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Protokół Nr XXV/2021 

z XXV Sesji Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 17 listopada 2021 roku. 

 

XXV Sesja Rady Gminy Stanisławów odbyła się w dniu 17 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Stanisławów i trwała od godz. 16:02 do godz. 18:54. Obrady odbyły się w zdalnym trybie 

obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Ponadto jedenaścioro 

Radnych uczestniczyło w sesji osobiście, natomiast troje połączyło się zdalnie (w sesji nie uczestniczyli: 

Radny Krzysztof Kuć i Radny Piotr Matusik). 
W obradach poza Radnymi udział wzięli: 

 Kinga Sosińska- Wójt Gminy, 

 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 XXV Sesji Rady Gminy Stanisławów dokonał Przewodniczący Rady Gminy Waldemar 

Zbytek. 

Ad. 2 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgłoszono propozycje zmiany do porządku obrad 
poprzez zmianę pkt 23 tj. – Zamkniecie obrad na  podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego 

Ośrodka Kultury w Stanisławowie (druk nr 242). Obecny pkt 23 stanie się natomiast 24 tj. zamknięcie 

obrad. 

Następnie wobec braku uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zmiany do 

porządku obrad. 
Głosowanie: 9 głosów – za, 1 głos nie został oddany (głosowało 10 radnych).  Zmiana do porządku 

została przyjęta. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy. 

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

terpelacjach 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 sta-

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

7. Informacja Wójta Gminy Stanisławów o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie z art.  

24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz.  

1372 ze zm.) 

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów o złożonych oświadczeniach majątko-

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

z 2021 r. poz.1372 ze zm.) 

9. Wolne wnioski i pytania. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stanisławów 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-

nego na rok 2022. (druk nr 229) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 i zwolnień  

w tym podatku. (druk nr 230) 

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

obliczenia podatku rolnego na rok 2022 i zwolnień z tego podatku. (druk nr 231) 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Gminy Stanisławów 

ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior +. (druk nr 232) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. (druk nr 233) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów oraz Kolonie Sta-

nisławów, Gmina Stanisławów. (druk nr 234) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów, Gmina Stanisła-

wów. (druk nr 235) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku powiatowo-gminnego „Powiatowo-gminny 

związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego”. (druk nr 236) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu związku powiatowo-gminnego „Powiatowo-

gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego”. (druk nr 237) 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stanisławów. (druk 

nr 238) 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2021 rok. (druk nr 239) 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów 

na lata 2021-2031. (druk nr 240) 

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stanisławów. (druk  

nr 241) 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławo-

wie (druk nr 242) 

24. Zamknięcie obrad.   

Do obrad dołączyli radni Waldemar Czaplicki i Arkadiusz Reding, powiększając liczbę radnych do 12 

członków. 

 Następnie wobec braku uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie 

przedstawionego porządku obrad. 

Głosowanie: 11 głosów – za, 1 głos nie został oddany (głosowało 12 radnych).  Porządek został przyjęty. 

Ad. 3 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów zapytał Radnych czy są uwagi do protokołu  

z XXIV Sesji Rady Gminy Stanisławów? 

 Radni nie zgłosili uwag. 

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

z dnia 22 września 2021 r. 
Głosowanie: 12 głosów – za (głosowało 12 radnych). Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy został przyjęty 

jednogłośnie. 
Ad. 4 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację nt. sprawozdania dotyczącego pism, które 

wpłynęły do Rady Gminy w okresie między sesjami - załącznik nr 1. Dodał, iż jego najistotniejszą 

działalnością od ostatniej sesji była współpraca z Urzędem Gminy w przygotowaniach uchwały 

budżetowej na rok 2022.   

 

Ad. 5 
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Pani Wójt złożyła sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXIV Sesji Rady Gminy  

i z realizacji zadań między sesjami - załącznik nr 2. 
Do obrad dołączyła Radna Elżbieta Król powiększając liczbę radnych do 13 członków. 

Ad. 6 

Pani Janina Weselińska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła 

sprawozdanie z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – załącznik nr 3. 

 Pan Robert Rurka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie  

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej- załącznik nr 4.  
 Pan Waldemar Czaplicki – Przewodniczący Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa 

przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa –  załącznik  

nr 5. 

Pan Zygmunt Ochman – Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki przedstawił 

sprawozdanie z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki - załącznik nr 6. 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych 

złożonych Wójtowi Gminy Stanisławów–  załącznik nr 7. 

Ad. 8 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych 

złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy – załącznik nr 8. 

Ad. 9 
 Pan Edward Moskal – sołtys wsi Zawiesiuchy zapytał, czy istnieje możliwość, aby zorganizować 

jeszcze w roku obecnym spotkanie z sołtysami? Dodał, że jest bardzo dużo uwag i spraw, które sołtysi 

chcieliby poruszyć z Panią Wójt.   

 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że postara się z Panią Wójt zorganizować spotkanie  

z sołtysami z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ponadto poinformował, że na maila rady gminy wpłynęło 

pytanie od sołtysa wsi Zawiesiuchy – załącznik nr 9. 
 Radny Waldemar Czaplicki w kwestii pytania Pana Edwarda Moskala dot. statutów sołectw dodał, 

iż 24 listopada planowane jest posiedzenie Komisji Statutowej. Dodał, że statuty sołectw zostaną 

skierowane pod obrady Rady Gminy na kolejną sesję. W kwestii zorganizowania zebrania z sołtysami 

dodał, że również przychyla się do tego, aby jeszcze przed świętami  się odbyło. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na maila rady wpłynęły również pytania 

skierowane przez mieszkańca gminy – załącznik nr 10. 
 Pani Wójt odpowiadając na pytanie dotyczące szybu windowego poinformowała, że odłożyła 

realizację tej inwestycji na przyszły rok, aby miała bardziej kompleksowy zasięg. Dodała, że będzie 

starała się pozyskać środki na dofinansowanie wejścia (drzwi+ podjazd). Dodała, że klarują się szersze 

możliwości. W związku z czym do końca listopada br. wniosek do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej zostanie wysłany. 
 W kwestii pytania drugiego dot. programu masztów w gminie, Pani Sekretarz poinformowała, że 

gmina zakwalifikowała się do programu, jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymała żadnej informacji co 

dalej z powyższym programem. 

 Pani Monika Krupa – kierownik Inwestycji Remontów i Ochrony Środowiska odpowiedziała na 

pytanie dot. wyświetlaczy zawieszonych na budynku UG oraz szkół, gdzie poinformowała, że czujniki 

zostały zamontowane, gdyż gmina musi spełnić część obowiązków, które nałożyła uchwała antysmogowa 

województwa mazowieckiego. Przez województwo mazowieckie ogłoszony został program dotyczący 

ochrony powietrza i mikroklimatu. Ponadto dodała, że zamontowane czujniki już działają. Czujnik 

umieszczony na budynku UG jest zbiorczy i ukazuje informację z pozostałych.   

 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że trzeba będzie podjąć wyzwanie aktywnego wsparcia 

programu krajowego czyste powietrze, na który przeznaczane są duże środki. Dodał, że na terenach 

wiejskich są one słabo wykorzystywane, w szczególności przez osoby starsze, które mają problemy  
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z aktywnym wykorzystaniem tych środków. Dodał, że czujniki w tej chwili ukazują, iż wzajemnie 

mieszkańcy gminy się trują. Należy w najbliższych latach podjąć intensywne działania, aby ten poziom 

najgorszych zanieczyszczeń znacząco zniwelować. 

 Radny Waldemar Czaplicki przekazał informację nt. inicjatyw społecznych, które miały miejsce 

na zebraniu mieszkańców w Pustelniku w dniu 30 października. Zebranie dotyczyło złożonego wniosku 

do Urzędu Gminy o wydanie warunków zabudowy na działkę nr 15 w miejscowości Łęka. Dodał, że 

złożony wniosek zawierał braki formalne. Radny Waldemar Czaplicki poinformował, że wszystkie osoby 

obecne na zebraniu jednoznacznie opowiedziały się za tym, że w gminie Stanisławów nie może powstać 

działalność związania z przetwórstwem odpadów.  Dodał, że gmina jest zbyt zurbanizowana. Na zebraniu 

30 osób zgłosiło chęć do stworzenia stowarzyszenia, które będzie zajmowało się sprawami, które leżą w 

zakresie przedmiotowego spotkania. Stowarzyszenie będzie występować jako strona we wszelkich 

działaniach - wnioskach, które będą składały podmioty bądź osoby fizyczne, które są nietransparentne, a 

celowość działań bądź intencje stają się ukryte. Radny stwierdził, że mieszkańcy w tej chwili pilnują 

swoich spraw i jest to najlepsza metoda działania. Gminy natomiast, które przegapiły moment w którym 

na ich terenach postawiono tego typu instalacje, borykają się z problemami a włodarze tych gmina mają 

poważne kłopoty finansowe i problemy ze zdrowotnością oraz zatrutym środowiskiem. Dodał także, że 

spotkanie stowarzyszenia odbędzie się 21 listopada i wstęp do stowarzyszenia jest otwarty. Przedmiotem 

działania ma być cały teren gminy, wszystkie sołectwa i osady. Poprosił o zastanowienie się, które osoby 

chciałby w tym przedsięwzięciu uczestniczyć. 

 Radny Arkadiusz Reding poinformował, że stowarzyszenie, które ewentualnie się zawiąże będzie 

dedykowane dla obszarów położonych w obrębie rzeki Czarna i Rządza. Zachęcił radnych do udziału w 

pracach stowarzyszenia, gdyż wielu z nich reprezentuje powyższe rejony. Dodał, że mieszkańcy 

zamieszkujący obszary położone wzdłuż rzeki mogą również być zainteresowani, bądź wnieść tematy, 

którymi stowarzyszenie może się zająć. Na końcu swojej wypowiedzi zaprosił wszystkich 

zainteresowanych do współpracy. 

 Przewodniczący Rady Gminy wyraził nadzieję, że stowarzyszenie, które zacznie działać 

doprowadzi do  szerokiego zadbania o ekologię. 

 Radna Elżbieta Król stwierdziła, że zdrowe powietrze i żywność zależy w dużym stopniu od nas 

wszystkich. Dodała, że życie w zdrowym środowisku związane jest z różnymi inwestycjami, które 

powstają na terenie gminy (Pustelnik, Łęka i Sokóle). Poprosiła, aby ponownie przyjrzeć się inwestycji 

na Sokólu dot. sterylizacji narzędzi medycznych. Ponadto Radna Elżbieta Król poruszyła temat dot. 

ogrodzenia, które zostało nielegalnie postawione na działce nr 15 w Łęce. Dodała, że na posiedzeniu 

Komisji Społecznej radni dyskutowali o tym problemie, w związku z czym zapytała co dalej zadziało się 

w tej kwestii.  

 Radny Waldemar Czaplicki poinformował, że budowa ogrodzenia została zatrzymana po złożeniu 

wniosku przez Panią Monikę Krupę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego 

zawiadamiającego o nielegalnej budowie. 

 Pani Monika Krupa w powyższej kwestii powiedziała, że do Urzędu wpłynął wniosek  

o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia po rozpoczęciu budowy. Dodała, że wpłynął również wniosek  

o uzgodnienie wjazdu również po jego wybudowaniu. W związku z tym pracownicy UG udali się na 

kontrol, spisali protokół. Następnie z urzędu wysłano zawiadomienie do PINB-u o nielegalnej budowie. 

Dodała, że do chwili obecnej Urząd nie otrzymał odpowiedzi. 

 Pan Leonard Zdanowicz – Radny Powiatowy poinformował, że została zakończona modernizacja 

drogi powiatowej nr 2216 w miejscowości Zawiesiuchy. W związku z czym złożył podziękowania 

sołtysowi Zawiesiuch za zaangażowanie i pomoc w pracach przy powyższej inwestycji. Ponadto dodał, 

że został rozstrzygnięty również przetarg na inwestycję dot. wykonania chodnika  

w miejscowości Pustelnik. 

 Radny Stanisław Szczepański podziękował Pani Marszałek Janinie Ewie Orzełowskiej a także 

Pani Wójt za przeznaczenie środków w kwocie 19 000 zł na zakup przyczepy dla OSP w Stanisławowie.   
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 Pani Alicja Kowalska – Dyrektor Gminnego Żłobka w imieniu pracowników żłobka 

podziękowała OSP Stanisławów za użyczenie ozonatora w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci. Ponadto 

dodała, że 99% kadry ze żłobka zostało już zaszczepione przeciwko grypie. 

Ad. 10 

 Pani Hanna Pietrzyk – Sekretarz Gminy poinformowała, że Rada Gminy do końca listopada ma 

obowiązek corocznego uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Projekt programu podlegał konsultacjom  

w terminie od 19 października do 3 listopada. Nie wniesiono żadnych uwag ani propozycji.  Pani Sekretarz 

dodała, że program został utworzony na podstawie obowiązującego w roku obecnym, zmieniły się jedynie 

kwoty na realizację priorytetowych zadań. Ogólna kwota została zwiększona o 10 000 zł, w roku obecnym 

była to kwota 110 000 zł, natomiast w roku 2022 będzie to kwota 120 000 zł. 

 Przewodniczący Rady Gminy podziękował Komisji Społecznej za szczegółową analizę 

powyższej uchwały na posiedzeniu komisji. Dodał, że kierunkową wskazówką komisji było, aby na 

początku przyszłego roku ponownie przyjrzeć się uchwale i ewentualnie ją zmienić w kontekście 

harcerstwa, które nie jest w niej ujęte. 
 Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXV/223/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie uchwa-

lenia rocznego programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.–załącznik nr 11 

Ad.11 

 Pani Skarbnik poinformowała, że rada gminy może różnicować stawki dla podatku od nierucho-

mości w zależności od rodzaju przedmiotów opodatkowania, nie mogą być jednak wyższe niż maksy-

malne stawki ogłoszone przez  Ministra Finansów. Dodała, iż Minister Finansów podniósł średnio stawki 

o 3,06%. Wójt Gminy Stanisławów proponuje nieznaczne podwyżki stawek podatkowych na rok 2022 

w kwotach takich jak Minister Finansów podniósł stawki. Pani Skarbnik dodała, że  zwolnienia z podatku 

pozostają takie same jak były przyjmowane do tej pory. Ponadto projekt uchwały został pozytywnie za-

opiniowany przez Mazowiecką Izbę Rolniczą oraz przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 Pani Wójt w kwestii powyższej uchwały poinformowała, że optymalnie podeszła do tego tematu. 

Dodała, iż 3,06 % to kwota, która wynika z sytuacji globalnej na rynku. Wyraziła nadzieję, iż drobne 

podwyższenie podatków nie wpłynie znacząco na budżety indywidualne osób fizycznych a gminie  

w jakiś sposób zasili budżet i jednocześnie pobudzi odpowiednie środki własne do tego, aby móc pozy-

skiwać źródła zewnętrzne. 

 Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż w roku ubiegłym podatek nie był zmieniany. Po-

nadto stwierdził, iż zaproponowana podwyżka nie będzie w stanie pokryć wzrostu kosztów jakie ponosi 

gmina (energia elektryczna). 

 Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 10 głosów – za, 3 głosy – wstrzymujące się (głosowało 13 Radnych). Uchwała została 

podjęta. 

Uchwała Nr XXV/224/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie usta-

lenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 i zwolnień w tym podatku. – załącznik nr 12 
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Ad. 12 

 Pani Skarbnik poinformowała, że zgodnie z ustawą Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia 

ceny skupu żyta określonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ze 

względu na trudną sytuację ekonomiczną- finansową mieszkańców gminy, proponuje się obniżyć średnią 

cenę skupu żyta na rok podatkowy 2022 z kwoty 61, 48 zł za 1 dt do kwoty 48,93 za  1 dt.   
Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 12 głosów – za, 1 głos – wstrzymujący się (głosowało 13 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 10 głosów – za, 3 głosy – wstrzymujące się (głosowało 13 Radnych). Uchwała została 

podjęta. 

Uchwała Nr XXV/225/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie obni-

żenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 

2022 i zwolnień z tego podatku.  – załącznik nr 13 

Ad. 13 

 Pani Beata Wąsowska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, iż  

2 października 2019 r. Rada Gminy Stanisławów podjęła uchwałę dotyczącą utworzenia na terenie gminy 

Stanisławów ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior +. W § 3 przedmiotowej uchwały określono, że 

uczestnictwo w zajęciach Klubu Senior + jest nieodpłatne. Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej rada gminy jest zobowiązana w drodze uchwały ustalić, w zakresie zadań 

własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych. Powyższa uchwała reguluje również kwestie związane z Klubem Senior +. 

Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Uchwała została podjęta. 

W związku z tym, iż Przewodniczący Rady Gminy przy głosowaniu uchwały odczytał nazwę kolejnej  

z pkt 14,  została ona ponownie głosowana. Następnie zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania 

po czy poddał go pod głosowanie. 

 Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXV/226/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie utwo-

rzenia na terenie Gminy Stanisławów ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior +.– załącznik nr 14 

Ad. 14 

 Pani Beata Wąsowska poinformowała, że w myśl ustawy o pomocy społecznej ośrodki wsparcia 

są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, pobytu dziennego. Ponadto są szeroko definiowane 

w ustawie tj. są to: placówki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schroniska dla osób bezdomnych, 

klub samopomocy, domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży. Zasady, które zaproponowane są  

w projekcie pozwolą ustalić odpłatności za pobyt w poszczególnych ośrodkach uwzględniając zakres 

świadczonej pomocy. Następnie Pani Beata omówiła tabele przedstawiające miesięczne odpłatności za 

pobyt w schronisku, za pobyt w Klubie Senior + a także za pobyt w innych ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych. Ponadto dodała, że decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu  

z ponoszenia odpłatności podejmuje kierownik GOPS. 

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

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXV/227/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych.– załącznik nr 15 
Ad. 15 
 Pani Monika Krupa poinformowała, że projekt uchwały został przygotowany ze względu na 

złożony przez mieszkańców gminy wniosek o nadanie nazwy ulicy. Mieszkańcy zaproponowali 7 nazw: 

ul. Władcy Pierścieni, ul. Skrajna, ul. Sarnia, ul. Aleja Brzóz, ul. Poranna, ul. Letnia i ul. Nasza. Pani 

Monika Krupa dodała, że na posiedzeniach komisji pod uwagę zostały wzięte dwie nazwy ulic, które 

uzyskały ilość głosów: 

- komisja społeczna ul. Skrajna – 2 głosy, ul. Nasza – 3 głosy, 

- komisja budżetowa ul. Skrajna – 5 głosów, ul. Nasza – 0 głosów. 

 Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o nadanie nazwy ul. 

Skrajna. 

Głosowanie: 12 głosów – za, 1 głos nie został oddany. (głosowało 13 Radnych) 

Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 12 głosów – za, 1 głos – przeciw (głosowało 13 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXV/228/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów oraz Kolonie Stanisławów, Gmina Stanisławów.– załącznik 

nr 16 
Ad. 16 
 Pani Monika Krupa poinformowała, że projekt uchwały został przygotowany z uwagi na złożony 

wniosek przez mieszkańców Stanisławowa, którzy zaproponowali nazwę ul. Wrzosowa. 

 Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXV/229/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów, Gmina Stanisławów.– załącznik nr 17 
Ad. 17 

 Pan Janusz Wieczorek – kierownik Referatu Oświaty poinformował, iż organizacja transportu 

publicznego jest zadaniem własnym gminy oraz powiatu. W celu wspólnego wykonywania tego zadania 

burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu mińskiego postanowili przystąpić do powiatowo- gminnego 

Związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego. Wszystkie 14 jednostek samorządu terytorialnego 

zadeklarowało chęć przystąpienia do Związku. Głównym celem utworzonego Związku będzie organizacja 

transportu publicznego na terenie jednostek będących jego członkami. Pan Janusz Wieczorek dodał, że 

aby Związek mógł zostać zarejestrowany wszyscy członkowie Związku muszą podjąć stosowną uchwałę. 

 Przewodniczący Rady Gminy wyraził nadzieję, że przystąpienie do Związku wpłynie na poprawę 

sieci połączeń.        
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 Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 11 głosów – za, 1 głos – wstrzymujący się, 1 głos - przeciw (głosowało 13 Radnych). 

Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXV/230/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie 

utworzenia Związku powiatowo-gminnego „Powiatowo-gminny związek transportu publicznego 

Powiatu Mińskiego”. – załącznik nr 18 

Ad. 18 

 Pan Janusz Wieczorek poinformował, iż statut szczegółowo określa zasady funkcjonowania 

Związku. Został wypracowany w wyniku wspólnych prac wszystkich przedstawicieli gmin leżących na 

terenie powiatu mińskiego oraz Starosty Mińskiego. Statut został uzgodniony z Wojewodą Mazowieckim 

i był to niezbędny wymóg, aby mógł zostać podjęty uchwałą.     
Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 11 głosów – za, 2 głosy – wstrzymujące się (głosowało 13 Radnych). Uchwała została 

podjęta. 

Uchwała Nr XXV/231/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie 

przyjęcia Statutu związku powiatowo-gminnego „Powiatowo-gminny związek transportu 

publicznego Powiatu Mińskiego”.– załącznik nr 19 
 Pani Wójt powiedziała, że do Związku przystąpiło 14 jednostek samorządu terytorialnego, łącznie 

z miastem Mińsk Mazowiecki. Ponadto zauważyła, że komunikacja się zmienia, gdyż większość osób 

korzysta z prywatnej floty, natomiast jest grupa osób, które z chęcią z komunikacji publicznej będą 

korzystać. Gmina musi dążyć, aby to umożliwić.    

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że dla osób, które nie zamieszkują przy głównych 

trasach (drogi wojewódzkiej i krajowej) w szczególności dla osób starszych i uczniów dojazd do szkół  

do Mińska czy do innej miejscowości jest udręką. Stwierdził, że należy trzymać kciuki, aby w przyszłości 

tych połączeń było więcej. 

Ad. 19 

 Pani Sekretarz poinformowała, że w odpowiedzi na wezwanie do złożenia deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe w dniu 23 kwietnia 2021 r. wpłynęła skarga. Skarżący nie zgadzają się z zasadami 

odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy oraz wysokością opłaty.  Komisja Skarg, Wniosków  

i Petycji na posiedzeniu w dniu 13 maja 2021 r. uznała, że jest to skarga na Radę Gminy Stanisławów,  

a zgodnie z art. 229 pkt. 1 kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do 

rozpatrzenia skargi na działalność rady jest wojewoda. Zgodnie z art. 231 Kpa jeżeli organ, który 

otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest w terminie siedmiu dni, przekazać 

ją właściwemu organowi. W przypadku skargi na działalność Rady Gminy Stanisławów skargę należy 

przekazać Wojewodzie. Zgodnie z powyższym Rada Gminy Stanisławów 24 maja 2021 roku podjęła 

uchwałę nr XXI/194/2021 w sprawie przekazania skargi Wojewodzie Mazowieckiemu do rozpatrzenia 

zgodnie z właściwością. 10 czerwca 2021 roku do tut. Urzędu wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały XXI/194/2021 z dnia 24 maja 2021 w 

sprawie przekazania skargi. Wojewoda uznał, że nie jest organem kompetentnym do rozpatrzenia skargi, 
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której dotyczy kwestionowana uchwała. 

W dniu 25 czerwca 2021 roku w związku z wnioskiem przyjętym przez Radę Gminy Stanisławów na 

XXII sesji Rady Gminy Stanisławów Przewodniczący przekazał Wójtowi Gminy Stanisławów zgodnie 

z właściwością przedmiotową skargę. 

30 czerwca 2021 roku Wójt Gminy Stanisławów przekazał skargę do rozpatrzenia przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Siedlcach. Samorządowe Kolegium Odwoławcze zwróciło się do skarżących 

o wypowiedzenie się i jednoznaczne sprecyzowanie czy pismo z dnia 20 kwietnia 2021 stanowi: 

- odwołanie od decyzji Wójta Stanisławów w tym przypadku należy wskazać zaskarżoną decyzję, 

- skargę na działalność Wójta Gminy Stanisławów złożoną w trybie art. 227 i następnie kpa, 

 - czy też inne pismo nie stanowiące odwołania ani skargi- w tym przypadku należy określić jego 

charakter. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze poinformowało jednocześnie, że w przypadku braku udzielenia 

odpowiedzi pismo zostanie potraktowane zgodnie z tytułem jako skarga na działania Wójta Gminy 

Stanisławów złożona w trybie art. 227 k.p.a. W określonym terminie skarżący nie udzielili odpowiedzi 

na przedmiotowe wezwanie. 

Mając powyższe na uwadze Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach przekazało zgodnie  

z wykazaną właściwością skargę Radzie Gminy Stanisławów. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2021 roku, przy udziale 

Skarżącego, ponownie rozpatrzyła skargę i uznała ja  za bezzasadną. 

Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXV/232/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stanisławów. – załącznik nr 20 

Ad. 20 

 Pani Skarbnik poinformowała, że uchwała została szczegółowo omówiona na posiedzeniach 

komisji oraz została przez nie zaopiniowana pozytywnie. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła 

autopoprawkę do zmian w budżecie – załącznik nr 21. Ponadto dodała, że ogółem dochody zmniejsza 

się o 55 302,96 zł, wydatki zmniejsza się o 185 302,96, przychody zmniejsza się o 130 000 zł. Deficyt 

natomiast zmniejsza się o 130 000 zł. 

 Pani Wójt podziękowała radnym za pozytywne zaopiniowanie na komisach tematu dot. 

przekazania środków na hospicja. Dodała, że spływ źródeł dofinansowania jest wysoki i możemy 

wspomóc tych, którzy tej pomocy potrzebują. Zaapelowała do radnych, aby co jakiś czas wspomagać 

instytucje czy gminy, które tej pomocy wymagają. Dodała, że przy takim obrocie środków gminę na to 

stać. Ponadto w kwestii żłobka dodała, że od dnia dzisiejszego jest w nim 17 dzieci, od grudnia będzie 

ich 19, natomiast od 1 stycznia 20. Następnie Pani Wójt podziękowała Pani Alicji Kowalskiej za jej 

pracę. Ponadto dodała, że współpraca z Panią Alicją układa się bardzo dobrze. 

 Pani Alicja Kowalska powiedziała, że poznaje mieszkańców i specyfikę gminy. Dodała, że jest 

otwarta na wszelkiego rodzaju współpracę a także sugestie. Poinformowała, że w chwili obecnej trwa 

adaptacja nowych dzieci w żłobku. Ponadto dodała, że w żłobku jest pełny skład personelu. Pani Alicja 

stwierdziła także, że rodzice są wyrozumiali oraz współpracują. 

 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż należy podziękować wszystkim osobą, które 

doprowadziły do tego, aby ta inwestycja powstała. Dzięki odważnej decyzji powstał żłobek. Zauważył, 

że gdyby w poprzedniej kadencji Rada Gminy nie podjęta decyzji dot. inwestycji oświatowych, żłobek 

by nie powstał.   

 Pani Alicja Kowalska poinformowała także, że sanepid zwiększył liczbę miejsc w żłobku do  
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30 dzieci. 

 Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, że szczególne słowa uznania należą się Radnej Elżbiecie 

Król, która swoją nieugiętą postawą doprowadziła do powstania żłobka. 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że warto podejmować ryzykowne decyzje. Żłobek był 

ważnym sygnałem, dla przyszłych, młodych mieszkańców gminy, że myślimy o ich potrzebach. Ponadto 

w kwestii hospicjum stwierdził, że należy wspierać takie instytucje. 

Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści z uwzględnieniem autopoprawki Wójta Gminy Stanisławów. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXV/233//2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Stanisławów na 2021 rok. – załącznik nr 22 

Ad. 21 

 Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w WPF dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2021 

w wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy na rok obecny. Pani Skarbnik dodała, że dochody 

ogółem zwiększa się o 41 326 025,76 zł. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 46 554 508,97 zł. 

Ponadto obniżeniu ulegają przychody budżetu do kwoty 7 822 374,14 zł. W wyniku wprowadzonych 

aktualizacji wynik budżetu ulega zmniejszeniu do kwoty 5 228 483,21 zł. Zmiany dokonane  

w załączniku nr 2 dot. zmian w limicie wydatków majątkowych, w następujących przedsięwzięciach: 

- budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej – wzrost 0 29 930,11 zł, 

- rozbudowa i remont budynku UG – zmniejszenie o 200 000,00 zł, 

- wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zmniejszenie o 25 000,00 zł.   

Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXV/234/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021-2031. – załącznik nr 23 

Ad. 22 

 Pani Sekretarz poinformowała, że w dniu 1 października weszła w życie ustawa z dnia 17 

września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz niektórych innych ustaw zmieniająca  art. 37 ustawy o pracownikach samorządowych.  

Zmiana tego artykułu polegała m.in. na tym, że: został podwyższony maksymalny poziom 

wynagrodzenia wójtów, który miesięcznie nie może przekroczyć 11,2-krotności  kwoty bazowej 

określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń  

w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658). Ponadto 

został też dodany zapis o minimalnym wynagrodzeniu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, który 

nie może być niższy niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określanego w rozporządzeniu w spr. 

wynagradzania pracowników samorządowych. 

Przepisy zmienionej ustawy o pracownikach samorządowych mają zastosowanie do ustalania wysokości 

wynagrodzeń, diet, i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

W dniu 1 listopada 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych, które określiło maksymalny poziom wynagrodzenia 

zasadniczego w wys. 10250,00 zł i dodatku funkcyjnego w wys. 3150,00 zł. Ponadto został też określony 
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dodatek specjalny, który wynosi 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.     

Pani Sekretarz dodała także, że w związku z tym, iż czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta 

wykonuje przewodniczący rady gminy a wynagrodzenie ustala rada gminy, przewodniczący wystąpił  

z wnioskiem w tej sprawie i na tej podstawie przygotowany został projekt uchwały. 

 Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż kilka lat temu została wprowadzona ustawa 

zobowiązująca do zmniejszenia wynagrodzenia samorządowcom w tym w szczególności wójtom, 

burmistrzom i prezydentom. Stwierdził, że w przeciągu 10 lat minimalne wynagrodzenie wzrosło ponad 

3 krotnie a wynagrodzenie Wójta wzrosło o kilkanaście procent, czyli poniżej inflacji i wzrostu 

wynagrodzeń minimalnych. Zauważył także, że są gminy, gdzie Wójt, zaczyna zbliżać się bądź  

zarabia mniej niż pracownik. W chwili obecnej natomiast wprowadza się ustawę nakazującą podwyżki 

wynagrodzeń. Przewodniczący Rady Gminy dodał, że pełni rolę pracodawcy i jest zmuszony do złożenia 

wniosku o zmianę wynagrodzenia. Stwierdził, że środki które są pozyskiwane dzięki aktywności i pracy 

Wójta Gminy Stanisławów wskazują na to, iż warto maksymalnie podnieść wynagrodzenie. Dodał, że 

łączna kwota, która będzie przeznaczona na Panią Wójt w tym roku to niecałe 1,5 % środków, które Pani 

Wójt pozyska dla gminy. Ponadto zauważył, że praca samorządowca to 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu 

w tym często po 24 h na dobę. Pani Wójt od początku swojej kadencji pozyskała olbrzymie środki w 

wysokości 20 000 000 zł. Dodał, iż w związku z tym należy doceniać ludzi, którzy pracują na rzecz gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał również, że zawsze kwestia podwyżek jest trudnym tematem. 

 Radny Arkadiusz Reding wyraził radość z tego, iż pojawiła się ustawa przywracająca godne 

wynagrodzenia dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dodał, że porządkuje ona zarobki Wójta. 

Stwierdził, iż Pani Wójt mocno angażuje się w swoją pracę. Radny Arkadiusz Reding zauważył, iż gmina 

Stanisławów zmieniła swoje oblicze. Dotychczasowa działalność Wójta pokazuje dbałości o człowieka 

oraz o kulturę. Pani Wójt realizowała swoje obowiązki podczas pandemii, która była ogromnym 

wyzwaniem, z którym Pani Wójt poradziła sobie bardzo dobrze. Stwierdził także, że czynnik finansowy  

mimo dotychczasowej bardzo wytężonej pracy Pani Wójt, pozwoli zmotywować ją jeszcze bardziej, aby 

było można wykonać jeszcze więcej dla dobra gminy i mieszkańców. 

Następnie Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści z uwzględnieniem autopoprawki (§1 ust. 1, pkt 1- zmiana kwoty z 10 000 zł na 

kwotę 10 250,00 zł a także odpowiednie zmiany dalszych kwot). 

Głosowanie: 10 głosów – za, 3 głosy – wstrzymujące się (głosowało 13 Radnych). Uchwała została 

podjęta. 

Uchwała Nr XXV/235/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stanisławów.– załącznik nr 24 
 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że poprzez pracę Pani Wójt mieszkańcy gminy 

odzyskują wiarę w samorząd. 

 Pani Wójt podziękowała za przyznanie podwyżki. Dodała, że radni są również współuczestnikami 

tego co dzieje się w gminie. Wyraziła radość, że jej praca i pozyskiwanie środków jest zauważalne. Pani 

Wójt stwierdziła, że poprzez żłobek, przedszkole i szkoły należy edukować mieszkańców, żeby godnie 

reprezentowali gminę a w przyszłości chcieli dalej w niej mieszkać i zakładać rodziny. Stwierdziła, że 

poprzez to jak w tej chwili funkcjonujemy w naszych małych ojczyznach w przyszłości będziemy mogli 

wpływać na nasze losy. Ponadto dodała, że należy dbać o Gminę Stanisławów, gdyż poprzez to 

kształtujemy rzeczywistość naszego kraju. Na końcu swojej wypowiedzi obiecała, że nie poprzestanie w 

swoich poczynaniach.   

Ad. 23 

 Pani Urszula Pacyga- Glanowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury poinformowała, że 

wprowadzenie zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie umożliwi pozyskanie 
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funduszy zewnętrznych, co przełoży się na wzbogacenie oferty społeczno- kulturalnej dla mieszkańców 

gminy Stanisławów. 

Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 Radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXV/235/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmiany 

Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie.– załącznik nr 25 
 Pani Wójt podziękowała Pani Dyrektor GOK-u za jej zaangażowanie w pracę. Dodała, że poprzez 

kulturę możemy rozwijać poważne inwestycje. Wyraziła nadzieję, że zmiana w statucie umożliwi 

pozyskanie kolejnych 30 000 zł. 

Ad. 24 
 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

XXV sesję Rady Gminy Stanisławów. 
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