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

sesjami (od 20 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.) 

 

W okresie między sesjami komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 14 listopada 2022 r.  

Na posiedzeniu komisji w dniu 14 listopada 2022 r. komisja zajmowała się następującymi 

tematami: 

 Opiniowaniem projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy.  

Wszystkie projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. 

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2023. (druk nr 316)         

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

       

2. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2023. (druk nr 317) 

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

 

3. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 i zwolnień 

z tego podatku. (druk 318) 

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

 

4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.  (druk nr 319)     

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

        

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów. (druk nr 320)  

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

  

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stanisławów na lata 2022-2026. (druk nr 321)   

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

 

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości 

maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od 

ponoszenia opłat w Gminnym Żłobku w Stanisławowie. (druk nr 322)   

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

 

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

nr 323) 

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

  

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Stanisławów na lata 2022-2032. (druk nr 324) 

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

 



 

Kolejne sprawy, którymi zajmowała się komisja to:  

 Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Radni dyskutowali na temat zwiększenia stawki dopłat do przydomowych oczyszczalni 

ścieków, zakupu wozu asenizacyjnego, oraz zwiększenia świadomości i edukacji dotyczących 

ochrony środowiska.   

 Drugie ujęcie wody na terenie gminy Stanisławów.  

Dyskutowano na temat opracowania koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej, drugiego 

ujęcia wody, oraz ciągłym działaniom dążącym do uzyskania zabezpieczenia gminy 

Stanisławów w wodę. 

 Informacja na temat sytuacji w oświacie i sprawy bieżące w szkołach na terenie gminy 

Stanisławów.  

Ustalono termin spotkania, na którym wraz z Dyrektorami Szkół zostaną przedstawione tematy 

związane z wynikami poziomu nauczania, nauką zdalną, dziećmi uchodźców, problemami 

związanymi ze wzrostem opłat na utrzymanie szkół.  

 

W sprawach różnych poruszano tematy dotyczące: 

- bieżących informacji związanych z dystrybucją węgla przez samorządy, 

- wspólnego spotkania komisji odnośnie tematu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stanisławów, sporządzenia studium, oraz kwestia gruntów przy drodze 637,  

- działki nr 15 w Łęce,  

- oznakowanie ulic w Stanisławowie,  

- program ”Kultura jest cool”, oraz innych dofinansowanych spotkań dla mieszkańców, 

- temat wykluczenia społecznego, 

- uroczystych obchodów w dniu 11 listopada na terenie naszej gminy. 

 

 

 

 

 


