
1 

 

Stanisławów, dnia 17 grudnia 2018 r. 
Rada Gminy Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

woj. mazowieckie 

 

ORG.0002.12.2018 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY 

 

 

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

odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

Stanisławów. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wolne wnioski i pytania. 

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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązań 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stanisławów. (druk nr 

11) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (druk nr 12) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego 

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (druk nr 13) 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/107/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 

14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Stanisławowie. (druk nr 14) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/75/08 Gminy Stanisławów z dnia 

14 lutego 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów, 

gm. Stanisławów. (druk nr 15) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach 

gminy Stanisławów. (druk nr 16) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy 

Stanisławów. (druk nr 17) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2018 rok. (druk nr 18) 

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

na lata 2018-2028. (druk nr 19) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na 2019 rok. (druk nr 

20) 

a) przedstawienie uchwały budżetowej oraz ewentualnych autopoprawek 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, 
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d) wysłuchanie stanowiska Wójta Gminy Stanisławów w sprawie opinii i wniosków 

przedłożonych przez komisje, 

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

komisji i autopoprawkami Wójta, 

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.   

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów 

na lata 2019-2029. (druk nr 21) 

18. Zamknięcie obrad.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

/-/ Waldemar Zbytek 

 


