
Zestawienie pism, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie  

od dnia 21 kwietnia 2021 r. do 24 maja 2021 r. 

 

Wniosek Radnego Arkadiusza Redinga dotyczący planu pracy Komisji Budżetu  

i Gospodarki na 2021 r. – data wpływu 01.03.2021 r. 

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego 

Komitetu Konstytucyjnego – data wpływu 04.03.2021 r.  

Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie 

sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2020 rok, wykonania planu 

finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego- 

data wpływu 29 marca 2021 r. 

Uchwała Rady Miasta Zielonka nr XXVIII/279/21 w sprawie przyjęcia stanowiska  

w sprawie finansowania oświaty- data wpływu 30.03.2021 r. 

Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

dla Gminy Stanisławów na lata 2016-2021- data wpływu 31.03.2021 r. 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 za 

rok 2020- data wpływu 31.03.2021 r. 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 za rok 2020- data wpływu  

31.03.2021 r. 

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Szymankowszczyzna – data wpływu 01.04.2021 r. 

Stanowisko Rady Stoczek w spr. zmiany przepisów dotyczących projektowania i budowy 

kanałów technologicznych przy drogach gminnych- data wpływu 07.04.2021 r. 

Uchwała nr 164/XXXIV/2021 Rady Miasta i Gminy Sanniki w spr. przyjęcia stanowiska 

dotyczącego finansowania oświaty- data wpływu 08.04.2021 r. 

Wniosek złożony przez sołtysa wsi Zawiesiuchy z prośbą o podjęcie działań zmierzających 

do sfinalizowania prac nad nowelizacją statutów sołectw – data wpływu 12.04.2021 r. 

Uchwała Nr XXXIV/266/2021 Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia stanowiska 

dotyczącego wsparcia z funduszy Unii Europejskiej dla regionu NUTS 2- warszawskiego 

stołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2021- 2027 i zgłoszenia uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla 

realizacji polityki spójności 2021-2027- data wpływu 13.04.2021 r. 

Stanowisko nr 1/2021 Rady Miejskiej w Bieżuniu w spr. zachowania integralności 

Województwa Mazowieckiego- data wpływu 15.04.2021 r. 


