
  
Protokół Nr XXXIV/2022

z XXXIV Sesji Rady Gminy Stanisławów
z dnia 1 września 2022 roku.

XXXIV Sesja  Rady  Gminy  Stanisławów odbyła  się  w  dniu  1  września  2022  r.  w  sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów i trwała od godz. 16:03 do godz. 19:08. Obrady odbyły 
się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 
Ponadto  czternaścioro  radnych  uczestniczyło  w  sesji  osobiście,  natomiast  jedna  połączyła  się 
zdalnie. 

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 XXXIV Sesji Rady Gminy Stanisławów dokonał Przewodniczący Rady Gminy 
Waldemar  Zbytek.  Poinformował,  o  krótkiej  prezentacji  i  ankiecie  jaką  przeprowadzi  Lokalna 
Grupa Działania Ziemi Mińskiej.  Ankieta dotyczy nowego okresu finansowania i jest niezbędną 
informacją na temat  potrzeb mieszkańców. Drugim, dodatkowym wydarzeniem było przyznanie 
nagrody finansowej za wybitne osiągnięcia. Nagroda została przyznana przez panią Wójt - Kingę 
Sosińską dla laureatki mistrzostw świata w Kick Boxingu - Julii Brulińskej z klubu Tang Soo Do.  

Radna Dominika Siedlecka w imieniu Rady Rodziców złożyła podziękowania pani Wójt, za 
przyznanie nagrody dla uczennicy szkoły ze Stanisławowa. 
Ad. 2

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował  radnych  o  wniosku  w  sprawie  zmiany  w 
porządku obrad. Został zmieniony pkt. 16 i dodany pkt. 17. Przewodniczący Rady Gminy zapytał 
radnych czy mają uwagi do porządku obrad? 

Następnie w  związku  z  brakiem  uwag Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  go  pod 
głosowanie.
Głosowanie: 14 głosów – za.  Zmiany w porządek obrad zostały przyjęte jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie Radnej zaświadczenia o wyborze. 
4. Ślubowanie Radnej.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
6. Informacja Przewodniczącego o działalności między sesjami, w tym informacje o złożo-
nych interpelacjach i zapytaniach.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami, w tym infor-
macje o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania.
8. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji z prac Komisji między sesjami oraz za-
jęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie uwzględniono w po-
rządku sesji.
9. Wolne wnioski i pytania.
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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 301) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
pedagogów,  pedagogów  specjalnych,  logopedów,  psychologów,  terapeutów  pedagogicznych 
oraz  doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Stanisławów. (druk nr 302) 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Stani-
sławów na rok szkolny 2022-2023. (druk nr 303) 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu dla 
dzieci i uczniów wobec których Gmina Stanisławów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego 
transportu do oddziałów przedszkolnych i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Stanisławów w roku szkolnym 2022/2023. (druk nr 304)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2022 rok. (druk  
nr 305)
15. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stani-
sławów na lata 2022-2032. (druk nr 306)
16. Zamknięcie obrad.  
Zmiany do porządku obrad: jako pkt.16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 
Rady  Gminy  Stanisławów  z dnia  6 grudnia  2018 r.  w sprawie  powołania  stałych  komisji  Rady 
Gminy Stanisławów (druk nr 307), Zamknięcie obrad jako pkt.17
Następnie w związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał go pod głosowanie.
Głosowanie: 14 głosów – za.  Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący  Rady Gminy przywitał  nową radną Mirosławę Annę Bielicką  z  okręgu 
Rządza, Ołdakowizna i Wólka Piecząca.
Ad. 3

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach 
z dnia 25 lipca 2022 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów 
przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2022 r. 

Przewodniczący  Gminnej  Komisji  Wyborczej  Robert  Wiącek  powołanej  do 
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów zarządzonych na dzień 
24 lipca 2022 r. przekazał powołanie Radnej Mirosławie Annie Bielickiej. 
Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy odczytał ślubowanie. 
Radna Mirosława Anna Bielicka odpowiedziała – Ślubuję.
Pani Wójt dodała, że związku z rezygnacją pana Piotra Matusika funkcji radnego w okręgu 

wyborczym nr 13 zostały przeprowadzone wybory uzupełniające. W stosownym czasie zarejestro-
wały się dwa komitety wyborcze ale tylko jeden zgłosił kandydata i mandat został obsadzony. Po  
dzisiejszym ślubowaniu radną została pani Mirosława Anna Bielicka. Pani Wójt podziękowała panu 
Piotrowi Matusikowi za współpracę, za wieloletnią działalność społeczną na rzecz naszej wspólno-
ty. W stosownym czasie telefonicznie zostanie ustalony termin i pan Matusik przybędzie na jedną z 
sesji, prawdopodobnie w listopadzie. Wówczas oficjalnie podziękujemy mu za trud włożony w 
działalność dla naszej małej ojczyzny.  
Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych czy mają uwagi do protokołu z XXXIII Sesji 
Rady Gminy Stanisławów?

Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący  Rady Gminy poddał  pod głosowanie  protokół  z  XXXIII  Sesji  Rady 

Gminy z dnia 22 czerwca 2022 r.
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Głosowanie: 15 głosów – za . Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zestawienie pism, które wpłynęły do Rady Gminy 
w okresie od dnia 22 czerwca do 1 września 2022 r. - załącznik nr 1.  Niektóre tytuły pism mogą 
wzbudzać  wątpliwości,  lecz  ustrój  mamy  taki  i  kto  chce  skierować  do  nas  pismo  to  może. 
Przypomniał o zgłaszaniu terminów na zebrania sołecki, ponieważ jest 29 wsi i grafik jest bardzo 
napięty. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych czy mają pytania dotyczące pism ?
Radni nie zgłosili pytań.

Ad. 7
Pani  Wójt  złożyła  sprawozdanie  z  wykonania  uchwał  podjętych na XXXIII  Sesję  Rady 

Gminy  i  z  realizacji  zadań  między  sesjami  –  załącznik  nr  2. Pani  Wójt  zmieniając  temat, 
podziękowała  za  przygotowanie  Pikniku  Świętojańskiego  w  Rządzy,  mieszkańcom  Choin  za 
integracja  i  zabawę  podczas  imprezy  w  ich  miejscowości.  Kolejnym  sukcesem  były  dożynki 
gminno-parafialne w Stanisławowie 14 sierpnia. Podziękowania przekazano wszystkim jednostkom 
OSP, księżom, artystom, Kołom Gospodyń i mieszkańcom. Dziś odbył się w Sulejówku memoriał 
na cześć policjanta, który zmarł ratując swoją siostrzenicę. Przyjechały 44 drużyny, w tym wojsko, 
policja, ABW, CBŚ. Wkład naszej gminy polegał na wsparciu kulinarnym. Wyrazy wdzięczności 
należ się  KGW z Ładzynia,  Rządzy,  Pustelnika i  Stanisławowa.   Widząc wdzięczność rodziny, 
warto wspierać takie inicjatywy. Jako gmina przekazano nam serdeczne podziękowania. Kolejne 
podziękowania  pani  Wójt  złożyć  dwóm sołtysom za  wieloletnią  pracę  w służbie  sołectwa.  Na 
terenie  Prądzewo-Kopaczewo,  za  10  lat  służby  pani  Wiesławie  Berchman,  a  także  na  terenie 
sołectwa Retków za 27 lat panu Józefowi Rekowi. Sołtysi podziękowali za owocną współpracę.  

Przewodniczący Rady Gminy w związku z rozpoczętym dzisiaj nowym rokiem szkolnym 
podziękował  całej  oświacie,  gronu pedagogicznemu za  wkład  w wychowanie  dzieci.  Przekazał 
gratulacje dla pani Magdaleny Kożuch i pana Jana Leś, którzy w trybie konkursowym uzyskali 
mandat na kolejny okres funkcji dyrektora szkół w Ładzyniu i w Stanisławowie. Zbliża się koniec 
ogromnych inwestycji oświatowych w naszej gminie. Rozpoczęte były 7 lat temu i wydane zostało 
ponad 25 000 000 zł na infrastrukturę oświatową. 

Radny Andrzej Kowalczyk jako najstarszy stażem radny, złożył serdeczne podziękowania 
sołtysom za współpracę a w szczególności panu Józefowi, z którym jako radny (przez 24 lata) miał 
zaszczyt pracować.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  plan  zakomunikował,  że  inwestycyjny  gminy  z  wielu 
powodów  musi  się  przebudować,  ponieważ  nowe  środki  pojawiają  się  dość  szybko  a  rynek 
inwestycyjny  oszalał  i  nikt  nie  wie  jakie  są  szacunkowe  koszty  przyszłych  inwestycji.  Każde 
kolejne przetargi  zaskakują  nas  coraz bardziej.  Przy 20 % inflacji  rocznej,  zmiana cen  wody i 
ścieków najpierw o 7%, w przyszłym o 1,5% i później znowu o 1,5% spowoduje degradację naszej 
infrastruktury komunalnej. Prąd drożeje i za jakiś czas może nas być nas nie stać na oczyszczenie 
ścieków w gminie, ponieważ same opłaty nie wystarczają.  

Radny Andrzej Kowaczyk dodał, że ekologia jest bardzo ważna a utrzymanie oczyszczalni 
czy  budowa  sieci  to  są  duże  wydatki.  Po  dyskusjach  z  radnymi  doszliśmy  do  wniosku,  że 
powinniśmy  podjąć  uchwałę  aby  dofinansować  80  %  na  przydomowe  oczyszczalnie  ścieków. 
Obecna kwota 3 000 zł jest zbyt mała aby zachęcić do budowy przydomowych oczyszczalni.   

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że takie dyskusje z dokładnym wyliczeniem 
kwot  powinny  być  przeanalizowane  na  komisji  budżetowej.  Zgodnie  z  analizą  z  2016  r.  i 
wyznaczonymi terenami, które prawdopodobnie nigdy nie będą objęte siecią kanalizacyjną, to tam 
trzeba byłoby się skupić na tych projektach. 
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Ad. 8
Radny Robert Rurka przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej – załącznik 3.
Radny Waldemar Czaplicki przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Społecznej, Ekologii i 

Bezpieczeństwa – załącznik 4. 
Radny Zygmunt Ochman przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Gospodarki – 

załącznik 5.
Ad. 9

Pan Jacek K adał pytanie  Przewodniczącemu  Rady Waldemarowi  Zbytkowi, 
dotyczące brakujących odcinków dróg ? 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że odtworzenie połączeń drogowych, które 
zniknęły w trakcie modernizacji map, rozpocznie się od września.

Pan Jacek  - kolejna sprawa, to zjazd do miejsca pamięci. 
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że pani Monika Krupa już się tym zajmuje. 
Pan Jacek  – następny temat, to sprawa obiecanej barierki przy rzece, ponieważ 

bobry podkopują skarpy i asfalt się rozpadł. 
Pani Monika Krupa – projektant przesłał kosztorys i barierka będzie teraz robiona.
Pan Jacek – został zgłoszony niebezpieczny wyjazd z drogi 637 w Zalesiu. W 

tym miejscu powinno być skrzyżowanie równorzędne.
 Pani Monika Krupa – jest postawione lustro, znak i zostały wycięte krzaki. Należy 

opracować projekt organizacji ruchu. 
Radny Waldemar Czaplicki zauważył, że należy zaproponować rozwiązanie i Wydział Dróg 

Powiatowych opiniuje takie propozycje a komisje oczywiście mogą się zająć takim tematem. 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby na komisji społecznej przedyskutować z 

sołtysem co będzie optymalnym rozwiązaniem. Trzeba to zobaczyć i na miejscu ustalić z wieloma 
osobami jakie jest najlepsze rozwiązanie, żeby później nikt nie domagał się kolejnych zmian. 

Pani Urszula Milewska – lepiej żeby laicy nie określali co będzie lepsze, tylko fachowcy 
którzy się na tym znają.  

Pan Jacek  podziękował za wymianę lamp. 
 Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że w pierwszym etapie prac wymieniane są lampy 
jeden do jeden a później w tym przetargu będzie określone, ile zostanie lamp i będą uzupełnione 
tam, gdzie można zrobić je na istniejących słupach. Chodzi o to aby nie było tak, że uzupełniamy je 
tam gdzie ich nie ma a na koniec brakuje np. 28 lamp na wymianę energooszczędnych. 

Pan Jacek zgłosił problem braku suchych miejsc postojowych koło szkoły w 
Ładzyniu. 

Przewodniczący Rady Gminy – być może uda się mały teren wygospodarować, ale problem 
jest, ponieważ tam nie ma jednego właściciela. 

 Pan Jacek  – kolejna sprawa to odcinek ul. Spacerowej w Stanisławowie. Miała 
być zrobiona a nasypano na nią gruzu. Jadąc z pola na pole leżące drzewo utrudniało przejazd. Pan 
Wiśniewski obiecał pomoc ale nic nie zrobił.  

Przewodniczący Rady Gminy objaśnił, że część ul. Spacerowej jest wytyczona na polu pana 
 tzn. nie w tym miejscu gdzie powinna być. Droga jest gminna ale wyjeżdżona w 

innym  miejscu. Odnośnie drzewa to zgłaszamy na numer 112 jeśli jest to droga dojazdowa, 
publiczna i drzewo zagraża życiu i zdrowiu. W Gminie nie ma odpowiedniego sprzętu, to zadanie 
straży. Proszę aby stosować się do tego, że przed sesją przysyłają państwo pytania a pracownik 
gminy ma szansę sprawdzić jak sprawa przebiega i może przygotować odpowiedź. 

Pan Marek Gut - sołtys Wólki Czarnińskiej zadał pytanie dotyczące projektów lamp. Co się 
z tymi projektami dzieje ?
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Pani  Monika  Krupa  odpowiedziała,  że  były  projekty,  które  teraz  będą  zrealizowane, 
ponieważ mija trzyletni okres. W tym zadaniu jest modernizacja oświetlenia czyli nie stawiamy 
nowych słupów. Tam gdzie są słupy, to w drugim etapie będziemy zawieszać lampy.

Przewodniczący  Rady  Gminy  –  dane  do  dużego  projektu  są  sprzed  4  lat  a  jeśli  w 
międzyczasie  coś  zostało  zaprojektowane,  to  nie  może  być  zawarte  w  tym  przetargu.  Jest  to 
kilkanaście projektów w kilkunastu wioskach. Lampy będą robione, ale są to dwie odrębne sprawy.

Radny Gminy Zygmunt Ochman zadał pytanie dotyczące DK50. Co się wydarzyło, że po 
raz kolejny nasza decyzja środowiskowa została uchylona ? Dlaczego i co dalej ?

Pani Wójt - w tej sprawie była przedstawiona opinia na komisji społecznej. Opinia została 
wydana  pozytywnie.  Było  przeprowadzone  bardzo  wiele  spotkań  w  tej  sprawie  z  członkami 
Komitetu  Stanisławowa.  W momencie  odwołania,  SKO mówiąc  kolokwialnie  ”szuka dziury  w 
całym”.  W najbliższym  czasie  będzie  też  spotkanie  z  Generalną  Dyrekcją  Dróg  Krajowych  i 
Autostrad,  która powinna nas  poprzeć co do opinii  zagrożenia środowiskowego.  Jest  to  bardzo 
skomplikowany temat.  Oczywiście  przystąpimy do ponownego rozpatrzenia tej  sprawy.  W tym 
momencie możemy jeszcze raz wydać decyzję środowiskową. 

Sekretarz Gminy - Pani Hanna Pietrzyk poinformowała, że zarzutów trochę było i część jest 
po naszej stronie. Dotyczyło to np. tego, że za mało uzasadnialiśmy którym faktom dajemy wiarę a 
którym nie i dlaczego. Był zarzut o braku poinformowania stron o wydaniu decyzji, o udziale. Było 
wydane obwieszczenie, ale w postawie prawnej zabrakło przepisu dotyczącego, że obwieszczenie 
dotyczy  poinformowania  stron.  Moglibyśmy  wnieść   sprzeciw  do  Wojewódzkiego  Sądu 
Administracyjnego ale  takie  sprawy ciągną się  bardzo długo,  a  jeśli  nie  wnieśliśmy sprzeciwu 
mamy możliwość wydania ponownej decyzji.

Radny  Gminy  Zygmunt  Ochman  przeanalizował  raport  i  może  warto  byłoby  powołać 
biegłego,  który  takie  uzasadnienie  napisałby  właściwie.  Jeżeli  przedstawiamy  fakty  to  jest  to 
zupełnie co innego niż uzasadnienie. Zaniedbana też była kwestia wariantowania, czyli to na co 
położyło  skutecznie  nacisk  stowarzyszenie.  Powinniśmy  uzasadnić  dlaczego  wybieramy  dany 
wariant,  z  jakiego  powodu,  najbardziej  korzystny  dla  mieszkańców  i  środowiska.  Jeżeli 
podchodzimy do tematu ponownie, to nie powtarzajmy tych samych błędów. 

Pani  Wójt  -  będziemy  na  komisji  dyskutować  o  powołaniu  biegłego,  podobnie  jak  w 
sprawach dotyczących decyzji środowiskowych odnośnie Łęki i Pustelnika. Powołaliśmy biegłego i 
na  bieżąco  pomaga  w  wydawaniu  takich  decyzji.  Będziemy  prosić  o  wsparcie  w  GDDKiA, 
ponieważ  tam  są  najlepsi  specjaliści,  zależy  nam  na  modernizacji  DK50,  a  przebrnąć  przez 
zaskarżone decyzje SKO jest bardzo trudno.  
 Radny  Andrzej  Kowalczyk  potwierdził,  że  ta  bardzo  ważna  sprawa  dla  wszystkich 
mieszkańców gminy. Ruch jest o wiele większy i trzeba zmodernizować DK50. 

Radna Elżbieta Król przyłączyła się do poparcia przebudowy DK50. Mamy podpisy rad 
sołeckich  i  radnych  dla  DK50.  Nie  może  być  tak,  że  kilka  osób  zawładnęło  wszystkim i  nie 
możemy  iść  do  przodu.  Wczoraj  było  spotkanie  rady  sołeckiej  Stanisławowa,  dyskusje  były, 
przeciwnicy twierdzą że chcą obowiązkowo obwodnicę a DK 50 nie ma potrzeby robić. Wszystko 
to trawa bardzo długo i przez ten czas tracą ulice, które łączą się z DK50.  

Pani Elżbieta Uchman – sołtys wsi Stanisławów poprosiła aby te dyskusje przenieść poza 
sesję. Należy poprosić Radnych, członków Stowarzyszenia, Radę Sołecką i inne chętne osoby które 
chcą uczestniczyć w dyskusji. 

Radny Andrzej Kowalczyk – koszty modernizacji są ogromne, przygotowane było około 40 
milionów (które na pewno wzrosły). Nie mogą się nakładać kategorie dróg i musi być poprawione 
bezpieczeństwo.  Poprzez  swoje  protesty  Stowarzyszenie  wstrzymało  przygotowania  a  teraz 
powstaje jeszcze DK50 bis, która ma zdjąć ruch z naszych terenów. Nie ma pewności czy GDDKiA 
będzie chciała wykładać tak ogromne kwoty na DK50.   

Strona 5 z 8



Przewodniczący  Rady  Gminy  -  to  rozwiązanie  nie  jest  idealne.  Proszę  o  pytania  na 
spotkaniu,  które  zostało  zaplanowane.  Co  do  kwot,  to  GDDKiA informowało,  że  kwota  z  40 
wzrosła już do 100 milionów.

Pani Wójt zapewniła, że spotkanie będzie zorganizowane, będą zaproszone osoby które są 
zainteresowane, radni i oczywiście Stowarzyszenie.  

Pan  Leonard  Zdanowicz  -  Radny  Powiatu  Mińskiego  zakomunikował,  że  powinna  być 
współpraca.  Był  uczestnikiem  rozbudowy  przedszkola  w  Stanisławowie,  sali  czy  reorganizacji 
Stanisławowa.  Niestety  na  spotkania   nikt  go  nie  zapraszał,  więc  złożył  rezygnację  z  bycia 
członkiem Komitetu Rozwoju Stanisławowa. Czy tu jest współpraca ? Ile osób liczy komitet, kogo 
reprezentuje,  czy  były  rozmowy  z  osobami  od  strony  zachodniej  Stanisławowa  ?  Jestem  za 
modernizacją DK50 ale nie wierzę, że uda się cokolwiek zrobić, ponieważ nie ma współpracy.  

Pan Edward Moskal złoży na piśmie swoje zapytania.
Ad. 10

Pani  Hanna  Pietrzyk  poinformowała  o  przygotowanym  projekcie  uchwały  z  uwagi  na 
zmianę inkasenta. Po wyborach, które się odbyły w sołectwie Retków, nowym sołtysem został pan 
Sławomir Rudnik, który będzie inkasentem podatku i dlatego należy zmienić tą uchwałę.  

Radny Waldemar Czaplicki opuścił obrady, pomniejszając liczbę radnych do 14 członków.
Radny Gminy Arkadiusz Reding zgłosił wniosek bez odczytywania. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego.
Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14  radnych). Uchwała została podjęta.
Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę  
w przedstawionej treści.
Głosowanie: 14 głosów – za (głosowało 14  radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXXIV/292/2022   Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2022 r.   w sprawie   
zmiany uchwały Nr VI/46/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 roku w spra-
wie inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.- załącznik nr 6.
Ad. 11

Pan Janusz Wieczorek – przedstawił informacje dotyczące pedagogów specjalnych. Ustawa 
z  dnia  12  maja  2022  r.  o  zmianie  ustawy  o  systemie  oświaty  oraz  niektórych  innych  ustaw 
znowelizowała  także  ustawę  z  dnia  26  stycznia  1982  r.  Karta  Nauczyciela.  Nowelizacja  ta 
wprowadziła  nowe  stanowisko  nauczycielskie  –  pedagog  specjalny  oraz  określiła  standardy 
zatrudnienia  nauczycieli  pedagogów,  pedagogów  specjalnych,  logopedów,  psychologów, 
terapeutów  pedagogicznych   oraz  doradców  zawodowych.  Przygotowana  uchwała  wprowadza 
stanowisko pedagoga specjalnego i określa dla niego wymiar 22 godzin. Uchyla się ustawę z 2018 
r. i wprowadza się projekt, który będzie obowiązywał od września 2022 r. Projekt uchwały został 
przesłany do Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mińsku Mazowieckim w celu wydania opinii, 
która była pozytywna. Nie bez przyczyny użyto sformułowania do 22 godzin, dając tym samym 
możliwość  organowi  prowadzącemu  regulowania  tego  wymiaru  w  zależności  od  nie  tylko 
rzeczywistych potrzeb,  ale również,  aby zostało uwzględnione zakres i  wkład pracy ww. grupy 
pedagogów.  
Radny Waldemar Czaplicki powrócił na obrady, powiększając liczbę radnych do 15 członków.

Radny Gminy Andrzej Kowalczyk zgłosił wniosek bez odczytywania. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego.
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15  radnych). Uchwała została podjęta.
Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę  
w przedstawionej treści. Radni nie zgłosili uwag.
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15  radnych). Uchwała została podjęta.
 Uchwała Nr XXXIV/293/2022    Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2022 r.    w   
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów spe-
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cjalnych, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych  oraz doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów – 
załącznik nr 7.
Ad. 12

Pan Janusz Wieczorek – taka uchwała podejmowana jest co roku przez Radę Gminy. Jest 
niezbędna  do  tego  aby  ustalić  ile  Gmina  będzie  zwracać  rodzicowi,  który  sam dowozi  swoje 
niepełnosprawne dziecko do szkoły. Są takie dzieci, które są w takim stanie, że nie ma możliwości 
aby  jeździło  busem ze  wszystkimi  dziećmi.  Generalnie  są  to  koszty  paliwa.  Średnia  cena  jest 
wyciągnięta z dwóch stacji benzynowych z naszej gminy w dniu 19 sierpnia 2022 r. Cena za olej 
napędowy 7,07 zł.; benzyna 7,74 zł.; LPG 3,23 zł.

Radny Gminy Arkadiusz Reding zgłosił wniosek bez odczytywania. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego.
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15  radnych). Uchwała została podjęta.
Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę  
w przedstawionej treści. Radni nie zgłosili uwag.
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15  radnych). Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XXXIV/294/2022    Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2022 r.    w   
sprawie  określenia  średniej  ceny jednostek paliwa w Gminie  Stanisławów na rok szkolny 
2022-2023 - załącznik nr 8.
Ad. 13

Pan Janusz Wieczorek – ustawa Prawo Oświatowe daje Gminie możliwość zorganizowania 
bezpłatnego transportu dla dzieci do szkół, do oddziałów przedszkolnych nawet jeżeli to odległości 
nie przekraczają odległości ustawowych. Ustawa określa, że obowiązkiem jest dowieść do szkoły 
dziecko, jeżeli w klasie 0-4 ta odległość wynosi 3 km, a w klasa 5-8 wynosi 4 km. Wszędzie tam, 
gdzie  dojeżdża  autobus  szkolny,  to  dzieci  których  rodzice  wyrażą  taką  chęć  jest  zakupiony 
bezpłatny bilet. Zgodne z prawem niezbędne jest podjęcie takiej uchwały. Jest to uchwała na rok 
szkolny. 

 Radny Gminy Arkadiusz Reding zgłosił wniosek bez odczytywania. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego.
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15  radnych). Uchwała została podjęta.
Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę  
w przedstawionej treści. Radni nie zgłosili uwag.
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15  radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała   Nr XXXIV/295/2022   Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2022 r.   w sprawie   
wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu dla dzieci i uczniów wobec których 
Gmina  Stanisławów nie  ma obowiązku zapewnienia  bezpłatnego transportu  do oddziałów 
przedszkolnych i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów w roku 
szkolnym 2022/2023. - załącznik nr 9.
Ad. 14

Pani Danuta Słowik – uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane na komisji społecznej i 
komisji budżetowej. Są dwie autopoprawki - załącznik nr 10 i załącznik nr 11.

 Radny Gminy Arkadiusz Reding zgłosił wniosek bez odczytywania. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego.
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15  radnych). Uchwała została podjęta.
Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę  
w przedstawionej treści z uwzględnieniem wymienionych autopoprawek. Radni nie zgłosili uwag.
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15  radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała   Nr XXXIV/296/2022   Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2022 r.   w sprawie   
zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2022 rok. - załącznik nr 12
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Ad. 15
Pani  Danuta  Słowik  –  zmiany  dotyczą  zaktualizowania  prognozy,  w  związku  z 

wprowadzonymi zmianami wcześniejszą uchwałą. Były dwa zarządzenia pani Wójt (jedno w lipcu, 
drugie  w  sierpniu).  Wykaz  przedsięwzięć  do  WPF,  wprowadzamy  zmiany  limitów  w 
przedsięwzięciu  takim  jak  budowa  dróg  o  nawierzchni  twardej  –  zmniejszenie  o  64 000  zł, 
rozbudowa  Urzędu  Gminy  –  zmniejszenie  limitu  o  250 000  zł,  rozbudowa  infrastruktury  dla 
jednostek  OSP  z  terenu  Gminy  –  zmniejszenie  o  70 000  zł,  oraz  wprowadzenie  nowego 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Retkowie wraz z zakupem wozu asenizacyjnego”. Środki z 
dróg, rozbudowa OSP i rozbudowa Urzędu Gminy zmniejszają limity tego roku a zwiększają limit 
następnego rok. Przesuwamy realizację w czasie na przyszły rok.

Radny Gminy Arkadiusz Reding zgłosił wniosek bez odczytywania. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego.
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15  radnych). Uchwała została podjęta.
Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę  
w przedstawionej treści z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek. Radni nie zgłosili uwag.
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15  radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała   Nr XXXIV/297/2022   Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2022 r.   w   sprawie   
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na     lata 2022-2032  .   - załącznik 
nr 13
Ad. 16

Pani Hanna Pietrzyk – projekt uchwały został przygotowany w związku z rezygnacją pana 
Piotra Matusika z funkcji Radnego. Był członkiem Komisji Budżetu i Gospodarki, a Pani Radna 
Mirosława Bielicka wyraziła wolę pracy w tej komisji. Jeśli pani Mirosława Bielicka podtrzymuje 
chęć pracy w komisji to wpisujemy nazwisko i możemy głosować. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uzupełnienie do projektu uchwały §3, pkt. 8
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15  radnych). Uchwała została podjęta.

Radny Gminy Arkadiusz Reding zgłosił wniosek bez odczytywania. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego.
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15  radnych). Uchwała została podjęta.
Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał  pod  głosowanie  wyżej  wymienioną  uchwałę  
w przedstawionej treści. Radni nie zgłosili uwag.
Głosowanie: 15 głosów – za (głosowało 15  radnych). Uchwała została podjęta.
Uchwała   Nr XXXIV/298/2022   Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2022 r.   w sprawie   
zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy Stanisławów z     dnia 6     grudnia 2018     r. w     sprawie   
powołania stałych komisji Rady Gminy Stanisławów. - załącznik nr 14
Ad. 17

Beata Wąsowska zaprosiła wszystkich o Pikniku Rodzinnym, który odbędzie się w niedzielę 
11 września 2022 r. na placu kościelnym.

Po wyczerpaniu  wszystkich  punktów porządku obrad,  Przewodniczący  Rady Gminy za-
mknął XXXIV Sesję Rady Gminy Stanisławów.

 Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy
 
Katarzyna Sabak Waldemar Zbytek
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Przypisy wyłączenia jawności:

Organ, który dokonał wyłączenia: Wójt Gminy Stanisławów

Prywatność osoby fizycznej - art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).
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