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Protokół Nr XXXII/2022 

z XXXII Sesji Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 30 maja 2022 roku. 

 

XXXII Sesja Rady Gminy Stanisławów odbyła się w dniu 30 maja 2022 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów i trwała od godz. 16:03 do godz. 18:51. Obrady odbyły 

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

Ponadto jedenaścioro radnych uczestniczyło w sesji osobiście, natomiast dwoje połączyło się zdalnie 

(w sesji nie uczestniczył Radny Krzysztof Kuć). 
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 XXXII 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 XXXI 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 zmiany uchwały nr XXV/223/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2022. (druk nr 288) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/186/2021 Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka oraz maksy-

malnej opłaty za wyżywienie w Gminnym Żłobku w Stanisławowie. (druk nr289) 

10. 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 

290) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (druk nr 291) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie. (druk nr 292) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 221206W poprzez wyłą-

czenie z użytkowania na terenie gminy Stanisławów. (druk nr 293) 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2022 rok. (druk nr 294)  

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

na lata 2022-2032. (druk nr 295) 

16. Zamknięcie obrad.  

Następnie w związku z brakiem uwag do przedstawionego porządku obrad, Przewodniczący 

Rady Gminy poddał go pod głosowanie. 

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

przyjęty.  

Ad. 3 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych czy mają uwagi do protokołu z XXXI Sesji 

Rady Gminy Stanisławów? 

 Radni nie zgłosili uwag. 

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

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 
Głosowanie: 13 głosów – za (w tym jeden głos nie oddany elektronicznie, lecz oddany ustnie). 

Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 4  

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację nt. sprawozdania dotyczącego pism, 

które wpłynęły do Rady Gminy w okresie między sesjami - załącznik nr 1. Dodał, że w ostatnim 

czasie odbył bardzo dużo spotkań zewnętrznych. Najważniejszym z nich było uczestnictwo  

w kongresie gmin wiejskich z całej Polski. Dodał, że było to  bardzo ciekawe spotkanie pod względem 

możliwości poznania rozwiązań i technologii jakie mogą wykorzystać gminy takie jak gmina 

Stanisławów do tego, aby trochę lepiej zarządzać różnymi aspektami funkcjonowania (finansowe, 

kanalizacja, oświetlenie). Ponadto odbyły się trzy kluczowe spotkania straży pożarnej (ćwiczenia 

powiatowe w Rządzy, zawody gminne w Stanisławowie, 95- lecie OSP w Lubominie). Kilka dni temu 

odbyło się również spotkanie z przedstawicielami rolników z całego powiatu w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Stanisławowie. Przewodniczący Rady Gminy podziękował również harcerzom za 

organizację akcji sprzątania okolic przyszłej harcówki. Przekazał także informację, że 12 czerwca  

w Pustelniku odbędzie się piknik rodziny, a 18 czerwca odbędzie się 100- lecie OSP Czarna.  

 Pan Jacek Kruszewski – mieszkaniec gminy poprosił, aby przy miejscu pamięci  

w Suchowiźnie wykonany został podjazd, gdyż w tej chwili znajduje się tam glina. 

Ad. 5  

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

i z realizacji zadań między sesjami - załącznik nr 2. Pani Wójt poinformowała również, że w dniu 

dzisiejszym Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru wniosków z rządowego funduszu 

„Polski Ład”, z czego gmina Stanisławów w ramach programu inwestycji strategicznych II edycji 

otrzymała prawie 8 000 000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów 

wraz z odwodnieniem dróg tj. 6 987 250 zł oraz na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy 

Stanisławów (w domyśle Goździówka i Zalesie) na kwotę 997 500,00 zł.  Pani Wójt stwierdziła, że 

powyższe dofinansowanie na pewno pobudzi działalność gminy. Dodała, że uczestnicząc  

w uroczystości 95- lecia OSP w Lubominie została uhonorowana i otrzymała brązowy medal za 

zasługi dla pożarnictwa od Związku Ochotniczych Straży Pożarniczych Województwa 

Mazowieckiego. W związku z powyższym serdecznie podziękowała za otrzymany medal, dodała, że 

jest to dla niej olbrzymia nobilitacja i zobowiązanie dla dalszego działania dla poprawy 

bezpieczeństwa. Pani Wójt poinformowała, że od początku kadencji kładzie nacisk na wsparcie 

straży, gdyż są to jednostki pomocnicze, które  mocno wspierają Nas wszystkich. Dodała, że nie 

ustanie w działaniach, jeżeli chodzi o wsparcie dla straży, ich floty, modernizacji i remontów strażnic.  
  Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że OSP obok harcerstwa to dwie rzeczy z których 

gmina może być dumna. Pogratulował p. Wójt za pozyskanie kolejnych środków. Stwierdził, że  
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w najbliższym czasie należy będzie przejrzeć i zaktualizować cały plan inwestycyjny, aby wszystkie 

najważniejsze inwestycje zostały zrealizowane. Dodał, że kluczowym punktem, oprócz remontu 

oczyszczalni ścieków w Retkowie będzie wykonanie kolejnego odcinka kanalizacji łączącego 

oczyszczalnię z południową częścią gminy. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że będzie to 

gigantyczne wyzwanie pod względem organizacyjnym i formalnym.  

Ad. 6 

Radny Waldemar Czaplicki – Przewodniczący Komisji Społecznej, Ekologii  

i Bezpieczeństwa przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Społecznej, Ekologii  

i Bezpieczeństwa - załącznik nr 3. Dodał, że oba posiedzenia komisji dotyczyły tematu ośrodków 

zdrowia funkcjonujących na terenie gminy. Stwierdził, iż nie wszystkie postanowienia zawarte  

w umowie ze spółką Centrum zostały przez nią zrealizowane. Zauważył, że jest to bardzo ważny 

temat dla gminy. Ponadto drugim i ważnym tematem jakim w ostatnim czasie zajmowali się 

członkowie komisji było Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stanisławów.  
Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnego Waldemara Czaplickiego o wyjaśnienie jakich 

konkretnie punktów w umowie nie realizuje spółka Centrum? 

Radny Waldemar Czaplicki odpowiedział, że należy przeanalizować umowę i wyciągnąć 

odpowiednie wnioski. Dodał, że członkowie komisji rekomendowali, że jeżeli usługi Centrum nie 

zostaną dostosowane to tego co znajduje się w umowie, to należy będzie poszukać innego podmiotu 

świadczącego usługi medyczne. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy członkowie Komisji Społecznej, Ekologii  

i Bezpieczeństwa na posiedzeniu zdefiniowali które punkty nie są realizowane? 

Radny Waldemar Czaplicki poinformował,  że umowa zawiera dwa wątki. Pierwszy z nich to 

wątek medyczny, w którym określony jest zakres świadczeń medycznych, a drugi z nich to sprawy 

dotyczące adaptacji i remontów dwóch lokali (Stanisławów i Pustelnik), które dzierżawi Centrum.  

Ponadto zauważył, że na bieżąco na komisji nie udało się tego przeanalizować.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby bardzo szczegółowo umowa z Centrum została 

przeanalizowana, po czym radnym oraz mieszkańcom należy będzie przedstawić jakie punkty są 

niezrealizowane. Dodał, że ogólne stwierdzenia nic nie wniosą. Ponadto należy zastanowić się jakie 

alternatywy ma gmina, w zakresie zmiany usługodawcy. Przypomniał również, że zapewnienie 

podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązkiem gminy.  

Radny Waldemar Czaplicki stwierdził, że precyzyjna analiza umowy wymaga czasu.  

W kwestii adaptacji lokalów w których świadczone są usługi dodał, że w Stanisławowie lokal ten 

został dostosowany do standardów zawartych w umowie, natomiast w Pustelniku w ogóle nie zostały 

dokonane remonty ani adaptacje.  

Radna Janina Weselińska poinformowała, że dr Padabed wrócił do ośrodka w Pustelniku, 

jednak zostało to wykonane kosztem ośrodka w Stanisławowie, w którym teraz nie przyjmuje. 

Dodała, że jest to bardzo dobry lekarz do którego chodzi bardzo dużo  mieszkańców. Radna Janina 

Weselińska stwierdziła również, że lekarze posiadają różne specjalizacje i mieszkańcy są z nich 

zadowoleni.  

Radna Elżbieta Król przypomniała, że przy podpisywaniu umowy z firmą Centrum radni 

prosili, aby nie było rotacji wśród lekarzy. Dodała, że w ośrodkach są braki kadrowe i nie ma stałych 

przyjmujących lekarzy. Radna Elżbieta Król powiedziała, że głównym sygnałem wysyłanym przez 

mieszkańców jest brak kontaktu telefonicznego, gdyż nie można było dodzwonić się bezpośrednio 

do ośrodków, lecz przez centralę. Ponadto zauważyła, że mieszkańcy chwalą lekarzy za ich 

profesjonalizm. W związku z czym stwierdziła, że zerwanie umowy z Centrum może przyczynić się 

do tego, że gmina poniesie wielkie konsekwencje.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że należałoby wystosować pismo do Centrum  

z prośbą o wyjaśnienie, kiedy zapisy które wynikają wprost z umowy zostaną zrealizowane. Ponadto 
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poprosił, aby członkowie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa za trzy-cztery miesiące 

określili, czy część z tych zapisów już udało się zrealizować.  

Radny Zygmunt Ochman – Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki przedstawił 

sprawozdanie z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki –  załącznik nr 4.   

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

sprawozdanie z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – załącznik nr 5. 
Przewodniczący Rady Gminy po przedstawieniu sprawozdania z Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji, która zajmowała się petycją ws. Studium stwierdził, że jest to jeden z kluczowych tematów 

gminy. Dodał, że wykonawca wybrany w przetargu pod koniec poprzedniej kadencji z przyczyn 

subiektywnych i obiektywnych nie wywiązuje się z umowy. Nie jest ona wykonana pod względem 

czasu i zakresu. Dodał, że p. Sienkiewicz – urbanistka argumentowała opóźnienia brakiem zespołu, 

chorobami i swoim wiekiem. Stwierdził, że wraz z p. Wójt ma obawy czy firma ta dokończy 

skutecznie i efektywnie Studium. Zauważył, że ewentualne rozwiązanie umowy z p. urbanistką nie 

będzie spójne z  tym, że rada gminy popiera petycję w spr. Studium o jej przyspieszenie, a z drugiej 

strony będzie chciała rozwiązać umowę. Dodał, że być może skuteczniejszym rozwiązaniem okaże 

się znalezienie innej firmy, która sprawnie przystąpi do aktualizacji Studium.   

Pani Wójt przypomniała, że objęła patronat nad Studium w listopadzie 2019, kiedy to została 

wójtem gminy. Dodała, że przetarg został formalnie przeprowadzony i pozostało jej jedynie 

podpisanie umowy. Stwierdziła, że po 4 latach i doświadczeniu jakie zdobyła na stanowisku wójta, 

tego dokumentu teraz by nie podpisała. Dodała, że nabrała olbrzymie doświadczenie, jeżeli chodzi  

o organizację gminy, o to co powinna wykonać i jakie kroki przedsięwziąć. Zauważyła, że w tamtym 

okresie tj. w 2019 r. nie był to odpowiedni moment, aby podchodziła do tak poważnego tematu jakim 

jest Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stanisławów. Ponadto dodała, że nie obarcza 

nikogo winą. Stwierdziła, że umowa  powinna zostać podpisana przez osoby, które ten temat podjęły 

w 2019 r. przed rozpoczęciem VIII kadencji. Pani Wójt dodała, że z zadaniem tym się zmierzyła, 

jednak nadeszła pandemia, różne choroby i pewna niedyspozycja z każdej strony i temat był i jest 

przedłużany. Dodała, że z własnego, wieloletniego doświadczenia nie zdarzyło jej się, aby jakieś 

zadanie nie zostało wykonane do końca tzn. to czego się podejmie realizuje. Wyraziła nadzieję, że 

dojdzie do wyłożenia Studium i dokończenia tego tematu. Jednak dodała, że jest wiele różnych 

czynników oprócz tego olbrzymi nakład różnych działań, które spowalniają ten temat. W związku  

z powyższym p. Wójt poprosiła wszystkich o cierpliwość. Dodała, że na terenie gminy dzieje się 

bardzo dużo i jest wiele priorytetów i zadań, które wykonać należy i powyższe zadanie jest jednym  

z nich, ale powinno zostać według niej wykonane w następnej kadencji.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że każde sołectwo chce, aby dokument ten został 

przygotowany opcjonalnie i należy pamiętać, że jest to dokument, który przygotowuje się raz na 15-

20 lat.  

Pan Edward Moskal – sołtys wsi Zawiesiuchy poinformował, iż jest jednym z autorów petycji, 

którą rozpatrywała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Dodał, że Studium Zagospodarowania 

Przestrzennego jest podstawowym dokumentem, który jest niezbędny w planowaniu rozwoju Gminy 

Stanisławów. Stwierdził, że gmina nie wykona ani jednego kroku, jeżeli chodzi o wykorzystanie 

funduszy jeżeli nie będzie Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Studium jest wyznacznikiem 

kierunków i rozwoju gminy, gdzie będą prowadzone drogi, kanalizacja i zabudowa. Jest to bardzo 

ważne, aby to Studium jak najszybciej się ukazało. Dodał, że należy przeanalizować co w obecnej 

sytuacji należy zrobić. Stwierdził, że jeżeli wykonawca wskazuje na to, że gmina dalej będzie czekać 

to nie należy się wahać i rozwiązać z nim umowę. Sam zna takie biura, które mogą zrobić to szybko, 

aby ta sprawa została już zakończona dla dobra całej gminy. Ponadto pogratulował p. Wójt za 

pozyskiwanie tak ogromnych środków, dzięki którym można zrealizować inwestycje, które pchną 

gminę do przodu. Jednak zauważył, że do tego wszystkiego potrzebny jest podstawowy dokument 

jakim jest Studium, gdyż od niego przechodzi się do planów zagospodarowania przestrzennego.  



Strona 5 z 12 

 

 Przewodniczący Rady Gminy sprostował, że Studium Zagospodarowania Przestrzennego 

gmina posiada, ale jest aktualizowane w stosunku do dzisiejszych potrzeb i zmian. Dodał, że 

odpowiednie zaktualizowanie Studium jest niezbędnym elementem do przyspieszenia rozwoju gminy 

oraz do rozwoju wszystkich inwestycji dla każdej osoby fizycznej.  

Pan Edward Moskal stwierdził, że dokumenty (podkłady geodezyjne), które stanowią 

podstawę Studium w rejonie Zawiesiuch są sprzed 30 lat. Widnieją na nim takie rzeczy, których już 

dawno nie ma.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż dokumenty te mają już tyle lat, gdyż Studium 

ma już 20 lat. Obecny stan jest zupełnie inny i dlatego należy to Studium zaktualizować w każdej 

wiosce.  

Radny Waldemar Czaplicki poinformował, że Studium to aktualna sytuacja na terenie gminy 

w terenie. Dodał, że należy się zastanowić co zostało już wykonane i w jakiej jest to jakości.  

W kwestii map dostarczonych przez p. urbanistkę dodał, że wiele miejscowości gminnych miało co 

do nich duże wątpliwości. Nie można przyjąć nowelizacji, która jest oparta na mapach sprzed 30 lat.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż w chwili obecnej nie wiadomo czy mapy, 

które wstępnie otrzymała gmina od p. urbanistki są oparte na mapach geodezyjnych sprzed 30 lat. 

Dodał, że to na czym w chwili obecnej opiera się zespół p. urbanistki tego gmina nie wie i należy to 

sprawdzić.  

Radny Arkadiusz Reding przypomniał, że w sierpniu 2019 roku odbyło się spotkanie  

z p. Małgorzatą Sienkiewicz z Pracowni Urbanistycznej, która powiedziała, że czas na opracowanie 

Studium wynosić będzie 1,5 roku. Dodał, że jest już maj 2022 roku, a Studium nie zostało 

opracowane. Stwierdził, że Studium jest bardzo ważnym dokumentem dla rozwoju gminy. Należy 

będzie rzetelnie przeanalizować wykonanie umowy i podjąć decyzję w jakim kierunku gmina będzie 

zmierzała. Podziękował p. Wójt za pozyskiwanie ogromnych środków finansowych, jednak bez 

odpowiedniego dokumentu jakim jest Studium ciężko będzie realizować duże inwestycje. Ponadto  

i mieszkańcy gminy będą mieli utrudnioną działalność w zakresie budownictwa.   
  Radny Robert Rurka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie  

z posiedzenie Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 6. 

Ad. 7 

 Radny Arkadiusz Reding poruszył kwestię dotyczącą budowy chodnika w Pustelniku przy ul. 

Szkolnej. Wyraził radość z tego, iż jest on budowany, gdyż zwiększy to poziom bezpieczeństwa, przy 

bardzo ruchliwej ulicy. Ponadto dodał, że przy budowie chodnika została naruszona nawierzchnia ul. 

Szkolnej, gdzie na odcinku 500 m zostało wykonanych 14 cieć o szerokości 50 cm. W związku  

z powyższym Radny Arkadiusz Reding poprosił p. Leonarda Zdanowicza – radnego powiatowego, 

aby uwzględnić naprawę tej drogi przy składaniu wniosków do budżetu powiatu.  Następnie poruszył 

temat dotyczący termomodernizacji budynku szkoły w Pustelniku. Dodał, że zbliżają się wakacje  

w związku z czym poprosił, aby przetarg i remont rozpoczął się na początku wakacji, gdyż jest to 

olbrzymia inwestycja i duże prace do wykonania. Zauważył, że okres wakacyjny jest czasem najlep-

szym kiedy taką dużą inwestycję można w szkole wykonać.  

 Pan Leonard Zdanowicz w kwestii ul. Szkolnej w Pustelniku powiedział, iż postara się zając 

tym tematem. 

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

w kwestii termomodernizacji budynku szkoły w Pustelniku odpowiedziała, że gmina oczekuje na 

dokumentację sanitarną, jeżeli ją otrzyma, przetarg zostanie niezwłocznie ogłoszony.   

 Pan Edward Moskal poprosił, aby na wszystkich tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie 

gminy znajdował się herb Stanisławowa oraz napis Gmina Stanisławów i nazwa danego sołectwa.   

 Pan Jacek Kryszewski ponownie poprosił o wykonanie zjazdu przy miejscu pamięci w Su-

chowiźnie. Przypomniał również, że we wcześniejszym czasie prosił o wykonanie brakujących ba-

rierek ochronnych przy strudze. Ponadto poprosił o wykonanie dwóch brakujących odcinków dróg  
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w miejscowościach Ładzyń i Suchowizna. Poruszył również kwestię ul. Spacerowej, a dokładnie jej 

dalszego odcinka bez nazwy w Stanisławowie na której stoi woda, która zalewa okoliczne działki.  

W związku z powyższym poprosił o wykonanie odwonienia tej ulicy.    

 Pani Wójt odpowiedziała, że musi szczegółowo zapoznać się z tematem odwodnienia powyż-

szej drogi i postara się tą sprawę załatwić.  

 Pani Monika Krupa w kwestii barierek odpowiedziała, że projektant wykonał już ich wycenę 

i jeżeli będą środki w budżecie to zostaną one wykonane.  

 Pan Jacek Kruszewski poprosił również o wykonanie skrzyżowania równorzędnego w Zale-

siu, gdyż dochodzi tam do wypadków.  

 Pan Wacław Płókarz – mieszkaniec gminy poruszył temat, który od dłuższego czasu mocno 

irytuje mieszkańców zarówno Zalesia i Goździówki, a mianowicie temat dotyczący objazdu w po-

wyższych miejscowościach w związku z  modernizacją drogi 637. Mieszkańcy zbierali podpisy pod 

petycją skierowaną do policji w tym zakresie. On sam podjął działania i zwrócił się do p. posła, jednak 

nie otrzymał żadnej odpowiedzi, zwracał się również do radnego powiatowego oraz do przewodni-

czącego Komisji Rewizyjnej. Dodał, że mieszkanki z Goździówki próbowały zorganizować zebranie  

z sołtysem z Goździówki i p. Wójt jednak przekazały mu, że zostały wyśmiane. Sam osobiście zgłosił 

się do komendanta policji, który kazał wszelkie zdarzenia z drogi związane z przekroczeniem pręd-

kości zgłaszać na mapę zagrożeń. Dodał, że na drodze w Zalesiu nikt z włączających się do ruchu nie 

respektuje znaku STOP. Ponadto p. Wacław Płókarz poinformował, że otrzymał również telefon  

z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, gdzie uzyskał informacje, iż gmina wiedziała co 

będzie działo się w związku z modernizacją drogi 637  i była na spotkaniu na którym mogła wymusić 

na wykonawcy wykonanie nakładki asfaltowej w Zalesiu i Goździówce.  Następnie poruszył temat 

dot. pozyskiwania nowych źródeł wody, gdzie zapytał na jakim etapie jest gmina? Zapytał również 

o targowisko gminne. Ponadto dodał, że chciałby publicznie cofnąć słowa uznania, które kierował do 

Radnego Zygmunta Ochmana za opracowanie mapy drogowej- kolejnych inwestycji drogowych. Do-

dał, że niesłusznie wyraził swoje uznanie, gdyż to p. Dariusz Kraszewski – były zastępca wójta już 

wcześniej przygotował taką hierarchię inwestycji drogowych. Zapytał również p. Wójt czy wie ile 

osób niepełnosprawnych znajduje się na terenie gminy? 

 Pani Wójt w kwestii osób niepełnosprawnych odpowiedziała, że są to dane wrażliwie i nie 

jest zobligowana, aby odpowiedzieć na to pytanie.   

 Przewodniczący Rady Gminy w kwestii materiału, który wspólnie został przygotowany  

z p. Kraszewskim i zatwierdzony przez komisję poinformował, że był to plan, który w olbrzymiej 

większości został szybciej zrealizowany niż był planowany. W związku z tym Radny Zygmunt Och-

man podjął pracę nad stworzeniem kolejnego etapu i są to dwa zupełnie różne dokumenty.    

 Pani Wójt w kwestii modernizacji drogi 637 i objazdu przez Goździówkę i Zalesie poinfor-

mowała, że objazd ten jest objazdem formalnym. Dodała, że nie ma prawa domagać się, a jedynie 

może prosić, gdyż gmina nie jest ani wykonawcą ani inwestorem tejże inwestycji. Rola gminy ogra-

nicza się do tego, że w jakiś sposób może wspomagać mieszkańców poprzez ustawienie znaków czy 

współpracę z policją oraz działania związane z ułatwieniem prac dotyczących realizacji tej inwesty-

cji.  Nawiązała również do słów p. Płókarza dotyczących wyśmiania mieszkanek Zalesia i dodała, że 

nigdy w życiu nikogo nie wyśmiała i tego nie uczyni. Poprosiła o zważanie na wypowiadane słowa, 

gdyż godzą one w cały samorząd. Ponadto w kwestii telefonu z MZDW dodała, że nie będzie wypo-

wiadała się na ten temat, gdyż takiego telefonu nie otrzymała. Dodała, że oficjalnie objazd dotyczący 

inwestycji drogi 637 odbywa się, aż poprzez drogę A2. W związku z czym stwierdziła, że gmina 

wspomaga swoimi działaniami to co dzieje się w Goździówce i Zalesiu. Poprosiła o dalszą cierpli-

wość. Przypomniała również, że gmina otrzymała środki na to, aby wybudować odcinek drogi na 

trasie poprzez miejscowości Goździówka i Zalesie.  
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 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uzgodnienie projektu organizacji ruchu na 

czas modernizacji drogi 637 było wykonywane w latach 2008- 2009 i być może to wtedy była moż-

liwość, aby gmina postawiła swoje warunki dotyczące objazdu.   

 Pan Wacław Płókarz poinformował, że mieszkańcy zostali pozostawieni na lodzie. 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przed wykonaniem nakładki asfaltowej  

w najbliższym czasie musi nastąpić szybka poprawa jakości drogi w Zalesiu i Goździówce.  

 Pan Jacek Kruszewski poprosił o to, aby o każdych pracach wykonywanych przez gminę na 

terenie sołectw powinien być informowany sołtys bądź rada sołecka.  

 Pan Wacław Płókarz przeprosił p. Wójt i powiedział, że temat śmiechu nie dotyczył jej osoby. 

Mieszkanki Goździówki udały się do sołtysa tejże miejscowości, prosząc o zorganizowanie spotkania 

z p. Wójt i to on je wyśmiał.  

 Pani Wójt powiedziała, że jeżeli potrzebnie jest spotkanie z mieszkańcami to należy to zor-

ganizować z p. sołtysem Goździówki i na to spotkanie na pewno dotrze. 

Ad. 8 

Pani Hanna Pietrzyk – Sekretarz Gminy poinformowała, że projekt uchwały został przygoto-

wany w związku z dwoma zmianami w budżecie, które polegały na zwiększeniu środków na współ-

pracę z organizacjami pozarządowymi. W związku z powyższym w rozdziale 6 zmieniony został  

§ 6 ust. 1. Ponadto w rozdziale 9 w § 9 pkt 1 została zmieniona ogólna kwota ze 120 000 zł na 180 000 

zł, z czego 145 000 zł zostało przeznaczone na dotacje dla podmiotów wyłonionych w trybie kon-

kursu i 35 000 zł w innych trybach (wcześniej było to 96 000 zł dotacji w trybie konkursu, a 24 000 

w innych trybach). Pani Sekretarz dodała, że zmieniony został również rozdział 10 § 10 w ten sposób, 

że w miejsce daty „31 maja 2022 r.” wpisuje się datę „31 maja 2023 r.”.  

Radny Waldemar Czaplicki opuścił obrady, pomniejszając liczbę radnych do 12 członków. 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod go pod głosowanie wniosek radnego.  

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 XXXII/279/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXV/223/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego 

programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.– załącznik nr 7  

Ad.9 

Radny Waldemar Czaplicki powrócił na obrady, powiększając liczbę radnych do 13 członków. 

  Pan Janusz Wieczorek – Kierownik Referatu Oświaty poinformował, że ustawa z dnia 17 

listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym wprowadziła w ustawie z dnia 4 lutego  

2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, przepisy określające dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt 

dziecka w żłobku. Dofinansowanie to przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka, jeżeli nie 

został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 

listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Przez opłatę za pobyt dziecka w żłobku rozumie 

się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku z uwzględnieniem 

przyznanych zniżek. Do opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku nie wlicza się opłaty za 

wyżywienie. Dofinansowanie wynosi 400zł miesięcznie na dziecko w żłobku, nie więcej jednak niż 

wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku. W przypadku Żłobka  

w Stanisławowie dodał, że dofinansowanie to wynosić będzie 250 zł. Dofinansowanie to będzie 

wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przekazywał na rachunek bankowy Gminnego Żłobka 
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w Stanisławowie. Dodał, że dofinansowanie będzie przysługiwało dla dzieci, które nie mają roku, na 

pierwsze dziecko oraz na dziecko, które skończyło 3 lata. Dodał, że w Gminnym Żłobku jest tych 

dzieci jedenaścioro. Następnie p. Janusz Wieczorek zgłosił autopoprawkę w § 1 pkt 1 który otrzymuje 

brzmienie: 

1) postanowieniu § 3 nadaje się nowe następujące brzmienie: 

 „1. Stawki opłat określone w § 1 obowiązują na czas realizacji projektu, jednak nie dłużej niż do 31 

grudnia 2022 r.  

2. Rodzicom, którym zostało przyznane dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka  

w żłobku, o którym mowa w art. 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat  

3 (Dz. U. z 2021 r, poz. 75 ze zm.), opłata, o której mowa w § 1 pkt. 1 podlega obniżeniu o wysokość 

tego dofinansowania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki p. Wójt. 

 Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). 
 Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

Głosowanie: 11 głosów – za, 2 głosy – nie zostały oddane (głosowało 11 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 XXXII/280/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XX/186/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie 

w Gminnym Żłobku w Stanisławowie. – załącznik nr 8 

Ad. 10 

 Pani Wójt przekazała, że z powodu złożonej rezygnacji przez p. Wiesławę Berchman z funkcji 

sołtysa wsi Prądzewo- Kopaczewo, na początku maja odbyły się wybory nowego sołtysa, którym 

została p. Urszula Milewska. Pani Wójt dodała, że chciałaby zaprosić obie panie na kolejną sesję na 

której to chciałaby podziękować p. Wiesławie Berchman za jej wieloletnia współpracę i prace na 

rzecz sołectwa.  
 Pani Sekretarz poinformowała, że w związku z rezygnacją sołtysa wsi Prądzewo-Kopaczewo 

konieczne jest podjęcie nowej uchwały po wyborach nowo wybranego sołtysa. Ponadto dodała, że 

stawki wynagrodzenia za inkaso pozostają bez zmian. 
Radna Elżbieta Król 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: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Uchwała została podjęta. 
Uchwała Nr XXXII/281/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 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 9  

Ad. 11  

 Pani Monika Krupa poinformowała, że w dniu 11 marca 2022 r. do Rady Gminy wpłynęła 

petycja złożona przez mieszkańców gminy Stanisławów, dotycząca opracowania Studium 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stanisławów. W dniu 16 maja odbyło się posiedzenie 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na którym jej członkowie w całości uznali petycję za zasadną.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że rada przyjmuje petycję i kierunkowo się  
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z nią zgadza, jednak należy zaznaczyć, że niektóre punkty w niej zawarte mogą zostać zrealizowane 

w późniejszym okresie, jeżeli okaże się, że należy będzie zmienić wykonawcę Studium.   

Radny Michał Cudny opuścił obrady, pomniejszając liczbę radnych do 12 członków. 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

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 XXXII/282/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji. – załącznik nr 10  

Ad.12  
Pani Sekretarz poinformowała,  że w dniu 22 marca br. Rada Gminy Stanisławów na sesji 

rozpatrzyła skargę na działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie, uznając ją 

za niezasadną. Skarżący reprezentowany przez pełnomocnika pismem z dnia 14 kwietnia 2022 r. za 

pośrednictwem RG złożył skargę na ww. uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pani 

Sekretarz stwierdziła, że na uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi, nie przysługuje skarga ani 

odwołanie, natomiast można jedynie ponowić skargę. Ponadto Pani Sekretarz poinformowała, że do 

WSA wraz z uchwałą zostanie przekazana odpowiedź na skargę wnioskująca o odrzucenie. Pani 

Sekretarz w kwestii uzasadnienia do uchwały poinformowała, że w pierwszym akapicie nastąpiły 

drobne zmiany stylistyczne i brzmieć on będzie:  

„Rada Gminy Stanisławów podjęła uchwałę nr XXX/266/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie na 

podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy 

Kodeks postępowania administracyjnego uznając skargę na działania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Stanisławowie za bezzasadną.” 

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

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie zgłoszonej autopoprawki  

p. Wójt. 

 Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

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

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści z uwzględnieniem autopoprawki Wójta Gminy Stanisławów. 

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

Uchwała Nr XXXII/283/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2022 r.  w sprawie prze-

kazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.  – załącznik nr 11 

Ad. 13 

 Pan Monika Krupa poinformowała, że droga o numerze 221206W położona w miejscowości 

Ładzyń posiada status drogi publicznej i zgodnie z ustawą o drogach publicznych oraz 

rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny podlegać drogi publiczne i uch usytuowanie, nie ma możliwości w tej chwili na wykonanie 

dokumentacji na przebudowę powyższej drogi ze względu na istniejące zagospodarowanie.  

W związku z tym postanawia się zdjąć tą drogę z kategorii dróg publicznych.   
Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 
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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 XXXII/284/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie po-

zbawienia kategorii drogi gminnej nr 221206W poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie 

gminy Stanisławów. – załącznik nr 12 

Ad. 14 

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

prawką – załącznik nr 13. Dodała, że zmiany w budżecie dotyczą zarówno zadań własnych i zleco-

nych. Po stronie zadań zleconych budżet zostaje zwiększony o 216 014 000 zł i zadania zlecone 

przedstawiają się następująco: 

Zadania zlecone 

1) Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększa się plan 

dochodów i wydatków o kwotę 202 095,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków 

osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.  

2) Dział 855 - Rodzina, rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze - zwiększa się plan 

dochodów i wydatków o kwotę 13 919,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia 

wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 

Zadania własne 

Dochody Zmiany zawarte w Tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2022” 

dotyczą: 

1) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - po analizie 

realizacji budżetu, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku 

od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (rozdz. 75615) i jednocześnie zwiększa się plan  

z tego tytułu i o tę samą kwotę w rozdziale dotyczącym osób fizycznych (rozdz. 75616). 

- rozdz. 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń - wprowadza się plan dochodów na kwotę  

33 151,35 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  

w obrocie hurtowym (§ 0270). 

2) Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększa się plan 

dochodów o kwotę 23 797,40 zł z tytułu końcowego rozliczenia przedsięwzięcia "Patrz tam gdzie 

wzrok nie sięga" w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów" (przedsięwzięcia nr 2020-

1-PMU-3164 i 2020-1-PMU-3166 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 20 227,80 zł 

oraz budżetu państwa - 3 569,60 zł). Projekt realizowany był w 2021 r. poprzez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji. 

3) Dział 852 - Pomoc społeczna: - rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększa 

się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 634,00 zł na realizację wieloletniego rządowego programu 

"Posiłek w szkole i domu" (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Nr WF-

I.3112.17.85.2022 z 10 maja 2022 r. - zadanie realizowane przez GOPS w Stanisławowie). 

- rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - zwiększa się plan dochodów w § 2700 na łączną 

kwotę 12 763,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i obsługę zadania - pomoc 

obywatelom Ukrainy, tj. wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz zapewnienie posiłku 

dla dzieci i młodzieży w szkołach. 

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność - wprowadza się plan dochodów na kwotę 30 820,00 zł 

jako dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021 - 2025 

(pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Nr WF-I.3112.17.82.2022 z 10 

maja 2022 r.). 

Następnie p. Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie wydatków. 
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Zmiany po stronie wydatków, zawarte w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów 

na rok 2022” zwiększają plan łącznie o kwotę 328 179,75 zł. 

Główne zmiany dotyczą: 

1) Dział 750 - Administracja publiczna: - rozdz. 75023 - Urzędy Gmin ( miast) i miast na 

prawach powiatu - z tytułu wzrostu cen gazu zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 797,40 zł  

z przeznaczeniem na ten cel (§ 4260). 

2) Dział 851 - Ochrona zdrowia: - rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 

zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 151,35 zł na zadania realizowane w ramach programu 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 (§ 4170, 4210, 4260  

i 4300). Środki na ten cel pochodzą z części opłaty alkoholowej w obrocie hurtowym. 

3) Dział 852 - Pomoc społeczna: - rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zmniejsza 

się plan wydatków o kwotę 4 349, 30 zł w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. 

Zmiany dokonuje się na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Stanisławowie. 

- rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę  

12 763,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy: - w § 3110 - Świadczenia społeczne 

- na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy - 10 380,00 zł, - w § 4300 - Zakup usług 

pozostałych - na wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach - 2 383,00 zł. Wydatki finansowane są 

ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. 

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 820,00 zł  

 przeznaczeniem na zadania wynikające z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025. 

Zwiększenie finansowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 

4) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała 

działalność - zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1 638,19 zł, z przeznaczeniem na 

zagospodarowanie działki wiejskiej na potrzeby mieszkańców wsi Zawiesiuchy - zakup altany  

(§ 4210 - 1 552,09 zł i § 4300 - 86,10 zł). Zmiany dokonuje się w ramach przedsięwzięć Funduszu 

Sołeckiego zgodnie z decyzją mieszkańców podjętą na zebraniu wiejskim w dniu 06.05.2022 r.. 

Środki przesuwa się z działu 921, rozdz. 92195 z dofinansowania wiejskich imprez integracyjnych 

(§ 4210 - 638,19 zł i § 4300 - 1 000,00 zł). Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane 

w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. przedstawia tabela Nr 5 stanowiąca załącznik do niniejszej 

uchwały. 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

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

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści z uwzględnieniem autopoprawki Wójta Gminy Stanisławów. 

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

Uchwała Nr XXXII/285/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Stanisławów na 2022 rok. – załącznik nr 14 

Ad. 15 

 Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza 

Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2022 - 2032”, dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2022 

w wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy, gdzie po stronie dochodów i wydatków zwiększa 

się budżet o  460 098, 013 zł. W wyniku tych zmian deficyty nie ulega pomniejszeniu ani 

zwiększeniu. 

Radny Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez czytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13 radnych). Wniosek został przyjęty. 
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 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 XXXII/285/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2022-2032. – załącznik nr 15 

Ad. 16 

 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

XXXII sesję Rady Gminy Stanisławów. 

 

 

 Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Izabela Zagórska       Waldemar Zbytek 

 

 

 
 


