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Protokół Nr XXXIII/2022 

z XXXIII Sesji Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 22 czerwca 2022 roku. 

 

XXXIII Sesja Rady Gminy Stanisławów odbyła się w dniu 22 czerwca 2022 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów i trwała od godz. 16:02 do godz. 17:51. Obrady odbyły 

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

Ponadto trzynaścioro radnych uczestniczyło w sesji osobiście, (w sesji nie uczestniczył Radny 

Kowalczyk Paweł).  
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 XXXIII 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 XXXII 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. Debata nad „Raportem o stanie Gminy za 2021 rok”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stanisławów. (druk nr 296) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. (druk nr 297) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stanisławów absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok. (druk nr 298) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2022 rok. (druk nr 

299) 

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

wów na lata 2022-2032. (druk nr 300) 

14. Zamknięcie obrad.   
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych czy mają uwagi do powyższego porządku 

obrad?  

Następnie w związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał go pod 

głosowanie. 
Głosowanie: 13 głosów – za.  Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3 

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

Rady Gminy Stanisławów? 

 Radni nie zgłosili uwag. 

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

z dnia 30 maja 2022 r. 
Głosowanie: 13 głosów – za . Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację na temat sprawozdania dotyczącego 

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

czasie dotarły trzy pisma. Dyżury Rady Gminy odbywają się w dalszym ciągu w poniedziałki,  

w Urzędzie Gminy lub w zależności od potrzeb są organizowane w terenie. Przewodniczący Rady 

Gminy pogratulował świetnej współpracy wsi Czarna, Szymankowszczyzna i Borek Czarniński przy 

zorganizowaniu Jubileuszu 100-lecia działalności OSP Czarna. Kolejne piękne, historyczne 

spotkanie z udziałem harcerzy, odbyło się za sprawą pana Bogdana Kuć w Sokólu i zgromadziło 

liczne grono dorosłych i młodzieży.   

Ad. 5 

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

i z realizacji zadań między sesjami - załącznik nr 2.  

Sekretarz Gminy - Pani Hanna Pietrzyk przedstawiła informację na temat wyborów 

uzupełniających do Rady Gminy z powodu rezygnacji Radnego Piotra Matusika w okręgu nr 13, 

obejmujących miejscowości: Rządza, Wólka Piecząca i Ołdakowizna. Termin wyborów wyznaczono 

na 24 lipca 2022r. W wyznaczonym terminie zarejestrowały się dwa komitety wyborcze. Kandydatów 

na radnych można było zgłaszać do godz. 24:00 dnia 20 czerwca 2022 r. Tylko jeden komitet zgłosił 

kandydata. W związku z tym, że zgłoszone są dwa komitety, termin zostaje wydłużony o 5 dni. Jeśli 

w tym terminie komitet nie zgłosi kandydata, mandat zostaje obsadzony bez głosowania.   

Następnie p. Sekretarz przedstawiła informację dotyczącą służby zdrowia, gdzie poinformowała, że 

odbyły się dwa spotkania z Panem Michałem Żukiem Dyrektorem ds. spraw inwestycji. Na spotkaniu 

zostały podjęte tematy dotyczące remontu Ośrodka Zdrowia w Pustelniku, zwiększeniu ilości godzin 

pracy pediatry w Stanisławowie oraz zwiększeniu możliwości dodzwonienia się do Ośrodka Zdrowia. 

Wszystkie sprawy zostały poprawione tzn. został sporządzony schemat techniczny remontu ośrodka, 

zwiększona została ilość godzin oraz  zatrudniono dodatkową osobę do kontaktu telefonicznego. 

Korzystając z okazji pani Sekretarz zaprosiła chętne osoby na wyjazd do Garwolina 26 czerwca  

2022 r., na występ zespołu Mazowsze, koszt wyjazdu to 25 zł.   

Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Pani Wójt za kolejne pozyskane środki, a także 

wyraził nadzieję, że wszystkie plany uda się zrealizować, ponieważ drogi są priorytetem w naszej 

gminie. W 2010 r. była przygotowana uchwała dotycząca drogi w Mały Stanisławowie i dzięki tej 

kwocie będzie ta inwestycja wykonana.  

Ad. 6 

Radny Gminy Zygmunt Ochman - Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

przedstawił sprawozdanie z Komisji Budżetu i Gospodarki. - załącznik nr 3.  
Rady Gminy Waldemar Czaplicki - Przewodniczący Komisji Społecznej, Ekologii  

i Bezpieczeństwa przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji Społecznej, Ekologii  

i Bezpieczeństwa. - załącznik nr 4.  
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Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zbytek w temacie kanalizacji dodał, że przez wiele 

lat sama gmina nie mogłaby zrealizować tej inwestycji, a teraz w ciągu 3-4 lat uruchomione zostaną 

pierwsze inwestycje, a w kolejnych latach będzie rozszerzenie tej sieci na poszczególne wioski.   

Ad. 7  

 Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zbytek poinformował, że do wczoraj nie zgłosił się 

nikt kto chciałby zabrać głos w punkcie 8. Debata nad „Raportem o stanie Gminy za 2021 rok”.  

Mieszkańcy ulicy Dworskiej zapytali co będzie robione w sprawie ich ulicy, ponieważ mieli 

obiecane wykonanie drogi. Ostatnio na drodze wysypany został destrukt, po drodze przejechał walec, 

a Pan Wiśniewski – pracownik urzędu obiecywał co innego.  

Pani Wójt poinformowała, że w ostatnim czasie Prądzewo-Kopaczewo na całej długości 

miejscowości otrzymało asfalt, co jest niewątpliwie dużym progresem. Jeżeli chodzi o sprawę ulicy 

Dworskiej, to Pani Monika Krupa zorientuje się co do szczegółów i na pewno będziemy w stanie dać 

odpowiedź w tym temacie.  

Pani Urszula Milewska – sołtys wsi potwierdziła, że ewidencyjnie ul. Dworska jest  

w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo ale część domów to mieszkańcy Stanisławowa. Twierdzi też, 

że ostatnia konserwacja drogi nie przyniosła żadnej poprawy nawierzchni. Jeśli chodzi o plan 

dotyczący poprawy dróg, to ul. Dworska (zgodnie z informacją od Pani Moniki Krupy) nie jest  

w nim uwzględniona i jako sołectwo będą wnioskować o poprawę tej ulicy. Najbardziej 

eksploatowana jest w dni targowe i może uda się wykonać jakieś wyprofilowanie i odwodnienie aby 

tak szybko się nie degradowała.    
Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zbytek dodał, że w następnym tygodniu jest 

umówiony z panią sołtys na wizytę w terenie i sprawdzenie stan drogi. Dodał również, że takie sprawy 

potwierdzają, iż temat dróg w naszej gminie jest ważny ale nie wszystko da się wykonać w jednej 

kadencji.  

Ad. 8 

 Pani Wójt przedstawiając „Raport o stanie Gminy za 2021 rok” - załącznik nr 5, 

poinformowała, że był to bardzo dobry rok, pomimo że trudny ze względu na pandemię. Pozyskane 

ponad 17 000 000 zł. przełożyło się na wynik finansowy i te olbrzymie środki przełożyły się na 

sprawozdawczość finansową. Jest to drugie raz, w czasie 30 – letniego Samorządu takie zdarzenie, 

gdyż zawsze był niedobór środków, gdzie wypracowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami, czyli 

uzyskaliśmy więcej niż wydaliśmy. Dzięki Polskiemu Ładowi, czy środkom z Samorządu 

Województwa Mazowieckiego, oraz wielkiemu wsparciu Pani Marszałek E. Orzełowskiej 

spowodowały rozruch w naszej gminie. Pozyskane granty i rozwój świadczą o tym, że cały czas stara 

się polepszać sytuację i cieszy się, że zostało to docenione także na tle województwa otrzymując 

pierwsze miejsce w plebiscycie Tygodnika Siedleckiego na Samorządowca Roku 2021. Ma nadzieję, 

że widać to, że można jej ufać i stara się aby każdy następca widział, że jest lepiej niż było a na pewno 

nie zostawi organu w złym stanie. Kwota 1 300 000 zł. to nadwyżka dochodów nad wydatkami, 27% 

to jest zadłużenie, które nie wzrosło w stosunku do poprzedniego roku. Na Komisji Budżetowej była 

rozmowa na temat tego, że zadłużenie nieco wzrośnie w momencie kiedy zupełnie wypłyną z budżetu 

środki dotyczące 500+. RIO liczy się z tym że jakiś procent zadłużenia wzrośnie, ale będzie to 

dotyczyło każdej gminy w Polsce. Opinia RIO jest pozytywna, bez żadnych uchybień i zastrzeżeń. 

Budżet przedstawia się bardzo dobrze, sprawozdania w postaci bilansu, sprawozdania zysków i strat 

oraz zmian na funduszu też przedstawiają konkretne, stałe i odpowiednie pozycje, a samo 

sprawozdanie dotyczące absolutorium i wykonania budżetu gminy za 2021 r. także nie budzi żadnych 

zastrzeżeń. Działania są w każdym aspekcie społecznym, infrastrukturalnym czy szkolnictwa 

realizowane są w sposób jawny, rzetelny, sumienny i skrupulatny. Tak było przez 4 lata i będzie do 

końca tej kadencji.      
Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zbytek dodał, że raport jest dostępny w BIP na 

stronie Gminy Stanisławów. Cały czas trzyma kciuki za realizację wszystkich inwestycji w gminie. 
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Czasami trzeba długo poczekać na realizację ale opłaca się, tak jak w przypadku Małego 

Stanisławowa. Dróg robionych jest w naszej gminie procentowo najwięcej w powiecie, co wzbudza 

zazdrość w okolicznych gminach, ponieważ jesteśmy liderem jeśli chodzi o skalę inwestycji. Obecnie 

dojdą nam inwestycje w kanalizacje, prowadzimy duże inwestycje w OSP, place zabaw i świetlice. 

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zbytek poinformował o rozpoczęciu debaty  

i zaznaczył, że nie ma żadnego zgłoszenia mieszkańców do wystąpienia. Czas w debacie jest 

nieograniczony. Głos w debacie chciałby zabrać Radny Arkadiusz Reding oraz Radny Waldemar 

Czaplicki.  

Radny Arkadiusz Reding rozpoczął debatę zauważając, że to kolejny rok i kolejny raport 

który wygląda pozytywnie. Patrząc na poprzedni rok niestety przyrost naturalny maleje. Czytając 

raport skupił się na trzech obszarach: ludzie, infrastruktura i środowisko. Środki finansowe, które 

Pani Wójt pozyskała to ponad 17 000 000 zł. faktycznie budzą podziw i mają przełożenie na 

widoczne zmiany w gminie. Pierwszy obszar czyli człowiek – starsi, mieszkańcy, młodzież i dzieci. 

Tu nastąpił największy progres, za sprawą kół gospodyń, strażaków, organizowanych imprez  

i pikników. Kolejny obszar to infrastruktura, która łączy się ze środowiskiem. Ważny jest dostęp 

mieszkańców do kanalizacji. Im szybciej będzie studium zagospodarowania przestrzennego, tym 

szybciej będzie plan zagospodarowania przestrzennego. Dofinansowanie w kwocie 2 000 000 zł.  

o których poinformowała nas dziś Pani Wójt, na pewno przyspieszą plan rozbudowy dróg.  

Oprócz dróg, to rozbudowa kanalizacji na którą są pieniądze i pozostaje trzymać kciuki aby tych 

pieniędzy przybywało z każdym rokiem. Należy pamiętać, że rozbudowa kanalizacji jest niezwykle 

potrzebna i mieszkańcy, sołtysi powinni pomagać i nie blokować tak ważnych inwestycji. Innym 

ważnym aspektem infrastruktury jest niezwykle potrzebny remont oczyszczalni ścieków. Musimy 

działać tak aby środowisko było zabezpieczone, aby była możliwość wywiezienia nieczystości 

ciekłych i to w takiej cenie aby nie nadwyrężać budżetu domowego.  

Jak wynika z raportu, mamy w gminie 160 km dróg, z tego 81 km to drogi utwardzone. Stan tych 

dróg się zmienia. Ostatnio przejazd na trasie Goździówka – Zalesie po deszczu był zły, w czasie gdy 

była susza - kurzyło się, a później pojawiły się dziury. Jest tu dużo do zrobienia (drogi utwardzać 

destruktem, kłaść nakładki), należy robić wszystko aby mieszkańcom żyło się łatwiej. Jeżeli te trzy 

obszary człowiek, infrastruktura i środowisko będą wypełnione w jak najlepszej skali to raczej nie 

powinno być problemu aby gmina pozyskała nowych mieszkańców. Jest tendencja, że ludzie z miast 

uciekają. W tej grupie wyróżniamy jeszcze trzy szkoły w Pustelniku, Stanisławowie i Ładzyniu, gdzie 

trwa piękna rozbudowa. Kończąc Radny Arkadiusz Reding podziękował Pani Wójt za dobrą  

i merytoryczną współpracę.   

Radny Waldemar Czaplicki zauważył, jak ważny jest udział w posiedzeniach Komisji 

Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa sołtysów i mieszkańców. Wszystkie ważne sprawy, debaty na 

konkretny temat rozwiązuje się podczas pracy komisji, a na sesji to już jest zakończenie spraw.  

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zbytek odwołał się słów Radnego Arkadiusza 

Redinga o zmniejszającej się liczbie mieszkańców, ponieważ z liczb wynika, że mamy mieszkańców 

którzy się do nas sprowadzają. Wszystkie działania mają na celu to, żeby młodzi ludzie chcieli tu 

zostać, inni chcieli się tu sprowadzić, a bez szkół, dróg czy kanalizacji i zintegrowanego 

społeczeństwa niestety tego się nie zrobi. Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zbytek  dodał, że 

w każdym aspekcie przedstawionym w Raporcie jest postęp i podziękował Mieszkańcom, Radnym, 

Harcerzom, Sołtysom, Kołom Gospodyń, Ochotniczym Strażom Pożarnym, Szkołom, wszystkim 

Instytucjom za to co zrobili wszyscy razem. Gminy wiejskie bez mieszkańców nie są w stanie 

zrealizować znaczącej części aktywności, która dzieje się na terenie gminy. Jest to wspólny sukces  

i wszyscy powinni być zadowoleni z kierunku w którym gmina idzie. Na dzień dzisiejszy nie ma 

wioski, która nie odczułaby że coś się u nich robi, celem był zrównoważony rozwój i to udaje się 

osiągnąć. Kolejnym wielkim wyzwaniem jest 500-lecie w przyszłym roku, na którym jest się czym 

chwalić. Wieloletnie plany pozwalają realizować stopniowo długoterminowe działania w gminie. 
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Początek to była oświata, później Ochotnicze Straże Pożarne, świetlice, rozpoczęty jest wieloletni 

plan dróg a teraz zaczyna się prace dotyczącą kanalizacji.  

Kończąc Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zbytek podziękował Pani Wójt  

i pracownikom urzędu za dobrą pracę i dalsze wsparcie.   

 Pani Wójt podziękowała Przewodniczącemu Rady Gminy oraz wszystkim radnym za pomoc, 

wsparcie, owocne dyskusje oraz to, że zawsze może liczyć na ich pomoc. Zapewniła, że będzie robić 

wszystko, aby jak najlepiej wydatkować dotację zewnętrzną i aby nie tracić środków własnych a to 

co zaplanowano było realizowane. Pani Wójt przypomniała, że z wykształcenia jest księgową  

|i stwierdza, że płynność finansowa jest stabilna, środki na koncie są i funkcjonują, a plan jest i jest 

realizowany. Pani Wójt jeszcze raz podziękowała Radnym, organizacjom pozarządowym, Kołom 

Gospodyń Wiejskich i Strażakom. Przy okazji  poinformowała, że wspierała OSP w Mińsku 

Mazowieckim, która to otrzymała wsparcie na remont strażnicy w kwocie 2 100 000 zł. Strażacy są 

dla wszystkich bardzo ważni, pomagali podczas pandemii, w czasie wojny w Ukrainie i dzięki nim 

wszyscy czują się bezpieczni każdego dnia. 

Ad. 9 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie wyżej wy-

mienioną uchwałę w przedstawionej treści.  Radni nie głosili uwag.  

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

Uchwała Nr XXXIII/287/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie 

wotum zaufania dla Wójta Gminy Stanisławów. – załącznik nr 6. 

Ad.10 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 3.e./255/2022 Składu Orzekającego Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wydania opinii 

o przedłużonym przez Wójta Gminy Stanisławów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021 - 

załącznik nr 7.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę w przed-

stawionej treści.  Radni nie głosili uwag. 

Uchwała Nr XXXIII/288/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. – 

załącznik nr 8. 

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

Ad.11 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 3.f.1/129/2022 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wydania opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

za 2021 rok. - załącznik nr 9. 

Radny Gminy Zygmunt Ochman zgłosił literową poprawkę w uzasadnieniu Ray - zamiast 

Rady. 

Pani Dominika Siedlecka zgłosiła wniosek bez odczytywania. 

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

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę w przedstawionej 

treści.  Radni nie zgłosili uwag.  

Uchwała Nr XXXIII/289/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Stanisławów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 

2021 rok. – załącznik nr 10.  

Ad.12 

Skarbnik Danuta Słowik omówiła uchwałę i potwierdziła, że zmiany były przedstawione na 

komisji, następnie przedstawiła autopoprawki do zmian – załącznik nr 11. 
Radny Gminy Andrzej Kowalczyk zgłosiła wniosek bez odczytywania.  
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę w przedstawionej 

treści.  Radni nie zgłosili uwag. 
Głosowanie: 12 głosów – za (głosowało 13 radnych), 1głos - wstrzymujący. Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXXIII/290/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Stanisławów w 2022 roku. – załącznik nr 12. 

Ad.13 

Radny Gminy Andrzej Kowalczyk zgłosiła wniosek bez odczytywania.  

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

Uchwała Nr XXXIII/291/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie 

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

nr 13. 

Ad.14 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

XXXIII Sesję Rady Gminy Stanisławów. 
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