
Rada Gminy Stanisławów                                                       Stanisławów, dnia 20.10.2016r. 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

woj. mazowieckie 

BR.0002.6.2016 

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XX sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się 

w dniu 27 października 2016r. (czwartek) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Stanisławowie, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami. 

5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z prac Komisji między 

sesjami oraz zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie 

uwzględniono w porządku sesji. 

6. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie z art. 24h ust. 

12 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych 

zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym. 

8. Informacja Wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

dla Gminy Stanisławów na lata 2016-2021 (druk nr 157). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2016 – 2018 (druk nr 158) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy 

drodze powiatowej 2214W w Sokólu, gm. Stanisławów (druk nr 159). 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego 

prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez podmioty na należące do sektora 

finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i 

wykorzystania (druk nr 160). 



13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Stanisławów (druk nr 161). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na 

pomniku przyrody (druk nr 162). 

15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stanisławów w roku 

szkolnym 2015/2016. 

16. Zapytania i wolne wnioski. 

17. Zamknięcie obrad. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Elżbieta Król 

 


