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

sesjami (od 1 września 2022 r. do 20 października 2022 r.) 

 

W okresie między sesjami komisja odbyła dwa posiedzenie w dniu 21 września 2022 r. oraz 18 

października 2022 r.  

Na posiedzeniu komisji w dniu 21 września 2022 r. komisja zajmowała się następującymi 

tematami: 

 Przegląd hydrantów na terenie Gminy Stanisławów.  

Radni dyskutowali na temat stanu i konieczności przeglądu hydrantów w Gminie Stanisławów.  

 Postawy oraz zachowania podczas uroczystości państwowych i śpiewania hymnu 

państwowego.    

 Wydanie opinii na temat lądowiska dla helikopterów PSE na terenie stacji energetycznej 

w Wólce Czarnińskiej.  

 Zwiększającego się natężenia ruchu samochodów i związane z tematem budowa 

obwodnicy, koncepcją drogi 637 oraz DK50.   

 

Na posiedzeniu komisji w dniu 18 października 2022 r. komisja zajmowała się 

następującymi tematami: 

 Opiniowaniem projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy.  

Wszystkie projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady 

Gminy. (druk nr 310) 

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

 

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 99/23 położonej w miejscowości Wólka Piecząca, gm. Stanisławów.  (druk 

nr 311) 

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

 

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 21/1 położonej w miejscowości Goździówka, gm. Stanisławów. (druk nr 

312) 

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

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci drogowej na terenie Gminy 

Stanisławów w latach 2019-2028”. (druk nr 313) 

 

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia załącznika do  „Planu rozwoju sieci drogowej na 

terenie Stanisławów w latach 2019-2028”. (druk nr 313). Głosowanie projektu uchwały: 5  

głosy – za, 1 – wstrzymał się. Głosowało 6 radnych. 

Podjęcie decyzji o procedowanie propozycje zmian Komisji Budżetowej : 6 – nie procedujemy, 

1 – wstrzymał się.  



2. Poprawka Czarna / Szymankowszczyzna i Mały Stanisławów na rok 2023.  Głosowanie 

poprawki uchwały: 6  głosy – za. Głosowało 6 radnych, oraz Poprawka ul. Graniczna 

Pustelnik na rok 2027, oraz Goździówka dojazd do ul. Polnej na 2026 r. Głosowanie poprawki 

uchwały: 6  głosy – za. Głosowało 6 radnych. 

Głosować nad zmianą tytułu uchwały (2019 r. na 2022 r.) „Plan rozwoju sieci drogowej na 

terenie Stanisławów w latach 2022-2028”. (druk nr 313). -  nie ma potrzeby głosować. 

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  „Planu rozwoju sieci drogowej na terenie 

Stanisławów w latach 2022-2028”. (druk nr 313). Głosowanie projektu uchwały: 6 głosy- za. 

Głosowało 6 radnych. 

 

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

314) 

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

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Stanisławów na lata 2022-2032.  (druk nr 315) 

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

 

 Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Dyskutowano na temat jaki stworzyć system, oraz co zrobić aby zachęcić a jednocześnie 

przymusić mieszkańców do budowania przydomowych oczyszczalni ? Głosowanie w sprawie 

przyjęcia rekomendacji dla Rady Gminy, pozostałych komisji i członków aby włączyli się do 

przygotowania projektu uchwały w temacie funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków przy uwzględnieniu istniejącego prawa.  

Głosowanie: 6  głosy – za. Głosowało 6 radnych. 

 

 Dyskusja nt. drugiego ujęcia wody na terenie gminy Stanisławów. 

Dyskutowano na temat opracowania koncepcji rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej i 

SUW na terenie Gminy Stanisławów. Zastanawiano się nad sensem dokupieniem dodatkowej 

działki w Sokólu zamiast odwiertami w innym miejscu. Jaki będzie efekt końcowy ? 

 

W sprawach różnych poruszano tematy dotyczące: 

- dystrybucji węgla przez samorządy  

- uregulowania stanu prawnego ul. Dworskiej 

- spotkania z klubami sportowymi 

 

 

 

 

 

 

 


