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Protokół Nr XXVIII/2022 

z XXVIII Sesji Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 23 lutego 2022 roku. 

 

XXVIII Sesja Rady Gminy Stanisławów odbyła się w dniu 23 lutego 2022 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów i trwała od godz. 16:03 do godz. 20:11. Obrady odbyły 

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

Ponadto dwanaścioro radnych uczestniczyło w sesji osobiście, natomiast jedna radna połączyła się 

zdalnie (w sesji nie uczestniczyli radni Zygmunt Ochman i Arkadiusz Reding). 
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 XXVIII 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 XXVI i XXVII 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 uchwalenia statutów sołectw. (druk nr 255) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształ-

cenie i doskonalenie nauczycieli. (druk nr 256) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Stanisławów na lata 2022 – 2029. (druk nr 257) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 

– 2024. (druk nr 258) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 

– 2025. (druk nr 259) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, 

akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych. (druk nr 260) 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 

22 maja 2019 roku w sprawie inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. (druk nr 

261) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego. 

(druk nr 262) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewiden-

cyjnym 237/3 położonej w miejscowości Porąb, gm. Stanisławów. (druk nr 263) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. (druk nr 264) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stani-

sławów na 2022 r. (druk nr 265) 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Stanisławów kredytu długotermino-

wego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (druk nr 266) 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu bu-

dżetu Gminy Stanisławów na rok 2022. (druk nr 267) 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2022 rok. (druk nr 268) 

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

na lata 2022-2032. (druk nr 269) 

23. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego. (druk nr 270) 

24. Zamknięcie obrad.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował, aby do porządku obrad dodać punkt: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 

maja 2019 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Stanisławów. 

(druk nr 271). W związku z powyższym Zamknięcie obrad stanie się pkt. 25. Następnie 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek: 

Głosowanie: 12 głosów – za (głosowało 12 radnych). 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII 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 uchwalenia statutów sołectw. (druk nr 255) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształ-

cenie i doskonalenie nauczycieli. (druk nr 256) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Stanisławów na lata 2022 – 2029. (druk nr 257) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 

– 2024. (druk nr 258) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025. (druk nr 

259) 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, 

akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych. (druk nr 260) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 

22 maja 2019 roku w sprawie inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. (druk nr 

261) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego. 

(druk nr 262) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewiden-

cyjnym 237/3 położonej w miejscowości Porąb, gm. Stanisławów. (druk nr 263) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. (druk nr 264) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stani-

sławów na 2022 r. (druk nr 265) 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Stanisławów kredytu długotermino-

wego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (druk nr 266) 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu bu-

dżetu Gminy Stanisławów na rok 2022. (druk nr 267) 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2022 rok. (druk nr 268) 

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

na lata 2022-2032. (druk nr 269) 

23. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego. (druk nr 270) 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 

22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Sta-

nisławów. (druk nr 271). 

25. Zamknięcie obrad.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego 

porządku obrad. 

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

Ad. 3 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów zapytał Radnych czy są uwagi do protokołu  

z XXVI Sesji Rady Gminy Stanisławów? 

 Radni nie zgłosili uwag. 

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

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

Głosowanie: 12 głosów – za (głosowało 12 radnych). Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy został 

przyjęty jednogłośnie.  

 Następnie Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów zapytał Radnych czy są uwagi do 

protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Stanisławów? 
 Radni nie zgłosili uwag. 

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

z dnia 7 lutego 2022 r. 

Głosowanie: 12 głosów – za (głosowało 12 radnych). Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy został 

przyjęty jednogłośnie.  
Ad. 4  

 Do obrad dołączyła Radna Elżbieta Król, powiększając liczbę radnych do 13 członków. 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację nt. sprawozdania dotyczącego pism, 

które wpłynęły do Rady Gminy w okresie między sesjami - załącznik nr 1. W związku z ostatnimi 

wichurami, które przeszły nad Polską podziękował wszystkim OSP z terenu gminy za ich prace. 

Pogratulował także grupie medycznej z Ładzynia, która w ostatnim czasie obchodziła 10- lecie 
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istnienia. Ponadto Przewodniczący Rady Gminy przekazał informację, iż harcerze otrzymali już 

klucze do harcówki w Stanisławowie.   

Ad. 5  

Pani Wójt na wstępie pogratulowała grupie medycznej w Ładzynia za jej prężną działalność. 

Dodała, że podczas pandemii COVID- 19 mogła liczyć na ich pomoc. Podziękowała również 

wszystkim jednostkom OSP z terenu gminy za niesioną w ostatnim czasie bezinteresowną pomoc. 

Następnie Pani Wójt złożyła sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXVI i XXVII Sesji 

Rady Gminy i z realizacji zadań między sesjami - załącznik nr 2.  

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Budżetu  

i Gospodarki - załącznik nr 3 oraz sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej  

i Gospodarki i Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa – załącznik nr 4. 
 Radny Waldemar Czaplicki – Przewodniczący Komisji Społecznej, Ekologii 

i Bezpieczeństwa przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Społecznej, Ekologii  

i Bezpieczeństwa –  załącznik nr 5. Następnie przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Doraźnej 

Komisji Statutowej – załącznik nr 6.  

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

sprawozdanie z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – załącznik nr 7. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż na komisjach pracownik gminy przekazał 

informację, iż do Urzędu Gminy wpłynął wypis aktu notarialnego z Kancelarii Notarialnej 

warunkowej umowy sprzedaży działki nr 192 położonej w miejscowości Pustelnik dotyczący prawa 

pierwokupu przez Gminę Stanisławów za kwotę 1 862 000 zł. Ponadto działkę chce zakupić firma 

WIKI FAMILY, która jest producentem opakowań tekturowych. Dodał, że w związku z powyższym 

Rada Gminy musi podjąć odpowiednie w tej kwestii stanowisko. Następnie poddał pod głosowanie 

wniosek o odrzucenie prawa pierwokupu dz. nr 192 w Pustelniku. 

Głosowanie: 10 głosów – za, 3 głosy – wstrzymujące się (głosowało 13 radnych). Wniosek 

został przyjęty. 

Ad. 7 

 Radny Andrzej Kowalczyk w kwestii skargi na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprosił  

o wyjaśnienie czego ona dotyczyła. Ponadto zauważył, że GOPS działa prawidłowo, sprawnie i bez 

zarzutu.  

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż na najbliższym posiedzeniu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji powyższa skarga będzie wstępnie rozpatrywana, po czym przekaże swoja opinię 

i stanowisko Radzie Gminy. Ponadto Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż otrzymał pyta-

nie od mieszkańca Choin nt. przeprowadzenia wyborów nowego sołtysa tejże miejscowości. Dodał, 

iż w roku 2020 uczestniczył w zebraniu sołeckim na którym pojęto wniosek, iż w przeciągu miesiąca 

zostanie zwołanie zebranie w spr. wyboru nowego sołtysa. 

 Pani Hanna Pietrzyk – Sekretarz Gminy zapytała Radnego Waldemara Czaplickiego – sołtysa 

wsi Choiny czy zwoła sam zebranie czy ma to wykonać Pani Wójt? 

 Radny Waldemar Czaplicki odpowiedział, iż formalnie nie będzie niczego utrudniał i może 

zwołać zebranie sołeckie.  

 Pan Grzegorz Słowik – sołtys wsi Mały Stanisławów poruszył kwestię dot. drogi w tejże 

miejscowości. Dodał, że pod koniec ubiegłego roku droga w Małym Stanisławowie była naprawiana, 

jednak po ostatnich opadach jej stan znacznie się pogorszył i wybiły się dziury. W związku  

z powyższym poprosił o dosypanie 2-3 ton destruktu.  
 Pani Monika Krupa – kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska 

odpowiedziała, że destrukt może zostać wysypany wtedy kiedy ustąpią opady. Dodała, że jak pogoda 

będzie odpowiednia destrukt zostanie nawieziony. 
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 Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Monikę Krupę, aby po ustąpieniu opadów 

przejrzeć wszystkie drogi gminne i tam gdzie jest taka możliwość je naprawić.  

 Radny Andrzej Kowalczyk poprosił o informację na temat firmy działającej w Legaczu. 

 Pani Monika Krupa odpowiedziała, że w Legaczu funkcjonuje firma recyklingowa. Dodała, 

że od mieszkańca tej miejscowości w ubiegłym roku wpłynęła skarga na działalność tej firmy, która 

została przekazana do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ponieważ dotyczyła 

dużego hałasu. Pani Monika Krupa przekazała, że WIOŚ odbył kontrolę i nie stwierdził przekroczeń 

norm hałasu.  

Ad. 8 

Pani Sekretarz poinformowała, że w materiałach na poprzednią grudniową sesję radni otrzy-

mali projekt uchwały w spr. uchwalenia statutów sołectw. W dniu 15 grudnia na posiedzeniu Komisji 

Budżetowej jej przewodniczący zgłosił kilka uwag do powyższego projektu, w związku z czym pro-

jekt ten został zdjęty z porządku obrad grudniowej sesji. W dniu 31 stycznia 2022 r. odbyło się po-

siedzenie Komisji Statutowej na którym jej członkowie odnieśli się o wniesionych propozycji z któ-

rych część uznała.  

Radny Waldemar Czaplicki – Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował, iż problem 

powstał w brzmieniu § 13 ust. 2 projektu statutów zgłoszonego przez Radnego Zygmunta Ochmana. 

Dodał, że na posiedzeniu Komisji Statutowej jej członkowie stwierdzili, iż zapis ten powinien 

brzmieć: 

§ 13 ust. 2 „Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie Wiejskie 

zwołane przez Wójta Gminy otwiera i przewodniczy jego obradom Wójt lub wyznaczona przez niego 

osoba.” 
Radny Waldemar Czaplicki stwierdził, iż Komisja Statutowa pochopnie podjęła tę decyzję, gdyż 

wcześniejszy zapis określał, kiedy sołtys nie może prowadzić zebrania (poprzedni zapis brzmiał: 

„Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom, z wyjątkiem sytuacji, gdy jeden  

z punktów porządku obrad Zebrania Wiejskiego określony w zwołaniu tego Zebrania dotyczy, 

pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby, w takim przypadku Zebranie Wiejskie wybiera inną osobę 

na przewodniczącego Zebrania Wiejskiego. Zebranie Wiejskie zwołane przez Wójta Gminy otwiera  

i przewodniczy jego obradom Wójt lub wyznaczona przez niego osoba.”).  

Dodał. iż w dniu dzisiejszym otrzymał propozycję brzmienia tego paragrafu zaproponowaną na 

posiedzeniu Komisji Budżetowej w brzmieniu: „Zebranie Wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy 

jego obradom, z wyjątkiem sytuacji kiedy jeden z punktów obrad dotyczy odwołania sołtysa bądź 

jego interesu prawnego, w takim przypadku Zebranie Wiejskie wybiera innego mieszkańca sołectwa 

na przewodniczącego Zebrania Wiejskiego. Zebranie Wiejskie zwołane przez Wójta Gminy otwiera  

i przewodniczy jego obradom Wójt lub wyznaczona przez niego osoba.” 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż ciężko jest uporządkować statut sołectw. 

Dodał, iż zaistniała niewielka propozycja zmiany § 13 ust. 2, którą należy w dniu dzisiejszym 

przemyśleć. Zapytał obecnych sołtysów czy treść zaproponowana na Komisji Budżetowej tj. 

„Zebranie Wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom, z wyjątkiem sytuacji kiedy jeden z 

punktów obrad dotyczy odwołania sołtysa bądź jego interesu prawnego, w takim przypadku Zebranie 

Wiejskie wybiera innego mieszkańca sołectwa na przewodniczącego Zebrania Wiejskiego. Zebranie 

Wiejskie zwołane przez Wójta Gminy otwiera i przewodniczy jego obradom Wójt lub wyznaczona 

przez niego osoba.” jest według niech do zaakceptowania? 
 Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, iż o zdanie zapytać należy również radcę prawnego, 

który musi wypowiedzieć się czy zapis ten jest korzystniejszy?  

 Pan Paweł Pleśniak – radca prawny gminy odpowiedział, iż zapis zaproponowany przez 

Komisję Budżetową jest korzystniejszy dla mieszkańców sołectwa. 

 Pan Edward Moskal – sołtys wsi Zawiesiuchy poinformował, iż sołtysi są za 

zaproponowanym zapisem. Ponadto przypomniał, że przy wcześniejszym zaproponowanym 
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projekcie prowadzone były konsultacje społeczne i nie zgłoszono żadnych uwag. Zauważył także, że 

według niego istnieje problem z zapisami w § 16  dotyczącymi wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Dodał, 

iż uzyskał opinię prawną, która stanowi, iż Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wójtem organizują 

wybory, ogłaszają ich termin, godzinę i miejsce. Prawo do wyboru mają wszyscy mieszkańcy 

uprawnieni do głosowania. Nie ogranicza się tego tylko do zebrania wiejskiego, nie podaje się 

drugiego terminu zebrania wiejskiego. Ponadto w ogłoszeniu dla mieszkańców powołuje się 

odpowiednie organy. Dodał, iż są to ważne i istotne rzeczy nad którymi należałoby się zastanowić. 

Pan Edward Moskal dodał także, że w żadnym statucie jaki przeglądał nie znajdują się zapisy, że 

wybory odbywają się na zebraniu sołeckim. Zaproponował, aby w statucie zamieścić powinność 

gminy na rzecz jednostek pomocniczych w tym zapewnienie tablic ogłoszeń.  
 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o wyjaśnienie przez radcę prawnego jak mogłaby 

brzmieć propozycja, którą powyżej wniósł Pan Edward Moskal. 

 Pan Paweł Pleśniak odpowiedział, iż zrozumiał to tak, iż w sprawie powołania sołtysa należy 

przeprowadzić wybory, które ogłaszane są w danym miejscu, gdzie mieszkańcy oddają swoje głosy. 

Ponadto dodał, że sformułowanie tych zapisów na zebraniu wiejskim niczego nie zmienia. Zebranie 

wiejskie, które w swoim porządku obrad ma wybór nowego sołtysa określa już termin i miejsce 

wyborów. Ponadto nie zapoznał się z opinią przekazaną przez sołtysa Zawiesiuch, dlatego ciężko mu 

się do niej na szybko odnieść. Stwierdził także, że mógłby ustosunkować się do tych uwag, ale projekt 

statutu musiałby zostać przesunięty na kolejną sesję. 

 Radny Waldemar Czaplicki stwierdził, iż w § 17 ust. 1 wskazane jest co najmniej ile 

mieszkańców ma uczestniczyć w wyborach sołeckim. Należałoby zastanowić się nad brzmieniem  

ust. 2 (wskazuje, iż drugi termin jest 15 minut po pierwszym terminie) czy nie jest on sprzeczny  

z ust. 1.   

 Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż uczestniczy w wielu zebraniach sołeckich  

a statut próbuje oddać rzeczywistość i praktykę, którą się realizuje. Zauważył, że próba 

zorganizowania zebrania w kolejnym dniu w przypadku kiedy ilość mieszkańców była zbyt mała jest 

być może lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia idealności, lecz wymaga także od tych osób, 

które już przyszły w tym przedstawicieli gminy, aby przyszły raz jeszcze. Dodał, iż przy wyznaczeniu 

kolejnego terminu za kilka dni może dojść do sytuacji, iż przyjdzie więcej osób a znając 

rzeczywistość może pojawić się ich mniej. Należy zastanowić się czy te zapisy, które są w statucie  

w dniu dzisiejszym przyjąć  i pracować dalej nad zmianą, czy lepiej poprosić Komisję Statutową, aby 

jeszcze raz podjęła pracę nad statutem i ten projekt wykreślić z dzisiejszego porządku obrad. 

 Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, iż kwestie, które poruszył Pana Edward Moskala są 

ciekawe i słuszne.  Ponadto w dniu dzisiejszym nie należy przyjmować projektu statutów a Komisja 

Statutowa razem z radcą prawnym powinna ponownie się tym projektem zająć. Zaznaczył, że należy 

przyjąć poprawny statut.  

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał Pana Edwarda Moskala czy projekt statutu należy 

poprawić i przenieść go na kolejną sesję czy przyjmować go w wersji zaproponowanej na dzisiejszej 

sesji? 

 Pan Edward Moskal poinformował, iż otrzymując opinię nt. statutów było w niej odwołanie 

do art. 36 ustawy o samorządzie gminnym – „Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są  

w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.” Ponadto stwierdził, że radni powinni w dniu 

dzisiejszym przegłosować statut a w dalszej części pracować nad jego zmianami.  

 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że po kolejnym spotkaniu Komisji Statutowej  nie 

ma żadnej gwarancji, że na kolejnej sesji zaistnieją kolejne wątpliwości co do statutu. Dodał, że 

Komisja Budżetowa zaproponowała jasną propozycję co do § 13 ust. 2, którą radca prawny i sołtysi 

również uważają za poprawną. Do wyjaśnienia natomiast jest wątpliwość dot. § 16. Przewodniczący 

Komisji Statutowej w porozumieniu z radcą prawnym i Panem Edwardem Moskalem w trybie 
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roboczym powinien  natomiast  uzgodnić stanowisko co to powyższego paragrafu, bez zwoływania 

kolejnego posiedzenia Komisji Statutowej. Następnie na następnej sesji to stanowisko powinno 

zostać przez Radę Gminy przegłosowane. 
 Radny Waldemar Czaplicki poinformował, iż Radny Andrzej Kowalczyk zaproponował 

dobrą propozycję, gdyż w statucie zaistniały dwa wątpliwe punkty. Ponadto zaznaczył, że posiedzenie 

Komisji Statutowej powinno się odbyć, na którym jej członkowie dokonają odpowiednich zmian.   
 Przewodniczący Rady Gminy złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Statutowej. 

Stwierdził, że skoro przez 1,5 roku jej członkowie maja dalej wątpliwości do tego co sami napisali to 

wyraził obawy, że kolejne posiedzenie komisji nie przyniesie większych postępów.  

 Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, iż Radny Waldemar Czaplicki ma rację, gdyż nie 

można dokonywać zmian w statucie poza Komisją Statutową. Jej członkowie muszą się spotkać na 

posiedzeniu i wspólnie uzgodnić swoje stanowisko. 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał radcę prawnego czy Rada Gminy ma prawo dokonać 

zmian w przedstawionym projekcie uchwały bez zwoływania oddzielnego posiedzenia tej komisji? 

 Radca prawny odpowiedział, że tak ma prawo. 

 Radny Waldemar Czaplicki zauważył, iż Komisja Statutowa istnieje i nawet jeżeli się 

pomyliła i jest możliwość dokonania zmian przed przyjęciem uchwały to musi się ponownie spotkać 

i dokonać poprawy statutu. Następnie dodał, że należy zdjąć z dzisiejszego porządku obrad uchwałę 

w spr. statutów sołectw.  

 Radca prawny stwierdził, iż należałoby przegłosować wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

omawianego punktu, lecz gdyby okazało się, że radni tego punktu nie zechcą usunąć należy będzie 

dalej go procedować. 

 W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek o zmianę porządku 

obrad poprzez zdjęcie punktu 8 z dzisiejszego posiedzenia.  
 Głosowanie: 9 głosów – za, 3 głosy – przeciw, 1 głos – nie został oddany. (głosowało 12 

radnych). Wniosek został przyjęty. Wobec powyższego pkt 8 został zdjęty z porządku obrad.  
 Radca prawny w kwestii projektu statutów poprosił, aby wszelkie uwagi i propozycje zostały 

zgłoszone odpowiednio wcześnie, aby na kolejnej sesji nie doszło do ponownej sytuacji jak w dniu 

dzisiejszym. 

 Radny Waldemar Czaplicki stwierdził, że poprawki, które zostały wniesione po konsultacjach 

społecznych i były procedowane to cały problem, który powstał i nie powinno być to czynione. 

Ponadto dodał, że na posiedzeniu Komisji Statutowej należy będzie skupić się nad tymi dwoma 

punktami o których była mowa.  

 Radny Andrzej Kowalczyk poprosił, aby na najbliższą sesję statut został opracowany przez 

całą Komisję Statutową wraz z radcą prawnym oraz przedstawicielem sołtysów Panem Edwardem 

Moskalem.  

 Radna Janina Weselińska stwierdziła, że Komisja Statutowa nie powinna wcale uwzględniać 

uwag wniesionych przez Komisję Budżetową, gdyż poprzedni projekt statutu był dobry.  

 Radny Waldemar Czaplicki poinformował, iż jako Przewodniczący Komisji Statutowej 

ponosi odpowiedzialność, gdyż pozwolił na zmiany jakie nastąpiły w projekcie statutu. Ponadto 

stwierdził, iż Komisji Statutowej będzie lepiej procedować bez udziału Przewodniczącego Rady 

Gminy. 

 Radna Elżbieta Król złożyła wniosek o zakończenie dyskusji na temat pkt. 8  

a Przewodniczący Rady Gminy poddał go pod głosowanie. 

 Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minut przerwy. 

Obrady opuścił Radny Stanisław Szczepański, pomniejszając liczbę radnych do 12 członków. 

Ad. 9 

 Pan Janusz Wieczorek – kierownik Referatu Oświaty poinformował, iż zgodnie z art. 70a 
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ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli istnieje zapis, który obliguje gminy do 

corocznego przyjęcia powyższej uchwały. Określa ona plan dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na rok 2022 oraz ustala maksymalną kwotę dofinansowania opłat za 

kształcenie. Ponadto paragraf 3 powyższej uchwały określa na co przeznaczane są maksymalne 

kwoty dofinansowania. Natomiast paragraf 4 określa specjalności kształcenia nauczycieli. Dodał 

również, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. 

Pan Janusz Wieczorek zgłosił również autopoprawkę do projektu uchwały – załącznik nr 8.  

 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. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści z uwzględnieniem autopoprawki Wójta Gminy Stanisławów. 

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

Uchwała Nr XXVIII/248/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 

ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli. 

– załącznik nr 9. 

Ad.10 

 Pani Beata Wąsowska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że 

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Stanisławów na lata 2022 – 2029 wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej. Zgodnie z w/w ustawą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym 

należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem 

szczególnych programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stanisławów na lata 2022 – 2029 

opracowana została zgodnie z art. 16b w/w ustawy, zawiera w szczególności diagnozę sytuacji 

społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, cele strategiczne projektowanych zmian 

oraz kierunki niezbędnych działań. Pani Beata Wąsowska dodała, że celem głównym jest bezpieczna, 

spokojna, przyjazna i otwarta dla mieszkańców, zapewniająca wysoki standard życia gmina. 

Wyróżnia się trzy cele strategiczne:  

 rozwój systemy wsparcia rodzin, z uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych, 

 aktywizacja, integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 świadome, aktywne zdrowe społeczeństwo. 

Do każdego celu strategicznego zostały opracowane również cele operacyjne a także kierunki działań  

i wskaźniki w jaki sposób będzie mierzona realizacja tych wszystkich celów. Pani Beata Wąsowska 

dodała także, że w związku z tym, iż strategia jest dokumentem wieloletnim, bardzo ważne jest to, 

aby była monitorowana, sprawdzając stopień jej realizacji a także zakres zmian, który pojawi się na 

przestrzeni lat.  

 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. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

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

Uchwała Nr XXVIII/249/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stanisławów na lata 2022 – 

2029. – załącznik nr 10 
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Ad. 11 

 Pani Beata Wąsowska poinformowała, że niniejszy Program jest kontynuacją Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 wynika z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca  

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższy przepis stanowi, że do zadań 

własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3 - letnich gminnych programów wspierania 

rodziny. Pani Beata Wąsowska dodała także, że głównym celem programu jest wzmocnienie funkcji 

rodziny jako naturalnego środowiska opiekuńczo - wychowawczego dla dzieci, podnoszenie 

umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny oraz promowanie jej prawidłowego modelu, 

wspieranie rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji socjalno – bytowej, wspieranie form organizacji 

wolnego czasu służących umacnianiu więzi rodzinnych, a także umożliwienie dzieciom 

umieszczonym w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych. 

Program zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości życia rodzin i dzieci. Wskazane zadania 

do realizacji celów zawierają przede wszystkim działania profilaktyczne i wspierające. Ponadto 

program koordynowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Radny Piotr Matusik 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. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

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

Uchwała Nr XXVIII/250/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024. – załącznik nr 11 

Ad. 12 

 Pani Beata Wąsowska poinformowała, że podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2022 – 2025 wynika z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Elementem Programu są zadania związane z 

przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym (m. in. uzależnienie od internetu, zakupy czy 

jedzenie). Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i innym zachowaniom 

ryzykownym – zapewnianie specjalistycznego wsparcia, dbanie o dobre relacje i zdrowy tryb życia. 

Ponadto wyróżnia się trzy cele szczegółowe: 

 Wzmocnienie specjalistycznej pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych, ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych uzależnień, 

 Ograniczenie wpływu uzależnień na funkcjonowanie rodzin, w tym zapobieganie zjawisku 

przemocy w rodzinie, 

 Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu oraz uzależnień 

behawioralnych. 

Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 2025 finansowana będzie ze środków 

własnych gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. W ramach realizacji Programu będą gromadzone informacje, które pozwolą na ocenę 

postępów, wskażą dalsze potrzeby i zrekonstruują działania, które mają dać informację zwrotną, 

pozwalającą na określenie i wprowadzenie dodatkowych zmian w programie. 

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. 
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 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

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

Uchwała Nr XXVIII/251/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 –2025.  – załącznik nr 12 

Ad. 13 

 Pani Sekretarz poinformowała, że projekt uchwały został przygotowany z uwagi na fakt, iż 

zmieniła się podstawa prawna. Obecnie obowiązująca uchwała została podjęta na podstawie art. 28 

ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Natomiast z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa  

o ochotniczych strażach pożarnych, która uchyliła art. 28. Kwestie tego artykułu zostały uregulowane 

w art. 15. Ponadto wysokość wypłacanego ekwiwalentu nie uległa zmianie.  

 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. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

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

Uchwała Nr XXVIII/252/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 

wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 

szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych.– załącznik nr 13 

Ad. 14 
Pani Wójt pogratulowała Panu Pawłowi Goździejewskiemu objęcia nowej funkcji sołtysa wsi 

Łęka jak również jednocześnie podziękowała Pani Monice Nadrowskiej, która z przyczyn osobistych 

musiała zrezygnować z pełnienia funkcji sołtysa.  
Pani Sekretarz poinformowała, iż w związku ze złożoną rezygnacją sołtysa sołectwa Łęka, 

konieczne podjęcie jest nowej uchwały po wyborach nowo wybranego sołtysa, którym został Pan Paweł 

Goździejewski. 

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). 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

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

Uchwała Nr XXVIII/253/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr VI/46/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie 

inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.  – załącznik nr 14 

Ad. 15 
Pani Monika Krupa poinformowała, że ustawą z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach  

w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, Rady Gmin zostały 

zobowiązane do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników. Na terenie gminy Stanisławów funkcjonuje targowisko gminne położone przy ulicy 

Zachodniej. Na ww. targowisku rolnicy maja możliwość do prowadzenia swobodnej sprzedaży 

produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym. 

Dodała, że w ramach tej ustawy rolnicy i ich domownicy są zwolnieni z opłaty za handel na targowisku. 

Poinformowała również, iż w dniu dzisiejszym rozdała uchwałę z autopoprawką Pani Wójt, gdzie zostały 

dopisane powierzchnie działek na których znajduje się targowisko.  
Radny Andrzej Kowalczyk poprosił, aby egzekwowany był § 8 ust. 1, którzy brzmi: „Zabrania 

się sytuowania stanowisk w obrębie ciągów komunikacyjnych, na parkingach, na drogach ppoż., na 
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drogach dojazdowych i dojściach do targowiska oraz poza miejscami wskazanymi przez Zarządcę. 

Następnie 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. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści z uwzględnieniem autopoprawki Wójta Gminy. 

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

Uchwała Nr XXVIII/254/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 

wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

oraz wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego.  – załącznik nr 15 

Ad. 16  
Pani Monika Krupa poinformowała, że zakup działki rekomendowany jest przez zebranie so-

łeckie. Niezbędny jest na zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości na plac zabaw, który bę-

dzie mógł pełnić funkcję społeczną. Kwota za nabycie nieruchomości wynosi 30.000 zł. Powierzch-

nia nieruchomości natomiast wynosi 830 m2. Dodała, iż Komisja Społeczna zaopiniowała pozytyw-

nie projekt uchwały, natomiast Komisja Budżetowa stwierdziła, iż powyższą działkę należy najpierw 

obejrzeć w terenie, gdzie w dniu dzisiejszym to nastąpiło. 

Pan Tomasz Brzeziński – sołtys wsi Porąb poinformował, iż mieszkańcy sołectwa są za za-

kupem tej nieruchomości. Na zebraniu sołeckim w jednogłośnym głosowaniu zgodzili się na zakup.   

Pani Wójt poinformowała, że na ten cel w budżecie gminy środki zostały zaplanowane. 

Mieszkańcy wsi Porąb na zebraniu sołeckim wybrali nieruchomość, którą chcieli, aby gmina zakupiła. 

Dodała, że na tej działce mieszkańcy chcą wykonać plac zabaw. Poprosiła o pozytywne rozpatrzenie 

uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż były uwagi co do tej działki. Stwierdził, iż 

nie jest idealna ale ma również plusy.    

Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, iż nieruchomość nie nadaje się na to, aby zrobić na niej 

plac zabaw, gdyż znajduje się przy samej drodze. Dodał również, że nie zgadza się, aby tak duża 

kwota została wydana na zakup tej działki, gdyż nie odzwierciedla to wartości rynkowej tej działki. 

Wspomniał, iż w ostatnim czasie została zbyta nieruchomość w Sokólu o powierzchni około hektara 

za niecałe 150 000 zł a działka w Porębie ma tylko 830 m i jest sprzedawana za kwotę 30 000 zł. 

Stwierdził, iż nie zgodzi się na zakup tej działki za tą kwotę. Ponadto zna opinię wszystkich 

mieszkańców na temat zakupu tej działki. Ponownie zaznaczył, iż wartość tej działki jest bardzo 

mocno przeszacowana.  
 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż każdy ma prawo mieć swoje zdanie i wyrażać 

swoją opinię. Ponadto w kwestii wypowiedzi Radnego Andrzeja Kowalczyk stwierdził, iż nikt nie 

jest w stanie znać opinii wszystkich mieszkańców.  
  Radny Andrzej Kowalczyk ponownie zaznaczył, że cena jest zbyt wygórowana. 

 Radna Elżbieta Król zapytała czy 30 000 zł jest ostateczną kwotą jaką gmina będzie musiała 

zapłacić? Czy z funduszu sołeckiego też  są przeznaczane jakieś środki? 

 Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, iż 10 000 zł przeznaczone jest z funduszu 

sołeckiego, gmina natomiast będzie musiała dołożyć 20 000 zł. 

  Radna Elżbieta Król stwierdziła, iż gmina powinna tworzyć miejsca do zabaw dla dzieci  oraz 

spotkań ich rodziców. Wyraziła jednak obawę czy zaproponowana nieruchomość będzie spełniała 

taką rolę. Dodała, iż zastanawia się czy poprzeć taką inwestycję. Radna Elżbieta Król wspomniała 

również, iż w miejscowości Szymankowszczyzna znajduje się także plac zabaw jednak jeszcze nigdy 

nie widziała tam bawiących się dzieci. W związku z czym stwierdziła, że umiejscowione na placu 

zabaw sprzęty się marnują.  

 Radny Waldemar Czaplicki stwierdził, iż decyzja, zapał i potrzeba mieszkańców na 

wykonanie miejsca do integracji jest dla niego najistotniejszą sprawą. Stwierdził, iż rozumie również 
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obawy Radnego Andrzeja Kowalczyka, jednak dodał, że nikt za bezcen swojej działki nie sprzeda. 

Zauważył, iż działki większe są jednostkowo tańsze, natomiast działki mniejsze są jednostkowo 

droższe.  

 Radna Janina Weselińska stwierdziła, iż na początku kadencji obecnej Rady Gminy istniał 

taki zamysł, aby radni ułatwiali mieszkańcom spotkania i integrację. Dodała, że skoro mieszkańcy 

wsi Porąb wyszli z taką inicjatywą to nie należy im tego utrudniać. Wspomniała również, iż Pani 

Wójt była bardzo przychylna takim inicjatywom i jeżeli prosi o rekomendację to z samego szacunku 

należy tą uchwałę pozytywnie przegłosować. 
 Sołtys Porębu poinformował, że działka znajduje się przy drodze ale jest bardzo dobrze 

oświetlona przez co rodzice dzieci będą mieli dobry wgląd na jej teren. Ponadto zauważył, iż 

mieszkańcy będą mieli miejsce do spotkań. Dodał, iż dzieciom należy zapewnić miejsce do rozrywki 

i do integracji.  

 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż w przypadku jasnej i zgodnej deklaracji 

mieszkańców Porębu nie można rozpoczynać dyskusji przeciwko tej inwestycji, gdyż każdą 

inwestycję na terenie gminy można zablokować.  

 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. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 8 głosów – za, 2 głosy – przeciw, 2 głosy – wstrzymujące się (głosowało 12 radnych). 

Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXVIII/255/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 

nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 237/3 położonej w 

miejscowości Porąb, gm. Stanisławów.– załącznik nr 16 

Ad. 17 

 Pani Sekretarz poinformowała, że w dniu 21 grudnia 2021 r. do Rady Gminy Stanisławów 

wpłynęła petycja wniesiona przez Fundację im. Nikoli Tesli, wzywająca Radę Gminy Stanisławów 

do przyjęcia uchwał: o zakazie stosowania na obszarze Gminy Stanisławów „maseczek ochronnych”, 

o zakazie stosowania kwarantann i izolacji a także o zakazie stosowania „szczepionek" mRNA 

(wszystkich producentów). Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Pety-

cji w dniu 7 lutego 2022 r. Po zapoznaniu się z treścią petycji i po przeprowadzonej dyskusji komisja 

wydała opinię o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia uznając, iż kwestie w niej poruszone nie 

mieszczą się w zakresie kompetencji Rady Gminy. 

 Radny Andrzej Kowalczyk poprosił, aby Komisja Społeczna zajęła się problemem dotyczą-

cym funkcjonowania ośrodków zdrowia na terenie Gminy Stanisławów. Następnie zgłosił wniosek  

o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 11 głosów – za, 1 głos - przeciw (głosowało 12 radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 11 głosów – za, 1 głos - przeciw (głosowało 12 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXVIII/256/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 

pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.  – załącznik nr 17 

Ad. 18 

 Radny Robert Rurka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał plan pracy Komisji 

Rewizyjnej na rok 2022, który przedstawiał się następująco: 
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2021 rok i wypracowanie wniosku  

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 
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2. Rozliczenie dotacji na budowę garaży dla OSP Stanisławów. 

3. Kontrola realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka 

Konstancja”. 

4. Kontrola wykonania przedsięwzięć realizowanych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego 

(wybrane sołectwa) 

5. Kontrola wykonania uchwał w III kwartale 2021 r. 

6. Kontrola jakości wykonania drogi Suchowizna – Zalesie. 

7. Kontrola wydatków na utrzymanie i eksploatację oczyszczalni ścieków w Retkowie. 

8. Kontrola procedury przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Stanisławów w 2021 roku. 

9. Rozliczenie Pikników i Festynów. 

10. Rozliczenie wydatków poniesionych na eksploatację samochodów służbowych w Gminie 

Stanisławów. 

Następnie 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). 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

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

Uchwała Nr XXVIII/257/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 

uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów na 2022 r. – załącznik 

nr 18 

Ad. 19  
Pani Danuta Słowik – Skarbnik Gminy poinformowała, że uchwała zostaje podjęta w związku  

z uchwaleniem budżetu Gminy Stanisławów na rok 2022 i ustaleniem przychodów budżetu ogółem  

w wysokości 9 109 906,06 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  

w kwocie ogółem 4 250 000,00 zł. W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano zaciągnięcie 

kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł. Pani 

Skarbnik dodała, że okres spłat kredytu wynosić będzie 10 lat i rozpocznie się po okresie karencji 

wynoszącym do 1 roku. Ponadto zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową. Spłata rat niniejszego kredytu została uwzględniona w WPF na lata 2022 – 2032  

i następować będzie w latach 2023-2032. Gmina otrzymała również pozytywną opinię z Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stanisławów. 

Radny Piotr Matusik zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 11 głosów – za, 1 głos nie został oddany (głosowało 11 radnych). 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 10 głosów – za, 1 głos – wstrzymujący się, 1 głos nie został oddany (głosowało 11 

radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXVIII/258/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 
zaciągnięcia przez Gminę Stanisławów kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. – załącznik nr 19 

Ad. 20 

 Pani Skarbnik poinformowała, że niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z uchwaleniem 

budżetu Gminy Stanisławów na rok 2022 i ustaleniem deficytu budżetu w wysokości 7 314 739,00 

zł. Środki z zaciągniętego kredytu zostaną wydatkowane na następujące zadania inwestycyjne 

planowane do realizacji w 2022 r.: 
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- "Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej" - w 2022 r. gmina zaplanowała na ten cel kwotę  

3 850 000,00 zł, z czego część wydatków finansowana będzie z Rządowego Funduszu "Polski Ład"  

(1 710 000,00 zł) oraz kredytu (1 000 000,00 zł). 

Strona 8 z 10 

- "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wy-

konanie projektów)" - planowane wydatki to kwota 2 385 000,00 zł, z czego 1 575 000,00 zł gmina 

pozyskała z Rządowego Funduszu "Polski Ład". Pozostała część to środki własne gminy, w tym  

z kredytu 650 000,00 zł. 

- "Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy„ oraz "Modernizacja świetlic 

wiejskich na terenie gminy" - na zadania te gmina pozyskała środki z Województwa Mazowieckiego, 

w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa 

mazowieckiego w kwocie 2 000 000,00 zł. Całkowita wartość dotowanego zadania wynosi 3 340 

000,00 zł, przy czym dotacja wypłacana będzie w transzach na poszczególne lata, tj. w 2023 i 2024 

roku. Zaplanowane wydatki w 2022 r. pokryte będą ze środków własnych gminy, w tym z kredytu 

400 000,00 zł. 

- "Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie" - na to zadanie gmina pozyskała pomoc  

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 000 000,00 

zł. Całkowitą wartość dotowanego zadania szacuje się na 2 000 000,00 zł, przy czym pomoc ze 

środków unijnych wypłacona będzie jednorazowo po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji, tj.  

w 2023 roku. Zaplanowane wydatki w 2022 r. pokryte będą ze środków własnych gminy, tj.  

z zaciągniętego kredytu w wysokości 500 000,00 zł. 

Pani Skarbnik dodała, że okres spłaty kredytu wynosić będzie 10 lat i rozpocznie się po okresie 

karencji wynoszącym do 1 roku. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową. 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

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

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 11 głosów – za, 1 głos – wstrzymujący się (głosowało 12 radnych). Uchwała została 

podjęta. 

Uchwała Nr XXVIII/259/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na 

rok 2022. – załącznik nr 20 

Ad. 21 

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany zawarte w niniejszej uchwale dotyczą zadań 

własnych gminy i zwiększają budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 90 

000,00 zł. Po stronie dochodów zmiany przedstawiają się następująco: 

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz 

badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 

pochodzenia zwierzęcego - wprowadza się plan dochodów na kwotę 5 000,00 zł z tytułu darowizny  

z Fundacji "ZWIERZ" (§ 0960). 

2) Dział 600 - Transport i łączność - rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy - wprowadza się 

plan dochodów na kwotę 65 000,00 zł w § 2030 z tytułu dopłaty ze Skarbu Państwa do przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

3) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdz. 75412 - Ochotnicze 

straże pożarne - wprowadza się plan dochodów na kwotę 20 000,00 zł z tytułu umowy 

sponsoringowej zawartej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w ramach realizacji 

programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie". Pozyskane środki przeznacza się na wsparcie rozwoju 
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wspólnej przestrzeni publicznej w miejscowości Rządza, tj. stworzenie przestrzeni do wspólnego 

wypoczynku, składającej się z wiat, ławek i stołów. 

Natomiast po stronie wydatków zmiany przedstawiają się następująco: 

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz 

badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 

pochodzenia zwierzęcego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł w § 4210 – Zakup 

materiałów i wyposażenia i przeznacza się te środki na zakup karmy dla 
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zwierząt (§ 4220). Ponadto w związku z pozyskaniem środków z Fundacji „ZWIERZ" zwiększa się 

plan wydatków w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie 

ZWIERZOWEJ AKCJI KASTRACJA (darowizna z Fundacji 5 000,00 zł). 

2) Dział 600 – Transport i łączność - rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan 

dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim o kwotę 58 495,74 zł na zadanie 

"Przebudowa drogi powiatowej 2218W Dębe Wielkie - Helenów polegająca na budowie chodnika od 

km 7+630 do km 8+130 w miejscowości Pustelnik wraz z odwodnieniem". Dotacja zostanie 

przekazana po podpisaniu aneksu do umowy na dotację. 

3) W związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 r. zwiększa się plan 

wydatków na ten cel w rozdziałach: 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi, 75023 - Urzędy gmin 

(miast i miast na prawach powiatu), 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90003 – 

Oczyszczanie miast i wsi, łącznie o kwotę 3 400,00 zł. Środki na ten cel przesuwa się z paragrafów 

na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach.  

Pani Skarbnik zgłosiła również autopoprawkę do zmian w budżecie – załącznik nr 21. 
Radny Piotr Matusik zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 12 głosów – za (głosowało 12 radnych). 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści  z uwzględnieniem autopoprawki Wójta Gminy. 

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

Uchwała Nr XXVIII/260/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 
zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2022 rok. – załącznik nr 22 

Ad. 22  
Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w WPF wprowadza się w związku z aktualizacją 

budżetu gminy na rok 2022. Dochody i wydatki ogółem zwiększa się o 90 000,00 zł. 

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). 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

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

Uchwała Nr XXVIII/261/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2022-2032.– załącznik 

nr 23 

Ad.23 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że Rada Gminy uchwalając budżet Gminy Stanisławów na rok 2022, 

podjęła decyzję o dotacji dla Powiatu Mińskiego na współfinansowanie przebudowy drogi powiato-

wej w miejscowości Pustelnik w kwocie 383 495,74 zł (po zmianach). Pełna nazwa zadania przyję-

tego do realizacji przez Starostwo Powiatowe w 2022 r. brzmi: ”Przebudowa drogi powiatowej 

2218W Dębe Wielkie - Helenów polegająca na budowie chodnika od km 7+630 do km 8+130 w 

miejscowości Pustelnik wraz z odwodnieniem”.  
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Całkowity szacunkowy koszt w/w zadania w 2022 r. wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 766 

991,48 zł. Zgodnie z art. 216 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

wydatki budżetowe j.s.t. przeznaczone na pomoc finansową dla innych j.s.t. są określone przez organ 

stanowiący odrębną uchwałą. Ponadto Pani Skarbnik poinformowała, że jeżeli do końca lutego nie 

zostałaby podjęta uchwała o pomocy, to powiat zrezygnuje z tego zadania. 

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). 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 11 głosów – za, 1 głos - przeciw (głosowało 12 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXVIII/262/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 
pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego. – załącznik nr 24 
 Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Leonardowi Zdanowiczowi – Radnemu 

Powiatowemu za kolejną dużą inwestycję w gminie Stanisławów. Poprosił również, aby powiat 

miński spróbował przeanalizować tryb budowy chodników czy muszą być one, aż tak kosztowne.   

 Radny Andrzej Kowalczyk zapytał Radnego Leonarda Zdanowicza czy droga do Sokóla 

będzie dalej modernizowana.  
 Pan Leonard Zdanowicz odpowiedział, że rozpatrywana jest kwestia modernizacji drogi  

w Sokólu.  

 Radny Andrzej Kowalczyk stwierdził, iż zwrócił się z powyższym pytaniem dlatego, że wie 

jak wzrosło bezpieczeństwo pieszych przy zmodernizowaniu odcinka drogi w samej wsi Sokóle, 

gdzie został także wykonany chodnik.  Dodał, iż na odcinku od Kolonii Stanisławów przy ul. 

Sokólskiej przemieszcza się dużo rodzin z wózkami, dlatego modernizacja tej drogi również 

zwiększyła by bezpieczeństwo. Wyraził nadzieję, iż te prace dojdą do skutku.   

 Radna Janina Weselińska zapytała Pana Leonarda Zdanowicza czy jest możliwość, aby 

wykonać odcinek nakładki na drodze powiatowej w Cisówce oraz chodnik? 

 Pan Leonard Zdanowicz w kwestii nakładki odpowiedział, iż wniosek w tej sprawie został 

złożony do budżetu powiatu. Natomiast w kwestii chodnika poinformował, iż należy uzgodnić 

jeszcze kilka spraw.   

Ad. 24 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż na jego wniosek w uzgodnieniu z Panią Wójt  

i Przewodniczącym Komisji Budżetowej została zaproponowana prosta zmiana uchwały dotycząca 

zwiększenia kwoty diety ze 120 zł na 200 zł.  

 Radny Waldemar Czaplicki wyraził radość z tego, iż uchwała dot. diet sołtysów jest w dniu 

dzisiejszym  procedowana. Przypomniał, iż inicjatywa zmiany tejże uchwały wyszła od członków 

Komisji Społecznej.  

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż uczestnicząc w jednym z posiedzeń Komisji 

Społecznej zaproponował, aby w związku z wieloma wątpliwościami dot. innych zmian w uchwale 

podjąć prostą uchwałę o podwyższeniu diet i w późniejszym czasie debatować nad innymi zmianami, 

jednak komisja odrzuciła ten pomysł, więc poprosił o projekt uchwały.  Czekał trzy miesiące dlatego 

sam złożył projekt uchwały identyczny o którym wspominał na posiedzeniu komisji w listopadzie.  

 Radny Waldemar Czaplicki stwierdził, iż komisja nie jest od przygotowywania projektów 

uchwał, tylko do omówienia zagadnienia i rekomendacji, aby ten projekt powstał i jest to rola 

Przewodniczącego Rady Gminy.  

 Radny Andrzej Kowalczyk podziękował za przygotowanie projektu uchwały. Dodał, iż należy 

szanować sołtysów, gdyż są to ludzie obarczeni wieloma problemami i obowiązkami. Ponadto 

zauważył, że coraz mniej osób jest chętnych na objęcie stanowiska sołtysa. Podziękował wszystkim 

sołtysom za współpracę. Następnie zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Głosowanie: 12 głosów – za (głosowało 12 radnych). 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 11 głosów – za, 1 głos - przeciw (głosowało 12 radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXVIII/263/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr VI/48/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie 

ustalenia diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Stanisławów. – załącznik nr 25 

Ad. 25 

 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

XXVIII sesję Rady Gminy Stanisławów. 

 
 
 Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Izabela Zagórska           Waldemar Zbytek 


