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Rada Gminy Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

woj. mazowieckie 

 

 

ORG.0002.6.2019 

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY 

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w VIII Sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się 

w dniu 04 września 2019 r. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy. 

4. Wolne wnioski i pytania. 

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 porządku sesji. 

8. Informacja Wójta w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Nadrzecznej w Pustelniku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/138/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 

28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 

za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw. (druk nr 72) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 

Stanisławów na lata 2016-2023. (druk nr 73) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

na nieruchomościach stanowiących  własność gminy. (druk nr 74) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji 

o kandydatach na ławników. (druk nr 75) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 

28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (druk nr 76) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2019 rok. (druk nr 77) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 

2019-2029. (druk nr 78) 

16. Zamknięcie obrad.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

/-/ Waldemar Zbytek 
 


