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Protokół Nr XXXVI/2022 
z XXXVI Sesji Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 20 października 2022 roku. 

 

XXXVI Sesja Rady Gminy Stanisławów odbyła się w dniu 20 października 2022 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów i trwała od godz. 16:03 do godz. 19:20. Obrady odbyły 

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

Ponadto jedenaścioro radnych uczestniczyło w sesji osobiście, natomiast dwie połączyły się zdalnie 

(w sesji nie uczestniczyła Radna Renata Cudna oraz Radny Waldemar Czaplicki). 
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. 

 

Pani Wójt Kinga Sosińska pogratulowała i wręczyła nagrodę finansową za wybitne 

osiągnięcia sportowe w Kick Boxingu na Mistrzostwach Świata we Włoszech dla Dominika Kaima 

z klubu Tang Soo Do.  

 

Ad. 1 

 Otwarcia XXXVI Sesji Rady Gminy Stanisławów dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Zbytek.  

 

Ad. 2 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych o wniosku w sprawie zmiany w 

porządku obrad.  
Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy. 

5. Informacja Przewodniczącego o działalności między sesjami, w tym informacje o złożonych 

interpelacjach i zapytaniach. 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami, w tym informacje 

o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania. 

7. 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. 

8. Wolne wnioski i pytania. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej 

Rady Gminy. (druk nr 310)               

10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewiden-

cyjnym 99/23 położonej w miejscowości Wólka Piecząca, gm. Stanisławów.  (druk nr 311)            
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11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewi-

dencyjnym 21/1 położonej w miejscowości Goździówka, gm. Stanisławów. (druk nr 312) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci drogowej na terenie Gminy 

Stanisławów w latach 2022-2028”. (druk 313) 

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

314) 

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

wów na lata 2022-2032. (druk nr 315) 

15. Zamknięcie 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 XXXIV Sesji 

Rady Gminy Stanisławów? 

 Radni nie zgłosili uwag. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół z XXXIV Sesji Rady 

Gminy z dnia 1 września 2022 r. 
Głosowanie: 13 głosów – za . Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

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

Rady Gminy Stanisławów? 

 Radni nie zgłosili uwag. 

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

z dnia 26 września 2022 r. 

Głosowanie: 13 głosów – za . Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 5 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zestawienie pism, które wpłynęły do Rady Gminy 

w okresie od dnia 1 września do 20 października 2022 r. - załącznik nr 1. Przewodniczący Rady 

Gminy zapytał radnych czy mają pytania dotyczące pism ? 

 Radni nie zgłosili pytań. 

 

Ad. 6 

 Pani Wójt złożyła sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXXIV i XXXV Sesji 

Rady Gminy i z realizacji zadań między sesjami – załącznik nr 2. 

 Przewodniczący Rady Gminy dodał, że w ostatnim czasie odbył dużo spotkań zewnętrznych 

i pogratulował organizatorom spotkania z seniorami z całej gminy, które odbyło się w Ładzyniu, oraz 

podziękował Kołu Gospodyń Wiejskich i OSP z Ładzynia.    
 Pani Wójt pogratulowała Pani Beacie Wąsowskiej za organizację imprez, klubowi Senior+, 

wszystkim członkom OSP, Księdzu Proboszczowi, Pani Alicji Kowalskiej i każdemu kto przyczynił 

się do organizacji spotkań dla naszych mieszkańców.   
 Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że wiele dzieje się w naszej gminie jeśli chodzi o 

inwestycje a szczególnie w oświacie np. skończona hala sportowa w Pustelniku czy przedszkole i 

żłobek w Stanisławowie.  Ostatnią zakończoną inwestycją jest sala gimnastyczna w Ładzyniu, na 

której otwarcie wszystkich serdecznie zaprosił 6 listopada 2022 r. Przewodniczący Rady Gminy 

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

 

Ad. 7 

 Radna Janina Weselińska przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

– załącznik nr 3. 
Radny Robert Rurka przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 4. 

Przewodniczący Rady Gminy (w zastępstwie Radnego Waldemara Czaplickiego) przedstawił 

sprawozdanie z prac Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa – załącznik nr 5.  
 Radny Zygmunt Ochman przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Gospodarki – 

załącznik nr 6. 
 Przewodniczący Rady Gminy poprosiła, aby każdy z dyrektorów szkół, pracowników 

świetlic, mieszkańców, sołtysów zwrócił uwagę w jakich miejscach możemy zastosować 

oszczędności dotyczące energii. Jeśli chodzi o lampy, to czy nie zapalają się zbyt wcześnie lub nie 

wyłączają za późno i zgłaszanie tych informacji do pracowników urzędu.  
 

Ad. 8 

 Mieszkaniec zadał pytanie Przewodniczącemu, dotyczące rozbudowy SUW w Sokólu. 

Dlaczego nie jest budowana stacja w innym miejscu tylko rozbudowywana już istniejąca ?  

 Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że zgodnie z rekomendacją firmy i koncepcjami, 

rozbudowa istniejącego SUW-u jest najtańsza i najszybsza jeśli chodzi o zabezpieczenie w wodę, a 

nowy SUW w całości to 5-10 lat i w kwocie (na dzień dzisiejszy) 5 lub 10 milionów. Drugi SUW 

będzie w innym miejscu tj. zachodnia część lub od Wólki w kierunku Czarnej, tam gdzie według 

analiz są zbiorniki wodne. Drugi będzie niezależny od obecnego w Sokólu.  

 Radna Janina Weselińska w imieniu wszystkich podziękowała za przygotowanie tak 

wspaniałej i profesjonalnej imprezy integracyjnej dla seniorów, oraz za plac zabaw w Cisówce.  

  Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Monice Krupie i Agnieszce Getka za prace 

przy wszystkich inwestycjach.  

 Mieszkaniec przypomniał o zachowaniu postawy zasadniczej podczas grania hymnu na 

uroczystościach państwowych. Kolejna sprawa dotyczy poziomu i wyników nauczania, zdalnej nauki 

podczas Covid czy spojrzenia na środowisko (sprawa zakatowanego zaskrońca). Następna sprawa, to 

tempo prac na drodze 637, ponieważ w związku z tym tracą możliwość zarobku osoby, które maja 

sklepy przy trasie. Inna sprawa, to racjonalne użytkowanie energii, należy zwrócić uwagę na ilość 

mediów które zużywamy. Kolejna sprawa to przeniesienie punktu „Wolne wnioski i pytania” na 

początek porządku obrad, gdyż chcemy mieć możliwość wypowiedzenia się. Następna sprawa, to 

budowa windy i podjazdy dla dwóch wózków inwalidzkich. Ostatnia sprawa, to czy nie powinny być 

zgromadzone rezerwy budżetowe na nieprzewidziane wydatki ? 

 Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział na pytanie odnośnie wyników nauczania, czyli 

wyników egzaminu ósmoklasisty, które będzie przedstawione na kolejnej sesji. Jeśli chodzi o 

edukację, to zawsze trzeba edukować i robić coraz więcej.  Sprawa dotycząca DK637, to dostaliśmy 

informacje, że mają mało pracowników ale zakończenie prac jest przewidywane na koniec listopada. 

W sprawie „Wolne wnioski i pytania” proszę zgłaszać to na poszczególnych komisjach i rekomenduję 

swoje poparcie. Co do windy, to jest w budżecie na 2023 r., jednak jeśli chodzi o finanse może być 

ciężko. Realnie mieliśmy otrzymać na przyszły rok około 8 milionów a otrzymaliśmy informację, że 

będzie to około 5 milionów.  

 Pan Edward Moskal podziękował za wsparcie i dofinansowanie do placów zabaw. Inny temat 

to droga w Zawiesiuchach. Kawałek drogi zrobiono za 1 600 000 zł., ale przerwano drogę przy 

zwartej zabudowie wsi, ponieważ nie jest uporządkowana geodezyjna sprawa działek. Z drogi 

powiatowej zostało do wykonania 900 m., a kolejne 900 m to powiat wołomiński. Miało być robione 

z obu stron, ale udało się zrobić tylko z jednej (asfalt kończy się u mnie). Proszę o pomoc i wsparcie, 
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ponieważ ta droga niszczeje. Dziękujemy Panu Radnemu Powiatowemu, który bardzo dużo nam 

pomógł. Ostatnia sprawa, to prośba o spotkanie wszystkich sołtysów z Panią Wójt abyśmy mogli 

wymienić poglądy i doświadczenia.  

 Przewodniczący Rady Gminy zadał pytanie Panu Leonardowi Zdanowiczowi, czy uda się 

wpisać do budżetu przyszłorocznego plan i rozpoczęcie projektu drogi ? 

 Radny Leonard Zdanowicz odpowiedział, że chce doprowadzić do spotkania Pana Starosty 

Mińskiego ze Starostą Wołomińskim. Mam nadzieję, że w tym roku uda się doprowadzić do 

spotkania, projektu drogi oraz wpisania do budżetu. 

 Pan Sławomir Rudnik podziękował za ogrodzenie placu zabaw w Retkowie. Inna sprawa, 

która jest niebezpieczna i mieszkańcy proszą o pomoc, jeśli chodzi o samochody asenizacyjne, które 

bardzo szybko jadą i wręcz spychają do rowów inne samochody a ostatnio nawet była stłuczka z 

autobusem szkolnym. Szambiarki jeżdżą do godz. 21:00, a teren nie jest oświetlony i może uda się 

ustawić znak ograniczenia prędkości do 40 km/h lub raz na jakiś czas patrol policji. PSZOK jest 

czynny dwa razy w miesiącu i w te soboty powstaje konflikt zatoru na drodze.   

 Przewodniczący Rady Gminy potwierdził, że postawienie znaku to żaden problem, ale 

mieszkańcy muszą mieć możliwość opróżnienia szamb ? Oczyszczalnia musi działać, ponieważ 

ponad 60 % mieszkańców nie ma kanalizacji i czekanie od piątku do poniedziałku z pełnym szambem 

to jest niemożliwe. Komisariat policji obejmuje swoim terenem trzy gminy a nie tylko Stanisławów.   

 Radny Andrzej Kowalczyk przypomniał o pomyśle, który proponował wjazd od 637 aby 

odciążyć Retków.  

 Przewodniczący Rady Gminy – do oczyszczalni jest możliwość tylko drogi asfaltowej, ale 

może uda się zrobić drogę do Zalesia, tam gdzie planowany jest odcinek kanalizacji.   

 Pani Urszula Milewska poparła wniosek Pana Edwarda Moskala, aby zorganizować spotkanie 

ze wszystkimi sołtysami nawet w tym roku. Faktem jest, że wozy asenizacyjne wymuszają uciekanie 

na pobocza i dlatego złożyłam wniosek o budowę chodnika przy ul. Szkolnej. Następna sprawa 

dotyczy naboru wniosków na dofinansowanie pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych. 

Wnioski można składać do 15 listopada do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.   

 Przewodniczący Rady Gminy potwierdził, że każda dotacja jest cenna i poprosił sołtysów o 

przekazanie takiej informacji mieszkańcom. Zachęcamy, ale to jest na wymianę pokryć dachowych 

a inna sprawa - w jakim czasie będzie odbiór azbestu ?  

 Mieszkaniec zadał pytania dotyczące zakupu węgla oraz przygotowań na wypadek wojny ? 

 Pani Wójt odpowiedziała, że jeśli chodzi o zakup preferencyjny węgla, to na dzień dzisiejszy 

jeszcze nie prowadzimy dystrybucji, gdyż prawnie nie wolno gminom tego robić. Jutro odbędzie się 

konferencja z Panem Wojewodą Konstantym Radziwiłłem, a w związku z tym że trwają prace 

legislacyjne powinniśmy dostać więcej informacji o sytuacji dotyczącej paliwa. 

 Przewodniczący Rady Gminy potwierdził, że urząd praktycznie od 3 miesięcy zajmuje się 

pracami na zlecenie rządu dotyczącymi węgla. Problem węgla dotyczy praktycznie gmin wiejskich. 

Nie mamy wag, samochodów, ludzi a jest 1800 gospodarstw, którym trzeba dostarczyć węgiel. Kiedy 

będzie czas na zajmowanie się sprawami, którymi ma się zajmować urząd typu: drogi, szkoły, 

oczyszczalnie. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące wojny, to nie chcę się wypowiadać na ten temat.  

Radna Janina Weselińska spytała, kto będzie płacił za piece jeśli zostaną uszkodzone po 

skorzystaniu ze złej klasy węgla.   

  Przewodniczący Rady Gminy - nikt nie jest w stanie dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Nie 

wiemy jaki węgiel do nas dojedzie. Jeżeli będzie możliwość zakupu to niech każdy kupi 2 a nie 5 ton, 

wówczas każdy będzie miał możliwość ogrzania domu.     

 Mieszkaniec - kiedyś były tworzone Gminne Spółdzielnie przez naszych przodków a dziś nie 

można skorzystać ze spółdzielni. 
 Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że Pani Wójt rozmawia również z Gminną 

Spółdzielnią ale zobaczymy jak potoczą się sprawy po dzisiejszej konferencji i jakie będą wytyczne.    
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 Pani Beata Wąsowska poinformowała, że do końca dzisiejszego dnia jest złożonych 1850 

wniosków na dodatek węglowy, natomiast na gaz jest 197. Od 1 grudnia będzie można składać 

wniosek na dodatek elektryczny. Wypłacone zostały 692 wnioski na dodatek węglowy w kwocie 2 

miliony.  

 Przewodniczący Rady Gminy – być może dobrym pomysłem jest zaproponowana pomoc 

sąsiedzka. Jeśli ktoś posiada ciągnik, to może przywieść węgiel dla siebie i sąsiada.  

 Radny Andrzej Kowalczyk na dzień dzisiejszy nic nie zorganizujemy, musimy poczekać jakie 

będą decyzje ale osobom potrzebującym i starszym i tak trzeba będzie zorganizować pomoc.   

 Mieszkaniec spytał, czego będzie dotyczył zwrot za energię elektryczną, jakie dokumenty 

trzeba będzie składać ? 
 Pani Beata Wąsowska - jeśli chodzi o dodatek elektryczny, to osoby które ogrzewają swoje 

domy energią elektryczną mają termin składania wniosków od 1 grudnia, ale żadnych szczegółów 

nie mamy podanych.   

 Przewodniczący Rady Gminy - na następną sesję poprosimy krótkie informacje na temat 

każdego dodatku.  

 Radny Stanisław Szczepański zauważył, że Mieszkaniec raczej chciał uzyskać informację na 

temat maksymalnych stawek zużycia prądu (zawieszenie cen 2000 kWh rocznie).   

 Przewodniczący Rady Gminy tą sprawą raczej zajmie się zakład energetyczny, bo samorządy 

są od tego zwolnione.  

 Mieszkaniec zadał pytanie dotyczące zaświadczenia, czy jako rolnik z podatków, czy z 

GOPS-u ?  
Przewodniczący Rady Gminy - tu będzie potrzebna konsultacja Pana Mecenasa i Pani 

Skarbnik.  

 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 min przerwy.  

 

Ad. 9 

 Pani Hanna Pietrzyk – Sekretarz Gminy poinformowała, że 1 sierpnia 2022 r. wpłynęła 

petycja dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Szanowni. Autorem była osoba spoza 

Gminy Stanisławów. Jeśli chodzi o Młodzieżowe Rady Gminy, to mogą być utworzone z inicjatywy 

Rady Gminy, inicjatywy Wójta, inicjatywy Organizacji Pozarządowych działających na terenie 

gminy, Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Studenckiego ale również z terenu danej gminy. 

Przewodniczący Rady skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej 

rozpatrzenia i zaopiniowania. Komisja w dniu 29 września dokonała analizy petycji i uznała, że w 

związku z tym iż autor petycji nie jest mieszkańcem gminy, nie jest uprawniony do wnioskowania o 

utworzenie Młodzieżowej Rady, uznała że petycję nie zasługuje na uwzględnienie.  

Radna Gminy Elżbieta Król zgłosił wniosek bez odczytywania.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

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

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. Radni nie zgłosili uwag. 

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

 

Uchwała Nr XXXVI/301/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 października 2022 

r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. - załącz-

nik nr 7. 
  

Ad. 10 

Pani Monika Krup przedstawiła informacje dotyczące zakupu. Działka jest zaplanowane w 

budżecie na ten rok do zakupu, ma być przeznaczona dla mieszkańców wsi Wólka Piecząca do 
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ogólnego wykorzystania oraz na plac zabaw. Gmina dokonała podziału gruntu, ponieważ właściciele 

mieli działkę ponad 4 hektary, dokonano podziału i wydzielono działkę o numerze 99/23. Kwota 

nabycia 85 000 zł, wielkość 1 000 m2. 

Radna Gminy Elżbieta Król zgłosił wniosek bez odczytywania.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

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

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. Radni nie zgłosili uwag. 

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

Uchwała Nr XXXVI/302/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 października 2022 

r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 99/23 

położonej w miejscowości Wólka Piecząca, gm. Stanisławów. - załącznik nr 8. 

 

Ad. 11 

 Pani Monika Krupa przedstawiła informacje dotyczące zakupu działki w Goździówce o 

numerze 21/1. Jest to działka o powierzchni 0,130 hektara za kwotę 6 500 zł Jest już opracowany 

operat na tą działkę i jest ona niezbędna pod drogę gminną. 

Radny Gminy Stanisław Szczepański zgłosił wniosek bez odczytywania.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

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

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. Radni nie zgłosili uwag. 

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

Uchwała Nr XXXVI/303/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 października 2022 

r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/1 po-

łożonej w miejscowości Goździówka, gm. Stanisławów. - załącznik nr 9. 

 

Ad. 12 

Przewodniczący Komisji Zygmunt Ochman przedstawił zgłoszone poprawki omawiane na 

komisji budżetowej: 

- poprawka Czarna / Szymankowszczyzna i Mały Stanisławów na rok 2023.  

- poprawka ul. Graniczna Pustelnik na rok 2027, oraz Goździówka dojazd do ul. Polnej na 2026 r.  

- poprawka, że koszt za 1 km to wartość 1 000 000 zł. (wykonawstwo), bez odstępstw na jakiekolwiek 

drogi.  

- poprawka za zmianą tytułu uchwały na „Plan rozwoju sieci drogowej na terenie Stanisławów w 

latach 2022-2028”. 

 Pani Wójt podziękowała za przygotowanie planu rozwoju. Ideą powstania tabeli i całej 

kadencji było to, że pozyskujemy środki i dopasowujemy daną pozycję do sytuacji i źródła 

dofinansowania. W związku z tym, jeżeli któraś z dróg będzie odpowiadała do tego, że można będzie 

się ubiegać o dofinansowanie to oczywiście, zmieniamy tryb kolejki i staramy się przede wszystkim 

pozyskać środki. Taka była idea powstania i tak działamy na innych szczeblach infrastrukturalnych. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał obecnych czy mają pytania ? 

Pan Stanisław Domański Sołtys wsi Rządza zapytał o drogę w Rządzy na 2025 r. odcinek 700 

metrów ? 

Przewodniczący Komisji Zygmunt Ochman odpowiedział, że cały czas ten odcinek jest w 

planie pod hasłem ul. Armii Krajowej od strony Stanisławowa do Rządzy.  

Radny Krzysztof Kuć przybył na obrady po przerwie powiększając liczbę członków do 13. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienione poprawki do uchwały. 
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Głosowanie: 13 głosów – za (głosowało 13  radnych). 
Radny Gminy Stanisław Szczepański zgłosił wniosek bez odczytywania.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

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. 

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

Uchwała Nr XXXVI/304/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 października 2022 r. 

w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci drogowej na terenie Gminy Stanisławów w latach 

2022-2028”.- załącznik nr 10. 

 

Ad. 13 

 Pani Danuta Słowik omówiła działy, przesunięcia, wydatki, dochody, zmniejszenia i 

zwiększenia planów oraz przesunięcia inwestycji (autopoprawka nr 1). - załącznik nr 11 
Radny Gminy Stanisław Szczepański zgłosił wniosek bez odczytywania.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

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. 

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

Uchwała Nr XXXVI/305/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 października 2022 r. 

w sprawie zmian w zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2022 rok. - załącznik nr 12 

 

Ad. 14 

 Pani Danuta Słowik poinformowała o głównych zmianach w WPF – autopoprawka nr  - 

załącznik nr 13. 

Radny Gminy Stanisław Szczepański zgłosił wniosek bez odczytywania.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

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. 

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

Uchwała Nr XXXIV/306/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 października 2022 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2022-2032. 
- załącznik nr 14 

Pan Grzegorz Słowik Sołtys wsi Mały Stanisławów spytał o chodnik w stronę Małego 

Stanisławowa przy ul. Warszawskiej ? 
Pani Monika Krupa odpowiedziała, że podobna sytuacja jak z chodnikiem w Koloniach 

Stanisławów. Inwestorem tego zadania jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Pani Wójt 

uzgodniła wstępną koncepcję, a w ostatnich dniach uzgodniono projekt organizacji ruchu, projektant 

cały czas nad tym pracuje, wiem że złożył pismo do Wód Polskich o zaopiniowanie projektu i jeśli 

będzie miał pozytywną opinię, to składa do Wojewody dokumentację o pozwolenie (do końca lutego). 

Na przyszły rok jest planowane do realizacji.    

 Pani Wójt - wszyscy czekamy na coraz więcej zmian w infrastrukturze. Proszę o cierpliwość, 

ponieważ przez ostatnie 4 lata było bardzo wiele inwestycji tj. sala gimnastyczna w Ładzyniu, gdzie 

2 miliony, to wkład z budżetu państwa jednak my musimy to wszystko przygotować. Sukcesem jest 

wymiana oświetlenia na ledowe. Musimy zdawać sobie sprawę, że to wszystko trwa, wykonawcy 

nad tym pracują, rada jest jedna, ja jestem jedna, pracownicy pracują i są realne możliwości 

zakończenia tej sprawy jak i wielu innych, tylko potrzebny jest czas.     
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 Przewodniczący Rady Gminy - staramy się rozkładać w miarę równo i systematycznie 

inwestycje na wszystkie 29 sołectw. Uchwała dotycząca drogi w Małym Stanisławowie została 

podjęta w 2010 r. Mamy już zapewnione źródło finansowania na drogę i jeśli tylko uda się ruszyć 

dokumenty z Urzędem Wojewódzkim, to zakończymy tę inwestycję. 
 Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Zygmunt Ochman zaprosił na 7 listopada o 

godz.15:00 na obrady komisji.  

 

Ad. 15 

 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

XXXVI Sesję Rady Gminy Stanisławów. 
 

 

 

 Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 
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