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Stanisławów, dnia 6 marca 2019 r. 
Rada Gminy Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

woj. mazowieckie 

 

 

ORG.0002.2.2019 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY 

 

 

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

w dniu 18 marca 2019 r. (poniedziałek) 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 protokołów z II i III 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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/99/08 Rady Gminy Stanisławów w sprawie 

przystąpienia Gminy Stanisławów do Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa działania Ziemi Mińskiej”. 

(druk nr 22) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia ,,Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Stanisławów”. (druk nr 23) 

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

nieruchomości, stanowiącej własność gminy. (druk nr 24) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Stanisławów (druk nr 25) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 26) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy (druk nr 27) 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/4/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 

2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Stanisławów (druk nr 28) 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Stanisławów na 2019 rok. (druk nr 29) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2019 rok. (druk nr 30) 

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

lata 2019-2029. (druk nr 31) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stanisławów na 2019 rok. (druk 

nr 32) 

19. Zamknięcie obrad.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

/-/ Waldemar Zbytek 
 


