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

sesjami (od 17 listopada 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.) 

 

W okresie między sesjami komisja odbyła 2 posiedzenia w dniach: 1 grudnia 

i  14 grudnia 2021 r. 

Na posiedzeniu komisji w dniu 1 grudnia 2021 r. komisja zajmowała się następującym 

tematem: 

 Ustaleniem obowiązujących procedur w zakresie zagospodarowania przestrzennego  

w gminie – nowelizacja studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego. 

Radni dyskutowali na temat konieczności znowelizowania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stanisławów.  

 

 Uczestnictwa w sprawach gminy – diety sołtysów i radnych. 

Radni omawiali konieczność podniesienia diet dla sołtysów, ze względu na ponoszoną  

odpowiedzialność pełnionej funkcji. Ponadto w punkcie tym Przewodniczący Komisji 

stwierdził, iż na posiedzeniach komisji powinni uczestniczyć mieszkańcy gminy wraz  

z sołtysami. 

 

Przewodniczący Komisji postawił dwa wnioski: 

1. wniosek o podwyższenie diet dla sołtysów. 

Głosowanie: 6 głosów – za (głosowało 6 radnych). Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

2. wniosek o podwyższenie diet dla radnych. 

Głosowanie: 4 głosy – za, 1 głos – wstrzymujący się (głosowało 5 radnych). Wniosek został 

przyjęty.  

Na posiedzeniu poruszono również kwestie dotyczące: 

 budynku przeznaczonego na harcówkę dla harcerzy, 

 planu budowy dróg w gminie Stanisławów na lata 2022-2028, 

 wniosku o wydanie warunków zabudowy dla działki nr 15 w miejscowości Łęka.  

Na posiedzeniu komisji w dniu 14 grudnia Radni zajmowali się zaopiniowaniem 

projektów uchwał na XXVI sesję Rady Gminy. 

Wszystkie projekty 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 243) 

Głosowanie projektu uchwały: 6  głosów – za. Głosowało 6 Radnych. 



2. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Stanisławów. 

(druk nr 244) 

Głosowanie projektu uchwały: 6  głosów – za. Głosowało 6 Radnych. 

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw. (druk nr 245) 

Głosowanie projektu uchwały: 6  głosów – za. Głosowało 6 Radnych. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału 

w nieruchomości o numerze 285, położonej w miejscowości Wólka Czarnińska, na rzecz 

jej współwłaściciela. (druk nr 246) 

Głosowanie projektu uchwały: 6  głosów – za. Głosowało 6 Radnych. 

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stanisławów do Stowarzyszenia „ 

Metropolia Warszawa”. (druk nr 247) 

Głosowanie projektu uchwały: 6  głosów – za. Głosowało 6 Radnych. 

6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ołdakowizna, gm. 

Stanisławów. (druk nr 248) 

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

się, 3 głosy – przeciw. 

Głosowanie wniosku o nadanie nazwy ulicy – Słoneczna: 0 głosów – za, 4 głosy – 

wstrzymujące się, 3 głosy –przeciw.  

Głosowanie wniosku o nadanie nazwy ulicy – Leśna: 5 głosów – za, 0 głosów – 

wstrzymujących się, 2 głosy – przeciw. 

Głosowanie wniosku o nadanie nazwy ulicy – Konwaliowa: 0 głosów – za, 4 głosy – 

wstrzymujące się, 3 głosy – przeciw. 

Głosowanie wniosku o nadanie nazwy ulicy – Porannej Rosy: 2 głosy – za, 1 głos – 

wstrzymujących się, 4 głosy – przeciw. 

 

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

7. Projekt uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2022. (druk 

nr 249) 

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

8. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 

2022-2032. (druk nr 250) 

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

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

251) 

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

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

Stanisławów na lata 2021-2031. (druk nr 252) 

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



Na posiedzeniu dyskutowano na temat inwestycji polegającej na budowie instalacji do 

przetwarzania odpadów w miejscowości Pustelnik. Poruszono również temat dotyczący 

złożonego wniosku o uzyskanie warunków zabudowy na działkę nr 15 w miejscowości Łęka. 

Obecni mieszkańcy gminy, wyrazili swoje obawy co do nielegalnie postępującej budowy na 

powyższej działce. Ponadto stwierdzono, że w związku z obowiązującym studium działka nr 

15 przeznaczona jest pod budowę jednorodzinną i nie może powstać na niej żadna inwestycja  

dot. składowania odpadów. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą do gminy, aby zleciła firmie 

specjalizującej się w sprawach dot. ochrony środowiska, rozpatrzenie powyższych spraw. 

 

 Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie dwóch stanowisk: 

 Stanowisko Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa w sprawie postawienia 

spraw nielegalnych składowisk na najbliższej sesji rady gminy. 

 

Głosowanie: 7 głosów – za. Głosowało 7 Radnych. 

 

 Stanowisko Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa w sprawie zlecenia 

wyspecjalizowanej kancelarii prawniczej spraw związanych z budową nielegalnych 

składowisk lub składowisk przetwórstwa odpadów. 

 

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

 

Na posiedzeniu poruszono również sprawy dot.: 

- bezpieczeństwa na drogach gminnych  

 

 

 


