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Stanisławów, dnia 15 maja 2019 r. 
Rada Gminy Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

woj. mazowieckie 

 

 

ORG.0002.4.2019 

 
 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY 

 

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

się w dniu 22 maja 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 protokołów z IV i V 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. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Stanisławów 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2018. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie i doskonalenie nauczycieli. (druk nr 38) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 

28 grudnia 2018 r. 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 39) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-

2021. (druk nr 40) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stanisławów do Stowarzyszenia: 

„Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej”. (druk nr 41) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/151/2016 Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. (druk nr 42) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy na działania Urzędu 

Gminy Stanisławów. (druk nr 43) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy na działania Urzędu 

Gminy Stanisławów. (druk nr 44) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy na działania Urzędu 

Gminy Stanisławów. (druk nr 45) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stanisławów 

na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Stanisławów. (druk nr 46) 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. (druk 47) 



2 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy 

Stanisławów. (druk nr 48) 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet sołtysów. (druk nr 49) 

21. 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 50) 

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

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

(druk nr 51) 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2019 rok. (druk nr 52) 

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

na  lata 2019-2029. (druk nr 53) 

25. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 658/2, położonej w miejscowości Sokóle gm. Stanisławów. (druk 

nr 54) 

26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. (druk nr 55) 

27. Zamknięcie obrad.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

/-/ Waldemar Zbytek 
 


