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Stanisławów, dnia 10 czerwca  2019 r. 
Rada Gminy Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

woj. mazowieckie 

 

 

ORG.0002.5.2019 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY 

 

 

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

25 czerwca 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 VI sesji Rady Gminy. 

4. Wręczenie podziękowania za długoletnie pełnienie funkcji sołtysa. 

5. Wolne wnioski i pytania. 

6. Informacja Przewodniczącego o działalności między sesjami, w tym informacje o złożonych interpelacjach 

i zapytaniach. 

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami, w tym informacje o udzielonych 

odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania. 

8. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji z prac Komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska 

Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji. 

9. Debata nad „Raportem o stanie Gminy za 2018 rok”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stanisławów. (druk nr 58) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu 

za 2018 rok. (druk nr 59) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stanisławów absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

gminy za 2018 rok. (druk nr 60) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Stanisławów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.  

(druk nr 61) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu dla dzieci i uczniów, 

wobec których Gmina Stanisławów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do oddziałów 

przedszkolnych i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów w roku szkolnym 

2019/2020.  (druk nr 62) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości, położonych w miejscowościach: Stanisławów, Porąb, 

Zawiesiuchy gmina Stanisławów. (druk nr 63) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Stanisławów. (druk nr 64) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2019 rok. (druk nr 65) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2019-

2029. (druk nr 66) 

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych. (druk nr 67) 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „zasłużony dla Gminy Stanisławów”. (druk nr 68) 

21. Zamknięcie obrad.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

/-/ Waldemar Zbytek 
 


