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Protokół Nr XXXVII/2022 
z XXXVII Sesji Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 18 listopada 2022 roku. 

 

XXXVII Sesja Rady Gminy Stanisławów odbyła się w dniu 18 listopada 2022 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów i trwała od godz. 16:00 do godz. 18:27. Obrady odbyły 

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

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

(w sesji nie uczestniczył Waldemar Zbytek, Krzysztof Kuć, oraz Zygmunt Ochman). 
W obradach poza Radnymi udział wzięli: 

 Kinga Sosińska- Wójt Gminy, 

 Hanna Pietrzyk- Sekretarz Gminy, 

 Danuta Słowik- Skarbnik Gminy, 

 Sołtysi wsi, 

 Kierownicy jednostek organizacyjnych. 

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 

Ad. 1 

 Otwarcia XXXVII Sesji Rady Gminy Stanisławów dokonał Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Arkadiusz Roman Reding.  

Ad. 2 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy przypomniał, że wszyscy radni otrzymali porządek obrad 

w materiałach na sesję i przystąpił do jego odczytania.  

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI 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 zaję-

cie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie uwzględniono 

w porządku sesji. 

7. Wolne wnioski i pytania. 

8. Informacja Wójta Gminy Stanisławów o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie 

z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559 ze zm.) 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów o złożonych oświadczeniach ma-

jątkowych zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.)  

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stanisła-

wów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2023. (druk nr 316)               

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako pod-

stawę obliczenia podatku rolnego na rok 2023. (druk nr 317) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 i zwolnień z 

tego podatku. (druk 318) 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporto-

wych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.  (druk nr 319)            

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Stanisławów”. (druk nr 320)   

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stanisławów na lata 2022 - 2026. (druk nr 321)   

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości mak-

symalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia 

opłat w Gminnym Żłobku w Stanisławowie. (druk nr 322)   

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

323) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stani-

sławów na lata 2022-2032. (druk nr 324) 

19. Zamknięcie obrad.   

Następnie zapytał czy są jakieś propozycje zmian do przedstawionego porządku obrad. W związku 

z ich brakiem Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał go pod głosowanie. 

Głosowanie: 12 głosów – za.  Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapytał radnych czy mają uwagi do protokołu z XXXVI 

Sesji Rady Gminy Stanisławów? 

 Radni nie zgłosili uwag. 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół z XXXVI Sesji Rady 

Gminy z dnia 20 października 2022 r. 
Głosowanie: 12 głosów – za . Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił najważniejsze zadania realizowane w 

okresie między sesjami, oraz zestawienie pism, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie od dnia 

20 października 2022 r. do dnia 18 listopada 2022 r. - załącznik nr 1. Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy zapytał radnych czy mają pytania dotyczące pism ? 

 Radni nie zgłosili pytań. 

Ad. 5 

 Pani Wójt złożyła sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXXVI Sesji Rady 

Gminy i z realizacji zadań między sesjami - załącznik nr 2. 

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

Ad. 6 

 Radny Waldemar Czaplicki przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Społecznej, Ekologii i 

Bezpieczeństwa - załącznik nr 3.  

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Reding (nieobecny Radny Zygmunt Ochman) 

przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Gospodarki - załącznik nr 4. 

Ad. 7 

 Mieszkaniec rozpoczął swoją wypowiedź od podziękowań skierowanych do Pani Wójt. Po 

30 latach został dołączony odcinek drogi do ul. Spacerowej. Na ul. Spacerowej, która ma 3 metry 

pozostały słupy w linii drogi. Kolejna sprawa, to rów od Armii Krajowej, który zarasta i powinno 

się o niego zadbać. Następnie podziękował za słowa Pani Wójt skierowane do mieszkańców 

podczas uroczystości 11 listopada. Nawiązał do historii swojej rodziny i pamiątek rodzinnych 

dotyczących niepodległości naszej ojczyzny. Na koniec podziękował Panu Andrzejowi 

Wiśniewskiemu za szybkie usunięcie wieczornej awarii oświetlenia. 
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 Pani Wójt serdecznie podziękowała za to, że zostały zauważone tak ważne słowa dotyczące 

szacunku do naszego kraju i siły jaka jest w narodzie. Co do bieżących prac, to cały czas 

realizujemy wszystkie zadania.     

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Reding dodał, że Święto Niepodległości to 

bardzo ważny dzień i powinien być kultywowany przez każdego Polaka.  

 Radny Powiatu Mińskiego Leonard Zdanowicz zadał pytanie dotyczące obchodów 500 – 

lecie Stanisławowa. Czy jest przewidziany scenariusz uroczystości na 2023 r.? Kolejne pytanie 

dotyczy DK 50. Jaki jest dalszy ciąg prac dotyczących tej trasy ? Trasa jest bardzo uczęszczana i 

bardzo niebezpieczna. Następny temat, to południowa obwodnica o której mówimy od lat ’90 tych. 

Czy te osoby, które budują się niedaleko planowanej, przyszłej trasy wiedzą co tam się będzie 

działo ? 

 Pani Wójt odpowiedziała, że jeśli chodzi o 500 – lecie nadania praw miejskich miejscowości 

Stanisławów i uroczystości z tym związanych dla całej gminy, to rozpoczniemy obchody uroczystą 

sesją w maju 2023 r. i zakończymy w maju 2024 r.  Imprezy cykliczne, które zawsze się odbywają – 

będą, a ramowy program istnieje w naszych zapisach, natomiast część imprez chcielibyśmy 

zostawić jako niespodzianki i przyjemności. Jeśli chodzi o DK 50, to decyzja środowiskowa, która 

jest obligo dotyczącym Gminy Stanisławów pozytywnie została zaopiniowana przeze mnie i została 

zakwestionowana przez grupę osób i przedstawiona do ponownego rozpatrzenia przez Gminę 

Stanisławów, skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Takiego typu sprawy 

odbywają się systemowo. Po raz kolejny wydamy następną decyzję środowiskową. Jesteśmy w 

stałym kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, odbyłam rozmowę 

telefoniczną z Dyrektorem, który zapewnił o środkach na modernizację, które są w budżecie 

państwa na poprawę bezpieczeństwa i jakość drogi DK 50. Spotkań i działań odbywamy bardzo 

dużo i mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mieć lepsze wieści w tej sprawie.   

 Pani Urszula Milewska podziękowała w imieniu Kół Gospodyń Wiejskich za spotkanie 26 

października 2022 r. Mieszkańcy zauważyli, że dzięki takim spotkaniom jest więcej możliwości do 

działania, wspólnej wymiany informacji i integracji. Kolejny temat, to spotkania na komisjach. Tak 

jak powiedział Pan Arkadiusz Reding zapraszamy sołtysów, ponieważ dyskutujemy i 

przedstawiamy problemy. Trzeci temat dotyczy ładu przestrzennego, który ma bardzo duży wpływ 

na rozwój gminy. Jeżeli ktoś chciałby porozmawiać na ten temat, to zapraszamy. Ostatnia sprawa, 

to obwodnica południowa i tu powinni być najbardziej zainteresowani mieszkańcy Zalesia, Legacza 

i Małego Stanisławowa. Lepiej teraz rozmawiać, dowiedzieć się i wyjaśniać niż później zgłaszać 

sprzeciw i opóźniać inwestycje.    

 Pani Wójt - jest propozycja wspólnej komisji dotyczącej przedyskutowania i zaplanowania 

dalszych prac, które trwają i tworzona jest dokumentacja.   

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy dodał, że najlepszym momentem na spotkanie i 

przedyskutowanie spraw jest posiedzenie komisji a nie sesja. Zapraszamy wszystkich do tak 

aktywnego udziału w sprawach gminy jaki wykazuje Pani Sołtys Urszula Milewska.  Jest to bardzo 

istotne i merytoryczne wsparcie.  

Radny Powiatu Mińskiego Leonard Zdanowicz dodał, że jest dobrze jeśli są tak 

zaangażowane osoby jak Pani Sołtys. Należałoby zainicjować spotkanie z mieszkańcami i 

przedstawić jakie będą warianty obwodnicy, aby w kolejnych etapach nie było problemów z 

pracami.  

Pani Monika Krupa odniosła się do tematu południowej obwodnicy Stanisławowa, po 

uzgodnieniu przez wszystkie organy i opracowaniu raportu środowiskowego odbędą się konsultacje 

i wówczas będzie pokazana koncepcja obwodnicy po wszystkich uzgodnieniach.  

Radny Waldemar Czaplicki – zasady demokracji są takie, że każdy może zaskarżyć decyzję 

Wójta. Będą protesty i należy się do tego przygotować. Być może należało skierować sprawę do 

WSA. SKO jako druga instancja administracyjna wraca sprawę do pierwszej instancji, czyli do 
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Wójta Gminy, a ta formuła nie musi być przez Wójta przyjęta i być może nie trzeba było tej decyzji 

wydawać, wówczas w WSA jest kontrola administracji i wchodzimy w inny tryb.  

Pan Sołtys Małego Stanisławowa dodał, że na terenie planowanej południowej obwodnicy 

jest ponad 4,5 hektara terenu należącego do wspólnoty Małego Stanisławowa i duża ilość działek 

prywatnych, więc konsultacje będą potrzebne. Druga sprawa, to dziękuję za odbiór azbestu.  

Mieszkaniec zadał kilka nw. pytań: 

1) czy istnieje możliwość przesiadki do Warszawy, gdy autobus jedzie do Cisówki ? 

2) zabezpieczenia chodnika pomiędzy Stanisławowem a Prądzewem – Kopaczewem. 

Niezbędna jest barierka przy rowie, ponieważ rzeczka jest głęboka i zagraża 

bezpieczeństwu ludzi.  

Radny Powiatu Mińskiego Leonard Zdanowicz odpowiedział, że sprawa jest do wykonania, tylko 

niezbędne jest złożenie wniosku i można rozpocząć procedurę.  

 Pan Janusz Wieczorek poinformował, że ze Stanisławowa w kierunku Cisówki jedzie jeden 

bus rano i po południu z którego nikt nie przesiada się w kierunku Warszawy (zatrzymuje się po 

zjeździe z 637).    

Radna Elżbieta Król opuściła obrady sesji pomniejszając ilość radnych do 11 osób.  

 Pan Stanisław Domański - Sołtys Rządzy - dużo mówimy na temat ochrony środowiska, a 

wiele osób dopytuje się dlaczego w rowie pomiędzy Stanisławowem a Rządzą znajdują się 

nieczystości prawdopodobnie z okolicznych firm ? Czy wiadomo coś na temat umów, na wywóz 

nieczystości i czy ochrona środowiska interesuje się tym tematem, ponieważ są to ogromne ilości 

ścieków, zgłaszane przez właścicieli okolicznych pól i mieszkańców ? 

Pani Monika Krupa – jeśli chodzi o firmę Polutil, to Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska jeszcze nie zakończył kontroli, a po zakończeniu prześlą nam protokół z wynikami 

kontroli.  Jeśli chodzi o masarnię, to żadnych zgłoszeń nie było. 

 Pan Marek Gut – Sołtys Wólki Czarnińskiej zadał pytanie dotyczące dystrybucji węgla. 

 Pan Janusz Wieczorek odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest wiele niewiadomych. 

Obecnie czekamy na podpisanie umowy z firmą, gmina została przydzielona do firmy 

sprowadzającej węgiel Polska Grupa Energetyczna Paliwa. W najbliższy poniedziałek jest 

spotkanie online z Wojewodą, po to aby firmy wprowadzające węgiel działały jak najszybciej. 

Dopiero po podpisaniu umowy będzie wiadomo z jakiego kierunku będzie odbierany węgiel, nie 

wiadomo jaki to będzie dokładnie asortyment, na dzień dzisiejszy mamy wnioski na około 500 ton 

węgla. Koszty transportu z Borku Czarnińskiego do domu ponosi kupujący, ale można odbierać 

opał we własnym zakresie.  

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że po podpisaniu umów i uzyskaniu 

danych, powinny być przekazane z Gminy konkretne informacje dla mieszkańców skąd, za ile, co i 

jaki jest dalszy ciąg dystrybucji węgla.  

 Pani Wójt dodała, że wczoraj odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów i w każdej gminie 

jest podobnie. Wszyscy działają jednakowo i wszyscy są na tym samym etapie.  

Ad. 8 

Pani Hanna Pietrzyk – Sekretarz Gminy przedstawiła informacje Wójta Gminy Stanisławów 

o złożonych oświadczeniach majątkowych w 2022 r. - załącznik nr 5.  

Ad. 9 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Reding przedstawił informację 

Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów o złożonych oświadczeniach majątkowych w 2022 r. - 

załącznik nr 6. 

Ad. 10 

 Pani Hanna Pietrzyk - Sekretarz Gminy - projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego 

programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi został przygotowany z 

uwagi na obowiązek wynikający z Art.5 ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
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wolontariacie. Rada Gminy corocznie przyjmuje taki program do 30 listopada na następny rok 

kalendarzowy. Program określa formy, zasady i zakres współpracy Gminy z organizacjami 

pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Projekt 

był tworzony na podstawie programu uchwalonego na 2022 r. i został poddany konsultacjom z 

organizacjami poprzez zamieszczenie w BIP, w okresie od 6 do 20 października, a podmioty 

uprawnione nie wniosły żadnych uwag ani propozycji. Kwota na realizację priorytetowych zadań 

określonych w programie została ustalona na poziomie na 2022 r., czyli 120 tys. z czego 96 tys. 

zostanie rozdysponowane jako dotacja dla podmiotów wyłonionych w trybie konkursowym i 24 tys. 

jako dotacja w trybie pozakonkursowym. Priorytetowe zadania i kwoty na ich realizacje: wspieranie 

i upowszechnianie kultury fizycznej zaplanowano 60 tys., podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej 36 tys., działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 4 tys., i przeciwdziałanie 

uzależnieniom społecznym 20 tys. Jeśli pojawią się jakieś dodatkowe środki, wówczas Pani Wójt 

będzie wnioskować o zwiększenie tej kwoty. Zmiany będą wprowadzone jako autopoprawka Pani 

Wójt. - załącznik nr 7 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki. Radni nie zgłosili uwag. 

Głosowanie: 10 głosów – za (głosowało 10  radnych). Uchwała została podjęta. 

Radny Robert Rurka zgłosił wniosek bez odczytywania.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 radnych). Uchwała została podjęta. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. Radni nie zgłosili uwag. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11  radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXXVII/307/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 listopada 2022 r. w 

sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2023. – załącznik nr 8  

Ad. 11 

Pani Wójt  odniosła się do kolejnych trzech punktów dotyczących podatków. Jeżeli chodzi o 

skup żyta i podatek od nieruchomości, to proponujemy obniżenie stawki przedstawionej przez Pana 

Ministra, a jeśli chodzi o podatek transportowy musimy podnieść do stawki minimalnej.   

Pani Danuta Słowik – Skarbnik Gminy Stanisławów przedstawiła propozycję Pani Wójt 

dotyczącą obniżenia podatku rolnego do kwoty 55,78 zł.  Projekt uchwały został przesłany do 

zaopiniowania przez Mazowiecką Izbę Rolniczą, oraz konsultowany z RIO, a także zaopiniowany 

pozytywnie przez komisję społeczną i budżetową. – załącznik nr 9  

Radny Robert Rurka zgłosił wniosek bez odczytywania.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 radnych). Uchwała została podjęta. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. Radni nie zgłosili uwag. 

Głosowanie: 10 głosów – za , 1 głos – przeciw (głosowało 11  radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXXVII/308/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 listopada 2022 r. w 

sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku 

rolnego na rok 2023.  – załącznik nr 10 

Ad. 12 

Pani Danuta Słowik – Skarbnik Gminy Stanisławów projekt uchwały został przesłany do 

RIO, oraz do zaopiniowania do UOKIK. Uwag do projektu nie było. - załącznik nr 11  
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Radny Robert Rurka zgłosił wniosek bez odczytywania.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 radnych). Uchwała została podjęta. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. Radni nie zgłosili uwag. 

Głosowanie: 10 głosów – za , 1 głos – przeciw (głosowało 11  radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXXVII/309/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 listopada 2022 r. w 

sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 i zwolnień z tego podatku.   – załącznik 

nr 12 

Ad. 13 

Radny Robert Rurka zgłosił wniosek bez odczytywania.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 radnych). Uchwała została podjęta. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. Radni nie zgłosili uwag. 

Głosowanie: 10 głosów – za , 1 głos – przeciw (głosowało 11  radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXXVII/310/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 listopada 2022 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na 

terenie gminy Stanisławów. – załącznik nr 13 

Ad. 14 

Pani Monika Krupa poinformowała, że projekt został wysłany do zaopiniowania przez Pań-

stwowe Gospodarstwo Polskie Wody Polskie, dostaliśmy postanowienie a uwagi zostały naniesione 

do regulaminu. Wniesione uwagi zostały omówione i przegłosowane na komisjach.  

Radny Robert Rurka zgłosił wniosek bez odczytywania.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 radnych). Uchwała została podjęta. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. Radni nie zgłosili uwag. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11  radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXXVII/311/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 listopada 2022 r. w 

sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Stanisławów”. – załącznik nr 14 

Ad. 15 

 Pan Janusz Wieczorek - zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. Ustawy o 

ochronie praw lokatorów, Mieszkaniowym Zasobie Gminy i Kodeksu Cywilnego do kompetencji 

Rady Gminy należy uchwalenie takiego programu. W skład zasobów Gminy wchodzą dwa budynki 

tj. na ul. Zachodniej (4 lokale) i ul. Lubelskiej (4 lokale). Mieszkań socjalnych w naszej gminie nie 

ma. Projekt został omówiony na komisjach Rady Gminy z zaopiniowany pozytywnie.   

Radny Robert Rurka zgłosił wniosek bez odczytywania.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 radnych). Uchwała została podjęta. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. Radni nie zgłosili uwag. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11  radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXXVII/312/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 listopada 2022 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Stanisławów na lata 2022 - 2026. – załącznik nr 15 

Ad. 16 
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Pan Janusz Wieczorek - podjęcie uchwały niezbędne jest, aby od 1 stycznia 2023 r. 

można było pobierać opłatę za pobyt dziecka w żłobku. Uchwała określa opłatę za pobyt dziecka 

w żłobku, w wymiarze 10 godzin dziennie, w kwocie 700 zł., opłata dzienna za wyżywienie 12 zł, 

pobyt powyżej 10 godzin dziennie - opłata 25 zł za każdą kolejną godzinę, możliwość obniżenia 

opłaty o 50 % jeśli przebywa więcej dzieci z jednej rodziny. Obecnie funkcjonują dwa programy 

rządowe w ramach których rodzice otrzymują dofinansowanie na dzieci w wieku żłobkowym. 

Ważność dotychczasowych uchwał kończy się 31 grudnia 2022 r. Od stycznia może być 28 

dzieci (obecnie jest 20 dzieci).  

Pani Wójt poprosiła Panią Dyrektor Alicję Kowalką, o krótką informację o tym jak 

funkcjonuje żłobek. 

Pani Alicja Kowalska – żłobek rozpoczął funkcjonowanie 19 kwietnia 2021 r., utworzony 

został na 20 dzieci i tyle obecnie jest. Nie wszystkie gminy mogą cieszyć się z posiadania takich 

placówek jak nasz gmina, istnieją jedynie placówki prywatne lub bony żłobkowe. Wiele mam 

chce lub musi wrócić do pracy i dlatego świadczymy taką usługę na bardzo wysokim poziomie, 

aby rodzice mogli spokojnie pracować a dzieci rozwijać się w odpowiednich warunkach. Mamy 

zachowane wysokie standardy i chcemy zwiększyć ilość dzieci do 28. Chcieliśmy serdecznie 

podziękować Pani Wójt, Radnym oraz Panu Dyrektorowi Janowi Leś za wsparcie. Nieoceniona 

pomoc jest zawsze ze strony naszego Pana Stanisława Szczepańskiego, który zawsze służy 

pomocą jako pracownik i „męska ręka”. Mamy wspaniałą kadrę, placówka funkcjonuje wzorowo 

i dzięki temu dzieci czują się u nas dobrze a rodzice chcą powierzać nam swoje pociechy.    

Radny Robert Rurka zgłosił wniosek bez odczytywania.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 radnych). Uchwała została podjęta. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. Radni nie zgłosili uwag. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11  radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXXVII/313/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 listopada 2022 r. w 

sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za 

wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Gminnym Żłobku 

w Stanisławowie.  – załącznik nr 16 

Ad. 17 

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

zwiększenia planów oraz przesunięcia inwestycji (autopoprawka nr 1). - załącznik nr 17 

Radny Robert Rurka zgłosił wniosek bez odczytywania.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 radnych). Uchwała została podjęta. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. Radni nie zgłosili uwag. 

Głosowanie: 10 głosów – za (głosowało 10  radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXXVII/314/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 listopada 2022 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2022 rok. - załącznik nr 18 

Ad. 18 

 Pani Danuta Słowik poinformowała o głównych zmianach w WPF.  

Radny Robert Rurka zgłosił wniosek bez odczytywania.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11 radnych). Uchwała została podjęta. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyżej wymienioną uchwałę  

w przedstawionej treści. Radni nie zgłosili uwag. 

Głosowanie: 11 głosów – za (głosowało 11  radnych). Uchwała została podjęta. 

Uchwała Nr XXXVII/315/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 listopada 2022 r. w 

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2022-2032. - 
załącznik nr 19 

Ad. 19 

 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

zamknął XXXVII Sesję Rady Gminy Stanisławów. 
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