
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Gospodarki z okresu między sesjami  

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

W okresie między sesjami komisja odbyła dwa posiedzenia w dniu 29 listopada i 15 grudnia 

2021 r.  

Na posiedzeniu komisji w dniu 29 listopada 2021 r. Radni poruszyli następujące tematy: 

 Analiza projektu uchwały budżetowej na 2022 r. 

 
Radni zapoznali się z projektem budżetu na 2022 r. oraz projektem Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2022- 2023.  

Dyskutowano na temat potrzeby tworzenia projektów dotyczących wykonania kanalizacji na 

terenie gminy.  

 

 Analiza zasobów dot. gospodarki komunalnej. 

Radni dyskutowali na temat potrzeb gminy w zakresie brakującego sprzętu do odśnieżania, 

równania dróg a także do wykonywania niezbędnych prac porządkowych ( piły, rębak).  

Ponadto w sprawach różnych radni poruszyli tematy dot. wzrostu ilości wystawianych worków  

z odpadami przez mieszkańców gminy oraz oczyszczalni ścieków w Retkowie. 

 

Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2021 r. 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: 8  głosów – za. Głosowało 8 Radnych. 

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

(druk nr 244) 

 

Głosowanie projektu uchwały: 8 głosów – za. Głosowało 8 Radnych. 

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

 

Głosowanie projektu uchwały: 8  głosów – za. Głosowało 8 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: 7  głosów – za, 1 głos – nie oddany (Radny Zygmunt Ochman). 

Głosowało 7 Radnych. 

 



5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stanisławów do Stowarzyszenia  

„ Metropolia Warszawa”. (druk nr 247) 

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

8 Radnych. 

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

Stanisławów. (druk nr 248) 

 

Głosowanie projektu uchwały- ul. Leśna: 7  głosów – za. Głosowało 7 Radnych. 

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

nr 249) 

Głosowanie projektu uchwały: 8  głosów – za. Głosowało 8 Radnych. 

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

2022-2032. (druk nr 250) 

Głosowanie projektu uchwały: 8  głosów – za. Głosowało 8 Radnych. 

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

251) 

Głosowanie projektu uchwały: 8  głosów – za. Głosowało 8 Radnych. 

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

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

Głosowanie projektu uchwały: 8  głosów – za. Głosowało 8 Radnych. 

 

Ponadto na posiedzeniu Radni poruszyli tematy dotyczące: 

 

 przygotowania gminy w zakresie utrzymania dróg w sezonie zimowym, 

 modernizacji DK 50 oraz obwodnicy południowej Stanisławowa, 

 raportów dotyczących odbioru śmieci z ostatnich dwóch miesięcy. 

 

 

 

 


