
Zestawienie pism, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie  

od dnia 1 września 2022 r. do dnia 20 października 2022 r. 

Pismo sołtysa wsi Zawiesiuchy z prośbą o informację dotyczącą realizacji zadań w 

zakresie gospodarki nieczystościami na terenie Gminy Stanisławów. - data wpływu 1 

września 2022 r.  

Projekt z Urzędu Miejskiego w Kałuszynie dotyczący Stanowiska Konwentu Wójtów i 

Burmistrzów Powiatu Mińskiego, w sprawie składowiska odpadów niebezpiecznych w 

miejscowości Ryczołek gmina Kałuszyn.- data wpływu 7 września 2022 r.  

Wezwanie do uzupełnienia akt administracyjnych w sprawie skargi w sprawie 

prowadzonej pod sygn. akt GOPS-Ws 420.130.2021 - data wpływu 15 września 2022 r.  

Wniosek sołtysa wsi Prądzewo - Kopaczewo dotyczący sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania terenu dla miejscowości Prądzewo - Kopaczewo oraz części 

Stanisławowa. – data wpływu 16 września 2022 r.  

Wniosek o przekierowanie do miejscowo właściwego ZOZ’u obowiązku zapewnienia 

szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym 

i osobom w podeszłym wieku. - data wpływu 20 września 2022 r 

Stanowisko Starosty Mińskiego z Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego, 

w sprawie składowiska odpadów niebezpiecznych w miejscowości Ryczołek gmina 

Kałuszyn oraz uchwała Rady Powiatu Mińskiego.- data wpływu 22 września 2022 r. 

Wniosek do budżetu Gminy złożony przez OSP w Stanisławowie o dofinansowanie 

zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. - data wpływu 26 września 2022r. 

Wniosek wolontariuszy o uchwalenie w budżecie Gminy kwoty z przeznaczeniem na 

przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. - data wpływu 28 września 2022 r. 

Wniosek do budżetu Gminy złożony przez Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy 

Tęcza Stanisławów o zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej i 

uzyskanie pozwolenia na budowę szatni z zapleczem sanitarnym. - data wpływu 29 

września 2022 r. 

Wniosek do budżetu Gminy złożony przez OSP w Rządzy o zabezpieczenie środków na 

zakup średniego wozu bojowego. - data wpływu 30 września 2022 r. 

Wniosek do budżetu złożony przez sołtysa wsi Ciopan o środki na rozbudowę przepustu, 

udrożnienie i oczyszczenie rowu oraz dokonanie częstszych napraw dróg. - data wpływu 

30 września 2022 r. 

Wniosek Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Stanisławowie o sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. - data wpływu 3 października 2022r. 

Wniosek mieszkańca o utwardzenie i naprawy ulicy Miłej w Stanisławowie . - data wpływu 

6 października 2022 r. 

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów. 

- data wpływu 6 października 2022 r. 


