
Sprawozdanie z prac Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa Rady Gminy 

Stanisławów w okresie między sesjami (od 28 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.) 

Komisja w okresie między sesjami odbyła 2 posiedzenia – w terminach 25 sierpnia 2020 r.  

i 24 września 2020 r. 

Na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2020 r. Komisja zajmowała się następującymi 

tematami: 

Omówiono sytuację dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 

2020/2021. 

 przeprowadzono dyskusję nt. dostępnych metod nauczania ( tj. metody tradycyjnej, 

hybrydowej i zdalnej). 

 poruszono temat dot. dostępności sprzętu komputerowego w szkołach. 

 stwierdzono, iż należy wypracować metodologię funkcjonowania szkoły oraz należy 

dochować należytej staranności w przestrzeganiu wytycznych sanitarnych oraz 

skutecznym przekazie tej informacji rodzicom.  

 

 

Omówiono sytuację dotyczącą poboru wody w gminie. 

 Poruszono temat dot. podjęcia działań w kierunku budowy nowej Stacji Uzdatniania 

Wody i jej lokalizacji. 

 Stwierdzono, iż należy stworzyć harmonogram działań w kierunku zwiększenia 

zasobności wody w gminie. 

Ponadto na spotkaniu poruszono temat dot. Dożynek Gminno- Diecezjalnych gdzie 

poinformowano, iż w roku obecnym ze względu na panującą pandemię odbędą się jedynie 

Dożynki Diecezjalne.  

 

Na posiedzeniu w dniu 24 września 2020 r. komisja zajmowała się opiniowaniem 

projektów uchwał na XVI sesję Rady Gminy.  

Wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 

 

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/85/2019 Rady Gminy Stanisławów  

z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020. (druk nr 146) 

Głosowanie: 6 głosów – za (głosowało 6 Radnych). Komisja pozytywnie zaopinowała 

projekt uchwały. 

 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany granic Sołectwa Szymankowszczyzna i Sołectwa 

Czarna, Gmina Stanisławów. (druk nr 147) 

Głosowanie: 6 głosów – za (głosowało 6 Radnych). Komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.  

 

3.  Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. (druk nr 148) 

Głosowanie: 4 głosy – za, 1 głos- wstrzymujący się (głosowało  

5 Radnych). Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 



4.  Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stanisławów oraz w sprawie 

warunków i trybu składania tej deklaracji. (druk nr 149) 

Głosowanie: 5 głosów – za (głosowało 5 Radnych). Komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

5.  Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 273 położonej w miejscowości Ciopan, gm. Stanisławów. (druk nr 150) 

Głosowanie: 5 głosów – za (głosowało 5 Radnych). Komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

6.  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Gminy Stanisławów na 

działania Wójta Gminy Stanisławów. (druk nr 151) 

Głosowanie: 5 głosów – za (głosowało 5 Radnych). Komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

7.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2020 rok. (druk 

nr 152) 

Wójt Gminy zgłosiła autopoprawkę: 

 zmniejszenie planu wydatków w zadaniu z pkt. 4 dział 754 – Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa- rozdz. 75412- Ochotnicze straże 

pożarne- o kwotę 25 000 zł z tego: 

- w zadaniu „Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP  

w Ładzyniu”- 21 000 zł, 

- w zadaniu „Wykonanie dokumentacji budynku OSP w Ładzyniu”- 4 000 zł 

 zwiększenie planu dochodów i wydatków łącznie o kwotę 35 924,00 zł na   

zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: 6 głosów – za (głosowało  

6 Radnych). Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

8.  Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Stanisławów na lata 2020-2030. (druk nr 153) 

 Głosowanie: 5 głosów – za (głosowało 5 Radnych). Komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

 

Ponadto na spotkaniu poruszono tematy dotyczące: 

 podjęcia stanowiska w sprawie zachowania integralności Województwa 

Mazowieckiego 

 powołania Zespołu do spraw oświaty 

 

 


