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Protokół Nr XXXI/2022 

z XXXI Sesji Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 27 kwietnia 2022 roku. 

 

XXXI Sesja Rady Gminy Stanisławów odbyła się w dniu 27 kwietnia 2022 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów i trwała od godz. 16:04 do godz. 18:50. Obrady odbyły 

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

Ponadto dziesięcioro radnych uczestniczyło w sesji osobiście, natomiast troje połączyło się zdalnie 

(w sesji nie uczestniczył Radny Andrzej Kowalczyk). 
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 XXXI Sesji Rady Gminy Stanisławów dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Zbytek. 

Ad. 2 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXX 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 280) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków jako działka o numerze 398 położonej w miej-

scowości  Rządza, gm. Stanisławów, stanowiącej własność Gminy. (druk nr 281) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości 

położonych w miejscowości Retków, gmina Stanisławów. (druk nr 282) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (druk nr 283) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stanisławów do dokonywania zmian 

w Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozie Finan-

sowej Gminy Stanisławów na lata 2022 - 2032 oraz do dokonywania czynności, o których 

mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - 

w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa. (druk nr 284) 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2022 rok. (druk nr 285) 

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

na lata 2022-2032. (druk nr 286) 

15. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na wniosek Pani Wójt do porządku obrad jako 

pkt. 15 dodaje się: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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. 

(druk nr 287). Natomiast obecny pkt 15 czyli zamknięcie obrad staje się pkt. 16.   

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek. 

Głosowanie: 10 głosów – za, 1 głos – przeciw (głosowało 11 radnych). Wniosek został 

przyjęty. 

Do obrad dołączyła Radna Elżbieta Król powiększając liczbę radnych do 12 członków. 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXX 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 porządku sesji. 

7. Wolne wnioski i pytania. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw. (druk nr 280) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków jako działka o numerze 398 położonej  

w miejscowości  Rządza, gm. Stanisławów, stanowiącej własność Gminy. (druk nr 281) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości 

położonych w miejscowości Retków, gmina Stanisławów. (druk nr 282) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (druk nr 283) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stanisławów do dokonywania zmian 

w Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozie Finan-

sowej Gminy Stanisławów na lata 2022 - 2032 oraz do dokonywania czynności, o których 

mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - 

w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa. (druk nr 284) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2022 rok. (druk nr 285) 

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

na lata 2022-2032. (druk nr 286) 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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. 

(druk nr 287) 

16. Zamknięcie obrad. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego 

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

przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3 

 Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów zapytał Radnych czy są uwagi do protokołu  

z XXX Sesji Rady Gminy Stanisławów? 

 Radni nie zgłosili uwag. 

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

z dnia 22 marca 2022 r. 
Głosowanie: 11 głosów – za, 1 głos – nie został oddany (głosowało 11 radnych). Protokół z XXX 

Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4 

Do obrad dołączyła Radna Dominika Siedlecka, 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. Dodał, że z dniem 31 

marca Radny Piotr Matusik złożył rezygnację z mandatu radnego. Komisarz Wyborczy wydał  

w związku z tym odpowiednie postanowienie dotyczące wygaszenia tego mandatu. Przewodniczący 

Rady Gminy poinformował, iż w związku z powyższym Rada Gminy Stanisławów składa się obecnie 

z 14 radnych. Ponadto stwierdził, że Pan Piotr Matusik zostanie zaproszony na następną sesję, celem 

podziękowania mu za prawie 30 lat pracy na rzecz gminy.  Przewodniczący Rady Gminy podziękował 

również wszystkim osobom, organizacjom, urzędowi za olbrzymie zaangażowanie i pracę w to, aby 

wszyscy spokojnie przetrwali ten trudny okres związany z napływem uchodźców z Ukrainy.  

W szczególności podziękował Pani Beacie Wąsowskiej – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za koordynowanie wszelkich działań, kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego za prace 

związane z nadawaniem numeru PESEL. Dodał, że zarówno wkład urzędu i wszystkich mieszkańców 

jest bardzo duży. Przewodniczący Rady Gminy poinformował również, iż kilka dni temu odbyły się 

ćwiczenia straży pożarnej w Rządzy a także zawody Związku Harcerstwa Polskiego w Ładzyniu.  

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy zaprosił wszystkich zgromadzonych na następujące 

wydarzenia jakie będą miały miejsce w gminie Stanisławów: 3 maja – odsłonięcie tablicy 

pamiątkowej w Pustelniku, 28 maja – zawody sportowo-pożarnicze na boisku szkolnym  

w Stanisławowie, 29 maja – 95-lecie OSP w Lubominie oraz 18 czerwca – 100-lecie OSP Czarna. 

Ad. 5 

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

i z realizacji zadań między sesjami - załącznik nr 2. 

Przewodniczący Rady Gminy wspomniał, że kilkanaście dni temu gmina zakupiła najnowszy 

specjalistyczny samochód OSP do prac wysokościowych. Dodał, że jest to pierwszy taki samochód, 

w powiecie mińskim. 
Radny Stanisław Szczepański podziękował Pani Wójt oraz wszystkim radnym za przekazanie 

środków na zakup samochodu. 

Ad. 6 

Radny Robert Rurka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie  

z posiedzenie Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 3. 
Radny Waldemar Czaplicki – Przewodniczący Komisji Społecznej, Ekologii  

i Bezpieczeństwa przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Społecznej, Ekologii  

i Bezpieczeństwa - załącznik nr 4 oraz sprawozdanie z posiedzenia Doraźnej Komisji Statutowej – 

załącznik nr 5. 
 Radny Zygmunt Ochman – Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki przedstawił 

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

Ad. 7 
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 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na maila rady gminy nie wpłynęło żadne  

pytanie. Ponadto przekazano mu informację, iż w gminie pojawiają się sytuacje, w których cena od-

bioru ścieków z szamb u usługodawców przekracza cenę określoną w uchwale Rady Gminy Stani-

sławów. W związku z czym poprosił, aby przypomniano usługodawcom działającym na terenie 

gminy o  tym, że nie powinni przekraczać maksymalnej kwoty określonej uchwałą rady gminy. 

 Pan Tomasz Płochocki – sołtys wsi Borek Czarniński poruszył kwestię dotyczącą przystan-

ków autobusowych w powyższej miejscowości. Dodał, że temat ten poruszany był już kilkukrotnie  

i do chwili obecnej przystanki nie są wykonane. Ponadto poruszył kwestię dotyczącą rozbiórki remizy 

OSP Czarna a mianowicie poinformował, że gmina otrzymała pismo od konserwatora zabytków za-

kazujące rozbiórki remizy, gdyż jest ona wpisana do krajowego rejestru zabytków. W związku z po-

wyższym dodał, że strażacy nie mają możliwości modernizacji remizy OSP Czarna. 

 Pani Monika Krupa – kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska  

w kwestii budynku remizy OSP w Czarnej poinformowała, że gmina nie otrzymała zgody na jej roz-

biórkę. Ponadto dodała, że gmina podpisała umowę z firmą na opracowanie aktualizacji rejestru za-

bytków oraz wystąpiła ponownie do konserwatora zabytków z prośbą o wyrażenie zgody na rozbiórkę 

tego budynku. Wysłane zostały zdjęcia części budynku, który jest najbardziej zniszczony. Jeżeli po-

wtórnie gmina otrzyma odmowę będzie chciała aktualizacją ewidencji zabytków znieść ten budynek 

z rejestru. Natomiast w kwestii przystanków powiedziała, że wszystkie prace będą rozpoczynały się 

dopiero teraz, gdyż do tej pory nie było na to odpowiedniej pogody..  

 Przewodniczący Rady Gminy nawiązując do przystanków powiedział, że należałoby rozpo-

cząć ten proces, gdyż większość z nich wymaga naprawy albo wymiany. W kwestii budynku remizy 

OSP w Czarnej dodał, że gmina poszukuje rozwiązań. Poinformował, że z racji wieku budynku kon-

serwator próbuje zachować jego znaczną część. Ponadto dodał, że również konserwator nie wyklu-

czył możliwości przebudowy obecnego budynku. 

 Radna Janina Weselińska poprosiła, aby gmina zwróciła uwagę na funkcjonowanie ośrodków 

zdrowia na terenie gminy. Dodała, że jest problem, aby dostać się do jakiegokolwiek lekarza. 

 Pani Hanna Pietrzyk – Sekretarz Gminy poinformowała, że w lutym odbyło się spotkanie  

z Panią menager firmy Centrum na którym obiecała, że sytuacja się poprawi. Ponadto dodała, że od 

czerwca ma zmienić się sytuacja dotycząca połączenia telefonicznego z ośrodkiem tj. połączenia nie 

będą odbywały się na infolinię tylko bezpośrednio do ośrodka. 

 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że należałoby przeanalizować obecną umowę  

z Centrum oraz zastanowić się nad ewentualną zmianą wykonawcy świadczącego usługi zdrowotne. 

Ponadto dodał, że problem ten występuje także w przychodniach prywatnych. Zauważył, że z roku 

na rok będzie coraz gorzej, gdyż społeczeństwo się starzeje.  

 Radny Arkadiusz Reding potwierdził, iż coraz więcej osób boryka się z tym problemem.  

Przypomniał, iż w roku ubiegłym odbyło się spotkanie z Prezesem Centrum na którym radni przeka-

zali swoje uwagi na temat funkcjonowania ośrodków zdrowia. Na spotkaniu zabrakło jednak pism 

argumentujących niezadowolenie pacjentów. Radny Arkadiusz Reding dodał, że każdy pacjent, który 

ma uwagi co do funkcjonowania ośrodków powinien składać je na piśmie do urzędu. Zauważył, że 

w przypadku kolejnej rozmowy z Prezesem Centrum wszelkie pisemne zażalenia stanowiłyby po-

twierdzenie faktu i argument w dyskusji. 

 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na stronie internetowej gminy należałoby zamie-

ścić informację, która wskazywać będzie, że zachodzą pewne niedociągnięcia ze strony działania 

ośrodków zdrowia z terenu gminy. Dodał, że jeżeli mieszkańcy gminy mają uwagi co do ich funk-

cjonowania, obsługi, czy dostępności lekarzy należy je przekazać z opisem zaistniałej sytuacji. 

 Pan Paweł Pleśniak – radca prawny stwierdził, że pisma z uwagami od mieszkańców gminy 

na temat działalności ośrodków zdrowia mogą być w przyszłości załącznikiem do oficjalnego pisma 

wystosowanego do Centrum. Ponadto dodał, że Centrum świadczy również swoje usługi w innych 
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gminach i w związku z tym należałoby podpytać sąsiednie gminy na temat tego jak u nich przedstawia 

się sytuacja dotycząca ilości lekarzy. 

 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wszystkie samorządy borykają się prawdopodob-

nie z takimi samymi problemami. 

 Pani Wójt poinformowała, że orientowała się jak przedstawia się sytuacja dotycząca ilości 

lekarzy w powicie mińskim. Dodała, że w gminach Dębe Wielkie czy Mińsku Mazowieckim wystę-

pują braki kadrowe. Pani Wójt poinformowała również, że są gminy w których swoje usługi świadczą 

inni usługodawcy, którzy radzą sobie bardzo dobrze. Stwierdziła, iż jest to szeroki temat do dyskusji. 

 Radny Waldemar Czaplicki poinformował, że od początku obecnej kadencji rady gminy  

na firmę Centrum skarżyli się mieszkańcy. Przypomniał, iż członkowie Komisji Społecznej odbyli 

spotkanie z Prezesem Centrum, jednak nie był on zainteresowany problemami i argumentacją zgła-

szaną przez radnych a także pracowników urzędu. Dodał, że jeżeli w sąsiednich gminach inne pod-

mioty świetnie sobie radzą to być może po kilku latach działalności Centrum na terenie gminy nale-

żałoby znaleźć inny podmiot, który będzie zapewniał te usługi z należytą starannością. Dodał, że  

należy najpierw zastanowić się nad sposobem rozwiązywania umów. Dodał również, że według niego 

zobowiązania podmiotu Centrum zawarte w umowie nie zostały dopełnione. 

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby mieszkańcy gminy zgłaszali wszelkie swoje 

uwagi poprzez formularz, który zostanie zamieszczony na stronie oraz bezpośrednio do Urzędu 

Gminy. Dodał również, iż jest to temat, który powinna poruszyć Komisja Społeczna. Ponadto zau-

ważył, że zmiana usługodawcy wymaga wielu miesięcy przygotowań. 

 Radny Krzysztof Kuć poruszył kwestię dotyczącą środków z Polskiego Ładu na modernizację 

oczyszczalni ścieków w Retkowie oraz remontu drogi Szymankowszczyzna- Czarna- Mistów. Dodał, 

że do chwili obecnej żadna z powyższych inwestycji się nie rozpoczęła. 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż środki na powyższe inwestycje gmina 

otrzyma. Dodał, że niestety po raz kolejny zostały przesunięte terminy na podpisywanie umów, które 

upoważniałyby gminę do dalszego procedowania. Ponadto Przewodniczący Rady Gminy poinformo-

wał, że Bank Gospodarstwa Krajowego, który do tej pory nie był przygotowany do obsługi kilku 

tysięcy projektów ma opóźnienia proceduralne w przygotowywaniu dokumentacji.   

 Pani Monika Krupa w kwestii remontu drogi Szymankowszczyzna- Czarna- Mistów  

poinformowała, że gmina nie może rozpocząć procedury projektowej do momentu przejęcia działek, 

które wydzielone zostały na poszerzenie drogi. W chwili obecnej sprawa jest prowadzona  

u wojewody, mieszkańcy, którzy oddali cześć swoich działek powoli otrzymują decyzje. Dopiero 

wtedy kiedy wszyscy otrzymają decyzje i będą one prawomocne, gmina stanie się właścicielem tej 

drogi. Następnie Starostowo Powiatowe naniesie to na mapy a projektant będzie mógł pobrać mapę 

i przystąpić do opracowania projektu.    

 Radny Stanisław Szczepański zapytał jak przedstawia się sprawa dotycząca procedowania 

decyzji o warunki zabudowy na działkę w Łęce, na której planowana jest sortownia odpadów. 

 Pani Monika Krupa odpowiedziała, że Pani Wójt podpisała umowę z kancelarią prawną, która 

prowadzi sprawy dotyczące zarówno inwestycji planowanych w Łęce oraz na działce 406 w Pustel-

niku.  W kwestii inwestycji w Łęce poinformowała, że przygotowany został już przez urbanistę pro-

jekt decyzji o warunkach zabudowy, kancelaria naniosła również swoje poprawki i po weekendzie 

majowym ta decyzja zostanie wydana. Pani Monika Krupa poinformowała również, że wydana  

decyzja będzie negatywna.   

Ad. 8 

 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż w związku z tym, że projekt statutów został już 

omówiony kilkukrotnie, ponadto Przewodniczący Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa 

przedstawił zmiany wprowadzone w statucie w sprawozdaniu z posiedzenia Komisji Statutowej na-

leży przejść do jego przegłosowania.   

Radny Waldemar Czaplicki opuścił obrady, pomniejszając liczbę radnych do 12 członków. 
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Radna Dominika Siedlecka zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod go pod głosowanie wniosek radnej. 

Głosowanie: 12 głosów – za (głosowało 12 radnych). Wniosek został przyjęty. 
Radny Waldemar Czaplicki powrócił na obrady, powiększając liczbę radnych do 13 członków. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

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

Uchwała Nr XXXI/271/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie 

uchwalenia statutów sołectw – załącznik nr 7 

Ad.9 

 Pani Monika Krupa poinformowała, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

przetargu nieograniczonego działki nr 398 położonej w miejscowości Rządza. Jest to działka stano-

wiąca własność gminy, nie posiada ona dostępu do drogi, nie jest uzbrojona. Pani Monika Krupa 

dodała, że działka nie jest wykorzystywana przez gminę dlatego postanowiono przeznaczyć ją do 

sprzedaży zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami. 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 21 kwietnia odbyło się posiedzenie 

Komisji Społecznej, na którym to jej członkowie mieli pewne wątpliwości co do sprzedaży powyż-

szej działki. Wynikały one z niezrozumienia tematu. Dodał, że sam pojechał w teren celem obejrzenia 

tej działki. Stwierdził, iż nie ma do niej faktycznego dostępu, a ekonomiczną wartość ma wyłącznie 

dla podmiotów, które mają działkę obok. Dodał, że członkowie Komisji Społecznej dyskutowali na 

temat wyceny tej nieruchomości i twierdzili, że jest ona zbyt niska. Zauważył jednak, że jej sprzedaż 

będzie w trybie przetargowym, dlatego może okazać się, że zostanie sprzedana za dużo wyższa kwotę. 

Stwierdził również, że w przypadku sprzedaży tej działki, gmina będzie otrzymywała z tego tytułu 

podatki. Dodał, że jeżeli nie ma innego pomysłu jak tą działkę zagospodarować, należy ją sprzedać. 

 Radna Janina Weselińska zauważyła, że na działce nr 398 przebiega rów melioracyjny  

i w przypadku jej sprzedaży może zostać zasypany, w związku z czym sąsiednie działki mogą zostać 

zalewane. 

 Pani Monika Krupa odpowiedziała, że rów przebiega przez prywatną działkę i tylko czę-

ściowo przechodzi przez powyższą działkę. Dodała, że właściciele działki prywatnej nie zasypali 

rowu a wręcz przeciwnie go udrożnili. Stwierdziła, że to samo należałoby zrobić w chwili obecnej na 

działce nr 398. Pani Monika Krupa dodała, że rów ten na pewno nie zostanie zasypany, gdyż dopro-

wadziłoby to do zalewania działek sąsiadujących.   

 Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że jeżeli rów jest oznaczony na mapach to wła-

ściciel działki nie powinien i nie ma prawa go zasypywać. 

 Pani Wójt poinformowała, że system melioracji w gminach został znacząco zaburzony przez 

wiele lat. Gmina Stanisławów również spotyka się z tym problemem przy projektowaniu dróg.  

W kwestii działki w Rządzy dodała, że najbardziej transparentnym rozwiązaniem jest przetarg, który 

wyznaczy cenę i właściciela tej działki. 

Radny Waldemar Czaplicki zapytał o koszt wykonanego operatu szacującego cenę działki 

oraz w jakiej formie odbędzie się przetarg? 

  Pani Monika Krupa w kwestii kosztu operatu odpowiedziała, że rzeczoznawca nie złożył jesz-

cze faktury za jego wykonanie. Natomiast w kwestii przetargu dodała, że będzie to przetarg nieograni-

czony, zostanie wywieszone ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w da-

nej miejscowości i każda zainteresowana osoba będzie mogła przystąpić do tego przetargu.   

 Pan Stanisław Domański – sołtys wsi Rządza poinformował, iż temat sprzedaży działki nr 

398 ciągnie się już kilka lat. Zauważył, że działka ta nie posiada dostępu do drogi i przechodzi przez 

nią rów odwadniający. Dodał, że jeżeli działka zostanie sprzedana właścicielowi działki sąsiedniej 

obiecał on, że ten rów ureguluje. 
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 Przewodniczący Rady Gminy zapytał radcę prawnego czy w procesie przetargowym można 

zapisać uwagę dotyczącą konieczności zachowania istniejącego rowu? 

 Pan Paweł Pleśniak poinformował, iż gmina może spróbować taki zapis zamieścić, jednak 

osoba, która będzie chciała przystąpić do przetargu z tego powodu mogłaby się z niego wycofać. 

 Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że osoba chętna zakupić powyższą działkę  ustnie 

deklaruje chęć zachowania, zabezpieczenia i utrzymania rowu. Dodał, że należałoby jednak sformu-

łować te zapisy w warunkach przetargu a później w zawartej umowie, aby nie doszło do sytuacji 

gdzie gmina sprzeda działkę i okaże się, że rów zostanie zasypany. 

 Pan Paweł Pleśniak stwierdził, że wpisane warunku dotyczącego zachowania istniejącego 

rowu do przetargu jest jak najbardziej zasadne.   

 Radna Dominika Siedlecka zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnej. 

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

przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 7 głosów – za, 6 głosów – wstrzymujących się (głosowało 13 radnych). Uchwała  

została podjęta. 

Uchwała Nr XXXI/272/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków jako działka o numerze 398 położonej w miejscowości Rządza, gm. Stanisławów, 

stanowiącej własność Gminy. – załącznik nr 8 

Ad. 10 

 Pani Monika Krupa poinformowała, że uchwała dotyczy zniesienia współwłasności z działek 

stanowiących własność gminy i osób fizycznych, położonych w miejscowości Retków. Dodała, że 

zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z 2006 r. gmina stała się 

współwłaścicielem działek wymienionych w uchwale w związku ze spadkiem przeprowadzonym po 

osobie zmarłej, która przed śmiercią zamieszkiwała na terenie Gminy Stanisławów i nie miała 

spadkobierców. Udział gminy w działkach stanowi 1/8. Pani Monika Krupa dodała, że zniesienie 

współwłasności nieruchomości następuje w formie umowy o zniesieniu współwłasności w ten 

sposób, że: działki nr 413 o pow. 1,00 ha oraz nr 414 o pow. 0,08 ha przechodzą na własność Gminy 

Stanisławów. Pozostałe działki przechodzą na rzecz osób fizycznych. 
Radny Michał Cudny opuścił obrady, pomniejszając liczbę radnych do 12 członków. 

Radna Dominika Siedlecka zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnej. 

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

przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 12 głosów – za, 1 głos – nie został oddany (głosowało 12 radnych). Uchwała została 

podjęta. 

Uchwała Nr XXXI/273/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości 

Retków, gmina Stanisławów. – załącznik nr 9 

Ad.11 

Pan Janusz Wieczorek – kierownik Referatu Oświaty poinformował, że zgodnie z ustawą  

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na tery-
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torium tego państwa, rada gminy może uchwalić zakres pomocy dla tych obywateli, którzy przeby-

wają na obszarze jednostki samorządu terytorialnego. Pan Janusz Wieczorek dodał, że zakres pomocy 

będzie polegał na: 

1) zakwaterowaniu, 

2) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej i innych produktów niezbędnych do bieżącego 

funkcjonowania, w tym odzieży, środków medycznych, opatrunkowych i leków, 

3) zakup artykułów żywnościowych lub zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego, 

4) wspieranie procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej, 

5) dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, i opieką nad 

dzieci i uczniami, 

6) finansowaniu przejazdu środkami transportu. 

Radny Michał Cudny powrócił na obrady, powiększając liczbę radnych do 13 członków. 

 Pan Paweł Pleśniak zgłosił uwagi co do powyższej uchwały, a mianowicie poprosił, aby § 1 

pkt. 3 otrzymał brzmienie: 

1) zakwaterowaniu, 

2) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej i innych produktów niezbędnych do bieżącego 

funkcjonowania, w tym odzieży, środków medycznych, opatrunkowych i leków, 

3) zakupu artykułów żywnościowych lub zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego, 

4) wspieraniu procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej, 

5) dofinansowaniu zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, i opieką nad 

dzieci i uczniami, 

6) finansowaniu przejazdu środkami transportu. 

 Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie po-

prawki zgłoszonej przez radcę prawnego w imieniu Pani Wójt. 

  Głosowanie: 13 głosów –za (głosowało 13 radnych). Wniosek został przyjęty. 
Radna Dominika Siedlecka zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnej. 

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

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści z uwzględnieniem autopoprawki Wójta Gminy Stanisławów. 

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

Uchwała Nr XXXI/274/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 kwietnia 2022 r.  w sprawie 

określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na teryto-

rium tego państwa.  – załącznik nr 10 

Ad. 12 

 Pan Janusz Wieczorek poinformował, że zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu realizacji zadań zwią-

zanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 

rada gminy może upoważnić wójta do: 

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, 

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 r. o finansach publicznych, 

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jed-

nostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów in-

westycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. 

Pan Janusz Wieczorek dodał, że powyższy projekt uchwały umożliwia wprowadzenie zarządzeniem 

Wójta do budżetu (po stronie dochodów i wydatków) środków finansowych otrzymanych na 

podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
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zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym z Funduszu Pomocy) oraz upoważnia Wójta do 

przekazania odpowiednich kompetencji dotyczących realizacji zadań z tego zakresu kierownikom 

jednostek organizacyjnych. 

Radna Dominika Siedlecka zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnej. 

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

Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

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

Uchwała Nr XXXI/275/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie 

upoważnienia Wójta Gminy Stanisławów do dokonywania zmian w Uchwale Budżetowej 

Gminy Stanisławów na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów 

na lata 2022 - 2032 oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - w celu realizacji zadań związanych 

z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

– załącznik nr 11 

Ad. 13 

 Pani Danuta Słowik – Skarbnik Gminy przedstawiała zmiany w budżecie wraz z autopo-

prawką – załącznik nr 12, gdzie dodała, że dochody zostają zwiększone o kwotę 772 028,95 zł,  

wydatki natomiast o 802 028,95 zł. Wprowadza się również przychody na kwotę 150 000 zł z tytułu 

nagrody w Konkursie "Rosnąca Odporność". Pani Skarbnik dodała, że zwiększa się deficyt budżetu 

gminy o 150 000 zł, który będzie finansowany środkami z przychodów.   

Radna Dominika Siedlecka zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnej. 

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

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści z uwzględnieniem autopoprawki Wójta Gminy Stanisławów. 

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

Uchwała Nr XXXI/276/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2022 rok. – załącznik nr 13 

Ad. 14 

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

2022 w wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy. Dochody z uwzględnieniem autopoprawki 

zwiększa się o kwotę 772 028,95 zł, wydatki o 922 028,95 zł, natomiast przychody o 150 000 zł. 

Ponadto zmiany dokonane w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dotyczą wydatków 

majątkowych w przedsięwzięciu "Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy" – 

zwiększenie limitu 2022 r. o 120 000,00 zł (ogólny limit na 2022 r. – 1 020 000,00zł). 
Radna Dominika Siedlecka zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnej. 

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

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści z uwzględnieniem autopoprawki Wójta Gminy Stanisławów. 

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

Uchwała Nr XXXI/277/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie 

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

nr 14 

Ad. 15 
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 Pani Monika Krupa poinformowała, że w dniu 23 lutego 2022 r. przez Radę Gminy Stanisła-

wów została podjęta uchwała w spr. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego. Dodała, że 

w regulaminie z dnia 23 lutego 2022 r. § 7 brzmiał: 

Na targowisku gminnym zabrania się: 

1) prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazardowych, 

2) przebywania w stanie nietrzeźwym, 

3) spożywania napojów alkoholowych, 

4) używania substancji zmieniających świadomość, 

5) zaśmiecania terenu, 

6) niszczenia urządzeń i obiektów. 

Pani Monika Krupa poinformowała, że nadzór prawny zwrócił uwagę co do powyższych zapisów, 

aby zostały one wykreślone z uchwały. Dodała, że zapisy te są uregulowane w ustawach (o grach 

hazardowych, o przeciwdziałaniu narkomanii, o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alko-

holizmowi). 

Radna Dominika Siedlecka zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnej. 

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

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

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

Uchwała Nr XXXI/278/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca 

uchwałę nr XXVIII/254/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wy-

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

oraz wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego. – załącznik nr 15 

Ad. 16 

 Przewodniczący Rady Gminy zaapelował do wszystkich, aby zaangażowali się w pomoc star-

szym mieszkańcom przy składaniu wniosków o dofinansowanie do wymiany przestarzałego ogrze-

wania i docieplenia domu z programu „Czyste powietrze”. Dodał, że dzięki wymianom pieca w nie-

których gminnych miejscowościach znacznie poprawi się jakość powietrza. Ponadto zauważył, że 

znacznie wzrosła cena za węgiel. 

 Radny Arkadiusz Reding poinformował, iż w kilku miejscach na terenie gminy znajdują się 

urządzenia monitorujące jakość powietrza, w związku z czym poprosił o przygotowanie danych sta-

tystycznych nt. zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy w sezonie grzewczym. 

 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

XXXI sesję Rady Gminy Stanisławów. 
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