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Protokół Nr XXXV/2022 

z XXXV Sesji Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 26 września 2022 roku. 

 

XXXV Sesja Rady Gminy Stanisławów odbyła się w dniu 26 września 2022 r. w sali 

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

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

Ponadto dziewięcioro radnych uczestniczyło w sesji osobiście, natomiast Radna Elżbieta Król, Radna 

Dominika Siedlecka i Radny Arkadiusz Reding połączyło się zdalnie. W sesji nie uczestniczyła 

Radny Renata Cudna, Radna Mirosława Bielicka i Radny Andrzej Kowalczyk (lista obecności 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

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. 

Ad. 1 

Otwarcia XXXV Sesji Rady Gminy Stanisławów zwołanej w trybie nadzwyczajnym dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zbytek. Sesja została zwołana w związku z koniecznością 

wprowadzenia do budżetu gmin środków przeznaczonych na tzw. dodatki węglowe. Przewodniczący 

Rady Gminy Waldemar Zbytek przedstawił porządek obrad, oraz poinformował, że zgodnie z 

wnioskiem pani Wójt jest jedna autopoprawka do porządku obrad tj. uzupełnienie pkt.4 Podjęcie 

uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2022 - 

2032. (druk nr 309). ), a obecny pkt. 4 staje się pkt.5.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał go pod głosowanie, przyjęcie autopoprawki i 

rozszerzenie zmian porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy Stanisławów. 

Głosowanie: 12 głosów – za, (głosowało 12 radnych).  Zmiany w porządku obrad zostały przyjęte.  

 Pani Wójt podziękowała za obecność radnych na posiedzeniu sesji, ponieważ dzięki temu 

będzie można  przeprowadzić tryb wypłat świadczeń. Wyjaśniła, iż dzisiejsza sesja musiała zaistnieć 

jako nadzwyczajna, po to aby wypłacić świadczenia dotyczące dodatków węglowych. W niektórych 

gminach terminy zbiegły się z normalnym porządkiem i zaplanowanymi obradami sesji a w innych 

(np. w Siennicy) taka sesja odbędzie się jutro.  

Ad. 2 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2022 r. (druk nr 308). 

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

na lata 2022 - 2032. (druk nr 309). 

5. Zamknięcie obrad.  

  

Przewodniczący Rady Gminy poddał go pod głosowanie. 

Głosowanie: 11 głosów – za, 1 głos – nie został oddany (głosowało 12 radnych, Radna Elżbieta Król 

potwierdziła i podniosła rękę za).  Porządek został przyjęty.  
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Ad. 3 

 Pani Danuta Słowik potwierdziła, że XXXV sesja Rady Gminy Stanisławów została zwołana 

w związku z wypłatą dodatku węglowego. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej i w tym dziale wprowadzono zmiany, czyli pozostała działalność na kwotę 

6 211 800,00 zł, na wypłatę dodatku węglowego, łącznie z obsługą tego zadania. Na obsługę zadania 

tj. 2% od kwoty 6 211 800, 00 zł. Dodatkowo Pani Księgowa Oświatowa poprosiła o wprowadzenie 

środków w kwocie 100 000, 00 zł tj. zwiększenie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie w 

przedszkolu i w szkole w Stanisławowie. O tą kwotę zwiększamy zakupy środków żywności.  

 Pani Wójt podziękowała Pani Kierownik GOPS i całemu zespołowi za prace związane z 

przygotowaniem, weryfikacją i analizą wszystkich dokumentów. Pracownicy urzędu, również byli 

włączeni w realizację tego przedsięwzięcia.  

 Pani Beata Wąsowska Kierownik GOPS przedstawiła jaką mamy sytuację na dzień dzisiejszy 

dotyczącą dodatku węglowego. Obecnie złożonych jest 1781 wniosków, które są weryfikowane. Na 

ten moment zatrzymaliśmy się na 25 sierpnia i tu jest 630 wniosków, z czego 41 jest złożonych 

dwukrotnie na dany adres, więc będą pozostawione bez rozpatrzenia.  

Przewodniczący Rady Gminy zadał pytania, które były podczas spotkań sołeckich. Czy może 

się zdarzyć proporcjonalne obniżenie kwoty jeśli wniosków będzie bardzo dużo ? Jaka kwota będzie 

wypłacana ? Czy to będzie 3 000, 00 zł ? Kiedy pierwsze wypłaty ? 

 Pani Beata Wąsowska potwierdziła, iż wypłacana kwota na jeden wniosek to 3 000, 00 zł a 

pierwsze wypłaty rozpoczynają się jutro. Wypłaty będą dotyczyły 1/3 wniosków, czyli tych 

zweryfikowanych.  
 Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że ustawa przewidywała wypłatę w ciągu 30 dni, 

ale termin jest wydłużony do 60 dni.   

 Radny Waldemar Czaplicki upewnił się, że z budżetu państwa zostały wprowadzone środki 

na pokrycie w 100 % tych wniosków, które przedstawiła Pani Kierownik ?  

 Pani Skarbnik potwierdziła tą informację.  

Radny Waldemar Czaplicki zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez odczytywania. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego.  
Głosowanie: 12 głosów – za (głosowało 12 radnych). Wniosek został przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

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

Uchwała Nr XXXV/299/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 września 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2022 r.– załącznik nr 1  

Ad. 4  

 Pani Danuta Słowik - tą uchwałę wprowadzamy w związku z tym, że wpłynęły bardzo duże 

środki do budżetu i dlatego w WPF również należy zwiększyć limity. Dochody zwiększa się o kwotę 

6 335 771, 00 zł. i o taką samą kwotę zwiększa się wydatki bieżące w 2022 r. Więcej zmian w WPF 

nie ma.  

Radny Waldemar Czaplicki zgłosił wniosek o podjęcie uchwały bez odczytywania. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego.  

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

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. 

Głosowanie: 12 głosów – za, (głosowało 12 radnych). Uchwała została podjęta. 
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Uchwała Nr XXXV/300/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 września 2022 r. w sprawie 

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

nr 2  

Ad. 5  

 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

XXXV sesję Rady Gminy Stanisławów. 

 

 

 Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Katarzyna Sabak       Waldemar Zbytek 

 

 

 

 
 


