
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Gospodarki z okresu między sesjami  

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

W okresie między sesjami komisja odbyła dwa posiedzenia w dniu 7 i 17 marca 2022 r.  

Na posiedzeniu w dniu 7 marca komisja zajmowała się następującymi tematami: 

 Programem budowy dróg na lata 2022-2028.  

Radni wraz z sołtysami przeprowadzili dyskusję na temat tabeli przedstawiającej program 

budowy dróg. Następnie po wniesionych uwagach program został przyjęty przez członków 

komisji w jednogłośnym głosowaniu (6 głosów – za). 

  Analizą koncepcji wodociągowania gminy.  

Radni dyskutowali na temat wariantów rozbudowy i przebudowy systemu wodociągowego. 

Pracownik Urzędu przedstawił harmonogram prac dla inwestycji dotyczącej wariantu I –  

modernizacji istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Sokólu. Ponadto radni ustalili, że oprócz 

prac nad rozbudową SUW należy również będzie pochylić się nad wybudowaniem nowej stacji  

w miejscowości Pustelnik bądź Czarna.   

 Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 r.  

Przewodniczący Komisji omówił plan pracy, który przedstawiał się następująco: 

1. Marzec – przyjęcie programu budowy dróg w gminie Stanisławów na lata 2022-2028. 

2. Marzec-kwiecień – określenie harmonogramu modernizacji sieci wodociągowej  

z uwzględnieniem rozbudowy stacji uzdatniania wody. 

3. Maj-czerwiec - opracowanie harmonogramu rozbudowy sieci kanalizacyjnej. 

4. Lipiec – analiza realizacji umowy na odbiór odpadów stałych. 

5. Wrzesień – analiza zasobów dotyczących gospodarki komunalnej w gminie Stanisławów. 

6. Październik, listopad – analiza wniosków do budżetu, prace nad budżetem na rok 2023. 

7. Styczeń-grudzień – opiniowanie bieżących uchwał i wniosków do komisji. 

W jednogłośnym głosowaniu członkowie komisji przyjęli plan pracy komisji na rok 2022  

(6 głosów – za) 

 

Na posiedzeniu w dniu 17 marca 2022 r. radni zajmowali się zaopiniowaniem 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: 6  głosów – za. Głosowało 6 radnych. 

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

Społecznej w Stanisławowie. (druk nr 274) 

 

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

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

275) 

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



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

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

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

 

 

Ponadto na posiedzeniu radni dyskutowali na temat: 

 działań gminy w zakresie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy, 

 remontu drogi nr 637, 

 modernizacji drogi krajowej nr 50, w tym o możliwości podjęcia przez Radę Gminy 

Stanisławów stanowiska popierającego wydaną przez Wójta Gminy Stanisławów 

decyzję środowiskową.  


