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Protokół Nr XXVI/2021 

z XXVI Sesji Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 20 grudnia 2021 roku. 

 

XXVI Sesja Rady Gminy Stanisławów odbyła się w dniu 20 grudnia 2021 r. w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Stanisławów i trwała od godz. 16:07 do godz. 19:18. Obrady odbyły się w zdalnym trybie 

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

Radnych uczestniczyło w sesji osobiście, natomiast dwoje połączyło się zdalnie (w sesji nie uczestniczyła 

Radna Janina Weselińska). 
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 XXVI Sesji Rady Gminy Stanisławów dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Zbytek. 

Ad. 2 

 Przewodniczący Rady Gminy zgłosił zmiany do porządku obrad poprzez wykreślenie punktu  

10 tj. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw (druk nr 245). 
Następnie wobec braku uwag poddał pod głosowanie zmiany do porządku obrad. 

Głosowanie: 13 głosów – za, 1 głos wstrzymujący się (głosowało 14 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 XXV sesji Rady Gminy. 

4. Wolne wnioski i pytania. 

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

terpelacjach i zapytaniach. 

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

o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania. 

7. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji z prac Komisji między sesjami oraz zajęcie sta-

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

sesji. 

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 pozarządo-

wymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. (druk nr 243) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Stanisławów. (druk nr 

244) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w nie-

ruchomości o numerze 285, położonej w miejscowości Wólka Czarnińska, na rzecz jej współwłaściciela. 

(druk nr 246) 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stanisławów do Stowarzyszenia  

„ Metropolia Warszawa”. (druk nr 247) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ołdakowizna, gm. Stanisławów. 

(druk nr 248) 

13. Podjęcie uchwały Budżetowej  Gminy Stanisławów na 2022 rok. (druk nr 249) 

a) przedstawienie uchwały budżetowej oraz ewentualnych poprawek Wójta, 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 

c) odczytanie opinii i wniosków stałych komisji Rady Gminy Stanisławów dotyczących projektu 

uchwały budżetowej, 

d) wysłuchanie stanowiska Wójta Gminy Stanisławów w sprawie opinii i wniosków przedłożonych 

przez komisję, 

e) dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi do projektu uchwały budżetowej wnioskami komisji  

i autopoprawkami Wójta, 

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2022-

2032. (druk nr 250) 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2021 rok. (druk nr 251) 

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

na lata 2021-2031. (druk nr 252) 

4. Zamknięcie obrad. 

 Następnie wobec braku uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie 

przedstawionego porządku obrad. 
Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 radnych).  Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów zapytał Radnych czy są uwagi do protokołu  

z XXV Sesji Rady Gminy Stanisławów? 

 Radni nie zgłosili uwag. 

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

z dnia 17 listopada 2021 r. 
Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 radnych). Protokół z XXV Sesji Rady Gminy został przyjęty 

jednogłośnie. 
Ad. 4 

 Pani Małgorzata Zdrojewska – sołtys wsi Wólka Konstancja podziękowała za remont drogi oraz 

zabytkowej kapliczki w powyższej miejscowości.   

 Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim sołtysom za ich zaangażowanie w pracę. 

Zauważył, że stopniowo w ciągu ostatnich kilku lat udaje się zrealizować te mniejsze i te większe 

marzenia. 
 Pan……….– były wójt i mieszkaniec gminy poruszył temat dot. planowanej inwestycji na działce 

nr 15 w miejscowości Łęka a mianowicie zapytał czy gmina otrzymała odpowiedź  

z Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego? Dodał także, że nielegalna budowa trwa. 
 Pani Hanna Pietrzyk – Sekretarz Gminy odpowiedziała, że do chwili obecnej gmina nie 

otrzymała odpowiedzi z PINB-u. Ponadto dodała, że na ostatnim posiedzeniu komisji społecznej zostało 

przegłosowane stanowisko w sprawie zlecenia wyspecjalizowanej kancelarii prawniczej spraw 

związanych z budową nielegalnych składowisk lub składowisk przetwórstwa odpadów. W związku  

z powyższym Pani Wójt podjęła już działania w poszukiwaniu takiej kancelarii. 

 Pani Wójt podziękowała mieszkańcom za ogromne zaangażowanie w powyższy temat. 

 Pan ………… zapytał czy inwestor uzupełnił braki formalne do złożonego wniosku  

o warunki zabudowy? 
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 Pani Sekretarz odpowiedziała, że wyjaśnienia wpłynęły, jednak należy sprawdzić czy wpłynęły 

w terminie, ponieważ poczta polska nie dostarczyła urzędowi zwrotnego potwierdzenia odbioru. Urząd 

natomiast wystąpił na pocztę z reklamacją i w chwili obecnej oczekuje na odpowiedź. 

 Pani …………. – mieszkanka gminy poinformowała, iż odkąd mieszkańcy alarmują  

o tejże inwestycji to budowa jest na ukończeniu. Dodała, że cała działka nr 15 została ogrodzona 

wysokim, betonowym murem, ponadto został wykopany rów odprowadzający wodę z działki do rowu 

melioracyjnego. Pani ……….. dodała, że mieszkańcy nie widzą żadnych działań ze strony gminy, które 

prowadzą do tego, aby coś z ta sytuacją zrobić. Stwierdziła, że powstająca tam inwestycja jest samowolą 

budowlaną. Działka nr 15 nie jest przeznaczona na tego typu cele, gdyż jest działką rolną przeznaczoną 

na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zauważyła również, że ta inwestycja nie ma prawa tam 

powstać a gmina przeciąga postępowanie z niewiadomych przyczyn.   

 Pan ……….. – mieszkaniec gminy zapytał dlaczego gmina nie reaguje na działania, które 

prowadzi firma budująca powyższą inwestycję? Zapytał również dlaczego nie została wydana negatywna 

decyzja dot. warunków zabudowy?  Zauważył, że gmina jedynie przeciąga postępowanie. 

 Radny Waldemar Czaplicki stwierdził, że zrozumiałym jest to, że w niepokoju są mieszkańcy 

gminy. Dodał, że właściciel firmy dokonuje działania na działce nr 15 niezgodnego z prawem. Stwierdził, 

że na dzisiejszej sesji należy przyjąć ustalenia, które będą realizowane. Dodał, że cała tocząca się 

procedura powinna się już zakończyć. Ponadto poprosił o informację, kiedy przez inwestora został 

złożony do Urzędu Gminy wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla działki nr 15 w Łęce. Dodał, że 

muszą paść konkretne stwierdzenia i działania ze strony gminy. Zauważył, że temat ten dotyczy całej 

gminy a nie tylko miejscowości Łęka. 

 Pan ………… zapytał czy pracownicy Urzędu Gminy kontrolują poczynania firmy? Dodał, że na 

działce nr 15 szybko powstało wysokie ogrodzenie. Mieszkańcy dokumentują to w formie zdjęć. Ponadto 

wykopany został rów, który zalewa sąsiednie działki.  Pan …….. stwierdził, że inwestor buduje tą 

inwestycję nie zważając na konsekwencje. 

  Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że z racji ogromnej liczby wniosków o warunki 

zabudowy, decyzje nie są wydawane w ciągu miesiąca czy dwóch. Dodał, że wniosków jest trzykrotnie 

więcej niż 6-8 lat temu. Zauważył, że opóźnienia wynikają z przyczyn formalnych tj. z powodu braku 

zwrotki nie można wydać decyzji. Ponadto zauważył, że dwóch radnych tj. Pan Arkadiusz Reding oraz 

Pan Waldemar Czaplicki aktywnie uczestniczą w tworzeniu stowarzyszenia, które ma wspomagać  Urząd  

w sprawach dotyczących ochrony środowiska. Dodał także, że obowiązujące przepisy dot. działek 

zarówno w Pustelniku i Łęce uprawomocniają gminę do tego, żeby wydać decyzję negatywną, ale 

niestety tryb formalny musi trwać. Zauważył, że inwestorzy często działają tak, że nie posiadają 

pozwolenia na budowę, ale ją rozpoczynają. Ponadto podziękował mieszkańcom gminy za 

zaangażowanie w ten temat. 

 Radny Waldemar Czaplicki stwierdził, że powyższa wypowiedź nie wniosła nic konkretnego, 

gdyż jego pytania i mieszkańców były konkretne i chciałby skupić się na  określonym działaniu  

i przyszłości. Dodał, że terminy powinny być liczone zgodnie z kodeksem postępowania 

administracyjnego od momentu złożenia wniosku o warunki zabudowy. Inwestor, który otrzymuje 

wezwanie do uzupełniania braków formalnych ma 7 dni na ich uzupełnienie, jeżeli tego nie uczynił 

sprawa ta powinna zostać zakończona bez rozpatrzenia. Stwierdził, że toczy się ona już zbyt długo, nie 

wiadomo z jakich powodów. Zauważył, że ani Rada Gminy ani Wójt jako organ wykonawczy nie może 

być obojętny na takie działania. Nie można tolerować tego, że dzieją się czynności niegodne z prawem. 

Na działce nr 15 w Łęce sukcesywnie dokonywane są czynności łącznie z kopaniem rowu. Stwierdził 

także, że jeżeli inwestor inwestuje duże pieniądze to tylko po to, aby mieć z tego pożytek. A planowana 

inwestycja będzie służyła celowi niezgodnemu z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Dodał, iż studium nie dopuszcza jakiejkolwiek działalności 

przemysłowej, usługowej ani innej działalności gospodarczej. Radny Waldemar Czaplicki ponownie 

zaznaczył, że należy podjąć konkretne decyzje. 
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 Pani Wójt w kwestii nielegalnie wybudowanego ogrodzenia ponownie poinformowała, że urząd 

skierował stosowny wniosek do PINB-u i oczekuje na odpowiedź. Natomiast w kwestii dalszej procedury 

powiedziała, że decyzja nie została jeszcze wydana ponieważ nie zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne, gdyż złożony wniosek jest niekompletny. Dodała także, że jeżeli uzupełnienie braków 

przekroczy wymagany termin, wniosek stanie się bezzasadny. Pani Wójt stwierdziła także, że samo 

studium nie wystarczy, aby móc wydać decyzję negatywną. Dodała, że na chwilę obecną urząd 

kompletuje całą dokumentację i w związku z czym poprosiła o cierpliwość. 
 Pan ………….– mieszkaniec gminy stwierdził, że jeżeli ogrodzenie na działce nr 15 w Łęce 

zostanie zakończone inwestor na pewno będzie składował tam odpady. Poprosił o szybką reakcję gminy 

w tym zakresie. Pan Paweł poprosił również radnych, aby podjęli stosowną uchwałę zabraniającą takich 

działalności na terenie gminy. Ponadto dodał, że posiada pełną dokumentację fotograficzną 

dokumentującą poczyniania na powyższej działce. 

 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na kolejnym posiedzeniu komisji społecznej należy 

zając się powyższą kwestią wpisując ją jako punkt do porządku obrad. Wyraziła nadzieję, że do tego 

czasu zostanie zakończona procedura dot. skutecznego doręczenia wezwania z urzędu. 

 Pani ………… powiedziała, że wraz z mieszkańcami będzie pojawiać się na każdej komisji i sesji 

na których będą zadawać te same pytania, aż do skutku. Ponadto niepokoi ją fakt, że to samo nazwisko, 

które posiada inwestor nosi osoba, która odbiera obecnie odpady z terenu gminy.  

W związku z powyższym wyraziła nadzieję, że nie ma to wpływu na decyzję gminy ani na postępowanie. 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że obecna firma, która odbiera odpady z terenu gminy 

obsługuje ją do końca roku. 

 Radny Waldemar Czaplicki poprosił, aby mecenas obsługujący gminę przygotował informację na 

temat procedowania dot. planowanych inwestycji na działce nr 15 w Łęce oraz 407 w Pustelniku. Dodał, 

że należy bazować na stanowisku osoby, która jest kompetentna w tych sprawach. Radny Waldemar 

Czaplicki ponownie zapytał kiedy został złożony wniosek o warunki zabudowy na działkę nr 15 w Łęce? 

 Pani Sekretarz odpowiedziała, że wniosek wpłynął 16 sierpnia br. 

 Radny Waldemar Czaplicki wyraził zdziwienie dlaczego ta procedura tak długo trwa. Dodał, że 

terminy procedowania wniosków znajdują się w kpa a nie jak to wcześniej wspominał Przewodniczący 

Rady Gminy są uzależnione od złożonych do urzędu wniosków. Dodał, że wobec mieszkańców gminy 

stosuje się prawo terminów, natomiast wobec podmiotów, które działają w sposób niezgodny na terenie 

gminy nie jest to czynione. Zauważył, że dochodzi do dysproporcji tych podmiotów. 

 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że żadnej dysproporcji nie ma, gdyż nie doszło do 

sytuacji kiedy podmiot gospodarczy otrzymał odpowiedź w 3 tygodnie a podmiot fizyczny w ciągu  

5 miesięcy. Ponadto dodał, że te kilka miesięcy, które są średnim terminem na wydanie decyzji  

o warunkach zabudowy są zgodne z kpa. Zauważył, że długie procedury spowodowane są przez 

działalność poczty polskiej. Dodał, że należy przyspieszyć prace nad tworzeniem stowarzyszenia  

o którym wspomniał wcześniej. Ponadto w kwestii wykopania rowu na działce nr 15 w Łęce stwierdził, 

że mieszkańcy sąsiednich działek, które są zalewane powinni wystosować skargę na te działania do 

urzędu.  Przewodniczący Rady Gminy stwierdził także, że w przypadku wydania jakiejkolwiek decyzji 

wszystkie strony postępowania będą się odwoływać do wyższej instancji. Dodał, że należy się do tego 

odpowiednio dobrze przygotować zbierając wszelkie dokumenty oraz dowody fotograficzne. 

 Radny Waldemar Czaplicki stwierdził, że jego słowa wypowiedziane wcześniej należy inaczej 

interpretować. 

 Pani …….. w kwestii wykopanego rowu na działce nr 15 w Łęce stwierdziła, że wszelkie 

nieczystości z tejże działki będą rozpływać się po okolicznych działkach. Dodała także, że jeżeli gmina 

w tej sprawie nie podejmie stanowczych kroków, będzie borykała się z pismami mieszkańców dot. 

roszczeń odszkodowawczych. 

  Pan ………… poruszył kwestię przetargu dot. odbioru odpadów z terenu gminy. W związku  

z czym zapytał czy jeżeli obecna firma złoży swoją ofertę to czy gmina podpisze z nią umowę? 
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 Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że przed złożeniem ofert i rozstrzygnięciem 

przetargu Pani Wójt nie może wypowiadać się w tej sprawie. 

 Pan Paweł Pleśniak – mecenas gminy poinformował, że do momentu ogłoszenia wyników 

przetargu Pani Wójt nie może na ten temat rozmawiać, gdyż wzruszono by zasadę postępowania  

o zamówieniach publicznych. 

 Pan ………. stwierdził, że należy się spieszyć z działaniem, gdyż rów na działce  

nr 15 w Łęce służyć będzie do spuszczania nieczystości. 

 Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że jest to sprawa ważna dla Nas wszystkich. 

 Radny Waldemar Czaplicki poprosił mecenasa gminy o zajęcie również stanowiska w kwestii 

czynności jakie można wykonać w tym zakresie. Dodał, że bez gruntownej analizy kompetentnego 

prawnika, tej sprawy się nie rozstrzygnie. Ponadto stwierdził, że sprawa ta powinna być rozbierana 

merytorycznie, aby ją jak najlepiej zrozumieć. 

 Radny Andrzej Kowalczyk poinformował, iż jest to niepokojąca sytuacja. Prowadzone są 

działania niezgodne z prawem. Stwierdził, że rów melioracyjny ma za zadanie zbieranie jedynie wód 

gruntowych. Zauważył, że bez zezwolenia z operatu wodnoprawnego nie można wykopywać rowu  

i odprowadzać do niego nieczystości. Wyraził obawy, że pod osłoną nocy inwestor na działkę nr 15  

w Łęce zwiezie odpady. Poprosił mieszkańców, aby to monitorowali w przypadku kiedy takie działania 

zauważą należy zgłosić to na policję. 
 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że bez czujności mieszkańców tej sytuacji nie da się 

opanować.   

 Radny Arkadiusz Reding poinformował, iż popiera niepokój mieszkańców. Sam również 

zamieszkuje w pobliżu obu planowanych inwestycji mających miejsce w Pustelniku i w Łęce. 

Przypomniał, iż na ostatnim posiedzeniu komisji społecznej zostało podjęte stanowisko, które obliguje 

Panią Wójt do zaciągnięcia specjalistycznej opinii prawnej w tym zakresie. Wyraził zadowolenie, iż takie 

prace Pani Wójt udało się już rozpocząć. Ponadto mieszkańcy gminy są także w posiadaniu adresów do 

sprawdzonych kancelarii prawniczych specjalizujących się w zakresie ochrony środowiska, którymi w 

razie potrzeby się podzielą. Radny Arkadiusz Reding stwierdził także, że wszelkie działania prowadzone 

przez inwestora na działce 15 w Łęce są niezgodne z prawem. Dodał, że zarówno radni oraz mieszkańcy 

powinni mieć wiedzę, czy istnieją narzędzia dające możliwość reakcji. Zauważył, że każde czynności 

inwestora są bezprawne. Poprosił Panią Wójt oraz mecenasa o przygotowanie informacji  dla radnych, 

które określą czy gmina będzie w stanie wykonać jakieś działania w tym zakresie. 

 Pani Wójt stwierdziła, że zdaje sobie sprawę z tego, iż sytuacja jest poważna. Zaręczyła, że ze 

strony gminy nie ma żadnej opieszałości. Ponadto dodała, że jeżeli mieszkańcy widzą rażące łamanie 

prawa to należy zgłaszać te kwestie na policję. 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że tematem tym należy się zająć na najbliższej 

komisji społecznej.   

Ad. 5 

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

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

Ad. 6 

Pani Wójt złożyła sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXV Sesji Rady Gminy  

i z realizacji zadań między sesjami - załącznik nr 2. 

Pani Urszula Pacyga- Glanowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie  

w kwestii jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbył się 19 grudnia stwierdziła, że jest wiele 

życzliwych osób, które pomagają w realizacji takich wydarzeń. Pani Urszula poinformowała, że jarmark 

został współfinansowany ze środków woj. mazowieckiego, za co serdecznie podziękowała Pani Janinie 

Ewie Orzełowskiej – Marszałek Województwa Mazowieckiego. Ponadto podziękowała również Pani 

Wójt, która wyszła z inicjatywą, aby zorganizować tak wspaniałe wydarzenie w gminie Stanisławów. 
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Ad. 7 

 Pan Robert Rurka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie  

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej- załącznik nr 3.  

 Pan Waldemar Czaplicki – Przewodniczący Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa 

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

nr 4. W kwestii diet dla sołtysów dodał, że temat ten powinien zaistnieć jako odrębna debata na sesji bądź 

jako punkt na posiedzeniu połączonych stałych komisji rady gminy. Stwierdził, że należy wypracować 

konkretne stanowisko. 
 Przewodniczący Rady Gminy w kwestii działki nr 15 w Łęce wyjaśnił, iż sprawą tą radni zajmują 

się od końca października. 
Pan Zygmunt Ochman – Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki przedstawił 

sprawozdanie z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki - załącznik nr 5. 
Pan Waldemar Czaplicki – Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowej przedstawił 

sprawozdanie z posiedzenia Doraźnej Komisji Statutowej – załącznik nr 6. 
Przewodniczący Rady Gminy w kwestii diet dla sołtysów poprosił, aby przez komisję został 

wypracowany konkretny projekt uchwały, aby możliwie szybko można było podwyższyć te diety. 

Ad. 8 

 Pani Sekretarz poinformowała, że uchwałą Nr XXV/233/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.  

w spr. zmian w budżecie Rada Gminy zwiększyła środki na dotacje dla organizacji pozarządowych, co 

należało uwzględnić wprowadzając odpowiednie zmiany w rocznym programie współpracy Gminy 

Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021. 

 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 XXVI/237/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2021 r. 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 prowa-

dzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.–załącznik nr 7. 

Ad.9 

 Pani Sekretarz poinformowała, że statut gminy został uchwalony w 2010 roku. W ciągu 10 lat 

jego obowiązywania był pięciokrotnie zmieniany. W roku 2018 została wprowadzona bardzo obszerna 

nowelizacja. Powyższe zmiany spowodowały, że statut jest nieczytelny i wymaga odnoszenia się do  

5 uchwał w sprawie zmian statutu. Ponadto tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza 

się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy jeżeli był on nowelizowany. Tekst jednolity ogłasza się w formie 

obwieszczenia  w dzienniku urzędowym. Pani Sekretarz dodała, że mając powyższe na uwadze należało 

opracować tekst jednolity statutu gminy. 

 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 XXVI/238/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogło-

szenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Stanisławów. – załącznik nr 8 
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Ad. 10 

 Pani Sekretarz poinformowała, że przedmiotem omawianej uchwały jest wyrażenie zgody na 

zbycie w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego ¼ w prawie własności nieruchomości oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 285 o pow. 0,4300 ha położonej w miejscowości 

Wólka Czarnińska na rzecz współwłaścicieli. Dodała, że powyższa działka nie jest wykorzystywana 

przez Gminę, nie pełni istotnej funkcji dla mieszkańców, ani nie stanowi żadnej drogi przejazdowej. 

Ponadto nieruchomość zbywana jest w drodze bezprzetargowej z uwagi na to, iż przedmiotem zbycia jest 

udział w nieruchomości i zbycie to następuje na rzecz innych współwłaścicieli. Przy sprzedaży 

nieruchomości ustala się cenę w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę 

majątkowego. Dodała, że wycena wynosi 17 800 zł. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż ustawa jasno wskazuje, że w sytuacji kiedy gmina 

jest współwłaścicielem nieruchomości i odsprzedaje ją współwłaścicielowi to czyni to  

w drodze bezprzetargowej. 
 Pan Paweł Pleśniak poinformował, iż  art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli 

przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli 

nieruchomości. 

Radny Arkadiusz Reding zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 13 głosów – za, 1 głos Radnego Zygmunta Ochmana – nie został oddany (głosowało 13 

radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 13 głosów – za, 1 głos Radnego Zygmunta Ochmana – nie został oddany  (głosowało 13 

radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXVI/239/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyra-

żenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości o numerze 285, położo-

nej w miejscowości Wólka Czarnińska, na rzecz jej współwłaściciela.  – załącznik nr 9 

Ad. 11 

 Pani Wójt poinformowała, że członkami stowarzyszenia Metropolia Warszawa są Miasto 

Stołeczne Warszawa oraz gminy ościenne. Stowarzyszenie ingeruje metropolitarną wspólnotę 

samorządową, umożliwia wymianę doświadczeń i praktyk a także umożliwia wspólne negocjowanie 

warunków pozyskiwania przez metropolię warszawską środków UE na lata 2021- 2027. Pani Wójt 

dodała, że składka członkowska wynosić będzie 0,20 zł/ mieszkańca. Ponadto Pani Wójt przypomniała, 

że gmina jest członkiem 6 stowarzyszeń tj. Związek Gmin Wiejskich, Lokalna Grupa Działania Ziemi 

Mińskiej, Wielki Gościniec Litewski, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej, Związku 

Samorządów Polskich oraz Powiatowo- Gminnego Związku Transportu Publicznego Powiatu Mińskiego. 
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 pod-

jęta. 

Uchwała Nr XXVI/240/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przy-

stąpienia Gminy Stanisławów do Stowarzyszenia „ Metropolia Warszawa”.– załącznik nr 10 

Ad. 12 

  Pani Sekretarz poinformowała, że projekt uchwały został przygotowany ze względu na złożony 

przez mieszkańca gminy wniosek o nadanie nazwy ulicy w miejscowości Ołdakowizna. W złożonym 
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wniosku zostało zaproponowanych 5 nazw: ul. Pogodna, ul. Słoneczna, ul. Leśna, ul. Konwaliowa i ul. 

Porannej Rosy. Pani Sekretarz dodała, że na posiedzeniach komisji największą ilość pozytywnych głosów 

uzyskała ul. Leśna. 

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

Leśna. 

Głosowanie: 14 głosów – za. (głosowało 14 radnych). 
 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 XXVI/241/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy w miejscowości Ołdakowizna, gm. Stanisławów.– załącznik nr 11 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził 5 minut przerwy. 

Ad. 13 
 Pani Wójt poinformowała, że przedstawiany projekt uwzględnia wszystkie potrzeby gminy. 

Zauważyła, że jest to plan roczny, który w miedzy czasie będzie także weryfikowany i modyfikowany 

oraz dostosowywany do kolejnych potrzeb, które zaistnieją w roku 2022. Pani Wójt przypomniała, że  

w roku 2019 budżet gminy stanowił  40 000 000 zł, natomiast na rok 2022 jest to kwota ok 50 000 000 

zł. 
 a) Skarbnik Gminy poinformowała, iż na posiedzeniach komisji budżet został omówiony bardzo 

szczegółowo. Otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie przedstawiła 

autopoprawkę do uchwały budżetowej na 2022 rok – załącznik nr 12 

 b) W podpunkcie tym Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej- załącznik nr 13 oraz opinię o projekcie uchwały  

o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022- 2032 – załącznik nr 14 

 c) W podpunkcie tym Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż opinie wszystkich komisji 

były pozytywne oraz nie zostały zgłoszone żadne wnioski. 

 d) W związku z tym, iż nie zostały zgłoszone żadne wnioski Pani Wójt poprosiła o pozytywne 

przegłosowanie uchwały budżetowej. 

 e) Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż w budżecie gminy na 2022 w tabeli 

inwestycyjnej pojawiła się kwota 13 000 000 zł. Dodał, iż jest to ogromna kwota z którą pod względem 

merytorycznym, organizacyjnym i wykonawczym należy sobie poradzić. Zauważył, iż jest to olbrzymie 

wyzwanie organizacyjno inwestycyjne, aby znaleźć wykonawców oraz wykonać projekty. Dodał, że 

najbliższe dwa lata okazać się mogą nieprawdopodobną koniunkturą dla inwestycji samorządowych. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych oraz sołtysów o wsparcie urzędu gminy we wszystkich 

możliwych kwestiach, które ułatwią przyspieszenie inwestycji. 
Następnie zgłosił wniosek o przegłosowanie autopoprawki Wójta Gminy do budżetu na rok 

2022 bez odczytywania po czym poddał go pod głosowanie. 
 Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 radnych). Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki Wójta Gminy do uchwały 

budżetowej na 2022 rok. 
Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 radnych). 

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

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 radnych). 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści  z uwzględnieniem autopoprawki Wójta Gminy. 
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Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXVI/242/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały 

Budżetowej  Gminy Stanisławów na 2022 rok. – załącznik nr 15 

Ad. 14 

 Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do WPF na lata 2022- 2032 – załącznik nr 16 
 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. 

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

Uchwała Nr XXVI/243/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2022 – 2032. – załącznik nr 17 

Ad. 15 

  Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do zmian w budżecie na 2021 rok – załącznik nr 18. 

Ponadto poinformowała, że zmiany zawarte w uchwale zwiększają budżet po stronie dochodów o kwotę 

3 007 509,00 zł. Zmiany po stronie wydatków zmniejszają plan łącznie o kwotę 822 523,00 zł. Pani 

Skarbnik dodała, że w wyniku dokonanych zmian w budżecie z tytułu wyższych dochodów i niższych 

wydatków, wynik budżetu (deficyt) ulega zmniejszeniu do kwoty 1 398 451, 21 zł. 

 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. 

Głosowanie: 14 głosów – za(głosowało 13 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXVI/244/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Stanisławów na 2021 rok.– załącznik nr 19 

Ad. 16 

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

2021 w wyniku dokonanych zmian w budżecie na ten rok. 

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 XXVI/245/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021-2031.  – załącznik nr 20 

Ad. 17 

  Przewodniczący Rady Gminy oraz Pani Wójt na zbliżające się święta Bożego Narodzenia złożyli 

najserdeczniejsze życzenia. 

 W związku z okresem świątecznym i tym co w chwili obecnej dzieje się na granicy Białoruskiej 
Radny Andrzej Kowalczyk  stwierdził, że gmina powinna zająć stanowisko wspierające działania służb 

działających na granicy. Dodał, że dzięki nim obywatele Polski mogą spędzać święta w zaciszu 

domowego ogniska w poczuciu bezpieczeństwa. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że postara się sformułować oraz przekazać 

podziękowania oraz życzenia dla wszystkich, którzy osobiście pełnią służbę na granicy. Dodał, że są to 

osoby, które poświęcają swój czas i rodzinne życie, aby pilnować spokoju.   

 Następnie po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy 
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zamknął XXVI sesję Rady Gminy Stanisławów. 

 
 

 Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Izabela Zagórska           Waldemar Zbytek 


