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Rada Gminy Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

woj. mazowieckie 

 

 

ORG.0002.8.2019 

SZANOWNI PAŃSTWO 

 

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

w dniu 05 listopada 2019 r. (wtorek) 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 IX 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 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 2019 r. poz. 506 ze zm.). 

9. Informacja Przewodniczącego Rady 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 2019 r. 

poz. 506 ze zm.). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stanisławów 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020. (druk nr 87) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Stanisławów. (druk nr 

88) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 i zwolnień w tym 

podatku. (druk nr 89) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę 

obliczenia podatku rolnego na rok 2020 i zwolnień z tego podatku. (druk nr 90) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury ustalenia i zmiany granic sołectwa 

Szymankowszczyzna i Czarna oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. (druk nr 91) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2019 rok. (druk nr 92) 

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

2019-2029. (druk nr 93) 

17. Zamknięcie obrad.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

/-/ Waldemar Zbytek 
 


