
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Gospodarki z okresu między sesjami  

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

 

W okresie między sesjami komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 17 października 2022 r. 

na którym radni zajmowali się: 

 zaopiniowaniem projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy. 

Wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady 

Gminy. (druk nr 310) 

Głosowanie projektu uchwały: 5  głosy – za. 2 głosy – wstrzymało się. Głosowało 7 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: 7  głosy – za. Głosowało 7 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: 7  głosy – za. Głosowało 7 radnych. 

 

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

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

 

1. Poprawka ul. Graniczna Pustelnik na rok 2027, oraz Goździówka dojazd do ul. Polnej na 

2026 r. Głosowanie poprawki uchwały: 7  głosy – za. Głosowało 7 radnych. 

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

poprawki uchwały: 6  głosy – za. 1 głos – wstrzymał się. Głosowało 7 radnych. 

3. Poprawka, że koszt za 1 km to wartość 1 000 000 zł. bez odstępstw na jakiekolwiek drogi. 

Głosowanie poprawki uchwały: 7  głosy – za. Głosowało 7 radnych. 

4. Poprawka za zmianą tytułu uchwały na „Plan rozwoju sieci drogowej na terenie 

Stanisławów w latach 2022-2028”. (druk nr 313). Głosowanie poprawki uchwały: 7  głosy – 

za. Głosowało 7 radnych. 

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

Stanisławów w latach 2022-2028”. (druk nr 313). Głosowanie projektu uchwały: 7  głosy – 

za. Głosowało 7 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. 



 

 Koszty mediów i centralnego ogrzewania budynków gminnych należy operować danymi 

rok do roku (np. od wrzesień 2021 r. do września 2022 r.). 

Porównując koszty mediów i centralnego ogrzewania budynków gminnych należy operować 

danymi rok do roku (np. zużycie prądu od wrzesień 2021 r. do września 2022 r. oraz 

kilowatogodziny).   

 

 Wnioski do budżetu i plany inwestycyjne gminy na 2023 r. 
Punkt dotyczący wniosków do budżetu i plany inwestycyjne gminy na 2023 r. został 

przeniesiony na kolejne posiedzenie komisji. 
 

 Stan prac dotyczących rozbudowy stacji SUW w Sokólu i budowy nowej stacji. 
 

Radni dyskutowali na temat rozbudowy stacji w Sokólu oraz rozpoczęcie odwiertów i szukania 

nowych źródeł wody w innych miejscowościach.   

 

 

W sprawach różnych poruszano tematy dotyczące: 

- dotacja na wymianę pokryć dachowych dla gospodarstw rolnych  

- wynajem długoterminowy targowisko gminnego 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Prądzewo – 

Kopaczewo i części Stanisławowa 

 


