

Ad. 13 

 Pani Sekretarz poinformowała, że w dniu 11 lutego 2021 r. do Rady Gminy Stanisławów wpły-

nęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazujące do załatwienia zgodnie  

z właściwością zgłoszenie które wpłynęło do Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczące działal-

ności Wójta i Zastępcy Wójta oraz niegospodarności w dokonywaniu wydatków związanych z odbie-

raniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Stanisławów. Skarga została przekazana do rozpatrze-

nia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Ponadto Pani Wójt zwróciła się do Pana Dariusza Kra-

szewskiego- Zastępcy Wójta o pisemne ustosunkowanie się do zarzutów. Powyższe wyjaśnienia zo-

stały przez niego złożone. Na posiedzeniu w dniu 22 marca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała 

skargę za bezzasadną. 

 Radna Janina Weselińska dodała, że powyższe zgłoszenie nie było podparte żadnymi dowo-

dami.  

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z wnioskiem Komisji Skarg, Wnio-

sków i Petycji powyższa skarga została uznana za bezzasadną. 

 Radny Stanisław Szczepański zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 9 głosów – za, 2- wstrzymujące się (głosowało 11 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XX/182/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpa-

trzenia skargi na działalność Wójta i Zastępcy Wójta Gminy Stanisławów. - załącznik nr 12 

 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że nie chcąc ukierunkowywać decyzji żadnego z Pań-

stwa radnych dodał, że wstrzymał się od głosowania ze względu na to, iż sam uczestniczył w  rozmo-

wach nt. wzrostu cen za odpady komunalne.  

Ad. 14  

  Pani Monika Krupa poinformowała, że do Urzędu Gminy wpłynął wniosek mieszkańców miej-

scowości Pustelnik o nadanie nazwy ulicy w miejscowości  Pustelnik. Zgodnie z ustawą o samorządzie 
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gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał m.in. dotyczących 

nazw ulic.  W związku z powyższym Wójt Gminy przygotował projekt uchwały w sprawie nadania 

ulicy Sosnowa.  

 Radny Stanisław Szczepański zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XX/183/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy w miejscowości Pustelnik- załącznik nr 13 

Ad. 15 

  Pani Monika Krupa poinformowała, że do Urzędu Gminy wpłynął wniosek mieszkańców miej-

scowości Stanisławów o nadanie nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów. Zgodnie z ustawą o samo-

rządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał m.in. dotyczą-

cych nazw ulic.  W związku z powyższym Wójt Gminy przygotował projekt uchwały w sprawie nada-

nia ulicy Pogodnej. 

 Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania, następnie pod-

dał go pod głosowanie. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XX/184/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów.- załącznik nr 14 

Ad. 16 

 Pani Monika Krupa poinformowała, iż gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu 

„Żłobek w Gminie Stanisławów”. Całkowita wartość projektu wynosi 935 311,53 zł, w tym dofinan-

sowanie 748 249,22 zł. Ponadto dodała, że dofinansowanie przyznane jest do 31 grudnia 2022 r. Jed-

nym z niezbędnych załączników do podpisania umowy jest podjęcie uchwały w której Rada Gminy 

wyraża zgodę na udział w projekcie.  

 Radna Janina Weselińska zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnej. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XX/185/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wyra-

żenia zgody na realizacje projektu „Żłobek w Gminie Stanisławów”.- załącznik nr 15 

Ad. 17 

 Kierownik Referatu Oświaty Pan Janusz Wieczorek poinformował, że w poprzedniej uchwale 

z 21 grudnia 2021 r. maksymalna opłata za uczęszczanie dziecka do żłobka wynosiła 400 zł. W związku 

z projektem „ Żłobek w Gminie Stanisławów” i otrzymanym dofinansowaniem, należy ustalić wkład 

własny Gminy na 20% kosztów kwalifikowanych. Środki własne pochodzić będą z opłat wnoszonych 

przez rodziców za pobyt oraz za wyżywienie dzieci. Zgodnie z tym musimy dostosować opłaty za ko-

rzystanie ze żłobka do wymogów określonych w dofinansowaniu. Ponadto przedstawił autopoprawkę 

Wójta Gminy do ww. uchwały – załącznik nr 16  
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 Radna Janina Weselińska zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnej. 

Głosowanie: 10 głosów – za, 1- przeciw (głosowało 11 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XX/186/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w Gminnym Żłobku w Sta-

nisławowie z uwzględnieniem autopoprawki Wójta Gminy Stanisławów.- załącznik nr 17  

Ad. 18 

 Radca prawny Pan Paweł Pleśniak powiedział, że obie złożone petycje są dosyć specyficzne. 

Ponadto kwestie w nich zawarte nie mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy.  

 Przewodniczący Rady Gminy dodał, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w obydwu przy-

padkach uznała, że petycje nie zasługują na uwzględnienie.   

 Radna Janina Weselińska zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnej. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XX/187/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpa-

trzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Ko-

mitetu Konstytucyjnego- załącznik nr 18 

Ad. 19   
 Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania następnie pod-

dał go pod głosowanie. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XX/188/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpa-

trzenia petycji o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Lu-

dowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego 

Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko – Ludowego dla Polski. - załącznik nr 

19 

Ad. 20 

 Skarbnik Gminy Pani Danuta Słowik poinformowała, że w budżecie gminy na rok 2021 zostały 

zaplanowane środki na pomoc finansową dla Powiatu Mińskiego w kwocie 350 000 zł na dofinanso-

wanie do budowy chodnika w Pustelniku. Zgodnie z art.216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych 

wydatki budżetowe jednostek  samorządu  terytorialnego  przeznaczone na pomoc finansową dla innych 

j.s.t. są określone przez organ stanowiący odrębną uchwałą. 

 Radna Janina Weselińska zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnej. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 
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Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XX/189/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie udzie-

lenia pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego. - załącznik nr 20 

Ad. 21 

 Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie dotyczą dochodów, wydatków, przycho-

dów i deficytu gminy na rok 2021. Następnie przeszła do omówienia zmian z uwzględnieniem autopo-

prawki- załącznik nr 21. Dodała, iż zmiany zawarte w niniejszej uchwale dotyczą zarówno zadań wła-

snych i zleconych i zwiększają budżet po stronie dochodów łącznie o kwotę 686 504, 00 zł. Część 

oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 103 847 zł. Zwiększa się plan dotacji na wychowa-

nie przedszkolne w 2021 r. o kwotę 65 699 zł. Wprowadza się plan dotacji na kwotę 500 000 zł (§ 

6287) przyznanej na rewitalizację centrum Stanisławowa (park), która była planowana jako dochód  

w 2020 r. jednak dofinansowanie z tego tytułu nie wpłynęło ze względu na COVID. Zmiany po stronie 

wydatków zmniejszają plan wydatków łącznie o kwotę 18 504,79 zł. W dziale 855 - Rodzina, rozdz. 

85516 zdejmuje się plan wydatków z łączną kwotą 360 000 zł w jednostce Urząd Gminy Stanisławów 

przewidzianych w budżecie gminy na bieżące funkcjonowanie żłobka. Natomiast wprowadza się plan 

wydatków na ten cel w nowo powstałej jednostce organizacyjnej gminy - Gminny Żłobek w Stanisła-

wowie na kwotę 240 000 zł. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zdejmuje się 

plan wydatków z kwotą 50 000 zł w zadaniu inwestycyjnym "Wymiana pokryć dachowych azbesto-

wych na budynkach gminnych„ i przeznacza się te środki na zwiększenie planu wydatków w zadaniu 

"Opracowanie dokumentacji oraz zmian do dokumentacji na prowadzonych inwestycjach" (§ 6050).  

W dziale tym wprowadza się również plan wydatków z kwotą 50 000 zł z przeznaczeniem na remont 

budynku kotłowni olejowej przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie. W rozdz. 75095 - Pozostała 

działalność - wprowadza się plan wydatków na kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie se-

kretariatu przez Gminę Stara Kornica w trakcie przygotowania, realizacji i trwania projektu "Energia 

dla Przyszłości odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Sta-

nisławów, Stara Kornica. Ponadto zmniejsza się wolne środki o kwotę  705 008,79 zł i w związku  

z tym deficyt budżetu gminy ulega zmniejszeniu do kwoty  5 358 483,21 zł. 

 Radna Janina Weselińska zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnej. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści z uwzględnieniem autopoprawki Wójta Gminy Stanisławów. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XX/190/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Stanisławów na 2021 rok. - załącznik nr 21 

Ad. 22 
 Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany dokonane w załączniku Nr 1 w Wieloletniej Progno-

zie Finansowej  dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2021 w wyniku dokonanych zmian w bu-

dżecie gminy na rok 2021. Ponadto zmiany dokonane w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do 

WPF” dotyczą wprowadzenia do budżet limitu wydatków bieżących z przeznaczeniem na prowadzenie 

sekretariatu przez Gminę Stara Kornica w trakcie przygotowania, realizacji i trwania projektu "Energia 

dla Przyszłości odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Sta-

nisławów, Stara Kornica.  

 Radna Janina Weselińska zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnej. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Wniosek został przyjęty. 



Strona 10 z 10 

 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści z uwzględnieniem autopoprawki Wójta Gminy Stanisławów. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XX/191/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021 – 2031.- załącznik nr 22 

Ad. 23 
 Pani Wójt poinformowała, iż gmina otrzymała dofinansowania na przebudowę drogi 

gminnej w miejscowości Kolonii Stanisławów w kwocie 546 956 071 zł oraz na przebudowę drogi 

na odcinku Pustelnik- Zawiesiuchy -70 % dofinansowania w kwocie 2 270 557 080 zł.  

 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jest o historyczny moment, gdyż droga na 

odcinku Pustelnik- Zawiesiuchy jest najbardziej zaniedbaną częścią gminy.   

 Radny Waldemar Czaplicki wyraził radość z remontu drogi w miejscowości Zawiesiuchy, 

gdyż droga ta jest w stanie krytycznym.  
 Przewodniczący Rady Gminy dodał, że informacje przekazane przed chwilą przez Panią 

Wójt są wielkim sukcesem. Skala inwestycji (w tym drogowych) na terenie gminy jest 

nieprawdopodobna.  

 Radny Waldemar Czaplicki poruszył również temat dotyczący nowelizacji statutów 

sołectw. Dodał, że stworzone projekty muszą zostać przekazane do konsultacji przez poszczególne 

sołectwa.  

 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XX sesję Rady Gminy Stanisławów. 

 

 

 Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Izabela Zagórska           Waldemar Zbytek 


