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Sprawozdanie z Pracy podczas wspólnezo posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki  
oratKomisji Społecznej, Ekoloaii i Bezpieczeństwa miedzy sesjami  

Posiedzenie komisji odbyło się  w dniu 26.09.2017 r. 

1. Członkowie komisji zaopiniowali projekty uchwal przygotowane na najbliższą  Sesję  Rady 
Gminy Stanisławów: 
a. Uchwala w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. 

Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę: zmiana w zadaniach zleconych  dot.  karty dużej 
rodziny oraz zwiększenie środków w zadaniach Urzędu Stanu Cywilnego które zostaną  
przeznaczone na aktualizację  oprogramowania USC. 
Poprawka została pozytywnie zaopiniowana przez obie komisje. 
Obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały z poprawką. 

b. Uchwala w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Choiny. 
(uchwala proponowana do wprowadzenia do porządku obrad). 
Obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

2. Pan Sylwester Książek zgłosił  wniosek formalny o sprawdzenie przez Komisję  Rewizyjną, 
czy odwołanie sołtysa wsi Choiny zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
Komisja Społeczna, Ekologii i Bezpieczeństwa odrzuciła powyższy wnioselc. 
Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła powyższy wniosek. 

3. Na posiedzeniu komisji rozpatrzono pisma skierowane do Komisji Budżetu i Gospodarki: 
a. Pismo z dnia 28 sierpnia 2017 r. OSP Rząd7a w sprawie prac jakie należy wykonać  

w remizie. 
Pismo do wiadomości Przedstawione koszty nie są  dokładne, poza tym mamy w 
dzisiejszych zmianach w budżecie są  przygotowane środki dla OSP. 

b. Pismo z dnia 31 marca 2017 r. Zarządu Gminnego OSP w Stanisławowie w sprawie 
zwiększenia ekwiwalentu za udział  w akcjach OSP. 
Członkowie komisji zaproponowali nowe stawki ekwiwalentu od 2018 roku: 
-15 zł/godz. za  udział  w akcji ratowniczo — gaśniczej 
-8 zł/godz. za  udział  w szkoleniu 
Obie komisje pozytywnie zaopiniowały pow0N70 propozycję. 

c. Pismo z dnia 4 lipca 2017 r. Pana 	 w sprawie przekazania drogi na rzecz 
gminy. 

d. Pismo z dnia 29 sierpnia 2017 r. sołtysów wsi Goździówka i Wólka Wybraniecka w 
sprawie wysypania drogi. 

e. Pismo z dnia 31 sierpnia 2017 r. sołtysów wsi: Goździówka, Pustelnik i Wólka 
Wybraniecka w sprawie wysypania drogi drobnym tłuczniem. 
Przekazanie powyższych  pism Wójtowi Gminy  Stanislaw*  do realizacji 

f. Pismo z dnia 18 sierpnia 2017 r. Dyrektor GOK w sprawie zwiększenia dotacji w 2017 
roku. 
Pismo nie zostało rozpatrzone. 



g. Pismo z dnia 31 lipca 2017 r. OSP w Stanisławowie w sprawie przesunięcia środków 
finansowych na rozbudowę  garażu i remizy OSP z inwestycji gminnej na dotację  
celową. 
Pismo nie zostało rozpatrzone. Zaproponowano, aby inwestycję  w OSP Stanisławów 
prowadził  urząd. 

h. Pismo z dnia 24 maja 2017 r. OSP Rządza w sprawie zwiększenia dotacji celowej. 
Pismo nie zostało rozpatrzone. Zaplanowano zmiany w budżecie, które 
przedstawiciele OSP Rządza zaakceptowali. 

4. Skarbnik Gminy poinformowała o konieczności zwiększenia środków na modernizację  
SUW w związku z wyższą  kwotą  wynikającą  z postepowania przetargowego w stosunku do 
zabezpieczonych środków w budżecie gminy. Ponadto poinformowała o konieczności 
wprowadzenia na sesji do porządku obrad uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017— 2027. 

5. Radni poprosili Wójta Gminy o przygotowanie na kolejne posiedzenie Komisji Budżetu 
i Gospodarki zestawienia wszystkich projektów będących w posiadaniu gminy, 
a dotyczących: wodociągowania, kanalizacji, dróg i chodników wraz ze streszczoną  
dokumentacją  (zarys projektu, ogólne koszty realizacji). 

6. Radni w sprawie inwestycji na ulicy Senatorskiej w Stanisławowie zawnioskowali o 
zrobienie w tym roku chodnika od drogi krajowej nr 50 do rynku, a w roku 2018 dokończenie 
inwestycji i wykonanie odwodnienia i nakladki na ulicy. 

7. Ponadto członkowie komisji dyskutowali na inne tematy, m. in. sytuacja w GOK 
Stanisławów, sprawy jednostek OSP działających na terenie Gminy Stanisławów. 
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