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

sesjami (od 23 lutego 2022 r. do 22 marca 2022 r.) 

 

W okresie między sesjami komisja odbyła 1 posiedzenie w dniu 14 marca 2022 r. na którym 

radni zajmowali się opiniowaniem projektów uchwał na XXX sesję Rady Gminy:  

1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Stanisławów w 2022 roku”. 

(druk nr 273) 

Głosowanie projektu uchwały: 5  głosów – za. Głosowało 5 radnych. 

2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Stanisławowie. (druk nr 274) 

Głosowanie projektu uchwały: 5  głosów – za. Głosowało 5 radnych. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2022 rok. (druk 

nr 275) 

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

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

Stanisławów na lata 2022-2032. (druk nr 276) 

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

 

W jednogłośnym głosowaniu radni przyjęli plan pracy Komisji Społecznej, Ekologii  

i Bezpieczeństwa na 2022 rok, który przedstawia się następująco: 

1. Analiza i funkcjonowanie melioracji w Gminie. 

2. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. 

3. Funkcjonowanie przedszkola publicznego i żłobka w Stanisławowie. 

4. Funkcjonowanie przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Stanisławów. 

5. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi w Gminie. 

6. Analiza bezpieczeństwa w Gminie. 

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

8. Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie. 

9. Analiza materiałów pod obrady sesji absolutoryjnej (sprawozdania z działalności 

jednostek organizacyjnych w 2021r.). 

10. Funkcjonowanie sportu w Gminie ( informacja na temat klubu działającego w Naszej 

Gminie, wydatkowanie dotacji w 2021 roku). 

11. Informacja z placówek oświatowych z terenu gminy na temat zakupu pomocy 

dydaktycznych w ramach dotacji „Laboratoria przyszłości”. 

12. Stan przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023. 

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

14.  Zapoznanie się z wnioskami do budżetu na rok 2023 złożonymi do  

30 września 2022 roku. 

15.  Działalność świetlic wiejskich na terenie Gminy.  

 

 

W sprawach różnych radni poruszyli temat dotyczący udzielanej pomocy uchodźcom  

z Ukrainy.  


