
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Gospodarki z okresu między sesjami  

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

W okresie między sesjami komisja odbyła dwa posiedzenia w dniu 30 września i 9 listopada 

2021 r.  

Na posiedzeniu komisji w dniu 30 września 2021 r. Radni poruszyli następujące tematy: 

 Analiza realizacji umowy na odbiór odpadów stałych z uwzględnieniem jakości usługi, 

tonażu na poszczególne miesiące (styczeń-sierpień), liczby osób uiszczających opłaty, 

dochodów i wydatków gminy. 

Radni dyskutowali na temat informacji dotyczącej rozliczenia w poszczególnych miesiącach 

wielkości odpadów w porównaniu z rokiem 2020 a także na temat zestawienia ilości złożonych 

deklaracji z podziałem na nieruchomości zamieszkałe, domki letniskowe. 

 Program budowy dróg w gminie Stanisławów na lata 2022-2025. 

Radni dyskutowali na temat stanu realizacji budowy dróg w gminie Stanisławów w roku 

obecnym. Omówiono tabelę, która jest odwzorowaniem programu budowy dróg, który został 

przyjęty przez Komisję Budżetową na początku 2020 r. Ponadto Radni zastanawiali się czy 

wymienione w tabeli drogi nadal w niej pozostaną, czy jest szansa, aby zostały zrealizowane  

w ciągu najbliższych trzech lat z uwagi na uregulowanie stanu prawnego drogi. 

 

Na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r. 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) 

Radny Piotr Matusik złożył wniosek o pozostawienie podatku gminy na poziomie z roku 2020-

2021. 

Głosowanie wniosku:  2 głosy – za, 4 głosy – przeciw, 1 głos – wstrzymujący się.  

Głosowanie projektu uchwały: 4 głosy – za, 2 głosy – przeciw, 1 głos – wstrzymujący się.  

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: 4  głosy– za, 2 głosy – przeciw, 1 głos – wstrzymujący się. 

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 – Nasza: 0 głosów – za, 1 głos – wstrzymujący 

się, 5 głosów – przeciw. 

 

Głosowanie wniosku o nadanie nazwy ulicy – Skrajna: 5 głosów – za, 1 głos – wstrzymujący 

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

7 Radnych. 

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

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

Radny Piotr Matusik złożył wniosek o nieopiniowanie uchwały. 

Głosowanie wniosku: 1 głos – za, 5 głosów – przeciw, 1 głos – wstrzymujący się.  

Głosowanie projektu uchwały: 5  głosów – za, 1 głos – przeciw, 1 głos – wstrzymujący się. 

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

 

Ponadto na posiedzeniu Radni poruszyli temat dotyczący: 

 

 Analizy programu budowy dróg w gminie Stanisławów na lata 2022-2028. 

Dyskutowano na temat konieczności wykonywania projektów dot. budowy dróg.  

 

 

 

 


