
Zestawienie pism, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie  

od 19 listopada 2020 r. do 21 grudnia 2020 r.  

 

Uchwała nr XIV/127/20 Rady Gminy Czarnia z dnia 21.11.2020 roku w sprawie 

przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia niezwłocznych działań 

zapewniających utrzymanie płatności finansowej, w szczególności w zakresie 

finansowania oświaty- data wpływu 2 grudzień 2020 r. 

Uchwała nr XXXII/142/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 23 listopada 2020 r. 

 w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego- data 

wpływu 3 grudzień 2020 r. 

Uchwała nr 148/XII/2020 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 listopada  

2020 r. w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego- 

data wpływu 3 grudzień 2020 r. 

Zawiadomienie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  

o wszczęciu postępowania nadzorczego w spr. stwierdzenia nieważności 

uchwały Rady Gminy Stanisławów nr XVII/150/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. 

w spr. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stanisławów  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021- data wpływu 4 grudzień 2020 r.  

Pisma z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informujące  

o zarejestrowaniu skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Rady Gminy 

Stanisławów z dnia 18 marca 2019 r. nr IV/24/2019 oraz na uchwałę Rady 

Gminy Stanisławów nr IV/25/2019- data wpływu 7 grudzień 2020 r. 

Uchwała Nr XXXII/192/20 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 listopada  

2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia działań 

zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w szczególności w zakresie 

finansowania  oświaty oraz wdrożenia mechanizmów wsparcia 

rekompensujących samorządom zmniejszone wpływy z udziału w podatku 

dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT)- data wpływu  

9 grudzień 2020 r. 

Uchwała Nr XXXII/193/20 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 listopada  

2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta i Gminy Łosice 

dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby pilnych 

zmian ustawowych dotyczących sfery funkcjonowania gospodarki odpadami 

komunalnymi- data wpływu 9 grudzień 2020 r. 



Uchwała XXIX/156/2020 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 listopada  

2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty- data wpływu  

9 grudzień 2020 r. 

Uchwała nr Wa.472.2020 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej  

w Warszawie z dnia 5 grudnia 2020 r. w spr. wydania opinii o przedłożonym  

w formie dokumentu elektronicznego przez Wójta Gminy Stanisławów 

projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021- 2031- 

data wpływu 11 grudzień 2020 r. 

Uchwała nr Wa.473.2020 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej  

w Warszawie z dnia 5 grudnia 2020 r. w spr. wydania opinii o przedłożonym 

przez Burmistrza Gminy Stanisławów projekcie uchwały budżetowej na 2021 

rok i opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2021 rok- 

data wpływu 11 grudzień 2020 r. 

Stanowisko Nr 7/2020 Rady Gminy Celestynów z dnia 8 grudnia 2020 roku   

w sprawie udzielenia poparcia dla ,,Stanowiska dotyczącego wsparcia regionu 

NUTS 2 Warszawskiego stołecznego z funduszy unijnych w ramach RPO WM na 

lata 2021-2027" przedstawionego przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego- data wpływu 11 grudzień 2020 r. 

Stanowisko Nr 8/2020 Rady Gminy Celestynów z dnia 8 grudnia 2020 roku   

w sprawie zagrożenia zablokowania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 

wieloletniego budżetu UE i Funduszu Odbudowy- data wpływu  grudzień  

2020 r. 

Wniosek Stowarzyszenia Społecznego Komitetu Wspierania Rozwoju 

Stanisławowa  o dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu 

administracyjnym dotyczącym „Rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku 

przejścia przez m. Stanisławów” na prawach stron- data wpływu 16 grudzień 

2020 r. 

Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej z prośbą o udzielenie informacji  

w sprawie prawomocności Uchwały Nr 26.346.2020 Kolegium RIO  

w Warszawie z dnia 2 listopada 2020 r. – data wpływu 18 grudzień 2020 r. 

Stanowisko Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 grudnia 

2020 r. w sprawie planowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nowego 

przebiegu linii kolejowej z Warszawy do Olsztyna i Trójmiasta – data wpływu 

18 grudnia 2020 r.   

 


