
Zestawienie pism, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie  

od dnia 22 czerwca 2022 r. do dnia 1 września 2022 r. 

 

Pismo Prezesa Związku Samorządów Polskich skierowane do Prezydenta RP- dot. 

wyborów – data wpływu 23 czerwca 2022 r.  

Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021– data wpływu 30 czerwiec 

2022 r. 

Podanie Stanisław i Halina Gawor, w związku z toczącym się odwołaniem w SKO w 

Siedlcach od decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta Gminy Stanisławów w sprawie 

rozbudowy drogi krajowej numer 50 w Stanisławowie – data wpływu 1 lipca 2022 r. 

Wniosek sołtysa miejscowości Prądzewo-Kopaczewo o dodanie ul. Dworskiej do 

koncepcji budowy dróg gminnych na kolejne lata – data wpływu 8 lipca 2022 r. 

Informacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie od Przewodniczącego 

Komisji Rozpatrującej Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnienie Osób, Które Pełniły 

Funkcje Publiczne– data wpływu 15 lipca 2022 r. 

Prośba Zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych o zawarcie z Rodzinnym Ogrodem 

Działkowym SAWA umowy na odbiór odpadów komunalnych – data wpływu 18 lipca 2022 

r. 

Petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy od Patryka Janusza Król – data wpływu 

1 sierpnia 2022 r. 

Pismo Ministra Finansów dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST 

oraz niektórych innych ustawy – data wpływu 24 sierpnia 2022 r. 

Petycja od Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Stołeczny Komitet Konstytucyjny 

ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla 

każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy– data wpływu 22 sierpnia 2022 r. 

Stanowisko Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec ogromnych cen za energię 

elektryczną dla miast, gmin i instytucji komunalnych, które zostały w ofertach 

przetargowych zaproponowane przez państwowe koncerny energetyczne– data wpływu 31 

sierpnia 2022 r. 

Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Stanisławów w sprawie informacji o przebiegu 

wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2022 r, WPF – data wpływu 31 

sierpnia 2022 r. 

 

 

 

 

 


