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 Stanisławów, dnia 5 grudnia 2019 r. 

Rada Gminy Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

woj. mazowieckie 

 

ORG.0002.9.2019 
 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY 

 

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

się w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 16.00 w sali audiowizualnej Zespołu Szkolnego 

w Stanisławowie (ul. Szkolna 4 a, 05 – 304 Stanisławów). 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z X i XI 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 

zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie 

uwzględniono w porządku sesji. 

7. Prezentacja założeń Rozwoju Gminy Stanisławów na lata 2019 – 2028. 

8. Wolne wnioski i pytania. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na 2020 rok. (druk 

nr 98) 

a) przedstawienie uchwały budżetowej oraz ewentualnych poprawek Wójta, 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej, 

c) odczytanie opinii i wniosków stałych komisji Rady Gminy Stanisławów dotyczących 

projektu uchwały budżetowej, 

d) wysłuchanie stanowiska Wójta Gminy Stanisławów w sprawie opinii i wniosków 

przedłożonych przez komisję, 

e) dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi do projektu uchwały budżetowej wnioskami 

komisji i autopoprawkami Wójta, 

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów  

na lata 2020-2030. (druk nr 99) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2019 rok. (druk 

nr 100) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  

Stanisławów na lata 2019-2029. (druk nr 101) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

w Gminie Stanisławów. (druk nr 102) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości. (druk nr 103) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 

ich przebiegu. (druk nr 104) 
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16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany klasy technicznej dróg gminnych. (druk nr 105) 

17.  Zamknięcie obrad. 

 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

/-/ Waldemar Zbytek 

  

  
 


