
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Gospodarki z okresu między sesjami  

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

 

W okresie między sesjami komisja odbyła dwa posiedzenie w dniu 7 listopada 2022 r. oraz 

17 listopada 2022 r. 

Na posiedzeniu komisji w dniu 7 listopada 2022 r. komisja zajmowała się następującymi 

tematami: 

Wnioski do budżetu i plany inwestycyjne gminy na 2023 r. 

Zaplanowane zadania to kontynuacja tego co zadziało się w 2022 r. Głównie chodzi o 

infrastrukturę drogową , modernizację budynku Urzędu Gminy, dotacje dla OSP, rozbudowa 

sieci kanalizacyjnej, remonty w szkołach, wymiana oświetlenia na ledowe, kwoty 

dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowa targowiska i 

modernizacja świetlic.  

Omawiano sytuację dotyczącą dystrybucji węgla.  

Samorząd kieruje się ustawą, która została podpisana i przystępujemy do realizacji zadania. 

Na dzień posiedzenia komisji było wiele niewiadomych, ale określono wstępnie z którym 

przedsiębiorcą będzie współpracować gmina. Brano pod uwagę przygotowanie, 

doświadczenie, monitoring czy plac do składowania węgla. Są trzy spółki dystrybucyjne, do 

których nasza gmina terytorialnie została przypisana, jako należąca do województwa 

mazowieckiego. Określone są trzy rodzaje asortymentu.  

W sprawach różnych poruszano tematy dotyczące: 

- obwodnicy południowej w ciągu drogi 637 

- forum ekonomiczne w Karpaczu 

- uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Ładzyniu  

 

Na posiedzeniu komisji w dniu 17 listopada 2022 r. komisja zajmowała się następującymi 

tematami: 

 zaopiniowaniem projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy. 

Wszystkie projekty uchwał 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: 5  głosy – za. Głosowało 5 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: 5  głosy – za. Głosowało 5 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: 6  głosy – za. Głosowało 6 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. 

 

Wnioski do budżetu i plany inwestycyjne gminy na 2023 r. 

W związku z terminami dotyczącymi przygotowania projektu budżetu oraz terminem 

składania wniosków, szczegółowe omówienie każdego wniosku złożonego do budżetu 

powinno odbyć się do końca października.  

Kolejny temat to plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów. Ponieważ jest 

to proces długotrwały, jeżeli będą fundusze oraz możliwość zaplanowania i 

przedyskutowania, radni zadeklarowali rozpoczęcie prac dotyczących ładu przestrzennego.  

Możliwość zwiększenia kwoty na odbiór  azbestu na terenie gminy Stanisławów.  

Kolejna kwestia to budowa chodnika od Stanisławowa w stronę Retkowa. Inwestycja może 

być realizowana, tylko wówczas gdy będzie odpowiednia dokumentacja i prawidłowa 

kolejność priorytetów. 

 

W sprawach różnych poruszano tematy dotyczące: 

- przegląd hydrantów na terenie całej gminy, 

- modernizacja dachu szkoły w Pustelniku, 

- termin zakończenia prac na drodze 637. 

 


