
Sprawozdanie z prac Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa Rady Gminy 

Stanisławów w okresie między sesjami (od 30 września 2020 r. do 19 listopada 2020 r.) 

Komisja w okresie między sesjami odbyła 2 posiedzenia – w terminach 4 listopada 2020 r.  

i 17 listopada 2020 r. 

Na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2020 r. Komisja zajmowała się następującymi 

tematami: 

Funkcjonowaniem palcówek oświatowych w dobie pandemii. 

 Przeprowadzono dyskusję nt. problemów wynikających z zamknięcia szkół, brakami 

kadrowymi związanymi ze zwolnieniami lekarskimi nauczycieli oraz brakiem sprzętu 

komputerowego, 

 Omówiono  formy nauczania w poszczególnych szkołach, 

 Wskazano, iż kontakt nauczyciela z uczniem przez internet powinien być nawiązywany 

przy włączonej kamerze dzięki czemu efektywność uczenia i kształcenia efektywnie 

wzrośnie, 

 Poruszono temat odnośnie możliwych zmian w podstawie programowej, 

 Stwierdzono, iż istnieje duże ryzyko obniżenia konkurencyjności wśród dzieci z okolic 

wiejskich, ze względu na trudniejszy dostęp do lepszej jakości internetu. 

Sprawami dotyczącymi funkcjonowania Urzędu Gminy. 

 Przekazano informację, iż pracownicy Urzędu Gminy pracują w systemie hybrydowym,  

 Poruszono temat dotyczący bieżącej obsługi interesanta i obiegu przychodzącej 

korespondencji, 

 Omówiono funkcjonowanie placówek GOPS i GOK, 

 Przedstawiono informację dotyczącą tegorocznych obchodów Święta Niepodległości. 

Ponadto w sprawach różnych: 

 Omówiono temat bezpieczeństwa w kraju, 

 Poruszono temat funkcjonowania ośrodków zdrowia na terenie gminy oraz problemów 

związanych z brakiem możliwości dodzwonienia się do ośrodków, 

 Zgłoszono pomysł, aby w przyszłym roku komisja zajęła się tematyką dotyczącą służby 

zdrowia. 

 

 

Na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2020 r. Komisja zajmowała się: 

Opiniowaniem projektów uchwał na XVII sesję Rady Gminy. 

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021. (druk nr 154)  

Głosowanie:  za –6 głosów, 1- wstrzymujący się ( głosowało 7 Radnych).  

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana. 

 



2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Stanisławowie oraz 

nadania mu statutu. (druk 155) 

Głosowanie:  za – 7  głosów ( głosowało 7 Radnych).  

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana. 

 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021  

i zwolnień z tego podatku. (druk 156) 

Głosowanie:  za – 7 głosów ( głosowało 7 Radnych).  

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana 

 

4. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2021 i zwolnień z tego podatku. (druk nr 

157) 

Głosowanie:  za – 7 głosów ( głosowało 7 Radnych).  

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana 

 

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

nr 158) wraz z autopoprawką Wójta Gminy. 

Głosowanie:  za – 7 głosów ( głosowało 7  Radnych).  

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana 

 

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

Stanisławów na lata 2020-2030. (druk nr 159) 

Głosowanie:  za – 7 głosów ( głosowało 7  Radnych).  

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Stanisławów 

spółki działającej pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych Gminy Stanisławów spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Retkowie. (druk nr 160) 

Ze względu na wycofanie przez wnioskodawcę z porządku obrad powyższej uchwały nie 

została ona zaopiniowana. 

 

 

Ponadto w sprawach różnych poruszono tematy: 

 Zakupu laptopów dla Radnych Gminy Stanisławów  

 Poruszono kwestię dotyczącą modernizacji drogi nr 50 

 

 


