
Sprawozdanie z prac Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa z okresu między 

sesjami - od 26 lutego 2021 r. do 21 kwietnia 2021 r. 

W okresie między sesjami komisja odbyła 4 posiedzenia w dniach: 5 marca 2021 r., 24 marca 

2021., 13 kwietnia 2021 r. i 20 kwietnia 2021 r.  

Na posiedzeniu w dniu 5 marca 2021 r. Komisja zajmowała się następującymi tematami: 

 Przyjęciem planu pracy Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa na rok 

2021: 

1. Zaopatrzenie Gminy w wodę (dodatkowe źródło ujęcia wody w gminie Stanisławów). 

2. Opracowanie planu wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy. 

3. Przegląd placów zabaw w Gminie pod kątem przygotowania do sezonu. 

4. Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi Gminy. 

5. Informacja na temat przedszkoli publicznych i niepublicznych na temat zasad 

funkcjonowania, ilości dzieci i itp. 

6. Analiza materiałów pod obrady sesji absolutoryjnej i wyrażenie opinii ( sprawozdania  

z placówek gminnych). 

7. Zapoznanie się z planem wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie. 

8. Opracowanie pozycji budżetowych na rok 2022. 

9. Analiza budżetu na rok 2022. 

10. Zapoznanie się z wnioskami do budżetu na rok 2022 złożonymi do 1 października 2021 

roku. 

11. Program integracji mieszkańców w sołectwach – program aktywizacji sołectw. 

12. Realizacja inwestycji zaplanowanych na rok 2021. 

13. Zapoznanie się z działalnością merytoryczną Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej 

Biblioteki Publicznej. 

14. Działalność w hali sportowej w Pustelniku. 

15. Omówienie tematu dotyczącego sterylizacji i czipowania psów na terenie gminy 

Stanisławów. 

16. Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

wśród młodzieży. 

17. Bezpieczeństwo w gminie Stanisławów ( działalność Policji i OSP) 

18. Funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie.   

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego planu pracy 

komisji na rok 2021. 



Głosowanie:  za – 7 głosów ( głosowało 7 Radnych). Plan pracy został przyjęty jednogłośnie 

 Sprawami organizacyjnymi pracy Komisji Społecznej, Ekologii  

i Bezpieczeństwa na rok 2021.  

Przewodniczący Komisji stwierdził, iż posiedzenia komisji powinny zawierać więcej konkluzji, 

które prowadzić będą do zajmowania odpowiednich stanowisk czy rekomendacji. Ponadto 

zauważył, iż Komisje RG organizowane są po to, aby odnosić się do spraw, które leżą 

w działalności RG i Wójta Gminy. Zauważono również, iż radni powinni lepiej przygotowywać 

się do tematów poruszanych na posiedzeniach komisji. Przy wprowadzaniu tematu należy 

zakończyć go poprzez przyjęcie odpowiedniego stanowiska czy wniosku.  

Ponadto na posiedzeniu poruszono temat dotyczący przeprowadzenia analizy stanu istniejącej 

sieci wodociągowej i SUW oraz zaproponowania rozwiązania docelowego, które pozwoli 

zapewnić dostawę wody do mieszkańców gminy szczególnie w czasie dużych rozbiorów wody. 

Na posiedzeniu w dniu 24 marca 2021 r. Komisja zajmowała się następującymi tematami: 

 Omówieniem tematu dotyczącego funkcjonowania placówek oświatowych.  

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli Dyrektorzy Szkół, którzy przedstawili informację na 

temat nauki zdalnej oraz przygotowania uczniów do egzaminów ósmoklasisty. Ponadto 

poruszono kwestię dotyczącą włączania kamerek na lekcjach przez uczniów. Dyrektorzy 

poinformowali, że nauczyciel nie może żądać aby ich uczeń ją włączył, gdyż przepisy prawa 

na to  nie zezwalają.  Obecni na posiedzeniu radni poprosili, żeby dyrektorzy szkół apelowali 

do rodziców, aby Ci wywarli na swoich dzieciach obowiązek uczestnictwa w lekcjach online 

przy włączonej kamerce. Stwierdzono także,  że dzieciom potrzebne jest wsparcie psychologa.  

 

 przedstawiono informację nt. etapu prac związanych z wydawaniem decyzji 

środowiskowej dotyczącej DK 50. 

 poruszono temat funkcjonowania ośrodka zdrowia w Stanisławowie oraz problemów 

związanych z brakiem możliwości dodzwonienia się do ośrodka. 

 przekazano informację nt. zatrudnienia opiekunek oraz etapu prac związanych z 

wyłonieniem Dyrektora w Gminnym Żłobku w Stanisławowie. 

 zgłoszono kolejne dwa punkty do planu pracy Komisji na rok 2021: 

- funkcjonowanie placówek oświatowych 

- działalność świetlic wiejskich na terenie gminy. 

 

 

Na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2021 r. członkowie Komisji kontynuowali omawianie 

tematu z poprzedniego posiedzenia, dotyczącego funkcjonowania placówek oświatowych  

w gminie Stanisławów. Obecni na posiedzeniu Dyrektorzy Szkół poinformowali, że część  

z wychowawców klas uzyskało zgody od rodziców na włączanie kamerek na lekcjach przez ich 

dzieci.   

Ponadto na posiedzeniu przekazano informację na temat: 

 realizacji ledowego systemu oświetlenia ulicznego w gminie Stanisławów.  



 przekazano informację nt. etapu prac związanych z remontem drogi nr 637  

 poruszono temat dotyczący modernizacji DK nr 50 oraz przedstawiono informację na 

temat budowy obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej 

 przedstawiono informację dot. Gminnego Żłobka w Stanisławowie tj. ilości przyjętych 

dzieci jak również przekazano, iż wyłoniony został Dyrektor Żłobka.   

Na posiedzeniu komisji w dniu 20 kwietnia 2021 r. Radni zajmowali się zaopiniowaniem 

projektów uchwał na XX sesję Rady Gminy. 

Wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane. 

1. Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/150/2020 z dnia 19 listopada  

2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stanisławów 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021. (druk nr 183) 

Głosowanie:  6 głosów – za. Głosowało 6 Radnych. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. (druk nr 184) 

Głosowanie:  6 głosów – za. Głosowało 6 Radnych. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/2020 Rady Gminy 

Stanisławów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. (druk nr 185) 

Głosowanie:  6 głosów – za. Głosowało 6 Radnych. 

4. 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 186)  

Głosowanie:  6 głosów – za. Głosowało 6 Radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Stanisławów w 2021 roku”.  

(druk nr 187) 

Głosowanie:  6 głosów – za. Głosowało 6 Radnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta i Zastępcy Wójta 

Gminy Stanisławów. (druk nr 188) 

Głosowanie:  6 głosów – za. Głosowało 6 Radnych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pustelnik. (druk nr 189) 

Głosowanie:  6 głosów – za. Głosowało 6 Radnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów. (druk nr 

190) 

Głosowanie:  6 głosów – za. Głosowało 6 Radnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Żłobek w Gminie 

Stanisławów”. (druk nr 191) 

Głosowanie:  6 głosów – za. Głosowało 6 Radnych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka oraz 

maksymalnej opłaty za wyżywienie w Gminnym Żłobku w Stanisławowie. (druk nr 192) 

Głosowanie:  6 głosów – za. Głosowało 6 Radnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady 

Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego . (druk nr 193) 

Głosowanie:  5 głosów – za., 1 głos – wstrzymujący się. Głosowało 6 Radnych. 



12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii w sprawie 

przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez 

obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego 

oraz Nowego Ustroju Prezydencko – Ludowego dla Polski. (druk nr 194) 

Głosowanie:  6 głosów – za. Głosowało 6 Radnych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego. (druk 

nr 195) 

Głosowanie: 6 głosów – za. Głosowało 6 Radnych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2021 rok. (druk nr 

196) 

Głosowanie:  6 głosów – za. Głosowało 6 Radnych. 

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

Stanisławów na lata 2021 – 2031. (druk nr 197) 

Głosowanie:  6 głosów – za. Głosowało  6 Radnych. 

 

Kolejny punkt w porządku obrad został określony jako: Wstęp do debaty o możliwości 

istnienia instalacji do przetwarzania odpadów w Gminie Stanisławów  

 

 Radni wysłuchali informację przedstawioną przez Urząd Gminy w zakresie obecnego 

etapu procedowania sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej w zakresie 

powyższego przedsięwzięcia 

 Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie stanowisko Komisji Społecznej, 

Ekologii i Bezpieczeństwa o nieinstalowaniu urządzeń do przetwarzania odpadów 

na terenie Gminy Stanisławów – za – 6 głosów; głosowało 6 Radnych  

 Ustalono kolejne posiedzenie komisji na 11 maja godz. 16:30, na którym zostanie 

omówiona w sposób szczegółowy kwestia budowy instalacji przetwarzającej odpady. 

Radni chcąc uzyskać wyczerpującą wiedzę w tym temacie, co umożliwi dyskusję, 

zwrócili się do pracowników urzędu o przygotowanie analizy sytuacji prawnej pod 

kątem możliwości podjęcia stosownej uchwały stanowiącej sprzeciw radnych, co do 

powstawania tego typu instalacji w gminie. Ponadto, poproszono o przedstawienie 

profesjonalnej opinii dotyczącej oddziaływania tego typu instalacji na środowisko, w 

szczególnym odniesieniu do jakości wody pitnej w Gminie Stanisławów. 

 

W sprawach różnych poruszono kwestię odwonienia ulicy Polnej i Kwiatowej oraz konieczność 

wyrównania powierzchni na ulicy Ogrodowej w Stanisławowie. Ponadto, zauważono istnienie 

problemu polegającego na wylewaniu nieczystości ciekłych na pola oraz niewłaściwego 

korzystania z sieci kanalizacyjnej. 


