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  Stanisławów, dnia 25 lutego 2020 r. 

Rada Gminy Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

woj. Mazowieckie 

 

ORG.0002.10.2020 

 

SZANOWNI PAŃSTWO 

 

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XIII Sesji Rady Gminy Stanisławów, 

która odbędzie się w dniu 3 marca 2020 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 XII sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Przewodniczącego o działalności między sesjami, w tym informacje 

o złożonych interpelacjach i zapytaniach. 

5. Informacja Wójta dotycząca systemu odbioru odpadów. 

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. Wolne wnioski i pytania. 

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

opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Stanisławów”. (druk nr 109) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli. (druk nr 110) 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. (druk nr 111) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (druk nr 112) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy na działania 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. (druk nr 113) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma według właściwości. (druk nr 114) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma według właściwości. (druk nr 115) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/26/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów. (druk nr 116) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/2013 Rady Gminy 

Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków. (druk nr 117) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych 

zaliczonych do kategorii dróg gminnych i wewnętrznych położonych na działkach 

stanowiących własność Gminy Stanisławów. (druk nr 118) 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Stanisławów. 

(druk nr 119) 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2020 rok. (druk 

nr 120) 

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

Stanisławów na lata 2020-2030. (druk nr 121) 

22. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

/-/ Waldemar Zbytek 
 


