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Protokół Nr XXVII/2022 

z XXVII Sesji Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 7 lutego 2022 r. 

 

XXVII Sesja Rady Gminy Stanisławów odbyła się w dniu 7 lutego 2022 r. w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Stanisławów i trwała od godz. 16:32 do godz. 16:54. Obrady odbyły się w zdalnym 

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

dziewięcioro radnych uczestniczyło w sesji osobiście, natomiast czworo połączyło się zdalnie (w sesji 

nie uczestniczyli radni: Paweł Kowalczyk i Stanisław Szczepański). 

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 XXVII Sesji Rady Gminy Stanisławów dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Zbytek. Powitał zebranych oraz stwierdził kworum. Następnie poinformował, że sesja 

została zwołania na wniosek Pani Wójt w celu podjęcia uchwał wprowadzających zmiany w budżecie.   

Ad. 2 

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

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2022. (druk nr 253) 

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

wów na lat 2022-2032. (druk nr 254) 

5. Zamknięcie obrad.  

 Następnie wobec braku uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie 

przedstawionego porządku obrad. 
Głosowanie: 12 głosów – za (głosowało 12 radnych).  Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 3  
 Pani Wójt podziękowała za obecność radnych na posiedzeniu sesji. Wyjaśniła, iż potrzeba 

zorganizowania w dniu dzisiejszym sesji wynika z przyczyn retorycznych, formalnych oraz przede 

wszystkim rachunkowych. Dodała, że wniosek złożony w roku 2021 dotyczący  projektu „ Kultura jest 

COOL” nie został pozytywnie rozpatrzony, dlatego do 14 lutego bieżącego roku należy wypełnić 

formalności z nim związane. Pani Wójt poinformowała, że projekt będzie realizowany wspólnie  

z Gminą Jakubów. Ponadto Pani Wójt poprosiła Panią Hannę Pietrzyk – Sekretarz Gminy  

o wyjaśnienie kwestii dotyczących powyższego wniosku. 

 Pani Sekretarz poinformowała, że wniosek składany jest o dofinansowanie z tzw. funduszy 

norweskich. Dodała, że oprócz Gminy Stanisławów partnerem w powyższym projekcie jest Centrum 

Kultury i Sztuki oraz Grupa Szkoleniowo- Doradcza z Warszawy. W kwestii wniosku  dodała, że są  

w nim ujęte zadania, które będą realizowane podczas obchodów 500- lecia Stanisławowa i są to m. in. 

występy orkiestry dętej, przegląd orkiestr dętych, warsztaty robienia palm i innych ozdób. 

Zaplanowany został również wyjazd orkiestr do Islandii. Ponadto zostanie opracowana strategia 

rozwoju kultury na terenie Gminy Stanisławów.  
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 Pani Danuta Słowik – Skarbnik Gminy poinformowała, że w roku 2022 do budżetu gminy 

należy wprowadzić kwotę 16 000 zł na wydatki związane z powyższym projektem.  W kwestii zmian 

w budżecie dodała, że po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność wprowadza się plan 

dochodów na kwotę 16 000 zł z tytułu dopłaty ze Skarbu Państwa do przewozów autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej. Po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego wprowadza się plan wydatków na usługi związane z upowszechnianiem 

kultury i sztuki w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych „COOLtura jest COOL”. 

Dodała, ze jest to wkład własny do projektu, który będzie realizowany wspólnie z Gminą Jakubów  

w latach 2022- 2024.  

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o wyjaśnienie jak w poszczególnych latach będą 

przedstawiały się wydatki gminy z tytułu uczestnictwa w powyższym projekcie.  

 Pani Skarbnik poinformowała, że w WPF projekt jest ujęty z limitem 100 000 zł jako wkład 

własny na lata 2022- 2024. Limity natomiast w latach 2023 i 2024 są po 50 000 zł. Pani Skarbnik 

dodała, że w tej chwili nie dokonuje się zmiany ogólnej wartości limitów, tylko zmienia się limity  

w poszczególnych latach w rozbiciu na lata 2022- 2024. Następnie dodała, że w roku 2022 będzie to 

kwota 16 000 zł, w roku 2023 – 68 000 zł i w roku 2024 – 16 000 zł.   

 Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż jest to projekt realizowany wraz z Gminą 

Jakubów. Natomiast całość środków wydatkowanych na rzecz Gminy Stanisławów to kwota ok. 

400 000 zł.  

 Pani Sekretarz poinformowała, że kwota łączna projektu to 1 257 000 zł. Ponadto 

poinformowała, ze główne zadania projektu realizowane będą w roku 2023.  

 Radny Waldemar Czaplicki zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 12 głosów – za (głosowało 12 radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Następnie poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę. 

Głosowanie: 12 głosów – za (głosowało 12 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXVII/246/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie  

zmian w budżecie gminy Stanisławów na 2022 rok. – załącznik nr 1  

Ad. 4 

 Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, iż w związku z tym, że przy uchwale budżetowej radni 

otrzymali już wyjaśnienie zarówno merytoryczne i finansowe należy przejść do głosowania.  

 Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 12 głosów – za (głosowało 12 radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Następnie poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę. 

Głosowanie: 12 głosów – za (głosowało 12 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXVII/247/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2022-2032.– załącznik nr 2 

Ad. 5  
 Radny Andrzej Kowalczyk poinformował, iż otrzymuje dużo zażaleń od mieszkańców gminy 

na działalność ośrodka zdrowia zarówno w Stanisławowie oraz w Pustelniku. Dodał, że w ośrodku 

brakuje lekarzy, jak również ciężko się do niego dodzwonić.   

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Wójt oraz Panią Sekretarz o przygotowanie infor-

macji na temat działalności ośrodka na najbliższe posiedzenia komisji.  

 Pani Wójt poinformowała, że postara się skontaktować z prezesem Centrum oraz panią mena-

ger. Dodała, że problemem tym należy się zająć i go uporządkować.  
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 Radny Waldemar Czaplicki stwierdził, iż na najbliższym posiedzeniu Komisji Społecznej, Eko-

logii i Bezpieczeństwa temat ten zostanie poruszony. 

 Następnie po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął XXVII sesję Rady Gminy Stanisławów. 

 

 

 Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Izabela Zagórska            Waldemar Zbytek 


