
Sprawozdanie z prac Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa w okresie między 

sesjami (od 22 września 2021 r. do 17 listopada 2021 r.) 

 

 

W okresie między sesjami komisja odbyła 2 posiedzenia w dniach: 26 października 

i  8 listopada 2021 r. 

Na posiedzeniu komisji w dniu 26 października 2021 r. komisja zajmowała się 

następującym tematem: 

 Działalność gospodarcza podmiotów związana z przetwórstwem odpadów na terenie 

gminy. 

 

Na posiedzenie przybyli mieszkańcy wsi Łęka i Choin, którzy wyrazili swoje obawy co do 

planowanych inwestycji. 

Dyskutowano na temat inwestycji polegającej na budowie instalacji do przetwarzania odpadów 

w miejscowości Pustelnik a także na temat planowanej inwestycji na działce nr 15 w Łęce. 

W kwestii działki nr 407 w Pustelniku poinformowano, iż termin wydania decyzji 

środowiskowej został przesunięty na koniec listopada. Ponadto gmina wystąpiła z pismem do 

Starostwa Powiatowego o wydanie opinii czy na powyższej działce można lokalizować tego 

typu instalacje.   

W kwestii planowanej inwestycji dot. składowania odpadów na działce nr 15 w Łęce 

przekazano informację, iż złożony wniosek o wydanie warunków zabudowy zawiera braki 

formalne, w związku z czym wnioskodawca został wezwany do ich uzupełnienia.  

Przewodniczący komisji stwierdził, że należy przygotować projekt uchwały, mówiący 

wyraźnie, że na terenie gminy Stanisławów nie może być prowadzona działalność związana  

z przetwarzaniem odpadów w tym odpadów niebezpiecznych. 

Radni wraz z mieszkańcami jednogłośnie stwierdzili, że nie można dopuścić do tego, by na 

terenie gminy powstawały przedsiębiorstwa, które wnoszą do środowiska zanieczyszczenia.   

 

 

Na posiedzeniu w dniu 8 listopada komisja odbyła spotkanie z przedstawicielami drużyn 

harcerskich działających na terenie gminy Stanisławów. Przedstawiciele szczepu harcerskiego 

„Wielki Błękit” należącego do hufca ZHP Mińsk Mazowiecki, chorągiew Mazowiecka 

działającego w Stanisławowie oraz w Ładzyniu a także przedstawiciel drużyny harcerskiej 

„Siódma góra” należącej do chorągwi stołecznej działającej na terenie gminy Sulejówek, 

Halinów a także Stanisławowa (miejscowość Pustelnik) przedstawili prezentacje ukazujące ich 

działalność.  Dyskutowano na temat ich potrzeb. 

Ponadto na posiedzeniu komisji w dniu 8 listopada Radni zajmowali się zaopiniowaniem 

projektów uchwał na XXV sesję Rady Gminy. 

Wszystkie projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. 

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022. (druk nr 229)  



Głosowanie projektu uchwały: 7  głosów – za. Głosowało 7 Radnych. 

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022  

i zwolnień w tym podatku. (druk nr 230) 

Głosowanie projektu uchwały: 7  głosów – za. Głosowało 7 Radnych. 

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

podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2022 i zwolnień z tego podatku. (druk nr 

231) 

Głosowanie projektu uchwały: 7  głosów – za. Głosowało 7 Radnych. 

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Gminy 

Stanisławów ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior +. (druk nr 232)  

Głosowanie projektu uchwały: 7  głosów – za. Głosowało 7 Radnych. 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. (druk nr 233)  

Głosowanie projektu uchwały: 7  głosów – za. Głosowało 7 Radnych. 

6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów oraz 

Kolonie Stanisławów, Gmina Stanisławów. (druk nr 234) 

Głosowanie wniosku o nadanie nazwy ulicy – Władcy Pierścieni: 0 głosów – za, 0 głosów 

– wstrzymujących się, 0 głosów – przeciw. 

Głosowanie wniosku o nadanie nazwy ulicy – Skrajna: 2 głosy – za, 0 głosów – 

wstrzymujących się, 0 głosów –przeciw.  

Głosowanie wniosku o nadanie nazwy ulicy – Sarnia: 0 głosów – za, 0 głosów – 

wstrzymujących się, 0 głosów – przeciw. 

Głosowanie wniosku o nadanie nazwy ulicy – Aleja Brzóz: 1 głos – za, 0 głosów – 

wstrzymujących się, 0 głosów – przeciw. 

Głosowanie wniosku o nadanie nazwy ulicy – Poranna: 0 głosów – za, 0 głosów – 

wstrzymujących się, 0 głosów – przeciw. 

Głosowanie wniosku o nadanie nazwy ulicy – Letnia: 1 głos – za, 0 głosów – 

wstrzymujących się, 0 głosów – przeciw. 

Głosowanie wniosku o nadanie nazwy ulicy – Nasza: 3 głosy – za, 0 głosów – 

wstrzymujących się, 0 głosów – przeciw. 

 

Głosowanie projektu uchwały: 7  głosów – za. Głosowało 7 Radnych. 

 

7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów, Gmina 

Stanisławów. (druk nr 235) 

Głosowanie projektu uchwały: 7  głosów – za. Głosowało 7 Radnych. 

8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku powiatowo-gminnego „Powiatowo-

gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego”. (druk nr 236) 

Głosowanie projektu uchwały: 7  głosów – za. Głosowało 7 Radnych. 



9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu związku powiatowo-gminnego 

„Powiatowo-gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego”. (druk nr 

237) 

Głosowanie projektu uchwały: 7 głosów – za. Głosowało 7 Radnych. 

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Stanisławów. (druk nr 238) 

Głosowanie projektu uchwały: 7 głosów – za. Głosowało 7 Radnych. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2021 rok. (druk 

nr 239) 

Głosowanie projektu uchwały: 7 głosów – za. Głosowało 7 Radnych. 

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

Stanisławów na lata 2021-2031. (druk nr 240) 

Głosowanie projektu uchwały: 7  głosów – za. Głosowało 7 Radnych. 

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stanisławów. 

(druk nr 241) 

Głosowanie projektu uchwały: 6 głosów – za, 1 głos – wstrzymujący się. Głosowało 7 

Radnych. 

 

 

Ponadto na posiedzeniu w sprawach różnych: 

 

 Przewodniczący Komisji postawił wniosek o rozpoczęcie pracy nad podniesieniem diet 

dla radnych i sołtysów. 

 

Głosowanie: 4 głosy – za, 3 głosy – wstrzymujące się. Głosowało 7 Radnych.  

 

 

 


