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

sesjami (od 27 kwietnia 2022 r. do 30 maja 2022 r.) 

 

W okresie między sesjami komisja odbyła 2 posiedzenia w dniu 10 maja i 25 maja 2022 r.  

W dniu 10 maja zajmowano się następującymi tematami:  

 Funkcjonowaniem placówek służby zdrowia na terenie gminy.  

W posiedzeniu komisji uczestniczyła p. Monika Golańska – zastępca Detektora ds. 

Medycznych Centrum Medyczno- Diagnostycznego, która przedstawiła harmonogram pracy 

lekarzy na miesiąc maj w placówkach Stanisławów i Pustelnik. Ponadto poinformowała jakie 

usługi świadczy firma Centrum. Radni przedstawili swoje uwagi dotyczące funkcjonowania 

ośrodków zdrowia w gminie, poprosili o odpowiedź pisemną od spółki Centrum na następujące 

pytania: 

- kiedy poprawi się dostępność w formie telefonicznego zapisu do lekarzy? 

- kiedy rozpocznie się świadczenie usług wskazanych w umowie? 

Ponadto radni poinformowali p. menager, że mieszkańcy skarżą się na zachowanie lekarzy.  

Poproszono również, aby ceniony przez pacjentów dr Padabed przyjmował w przychodni  

w Pustelniku oraz, aby w ośrodkach zdrowia działających na terenie gminy Stanisławów nie 

dochodziło do zmiany lekarzy.  

 

 Realizacją remontów dróg na terenie gminy.  

Radni poruszyli temat dotyczący remontu drogi 637. Stwierdzili, że w związku z objazdem  

w miejscowościach Zalesie i Goździówka na drodze tej bardzo się kurzy. Ponadto zauważono, 

że przy wjeździe do miejscowości Pustelnik oraz od strony Stanisławowa ustawiono dwie 

różniące się tablic, w związku z czym mieszkańcy gminy nie wiedza czy objazdem tym mogą 

jeździć. Ustalono, że należy ustawić tabliczki przy wjeździe do obu miejscowości „nie dotyczy 

mieszkańców gminy”. Ponadto radni dyskutowali nt. modernizacji drogi krajowej nr 50 oraz 

budowy południowej obwodnicy Stanisławowa.  

 

Na posiedzeniu w dniu 25 maja radni zajmowali się opiniowaniem projektów uchwał na 

XXXII sesję Rady Gminy:  

Wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane.  

 

 

 

W sprawach różnych radni dyskutowali nt.: 

 realizacji umowy zawartej ze spółką Centrum, 

 Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stanisławów.  

 


