RAPORT O STANIE
GMINY STANISŁAWÓW
ZA ROK 2018

Stanisławów, dnia 30.05.2019 r.

RAPORT O STANIE GMINY STANISŁAWÓW
W ROKU 2018
Konieczność opracowania Raportu o stanie gminy wynika z nowelizacji ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506). Dodany nowelizacją
artykuł 28 aa ust. 1 i 2 mówi:
,,1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.”
Wójt Gminy Stanisławów przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy w roku 2018.
Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego gminy Stanisławów
w roku 2018 Założeniem tego dokumentu jest przedstawienie stanu realizacji zadań leżących
w kompetencji wójta, tj. realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy.

Gmina Stanisławów jest gminą wiejską położoną w powiecie mińskim. Obszar gminy
zajmuje 10 637 ha, co stanowi 9,1% powierzchni powiatu, 0,3 % powierzchni województwa.
Ze wglądu na charakter zagospodarowania, największą powierzchnię stanowią użytki rolne tj.
62,1% ogólnej powierzchni. Grunty zabudowane i zurbanizowane to 4,0% powierzchni,
a grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione 32,0%. Gmina Stanisławów graniczy z gminami:
Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki, Poświętne, Strachówka, Zielonka.
W skład gminy wchodzi 29 miejscowości. Gęstość zaludnienia w gminie Stanisławów wynosi
63,61 osoby na km2, w powiecie 131 osób na km2, w województwie 151 osób na km2.

Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła
się o 25 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 6739 osób, w tym 3372 kobiet
i 3367 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 597 osób,
a liczba mieszkańców – 593 osób,
 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 2023 osób, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 2156 osób,
 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 752 osób, a liczba mieszkańców:
618 osób.
Na koniec 2018 r. dane te przedstawiały się następująco: 6739 osób.
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W 2018 r. narodziło się w gminie 78 dzieci, w tym 38 dziewczynek i 40 chłopców,
a zmarło 75 osób, w tym 32 kobiet i 43 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r.
wyniósł 3 osoby. W 2018 r. nie odnotowano zgonów niemowląt.
Na początku roku 2018 r. szacowano, że 102 osoby były zagrożone ubóstwem, zaś pod
koniec 2018 r. szacowano tę grupę na 66 osób.
Stan ludności w gminie Stanisławów

Rok:

2016

2017

2018

Liczba ludności

6724

6727

6743

- w tym kobiety:

3374

3361

3373

- w tym mężczyźni:

3350

3366

3370

1493

1480

1485

-dzieci w wieku 0-12

1026

1044

1060

-młodzież w wieku 13-18

467

436

425

-produkcyjnym

4209

4207

4186

poprodukcyjnym

1022

1040

1072

Urodzenia żywe

96

87

77

Zgony

65

68

74

Przyrost naturalny

31

19
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Ludność w wieku:
-przedprodukcyjnym
w tym:

Źródło: Dane statystyczne Urzędu Gminy Stanisławów

Liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Stanisławów zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim w latach 2016 – 2018.
Rok:

2016

2017

2018

Stopa bezrobocia

6,8 %

5,4 %

5,2 %

Bezrobotni ogółem

127

98

124

37

39

10

16

Osoby
bez
zawodowych

kwalifikacji 40
Wykształcenie

Wyższe

9

2

Średnie

46

38

43

Zawodowe

44

30

41

Gimnazjalne i poniżej

28

20

24

Płeć
Kobiety

59

53

60

Mężczyźni

68

45

64

Wiek
Do 25 r. ż.

27

18

16

Od 25 do 54 r. ż.

64

62

78

Powyżej 54 r. ż.

36

18

30

Długotrwale bezrobotne

59

43

58

Do 6 miesięcy

53

49

56

Od 6 do 12 miesięcy

25

15

26

Od 12 do 24 miesięcy

21

13

16

Powyżej 24 miesięcy

28

21

26

Czas pozostawania bez pracy

Oferty pracy
Liczba ofert pracy

81

109

99

Liczba podjęć pracy

162

126

113

Źródło: Dane Statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim.

Pomoc społeczna
Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 363 osoby. W 2018
r. funkcjonowały następujące: placówki stacjonarnej pomocy społecznej:
Na 1 stycznia 2018 r. 372 rodziny otrzymywały zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień
31 grudnia 2018 r. 363 rodziny. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny,
wynosiła na początek roku 597, a na koniec roku 585. Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r.
wyniosła 1981933,46 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 177901,00 zł.
Na początek 2018 r. 584 rodziny pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a
na koniec 2018 r. – 540 rodzin.
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Tabela Nr 2 Karta Diagnostyczo – Statystyczna.

Wyszczególnienie:

Rok:
2016

2017

2018

172

172

142

Liczba osób objętych programem rządowym “Pomoc państwa w zakresie 242
dożywiania”

212

170

Liczba osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

359

411

413

Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego

586

584

540

Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego

931

911

887

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych

375

372

363

Liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego

21

18

21

Liczba dzieci korzystających ze stypendiów szkolnych

99

77

56

Liczba dzieci korzystających z zasiłków szkolnych

3

1

4

Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia “Dobry start”

-

-

910

Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego

2

2

2

Liczba rodzin którym wydano z Kartę Dużej Rodziny

16

11

11

Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny

76

62

62

Liczba osób zgłoszonych do GKRPA w celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego

9

10

15

Liczba rodzin objętych procedurą “Niebieskie Karty”

26

17

19

Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej

3

3

4

Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

1

1

2

Liczba asystentów rodziny

1

1

1

Liczba rodzin korzystających ze wsparciem asystenta rodziny

14

19

18

Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny

35

45

48

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej

2014-2020

Źródło: Dane z GOPS w Stanisławowie oraz z USC w Stanisławowie

W ostatnich latach można zauważyć tendencję spadkową liczby osób i rodzin
korzystających z pomocy społecznej. W 2016 r. liczba osób objętych pomocą społeczną
stanowiła 7,75 % ogółu mieszkańców gminy Stanisławów, w 2017 r. - 7,19 % zaś w 2018 r. 5,40 %.
Rodziny z dziećmi stanowiły 58,14 % ogółu rodzin korzystających z pomocy społecznej
w 2016r., 50 % w 2017 r. oraz 41,94 % w 2018r. Na uwagę zasługuje fakt, że w 2018 roku
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zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w porównaniu do roku 2016
i 2017.
Pomoc społeczna w Gminie Stanisławów realizowana jest miedzy innymi o Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2021, która
została przyjęta Uchwałą nr XX/157/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 października
2016r. Określono w niej najważniejsze cele strategiczne oraz zaplanowano szereg
różnorodnych działań dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb rodzin.
Szczegółowe wskaźniki realizowanych celów w roku 2018 wyglądają następująco:


Wsparciem materialnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
z tytułu ubóstwa objęto 66 rodzin.
 142 rodziny zostały objęte pracą socjalną.
 30 rodzin dotkniętych bezrobociem zostało objętych pracą socjalną.
 Na terenie gminy Stanisławów działa 1 zespół interdyscyplinarny.
 63 osoby skorzystało z pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób
z Problemami Psychospołecznymi w Stanisławowie, w tym 37 osób z problemem
alkoholowym.
 Skierowano 6 wniosków do sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego.
 30 osób powyżej 60 roku życia zostało objętych wsparciem materialnym przez GOPS.
 2 osoby zostały objęte usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania.
 39 rodzin zostało objętych wsparciem GOPS z tytułu niewydolności opiekuńczowychowawczej.
 18 rodzin zostało objętych wsparciem asystenta rodziny.
 360 rodzin skorzystało ze wsparcia systemu świadczeń rodzinnych.
 56 dzieci zostało objętych systemem stypendialnym.
 11 rodzin zostało objętych wsparciem w ramach Karty Dużej Rodziny.
 Na terenie gminy Stanisławów działa 2 placówki medyczne, które świadczą usługi
medyczne w ramach kontraktu NFZ w zakresie podstawowej opieki medycznej.
 Gmina Stanisławów nie dysponuje lokalami socjalnymi ani nie posiada mieszkań
chronionych.
Działania realizowane w Strategii, co do zasady stanowią działania o charakterze
długofalowym i interdyscyplinarnym. Realizowane są w sposób prawidłowy i należy je
kontynuować.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie przyjęty Uchwałą Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia
2016 roku planowany jest do realizacji w latach 2016-2020.
Działania podejmowane w 2018r.
-Prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych działań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny gromadził i analizował dane dotyczące zjawiska przemocy
w rodzinie na terenie gminy Stanisławów. Zespół działa w oparciu o procedurę „Niebieskie
Karty”. Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z
uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Do realizacji w/w procedury
zobligowani są przedstawiciele policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ochrony
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zdrowia, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacji
pozarządowych.
Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje poprzez wypełnienie formularza A
przez przedstawiciela wyżej wymienionych podmiotów i przekazanie do przewodniczącego
zespołu interdyscyplinarnego, który z kolei niezwłocznie przekazuje go członkom Zespołu. W
celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w
indywidualnych przypadkach Zespół tworzy grupy robocze.
W okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. odbyło się
11 posiedzeń Zespołu, z których sporządzono listy obecności oraz protokoły. Podczas prac
Zespołu rozmawiano na temat zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Stanisławów,
powoływano grupy robocze, omawiano akty prawne, według których podejmowane są
działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Omawiano również zadania jakie spoczywają
na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, realizowane procedury
„Niebieskie Karty” oraz możliwości dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na
temat przemocy w środowisku, podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą
przemocą.
Spotkania Zespołu mają na celu poprawę sposobów udzielania pomocy osobom
doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu.
-Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na
celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
Dzielnicowy gminy Stanisławów wraz z pracownikami socjalnymi diagnozowali sytuacje
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Podejmowali działania profilaktyczne,
zapewniali rodzinom wsparcie psychologiczne, kierowali na terapię małżeńską, mediację,
informowali osoby, co do których zachodziło podejrzenie, że mogą doświadczać przemocy
w rodzinie o przysługujących im prawach, możliwych formach pomocy, przekazywali
informację o miejscach świadczących pomoc. Prowadzili rozmowy dyscyplinujące z osobami,
co do których zachodziło podejrzenie, że mogą stosować przemoc w rodzinie o konsekwencjach
prawnych wynikających ze znęcania się nad osobami najbliższymi. W uzasadnionych
przypadkach rodzinom zapewniano wsparcie asystenta rodziny.
-Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
Działanie te realizowano w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Członkowie grup
roboczych diagnozowali i monitorowali sytuacje w poszczególnych rodzinach, wymieniali się
informacjami, omawiali możliwości udzielenia odpowiedniego wsparcia rodzinie. W 2018r.
wszczęto procedurę w 15 rodzinach, w 4 rodzinach kontynuowano procedurę wszczętą
w 2017r. Do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 20 formularzy
„Niebieska Karta – A”: 17 procedur wszczęto przez policję, 3 przez GOPS, 5 „Niebieskie
Karty” zostało założonych w toku trwania tej samej procedury.
Zespół zakończył procedurę w 8 rodzinach: 7 w wyniku ustania przemocy w rodzinie
i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz
po zrealizowaniu planu pomocy, 1 w wyniku braku zasadności podejmowania działań.
W 2018 roku odbyło się 24 spotkania grup roboczych, sporządzono 12 formularzy
„Niebieska Karta - C” oraz 10 formularzy „Niebieska Karta – D”.
-Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym.
-Telefon Zaufania.
-Rozpowszechnianie

materiałów

edukacyjnych

(broszur,

ulotek,

plakatów

itp.)
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dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności.
-Dostarczanie informacji o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom
przemocy w rodzinie - wydanie i rozpowszechnianie informatorów
Działania te były realizowane poprzez dystrybucję ulotek o tematyce przemocy
w rodzinie, opracowanie ulotki informacyjnej „Gdzie szukać pomocy” zawierającej m.in.
numery Telefonów Zaufania. Umieszczanie informacji oraz plakatów dotyczących
problematyki przemocy na tablicy informacyjnej GOPS i miejscach publicznych.
-Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
-Program edukacyjno - korekcyjny dla sprawców przemocy domowej.
Z analizy posiadanej dokumentacji wynika, iż sprawcy przemocy to mężczyźni
(20 mężczyzn, 0 kobiet). Prowadzone były z nimi rozmowy dyscyplinujące, informujące
o konsekwencjach prawnych wynikających ze znęcania się nad członkiem rodziny. Osoby
stosujące przemoc wzywane były na posiedzenia grupy roboczej, prowadzony był także
systematyczny monitoring w miejscu zamieszkania rodziny. W stosunku do osób stosujących
przemoc podejmowano następujące działania:
- skierowano 7 wniosków do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim III Wydział Rodzinny
i Nieletnich o wgląd w sytuację małoletnich, ograniczenie sprawcy władzy rodzicielskiej
poprzez ustanowienie nadzoru kuratora sądowego,
- w stosunku do 16 osób Komisariat Policji w Stanisławowie prowadził dochodzenie w sprawie
znęcania się nad członkiem rodziny, 7 osób zostało skazane wyrokiem Sądu na karę pozbawienia
wolności w tym wobec 5 osób karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania, w stosunku do 4 osób toczy się postępowanie sądowe, 5 spraw umorzono na
poziomie Komisariatu – głównie w związku z wycofaniem przez pokrzywdzonego złożonego
zawiadomienia,
- wobec 4 osób stosujących przemoc orzeczono dozór policyjny,
- w stosunku do 5 osób stosujących przemoc podjęto działania zmierzające do poddania się
leczeniu odwykowemu – 2 osoby dobrowolnie poddały się stacjonarnemu leczeniu
odwykowemu, wobec 3 osób GKRPA skierowała wniosek do sądu o orzeczenie zobowiązania
do leczenia odwykowego,
- 1 osoba stosująca przemoc została zobowiązana przez Sąd do udziału w zajęciach korekcyjno
– edukacyjnych dla sprawców przemocy.
Sprawcy przemocy w rodzinie byli motywowani przez członków grupy roboczej do
podjęcia systematycznego kontaktu z psychologiem, pracy nad sobą w kierunku nabycia
umiejętności panowania nad własnymi emocjami, zastępowania agresji.
- Praca socjalna, poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne,
socjalne.
- Pomoc socjalna osobom dotkniętym przemocą.
Pomoc dostosowana jest do indywidualnych potrzeb osób/rodzin. Praca socjalna
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prowadzona była ze wszystkimi rodzinami, z pomocy medycznej skorzystało 2 ofiary przemocy w
rodzinie, z pomocy psychologicznej skorzystało 8 ofiar oraz 5 sprawców, wsparciem socjalnym
objęto 9 rodzin. Ofiary korzystały również z bezpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy
Stanisławów.
-Interwencja kryzysowa.
-Udzielanie bezpiecznego schronienia osobom dorosłym lub rodzinom dotkniętym
przemocą.
W ramach tych działań prowadzona jest współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
w Mińsku Mazowieckim. Jednej osobie zapewniono bezpieczne schronienie w OIK.
W 2018 r. nie zachodziła konieczność odebrania dziecka z rodziny na podstawie art. 12a
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
-Praca psychologiczna z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi: terapia indywidualna, grupy
wsparcia, praca nad relacjami w rodzinie z przemocą, umiejętnościami interpersonalnymi
i społecznymi.
Działanie to realizowane było przez świadczenie porad indywidualnych dla osób
dorosłych oraz dzieci doświadczających przemocy w rodzinie. Psycholodzy Punktu
Konsultacyjnego prowadzą warsztaty dla kobiet współuzależnionych, doświadczających
przemocy, a także warsztaty w szkołach dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień,
komunikacji bez przemocy, komunikacji i współpracy w zespole, cyberprzemocy oraz
prelekcje dla rodziców. Współpracują z kadrą pedagogiczną, udzielają konsultacji w spawach
indywidualnych uczniów oraz całych klas.
- Udział w kampaniach społecznych o charakterze ogólnopolskim, które obalają mity i
stereotypy na temat przemocy domowej.
Działanie to zostało zrealizowane poprzez udział w ogólnopolskiej kampanii „Reaguj na
przemoc” .
-Prowadzenie w placówkach oświatowych zajęć profilaktycznych, uświadamiających
zagrożenia płynące z przemocy.
W ramach realizacji w/w działania psycholodzy Punktu Konsultacyjnego prowadzili
warsztaty w szkołach dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień, komunikacji bez
przemocy, komunikacji i współpracy w zespole, cyberprzemocy oraz prelekcje dla rodziców.
Współpracują z kadrą pedagogiczną, udzielają konsultacji w spawach indywidualnych uczniów
oraz całych klas.
-Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w celu podniesienia umiejętności pracy
z osobami dotkniętymi problemem przemocy oraz skuteczniejszego radzenia sobie ze
stresem.
W 2018r. sześciu członków Zespołu uczestniczyło w 3 - dniowym szkoleniu:
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”, oraz w jednodniowym
szkoleniu: „Praktyczne elementy działania zespołów interdyscyplinarnych”. Jedna osoba
uczestniczyła w 6 - dniowym szkoleniu „Profilaktyka zachowań przemocowych”.
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W 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie na działania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (szkolnie, delegacje, rozmowy telefoniczne) wydał
kwotę 226,63 zł. Ponadto działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
finansowane były z działań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach
powyższych działań funkcjonował Punkt Konsultacyjny gdzie udzielana była bezpłatna pomoc
psychologiczna. Finansowano także prowadzenie przez psychologów warsztatów
profilaktycznych
w
szkołach
oraz
w/w
warsztaty
dla
osób
współuzależnionych/doświadczających przemocy w rodzinie.
Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018
Program zakłada następujący cel główny: Wspieranie rodziny poprzez prowadzenie działań
i tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych.
Cel główny realizowany był w oparciu o cele szczegółowe:
1. Diagnoza i monitoring skali potrzeb i problemów rodzin.
Zadanie do realizacji:
1.Systematyczna diagnoza rodzin objętych pomocą GOPS.
Pracownicy socjalni GOPS w Stanisławowie prowadzą systematyczną pracę
socjalną mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności
do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz
tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Pracownicy socjalni w 2018 r. prowadzili pracę socjalną w 142 rodzinach.
2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin.
Zadania do realizacji:
1.Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom wymagającym wsparcia.
Z różnych form wsparcia GOPS w 2018 r. skorzystało 142 rodziny z dziećmi.
Świadczenia pieniężne wypłacano z powodu:
-ubóstwa dla 66 rodzin (141 osób),
-bezrobocia dla 37 rodzin (75 osób),
-niepełnosprawności dla 40 rodzin (67 osób),
-długotrwałej lub ciężkiej choroby dla 55 rodzin (106 osób),
-bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego dla 39 rodzin 127 osób),
-alkoholizmu dla 37 rodzin (49 osób) -narkomanii dla 1 osoby,
-potrzeby ochrony macierzyństwa w tym wielodzietności dla 39 rodzin (162 osób),
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-przemocy w rodzinie dla 9 rodzin (33 osób).
Ponadto wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 282 rodzin,
jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka (30 świadczeń), jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia się dziecka (61 świadczeń), świadczenie pielęgnacyjne (204 świadczeń
wypłacone dla 17 osób), zasiłek pielęgnacyjny (1127 świadczeń wypłaconych dla 94 osób),
specjalny zasiłek opiekuńczy (36 świadczeń wypłaconych dla 3 osób), świadczenie z funduszu
alimentacyjnego (dla 21 rodzin - 29 osób), dodatki mieszkaniowe (dla 2 rodzin), stypendia
i zasiłki szkolne (dla 60 osób). Świadczenie wychowawcze wypłacone zostało dla 887 dzieci
z 540 rodzin zaś świadczenie „Dobry start” dla 910 uczniów.
2. Finansowanie dzieciom dożywiania w szkole.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie uczestniczył w realizacji
rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Wsparciem
w tym zakresie objętych zostało 170 osób. Wydatkowana na ten cel kwota wyniosła 73 463 zł.
3. Realizacja Programu FEAD.
W 2018 r. GOPS uczestniczył w realizacji krajowego Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020. W ramach programu z pomocy żywnościowej skorzystało 162
rodziny tj. 413 osób.
4. Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin wymagających wsparcia.
Pracownicy socjalni współpracują w tym zakresie głównie z ośrodkiem zdrowia
w Stanisławowie i w Pustelniku oraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mińsku
Mazowieckim.
3. Poprawa funkcjonowania
w środowisku rodzinnym.
Zadania do realizacji:

rodziny

oraz

warunków

rozwoju

dziecka

1.Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez pracę socjalną oraz
współpracę z asystentem rodziny.
2.Podejmowanie działań w celu pozostawienia dzieci w rodzinie biologicznej oraz
przywrócenia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej rodzicom biologicznym.
W ramach tych działań GOPS zatrudnia jednego asystenta rodziny, który na wniosek
pracownika socjalnego prowadził pracę z rodziną. Swoim działaniem objął 18 rodzin, w
których wychowuje się 48 dzieci. Asystent opracował i realizował plan pracy z rodziną we
współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Współpracował
również w przypadku dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej z
pracownikami Domu Dziecka w Falbogach, Domu Dziecka w Siennicy jak również z innymi
podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
3.Organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia.
W 2018r. GOPS zorganizował kolonie letnie dla 28 dzieci. Przy współpracy
z Towarzystwem Skautowym Szmaragdowa, 10 dzieci wyjechało do Gliczarowa Górnego,
przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im.
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Teresy Kras 16 dzieci wyjechało do Iwonicza oraz 2 dzieci w ramach współpracy PCPR
w Mińsku Mazowieckim wyjechało do Gorzewa. GOPS zorganizował również bal choinkowy
dla dzieci oraz piknik z okazji dnia dziecka.
Ponadto dzieci z rodzin najuboższych otrzymały dofinansowanie do półkolonii letnich
i ferii zimowych. Miały również możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych
realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
4.Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego: psycholog, logopeda, prawnik.
Osoby i rodziny wymagające specjalistycznego wsparcia mają możliwość skorzystania
z bezpłatnej porady prawnej, jak również pomocy psychologa ds. uzależnień i psychologa ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionych do pracy w Punkcie Konsultacyjnym
w Stanisławowie. W roku 2018 psycholodzy przeprowadzili łącznie 256 konsultacji dla 69 osób
Zajęcia logopedyczne odbywają się w szkołach oraz w Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim.
4. Podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie
sytuacjom kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejących.
Zadania do realizacji:
1. Współpraca z podmiotami i instytucjami zajmującymi się rodziną.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie systematycznie prowadzi
działania profilaktyczne skierowane do rodzin wychowujących dzieci, a jednocześnie
niewydolnych wychowawczo, dotkniętych przemocą, ubogich i zagrożonych ubóstwem,
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, tzn.
interdyscyplinarne działania. W tym zakresie współpracuje z Komisariatem Policji w
Stanisławowie, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Mińsku
Mazowieckim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, Ośrodkiem
Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w
Mińsku Mazowieckim, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stanisławowie oraz placówkami oświatowymi i ochrony
zdrowia. Ponadto prowadzona jest współpraca z Bankiem Żywności w Siedlcach.
2. Pomoc rodzinom dotkniętym uzależnieniami.
W 2018r. GOPS z powodu problemu uzależnienia od alkoholu udzielił wsparcia
finansowego 37 rodzinom oraz 1 osobie uzależnionej od narkotyków. Działania pomocowe w
tym zakresie były realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
3. Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą.
Działanie to realizowano w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, zgodnie
z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016 – 2020. Członkowie grup roboczych diagnozowali i monitorowali
sytuacje w poszczególnych rodzinach, wymieniali się informacjami, omawiali możliwości
udzielenia odpowiedniego wsparcia rodzinie. W 2018 r. wszczęto procedurę w 15 rodzinach –
12 przez policję, 3 przez GOPS. W 4 rodzinach kontynuowano procedurę wszczętą w 2017r.,
5 procedur wszczęto w toku trwania tej samej procedury.
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W rodzinach, w których realizowana jest procedura „Niebieskie Karty” członkowie
grupy roboczej opracowują i realizują plan pomocy rodzinie. Dzielnicowy gminy Stanisławów
i pracownicy socjalni systematycznie monitorują sytuacje tych rodzin. Zapewniano osobom, co
do których zachodzi podejrzenie, że doświadczają przemocy w rodzinie kompleksowe wsparcie
psychologiczne, socjalne, prawne, niekiedy również medyczne. Rodzinom z małoletnimi
dziećmi zapewniano wsparcie asystenta rodziny, 3 rodziny zostało objęte nadzorem kuratora
sądowego.
Zespół zakończył 8 procedur: 7 w wyniku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po
zrealizowaniu planu pomocy, 1 w wyniku braku zasadności podejmowania działań.
W 2018 roku odbyło się 24 spotkań grup roboczych, sporządzono 12 formularzy „Niebieska
Karta - C” oraz 10 formularzy „Niebieska Karta – D”.
4. Zapewnienie wsparcia przez asystenta rodziny.
Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
mają zapewnione wsparcie asystenta rodziny. Asystentura ta pełni ważną rolę w systemie
wspierania rodziny. Niezależnie od pracowników socjalnych, asystent rodziny zajmuje się
wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę
podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego
głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań
zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Elastyczny i nienormowany czas pracy
asystenta służyć ma realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny. Przepisy Kodeksu
Rodzinnego i Opiekuńczego stanowią, iż Sąd może zobowiązać rodziców biologicznych, jak
i samego małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem
rodziny bądź realizowania innych form pracy z rodziną. Rolą asystenta rodziny nie jest
powielanie pracy pracownika socjalnego. Asystent rodziny kierowany jest do pracy tylko z tymi
rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba
podejmowanych przez niego działań pomocowych ustanie wraz z osiągnięciem przez rodzinę
umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo –
wychowawczych. Rola asystenta rodziny ma istotne znaczenie już na etapie profilaktyki. Jego
zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi
dysfunkcjami. Działania asystenta polegają na aktywnym wspieraniu rodziny, w której mają
miejsce problemy trudne do pokonania przez tę rodzinę. Praca asystenta rodziny ma charakter
kompleksowy. W pierwszej kolejności osoba pełniącą tą funkcję dba o rozwiązanie
podstawowych problemów socjalnych rodzin – mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych,
czy prawnych. Ponadto pomaga również w rozwiązaniu problemów podopiecznych
(emocjonalnych, rodzinnych, problemów w grupie rówieśniczej) i w razie potrzeby kieruje ich
na odpowiednią terapię. Asystent rodziny wspiera również swoich podopiecznych
w podejmowaniu aktywności społecznej. Do jego zadań należy też motywowanie
podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub kontynuowania nauki, pomoc
w wyborze odpowiedniej szkoły lub kursów zawodowych, przełamywaniu kompleksów
i ewentualnych kryzysów wynikających z trudności i niepowodzeń w nauce. Asystent rodziny
zachęca bezrobotnych do podjęcia pracy i wspiera ich w pierwszych miesiącach zatrudnienia.
Intensywna praca asystenta z rodziną jest realizowana również w przypadku czasowego
umieszczenia przez Sąd dziecka poza rodziną. Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko
praca z biologicznymi rodzicami dzieci w miejscu zamieszkania, ale również współpraca
z rodziną zastępczą lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za
dziecko umieszczone w instytucji sprawującej pieczę zastępczą, będącej w gestii powiatu, oraz
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z sądem. Powinien on aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach zmierzających do
powrotu dziecka do rodziny. Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że praca asystenta
rodziny przynosi oczekiwane efekty - przede wszystkim z uwagi na elastyczny, nienormowany
czas pracy, dostosowany do rytmu życia rodziny i jej potrzeb. Mobilność i dyspozycyjność
asystentów oraz zasada indywidualnej odpowiedzialności za wyniki pracy z rodziną
przyczyniają się do osiągania pozytywnych rezultatów.
5.Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania niekorzystnym
zjawiskom społecznym.
W zakresie zapobiegania niekorzystnym zjawiskom społecznym w gminie Stanisławów
realizowany był w 2018r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, Gminny Program Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, Gminny Program
Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2016-2020.
5. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych.
1. Zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Zgodnie z art. 191 ust. 9 i ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem
go po raz pierwszy w pieczy zastępczej/placówce opiekuńczo - wychowawczej współfinansuje
pobyt tego dziecka w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka/placówce opiekuńczowychowawczej w wysokości:
a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej,
b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej,
c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Zgodnie z powyższymi założeniami w 2018 r. tutejszy Ośrodek współfinansował pobyt
dwojga dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczej na łączną kwotę: 23 159,19 zł.
2. Kierowanie członków rodzin do projektów systemowych.
W ramach realizacji tego zadania motywowano klientów GOPS do udziału w projekcie
„Czas na zmiany” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku
Mazowieckim. W ramach projektu osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności miały możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych poprzez
ukończenie kursów zawodowych, trening pracy oraz kompetencji i umiejętności społecznych.
3. Prowadzenie monitoringu dzieci w rodzinach dotkniętych sytuacją kryzysową.
Pracownicy socjalni GOPS w Stanisławowie we współpracy z asystentem rodziny na
bieżąco monitorują sytuację dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W tym zakresie współpracują
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także z pedagogami szkolnymi, pracownikami ochrony zdrowia, policją, kuratorami sądowymi
i przedstawicielami innych instytucji, które mają kontakt z rodziną.
6. Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom.
1.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomagających rodzinie poprzez udział
w szkoleniach, stażach, studiach podyplomowych.
Udział osób pracujących z rodziną w szkoleniach jest niezwykle ważny dla
udoskonalenia warsztatu pracy, dlatego też położono na to szczególny nacisk. Pracownicy
GOPS, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz GKRPA w 2018r. przeszli szereg
szkoleń w tym zakresie, dzięki czemu poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.
Finansowanie Programu:
Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2016-2018 są środki finansowe z budżetu gminy, jak również środki własne podmiotów
uczestniczących w realizacji zadań programu.

Ochrona zdrowia
Opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy Stanisławów zapewnia Centrum Medyczno –
Diagnostyczne z filią w Stanisławowie i w Pustelniku.
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniano w 2 ośrodkach
zdrowia (w Stanisławowie i w Pustelniku).
W gminie na początek 2018 r. funkcjonowała jedna apteka, a na koniec 2018 r. – jedna
apteka. W przypadku punktów aptecznych dane te przedstawiały się następująco: dwa punkty
apteczne. We wszystkich aptekach i punktach aptecznych pracowali magistrzy farmacji.
Na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne:
 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii gminy Stanisławów na rok 2018. – kwota przeznaczona
ze środków gminy: 94.844,32; z programu skorzystało około tysiąca osób (dane
szacunkowe wg sprawozdań),
Na dzień 1 stycznia 2018 r. 20 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w 24 punktach sprzedaży, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 19 podmiotów w 22
punktach.
Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych
zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:
 na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przeznaczono 76484,32 zł,
 na przeciwdziałanie narkomanii w gminie Stanisławów przeznaczono 18.360 zł,
Profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie
narkomanii obejmował jeden dokument o nazwie Gminny Program Profilaktyki
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i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Stanisławów na rok 2018.
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 15 zgłoszeń
przypadków nadużywania alkoholu. W 2018 r. odebrano w 0 przypadkach zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.

Działalność inwestycyjna
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 154 km dróg. Na
dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w gminie wynosiła 154 km. Drogi asfaltowe stanowiły
na początku 2018 r. 11,7 % wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku 12,3 %. Drogi
utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio 60 % na dzień 1 stycznia 2018 r. i 80
% na dzień 31 grudnia 2018 r.
Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 175790 m, a na
koniec 175790 m. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 24220
m na początku oraz 24220 m na koniec roku.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 540 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31
grudnia 2018 r. 610 przyłączy.
W 2018 r. doszło do 5 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było zablokowanie
przepływu ścieków na przepompowniach. W związku z awariami podjęto decyzje
o wyczyszczeniu i ewentualnej naprawie pomp na przepompowniach ścieków.
W 2018 r. w gminie rozpoczęto następujące inwestycje
1.Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Retków
gm. Stanisławów na kwotę 316.489,04zł – koszt własny 216.489,04zł, dotacja z FOGR
(Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) – 100.000,00 zł
2. Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej (droga Zalesie-Suchowizna) w tym
– koszt własny 154.923,63 zł , dotacja (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie –
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie
Lokalnej Infrastruktury Drogowej) 341.988,00zł
3.Wykonanie II etapu przebudowy chodnika na ul. Senatorskiej w Stanisławowie – koszt
własny 53.678,70 zł w tym fundusz sołecki 38.590,30 zł
4. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ładzyniu – koszt własny 211.295,31 zł
5. Budowa przedszkola w Stanisławowie – koszt własny 976.020,13 zł
6. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy – koszt własny 101.924,53 zł w tym
fundusz sołecki 88.196,28 zł
7. Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Stanisławowie – koszt własny 82.557,04 zł,
dotacja z LGD (Lokalna Grupa Działania) 63.626,00 zł
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8. Chodnik we wsi Sokóle (droga powiatowa) dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa drogi
nr 2214 W Stanisławów Mlęcin-Kamionka”- koszt własny 100.000,00zł
9.Rewitalizacja centrum Stanisławowa ul. Rynek i Senatorska – koszt własny 211.002,63 zł
10. Remont dachu na budynku straży OSP w Ładzyniu- koszt własny 26.688,00 zł,
dofinansowanie 23.742,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie wykonania prac remontowych
z Województwa Mazowieckiego
11. Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Ładzyniu – koszt własny
32.000,00 zł
12. Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: koszt własny 7.000,00
zł – Borek Czarniński 3.500,00zł i Szymankowszczyzna 3.500,00zł
13. Demontaż wyrobów zawierających Azbest – koszt własny 5.080,15 zł, dotacja 20.316,00zł
WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
14. OSP
a) zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratownictwa dla OSP w Czarnej – koszt własny
13.462,91 zł w tym fundusz sołecki 1.462,91zł
b) zakup cylindra rozpierającego z osprzętem i zestawu łańcuchów dla OSP w Stanisławowie
10.450,00 zł – koszt własny 5.000,00zł dotacja z Województwa Mazowieckiego 5.450,00zł
c) zakup samochodu bojowego dla OSP w Rządzy- kosz własny 74.500,00 zł.
Opracowano dokumentację projektową
1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów ul. Mała i fragment ul. Armii
Krajowej – koszt własny 14.000,00 zł
2. Budowa garażu i rozbudowa budynku OSP w Stanisławowie – koszt własny 49.200,00 zł
3. Termomodernizacja budynków szkoły Podstawowej i Sali Gimnastycznej w Stanisławowie
– koszt własny 18.450,00zł
4.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów – koszt własny 9.225,00zł

W 2018 r. w gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:
 przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości
Retków – kwota zewnętrznego finansowania – 100 000,00 zł, zaś wkład własny wyniósł
216 489,04 zł,
 budowa drogi o nawierzchni twardej na odcinku Zalesie-Suchowizna – kwota
zewnętrznego finansowania – 341 988,00 zł, zaś wkład własny wyniósł 154 932,63 zł,
 budowa hali sportowej w Pustelniku (wydatki poniesione w 2018r.) - kwota
zewnętrznego finansowania – 769 600,00 zł, zaś wkład własny wyniósł 894 248,98 zł,
 budowa placu zabaw przy ulicy Kwiatowej w Stanisławowie - kwota zewnętrznego
finansowania – 63 626,00 zł, zaś wkład własny wyniósł 82 557,04 zł,
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 zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu gminy - kwota
zewnętrznego finansowania – 42 760,00 zł, zaś wkład własny wyniósł 427,60 zł,
 zakup drabiny ratowniczej oraz przecinarki do cięcia betonu i stali dla jednostki OSP
w Ładzyniu - kwota zewnętrznego finansowania – 3 300,00 zł, zaś wkład własny
wyniósł 7 327,20 zł,
 remont dachu na budynku strażnicy OSP w Ładzyniu - - kwota zewnętrznego
finansowania – 23 742,00 zł, zaś wkład własny wyniósł 26 688,00 zł,
 zakup cylindra rozpierającego z osprzętem i zestawem łańcuchów na wyposażenie OSP
w Stanisławowie - kwota zewnętrznego finansowania – 5 450,00 zł, zaś wkład własny
wyniósł 5 000,00 zł,
 zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Pustelnik - kwota zewnętrznego
finansowania – 9 991,07 zł, zaś wkład własny wyniósł 9 991,07 zł,
 wsparcie rozwoju Orkiestry Dętej w Stanisławowie poprzez zakup instrumentów
muzycznych - kwota zewnętrznego finansowania – 9 995,00 zł, zaś wkład własny
wyniósł 9 995,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
W roku 2018 zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
 w Stanisławowie przy ul. Lubelskiej 4 – w budynku znajduje się 4 mieszkania, o łącznej
powierzchni 180 m2 ,
 w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5 – w budynku znajduje się 4 mieszkania, o łącznej
powierzchni 180 m2,
 w Stanisławowie przy ul. Szkolnej 6 – w budynku znajduje się 2 mieszkania, o łącznej
powierzchni 112 m2,
 w Ładzyniu przy ul. Szkolnej 4 – w budynku znajduje się 2 mieszkania, o łącznej
powierzchni 110 m2.
Każde mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki.
Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 31 grudnia 2018 r. – 12 mieszkań.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 48,5 m2.
Niewykorzystanych było 2 mieszkania. Przyczyną niewykorzystania tych mieszkań
było to, że są one planowane na powiększenie pomieszczeń zajmowanych przez Zespół
Szkolny w Ładzyniu.
W 2018 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie
gminy.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie
gminy wynosiły łącznie 596,80 zł, a płatności dotyczyły 1 mieszkania. Na dzień 31 grudnia
2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 3096,30
zł, a płatności dotyczyły 2 mieszkań.

17

W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 3011,71 zł, których
beneficjentami były 2 rodziny.
Na koniec 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 6 osób.
W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne:
- budynek Urzędu Gminy Stanisławów,
- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
- budynek Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie,
- budynek OSP w Pustelniku,
- budynek OSP w Ładzyniu,
- budynek świetlicy wiejskiej w Cisówce,
- budynek świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej,
- budynek świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie

Promocja Gminy
Na promocję gminy w 2018 r. wydano 19.681 zł, które przeznaczono na „Turniej
sołtysów”, uroczyste otwarcie hali sportowej w Pustelniku, zakup książek (m.in. wydanych
przez Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne), namiot dla szkoły w Pustelniku,
międzygminny rajd rowerowy, wiązanki okolicznościowe, piłki na uroczyste otwarcie hali
sportowej przy ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim, Cegłowie i Mistowie, uroczystość
wmurowania kamienia węgielnego pod przedszkole i żłobek w Stanisławowie, ogłoszenia
(życzenia świąteczne), wsparcie wydruku „Wieści Ziemi Stanisławowskiej”, materiały
informacyjne (o chorobach pszczół), wycieczka na Podlasie dla uczestniczek olimpiady wiedzy
o gospodarstwie domowym dla gospodyń wiejskich, wyjazd do Częstochowy na Ogólnopolskie
dożynki na Jasnej Górze, foldery dla OSP Ładzyń, tablicę ogłoszeniową z mapą Pustelnika,
nagrody dla dzieci z okazji: 10 Festiwalu piosenki przedszkolnej, na zakończenie roku
szkolnego, co zostało wykonane przez: Urząd Gminy, organizacje pozarządowe i inne
podmioty. Ogłoszenia w prasie oraz innych środkach masowego przekazu, zlecone przez
gminę, wiązały się z kosztami w kwocie 2.591 zł.
Gmina w 2018 r. prowadziła następujące tytuły prasowe:
 Kwartalnik ,,Głos Stanisławowa”, zarejestrowany przez Urząd Gminy Stanisławów pod
nr PL ISSN 2450-2596 – którego wydawanie wiązało się z wydatkami w wysokości
2300 zł (w 2018 r. ukazał się jeden numer) oraz wpływami w wysokości 0 zł,
(kolportowany bezpłatnie).
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Sprawy obywatelskie
W 2018 r. przeprowadzono konsultacje dotyczące koncepcji rozbudowy DK 50. Wzięło
w nich udział ok 689 osób, w tym podczas otwartych spotkań 102 osoby, a 587 mieszkanek
i mieszkańców wyraziło swoją opinię w innych formach [ankiecie, sondzie, itp.]. Wyniki
konsultacji zostały wykorzystane w kontaktach z przedstawicielami GDDKiA.
Do urzędu wpłynęły w 2018 r. 63 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
Dotyczyły one zamówień publicznych (umowy, przetargi, itp.), kosztów funkcjonowania
urzędu, odbioru odpadów, ochrony środowiska, usuwania azbestu, itp. W przypadku 63
wniosków (100% wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja została udostępniona
wnioskodawcy.
Natomiast zgodnie z danymi, przekazanymi przez kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych oraz osoby zarządzające gminnym osobami prawnymi, nie wpłynął żaden
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
W roku sprawozdawanym wpłynęło 11 skarg w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego. Nie uwzględniono żadnej ze skarg. Przedmiotem skarg, których nie
uwzględniono, była najczęściej niezgodność skargi z istniejącym stanem faktycznym.
W roku sprawozdawanym wpłynęły 4 wnioski w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego. Uwzględniono 3 wnioski, natomiast czwarty został przekazany zgodnie
z właściwością do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedmiotem wniosków, które
uwzględniono, były najczęściej kwestie związane z remontami dróg znajdujących się na terenie
Gminy Stanisławów.
W sprawozdawanym roku nie wpłynęły petycje.
Organizacje pozarządowe
1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie 31 organizacji pozarządowych, w tym 1
fundacja, 27 stowarzyszeń, 2 kluby sportowe, nie było kół gospodyń wiejskich. Na koniec,
roku, dane te przedstawiały się następująco: w gminie 33 organizacji pozarządowych, w tym 1
fundacja, 27 stowarzyszeń, 2 kluby sportowe, 2 koła gospodyń wiejskich.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych,
zlecono wykonanie lub wsparto wykonanie następujących zadań publicznych:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie, Dziecięca Drużyna Pożarnicza - program
"Dorastam – żyję bez uzależnień" otrzymała - 3 000 zł (w trybie konkursu), skorzystało 22
dzieci.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza "Moje pasje
i marzenia są dalekie od uzależnienia" – 1983,48 zł (w trybie konkursu) skorzystało 12 młodych
druhów.
3. Uczniowsko-Parafialno-Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" Stanisławów, Organizowanie
rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłka nożna i organizowanie zajęć w dziedzinie karate - 60 000
zł (w trybie konkursu) około 130 beneficjentów.
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4. Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka, Pustelnik Robotyka – warsztaty 2018
(profilaktyka uzależnień) - 5000 zł (konkurs) około 40 dzieci.
5. Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka, Pustelnik IX Piknik Rodzinny (profilaktyka
uzależnień) - 5000 zł (konkurs) wzięło udział około 500 mieszkańców Pustelnika i okolic.
6. Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka, Pustelnik Półkolonie letnie 2018
(profilaktyka uzależnień) - 6000 zł (konkurs) beneficjenci to 92 dzieci i młodzieży (45 dzieci –
półkolonie, 47 młodzieży – wycieczka).
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Pustelniku, Działania na rzecz integracji i zwiększenia
uczestnictwa w życiu społecznym emerytów – 11400 zł (konkurs) beneficjenci 140 osób, w
tym 60 osób w wieku emerytalnym.
8. Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka, Pustelnik, Mama, Tata i JA Piknik na placu
zabaw (profilaktyka uzależnień) – 500 zł. (konkurs) około 50 osób.
9. ZHP Chorągiew Mazowiecka, Harcerski biwak po indiańsku (profilaktyka uzależnień) –
3460 zł (konkurs) udział wzięło 22 harcerzy.
Wszystkie zadania zostały wykonane i rozliczone
Należy zaznaczyć, że UPLKS nie skorzystał z przyznanej mu w konkursie nr 2 dotacji
na działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży w wysokości 1150 zł. Nie złożył
wymaganej korekty oferty – kwota dotacji była dużo niższa od wnioskowanej. Również
w konkursie nr 2 Wójt odrzucił ofertę programu stypendialnego „Równe szanse”
realizowanego przez Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka w Pustelniku.
W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań:


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Stanisławowie Działania na
rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym emerytów – 8600 zł
(zadanie wykonane w trybie art. 19a ustawy) około 80 seniorów.

 UPLKS Wyjazdowe zgrupowanie sportowe i turniej karate – 4000 zł (zadanie
wykonane w trybie art. 19a ustawy) 15 karateków wzięło udział w zgrupowaniu, około
200 wzięło udział w turnieju.
 Ochotnicza Straż Pożarna w Pustelniku, Organizacja półkolonii zimowych dla dzieci i
młodzieży – 6500 zł (zadanie wykonane w trybie art. 19a ustawy) 60 dzieci z Pustelnika
i okolic.
W 2018 r. odbyło się 29 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. Na
poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco:
 na zebraniu w sołectwie – Borek Czarniński, które odbyło się 23.09.2018, frekwencja
wynosiła – 10 osób (osoby zameldowane 143, osoby uprawnione do głosowania 105),
 na zebraniu w sołectwie – Choiny, które odbyło się 02.09.2018 frekwencja wynosiła 36 osób (osoby zameldowane 170, osoby uprawnione do głosowania 139),
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 na zebraniu w sołectwie – Ciopan, które odbyło się 05.08.2018 frekwencja wynosiła 10 osób (osoby zameldowane 159, osoby uprawnione do głosowania 118),
 na zebraniu w sołectwie – Cisówka, które odbyło się 04.08.2018 frekwencja wynosiła 13 osób (osoby zameldowane 303, osoby uprawnione do głosowania 238),
 na zebraniu w sołectwie – Czarna, które odbyło się 12.08.2018,
 na zebraniu w sołectwie – Goździówka, które odbyło się 08.09.2018 frekwencja
wynosiła - 26 osób (osoby zameldowane 247, osoby uprawnione do głosowania 183),
 na zebraniu w sołectwie – Kolonie Stanisławów, które odbyło się 05.08.2018
frekwencja wynosiła - 28 osób (osoby zameldowane 305, osoby uprawnione do
głosowania 246),
 na zebraniu w sołectwie – Legacz, które odbyło się 16.08.2018 , frekwencja wynosiła 6 osób (osoby zameldowane 90, osoby uprawnione do głosowania 81),
 na zebraniu w sołectwie – Lubomin, które odbyło się 23.09.2018 frekwencja wynosiła
- 25 osób (osoby zameldowane 218, osoby uprawnione do głosowania 161),
 na zebraniu w sołectwie – Ładzyń, które odbyło się 23.09.2018 frekwencja wynosiła 35 osób (osoby zameldowane 323, osoby uprawnione do głosowania 260),
 na zebraniu w sołectwie – Łęka, które odbyło się 01.09.2018 frekwencja wynosiła - 13
osób (osoby zameldowane 114, osoby uprawnione do głosowania 98),
 na zebraniu w sołectwie – Mały Stanisławów, które odbyło się 02.08.2018 frekwencja
wynosiła - 8 osób (osoby zameldowane 98, osoby uprawnione do głosowania 78),
 na zebraniu w sołectwie – Ołdakowizna, które odbyło się 23.09.2018 frekwencja
wynosiła - 16 osób (osoby zameldowane 90, osoby uprawnione do głosowania 71),
 na zebraniu w sołectwie – Papiernia, które odbyło się 30.09.2018 frekwencja wynosiła
- 16 osób (osoby zameldowane 135, osoby uprawnione do głosowania 109),
 na zebraniu w sołectwie – Porąb, które odbyło się 29.07.2018 frekwencja wynosiła - 16
osób (osoby zameldowane 68, osoby uprawnione do głosowania 58),
 na zebraniu w sołectwie – Prądzewo Kopaczewo, które odbyło się 27.08.2018
frekwencja wynosiła - 12 osób (osoby zameldowane 136, osoby uprawnione do
głosowania 96),
 na zebraniu w sołectwie – Pustelnik, które odbyło się 12.07.2018 frekwencja wynosiła
- 20 osób (osoby zameldowane 563, osoby uprawnione do głosowania 439),
 na zebraniu w sołectwie – Retków, które odbyło się 23.09.2018 frekwencja wynosiła 16 osób (osoby zameldowane 205, osoby uprawnione do głosowania 171),
 na zebraniu w sołectwie – Rządza , które odbyło się 22.07.2018 frekwencja wynosiła 21 osób (osoby zameldowane 418, osoby uprawnione do głosowania 319),
 na zebraniu w sołectwie – Sokóle, które odbyło się 22.09.2018 frekwencja wynosiła 12 osób (osoby zameldowane 210, osoby uprawnione do głosowania 164),
 na zebraniu w sołectwie – Stanisławów, które odbyło się 05.08.2018 frekwencja
wynosiła - 56 osób (osoby zameldowane 1692, osoby uprawnione do głosowania 1362),
 na zebraniu w sołectwie – Suchowizna, które odbyło się 25.09.2018 frekwencja
wynosiła - 11 osób (osoby zameldowane 108, osoby uprawnione do głosowania 87),
 na zebraniu w sołectwie – Szymankowszczyzna, które odbyło się 24.09.2018
frekwencja wynosiła - 5 osób (osoby zameldowane 85, osoby uprawnione do
głosowania 66),
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 na zebraniu w sołectwie – Wólka Czarnińska, które odbyło się 23.09.2018 frekwencja
wynosiła - 18 osób (osoby zameldowane 238, osoby uprawnione do głosowania 199),
 na zebraniu w sołectwie – Wólka Konstancja, które odbyło się 25.09.2018 frekwencja
wynosiła - 11 osób (osoby zameldowane 82, osoby uprawnione do głosowania 67),
 na zebraniu w sołectwie – Wólka Piecząca, które odbyło się 29.07.2018 , frekwencja
wynosiła - 16 osób (osoby zameldowane 127, osoby uprawnione do głosowania 102),
 na zebraniu w sołectwie – Wólka Wybraniecka, które odbyło się 08.09.2018 frekwencja
wynosiła - 15 osób (osoby zameldowane 101, osoby uprawnione do głosowania 76),
 na zebraniu w sołectwie – Zalesie, które odbyło się 25.09.2018 frekwencja wynosiła 12 osób (osoby zameldowane 150, osoby uprawnione do głosowania 124),
 na zebraniu w sołectwie – Zawiesiuchy, które odbyło się 04.08.2018 frekwencja
wynosiła - 24 osoby (osoby zameldowane 40, osoby uprawnione do głosowania 35).
Edukacja
Szkoły
W gminie znajdują się trzy Szkoły Podstawowe:
- Zespół Szkolny w Stanisławowie w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Stanisławowie oraz Gminne Przedszkole w Stanisławowie,
- Zespół Szkolny w Ładzyniu w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego w Ładzyniu oraz Gminne Przedszkole w Ładzyniu,
- Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Pustelniku.
W Szkole Podstawowej w Stanisławowie oraz Szkole Podstawowej w Pustelniku
funkcjonowały oddziały dawnych gimnazjów. We wszystkich szkołach podstawowych były
zorganizowane oddziały przedszkolne.
W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy
kształtowały się następująco:
 Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 10163,84 zł
 Szkoła Podstawowa w Pustelniku –
11596,71 zł
 Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 12118,92 zł
Wydatki gminne na oświatę wynosiły 9133949,39 zł, z czego 6527750,00 zł (71,47 %)
pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.
Według stanu na 30 wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach pobierało 708 uczniów.
W szkołach odbywała się nauka języka obcego tj. języka angielskiego, a dodatkowego
języka obcego – rosyjskiego – uczyło się 221 uczniów.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 18,63 osób.
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W poszczególnych szkołach zatrudniono:
Zespół Szkolny w Stanisławowie 47,25 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty),
w tym 2,06 nauczycieli stażystów, 8,67 nauczycieli kontraktowych, 11,00 nauczycieli
mianowanych, 25,52 nauczycieli dyplomowanych.
Szkoła Podstawowa w Pustelniku 23,42 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty),
w tym 1,00 nauczycieli stażystów, 1,00 nauczycieli kontraktowych, 11,83 nauczycieli
mianowanych, 9,52 nauczycieli dyplomowanych.
Zespół Szkolny w Ładzyniu 15,49 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym
1,00 nauczycieli stażystów, 2,00 nauczycieli kontraktowych, 1,45 nauczycieli mianowanych,
11,04 nauczycieli dyplomowanych.
Na jedną nauczyciela przypadało średnio 11,1 uczniów i wychowanków.
W 2018 r. szkoły ukończyło 73 absolwentów klas gimnazjalnych.
W roku 2018 dla uczniów z terenu gminy przyznano 56 stypendiów szkolnych oraz 4
zasiłki szkolne na łączną kwotę 27944 zł.

Przedszkola
Na terenie gminy Stanisławów zlokalizowane są 4 przedszkola, w tym 2 gminne,
i 2 niepubliczne oraz jeden punkt przedszkolny. W Stanisławowie znajduje się: Przedszkole
Gminne w Zespole Szkolnym oraz Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Dolina”, w Ładzyniu
Przedszkole Gminne w Zespole Szkolnym, w Pustelniku Przedszkole Prywatne „Promyczek”
oraz Punkt Przedszkolny „Dolina Muminków”. Łączna liczba dzieci w przedszkolach wyniosła
2018 r. 140. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosiła
w 2018 roku 178. W przedszkolach gminnych było przygotowanych 75 miejsc dla
wychowanków, do tych przedszkoli uczęszczało 70 dzieci.
Do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych uczęszczały dzieci z następujących roczników:





rocznik 2015 – 49 dzieci
rocznik 2014 – 50 dzieci
rocznik 2013 – 57 dzieci
rocznik 2012 – 92 dzieci

Biblioteki
W 2018 roku na terenie Gminy Stanisławów działała jedna Gminna Biblioteka Publiczna
w Stanisławowie i dwie filie biblioteczne: w Ładzyniu i Pustelniku. Godziny pracy bibliotek
dostępne dla użytkowników to:
Biblioteka Główna w Stanisławowie poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 10.00 – 18.00
środy i soboty 8.00 – 16.00
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Filia w Ładzyniu mieści się w lokalu szkolnym i jest czynna tylko w piątek w godz. 8.30 –
16.30.
Filia w Pustelniku także znajduje się w szkole i jest czynna trzy razy w tygodniu:
wtorki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30.
Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018 r.
Biblioteka

Wpływy
w 2018

Ogółem

Lit. piękna Lit .piękna Lit.
dla dorosłych dla dzieci
popularno
naukowa

Stanisławów

689

15960

7455

3476

5029

Ładzyń

121

2900

1085

1153

662

Pustelnik

224

5280

2597

1641

1042

1034

24140

11137

6270

6733

Razem

Zakup nowości wydawniczych ze środków organizatora
Biblioteka

Wartość

Ogółem
książek

Lit. piękna

Lit. piękna

dla
dorosłych

dla dzieci

Lit.
popularno
naukowa

Stanisławów

4475

167

130

13

24

Ładzyń

1445

64

41

21

2

Pustelnik

2157

90

55

31

4

Razem

8077

321

226

65
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Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka

Wartość

Ogółem
książek

Lit. piękna

Lit. piękna

dla
dorosłych

dla dzieci

Lit.
popularno
naukowa

Stanisławów

4920

210

100

75

35

Ładzyń

1014

54

7

34

13

Pustelnik

2066

80

47

20

13

Razem

8000

344

154

129

61
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Zakup ze środków uzyskanych z kiermaszu książek używanych
Wartość

Biblioteka

Stanisławów

Ogółem
książek

Lit. piękna

Lit. piękna

dla
dorosłych

dla dzieci

Lit.
popularno
naukowa

320

19

6

11

2

0

0

0

0

0

Pustelnik

230

15

0

13

2

Razem

550

34

6

24

4

Wartość

Ogółem
książek

Lit. piękna

Lit. piękna

dla
dorosłych

dla dzieci

Ładzyń

Dary
Biblioteka

Stanisławów
Ładzyń
Pustelnik
Razem

Lit.
popularno
naukowa

4090

293

134

53

106

40

3

0

0

3

480

39

32

0

7

4610

335

166

53

116

W roku sprawozdawczym przeprowadzono selekcję księgozbioru w Stanisławowie – usunięto
766 wol. o wartości 359,48 zł oraz w Pustelniku – 423 wol. o wartości 129,59 zł (książki
zaczytane i zniszczone).

Czytelnicy według wieku
Biblioteka

W por. Ogółem
z 2017 r 2018 r.

Do
5 lat

6-12
lat

1315

1619

2024

lat

lat

lata

25-44 4560
lata
lat

Pow.
60 lat

Stanisł.

-1

481

4

121

76

58

36

105

41

40

Ładzyń

-1

105

0

81

1

0

1

9

9

4

Pustelnik

+6

201

4

110

25

5

2

37

11

7

Razem

+4

787

8

312

102

63

39

151

61

51
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Czytelnicy według zajęcia
Biblioteka Ogółem Uczniowie Studenci Prac.

Robotnicy Rolnicy Inni

umysłowi

zatrud.

Pozostali

Stanisław.

481

302

6

89

26

9

0

49

Ładzyń

105

82

0

16

0

0

0

7

Pustelnik

201

149

0

26

10

1

0

15

Razem

787

533

6

131

36

10

0

71

Wypożyczenia na zewnątrz
Biblioteka

W
por.

Ogółe
m

z
201
7 r.

książek dla
dorosł
w 2018

Literatur
a piękna

Literatur
a piękna
dla
dzieci

Literatura
Czaso
niebeletrystyc z
pism

Odwiedziny
w
wypożyczal
ni

nieo
praw.

Stanisławó
w

+
15

6212

3879

1724

609

36

3614

Ładzyń

+
63

460

171

285

4

0

463

Pustelnik

+
251

1764

734

931

99

0

914

Razem

+
329

8436

4784

2940

712

36

4991

Literatura
dla
dzieci

Literatura

Udostępnianie księgozbioru na miejscu
Biblioteka

W por.

Ogółem

Literatura

do
2017

Książek
w 2018

dla
dorosłych

Niebeletry-

Czasopism
nieoprawnych

Udzielono informacji

styczna

Odwiedzin w
czytelni

Stanisław. +1661

3825

357

2155

1313

1662

758

10281

Ładzyń

+224

520

78

282

160

0

0

906

Pustelnik

- 496

210

73

118

19

0

0

985

26

Razem

+1389 4555

508

2555

1492

1662

758

12172

Z Internetu skorzystało 1330 osób (tylko w Stanisławowie). W filiach nie ma komputerów dla
użytkowników.
Stronę internetową biblioteki w 2018 roku odwiedziło 78950 osób.
Z biblioteki korzystają także uczniowie oczekujący na autobusy, mecze, zajęcia dodatkowe itp.
Najaktywniejsza czytelniczka dorosła wypożyczyła w Stanisławowie 197 książek,
a najaktywniejsza czytelniczka wśród dzieci i młodzieży - 161 .

Najczęściej czytane książki w 2018 roku to:
„Bezdomna”- Michalak K.
„Czas nadziei” – Wachowicz-Makowska J.
„Francuska opowieść” – Mirek K.
„Leśna polana” , „Mistrz”– Michalak K.
Poza

podstawową

działalnością

związaną

z

gromadzeniem,

opracowywaniem

i udostępnianiem zbiorów biblioteka, na miarę możliwości finansowych, prowadziła
następujące działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa:
Stanisławów
24 I – gry i zabawy z książką
8 III – teatrzyk „Na tropie afery, gdzie podziały się litery” (uczestniczyły cztery klasy „O”,
dwie klasy I, dwie klasy II, dwie klasy III)
16 III – eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” (uczestniczyła
szkoła w Ładzyniu i Stanisławowie – 10 uczniów)
5 IV – lekcja biblioteczna dla klasy IA z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
10 IV – lekcja biblioteczna dla klasy IB z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
23 IV – lekcja biblioteczna dla klasy „OD” z okazji Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich
24 IV -

„

„

„

„OA”

„

„

„

„

„

„
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26 IV -

„

27 IV -

„

„

„
„

„OB.”
„

„OC”

„

„
„

„
„

„
„

„
„

„
„

„
7 V – zajęcia dla dzieci z Prywatnego Przedszkola w Stanisławowie
8 V – teatrzyk „Nasz kolega Mambo” (uczestniczyły dzieci z Gminnego Przedszkola
w Stanisławowie, 4 klasy zerowe, klasa IA, 2 klasy drugie, 2 klasy III)
10 V – warsztaty literackie z pisarką Katarzyną Bulicz-Kasprzak dla zainteresowanych uczniów
z klas VII i gimnazjum
14 V – eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego
(uczestniczyli wybrani recytatorzy ze wszystkich szkół w gminie – 15 osób)
15 V – spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem (uczestniczyły dzieci z 2 klas III, 2 klas
IV, 2 klas V ze Stanisławowa oraz recytatorzy z Ładzynia)
7 VI – czytanie dzieciom z Gminnego Przedszkola w Stanisławowie w ramach akcji Cała
Polska Czyta Dzieciom
14 VI – Konkurs z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę ( 8 osób)
8 IX – udział w akcji Narodowe Czytanie (już szósty raz) – czytało 15 osób, wystawienie 3 cz.
„Przedwiośnia” przez młodzież z kółka teatralnego działającego przy GOK oraz wręczenie
nagród dla laureatów konkursu z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
5 X – teatrzyk „Pipi Wędrowniczka”(uczestniczyły dzieci z Gminnego Przedszkola
w Stanisławowie, uczniowie z 5 klas zerowych oraz 2 klas pierwszych)
Cały rok – Konkurs na najaktywniejszego czytelnika, wystawy nowości wydawniczych,
wystawy tematyczne.
Ładzyń
1. 5 I Lekcja biblioteczna dla przedszkola pt. ,,Rozmowa o książkach własnych i z biblioteki
‘’ - 21 uczniów
2. 23 III Lekcja biblioteczna dla świetlicy szkolnej z okazji rocznicy urodzin H. Ch.
Andersena (2 IV) – opowiadanie biografii autora bajek - 22 uczniów
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3. Lekcja biblioteczna z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pt. ,,Historia książki i
pisma ‘’ - 12 uczniów
4. 8 VI Lekcja biblioteczna dla przedszkola z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania .
Rozmowa na temat przeczytanej książki pt.,, Kacper nie dba o zabawki ‘’- Agaty
Giełczyńskiej - 25 uczniów
5. 8 VI Lekcja biblioteczna dla klasy O . Rozmowa na temat przeczytanej książki pt. ,,Nie
płacz koziołku ‘’- S. Michałkow

- 25 uczniów

6. 15 VI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom -lekcja biblioteczna dla dzieci w
świetlicy.
Bezpieczne wakacje ,,Mali bohaterowie’’- B Gawryluk

- 10 uczniów

7. 9XI lekcja biblioteczna dla klasy VI z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości –
życiorys J Piłsudskiego – 16 uczniów
8. 10 XI lekcja biblioteczna dla harcerzy (sobota ) - 100 rocznica Odzyskania
Niepodległości

35 harcerzy
Z okazji Tygodnia Bibliotek 11 V odbył się teatrzyk dla klas najmłodszych O –III pt. ,,Na
tropie afery, gdzie podziały się litery ” - 50 uczniów

Pustelnik
12 II – lekcja biblioteczna dla klasy „O” pt. „Biblioteka miejsce przyjazne dla dzieci” –
uczestniczyło 19 uczniów
9 V – lekcja biblioteczna dla klasy „O” pt. „Historia pisma i książki” – uczestniczyło 22
uczniów
10 V – lekcja biblioteczna dla klasy „O” z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania
Dzieciom – 13 uczniów
15 V – spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem – uczestniczyli uczniowie z klas I – III
ok. 100 osób
6 VI- czytanie książki „Nie płacz koziołku” dla klasy „O” – 24 uczniów
7 VI – lekcja biblioteczna w świetlicy na podstawie książek: „Nie płacz koziołku” i „Gorzka
czekolada” – uczestniczyło 15 uczniów

29

8 IX – udział w akcji Narodowe Czytanie (wspólnie ze Szkołą Podstawową w Pustelniku)
– 50 osób
Wystawa książek związanych z Bożym Narodzeniem.

Centra, domy i ośrodki kultury,
W 2018 r. w Gminie Stanisławów funkcjonował Gminny Ośrodek Kultury, w którym
zorganizowano następujące wydarzenia.
Imprezy/ Warsztaty/ Wyjazdy Organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury
w Stanisławowie w 2018 r. :
06.01.2018 r – Noworoczny Koncert Kolęd
07.01.2018 r. – Wyjazd na „ I Przegląd Kolęd i Pastorałek Wesoła Nowina”
14.01.2018 r. – 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
15.01-19.01. 2018 r. – „Aktywne Ferie 2018 z językiem angielskim i z robotyką”
22.01 -26.01.2018 r. – Ferie z Tańcem – codzienne, taneczne bloki taneczne
22.01, 25.01.2018 r. – Sportowe Ferie – ogólnorozwojowe zajęcia sportowe
11.02.2018 r. – Koncert walentynkowy „ Karuzela z Madonnami”
10.03-11.03.2018 r – Weekend Kobiet – warsztaty: makijażu, haftu matematycznego,
decoupage, spotkanie z dietetykiem
19.03.2018 r. – Wyjazd na przegląd teatralny „Zmagania o Pałacową Maskę”
24.03.2018 r – Warsztaty robienia tradycyjnych Pal Wielkanocnych
25.03.2018 r. – Kiermasz Wielkanocny
14.03-15.03.2018 r. – Turniej Tańca w Pustelniku, organizowany wspólnie ze szkołą Tańca
Latino Fever
1.05.2018 r. – Współorganizacja pikniku charytatywnego „Majówka dla Serduszka”
2.05.2018 r. – Konkurs historyczny z okazji 495 rocznicy powstania Stanisławowa
3.05.2018 r. – Obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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21.05.2018 r. – Warsztaty decoupage – serwetniki
2-3.06.2018 r. – Otwarcie Kina w GOK-u
02.06.2018 r – Włączenie się w organizację VII Rajdu Pojazdów Zabytkowych po Ziemi
Mińskiej
02.07 – 06.07.2018 r. – Tydzień sportowy – zajęcia organizowane w ramach wakacji w
Stanisławowie
09.07 -13.07 – Tydzień Kulinarny - zajęcia organizowane w ramach wakacji w Stanisławowie
16.07 – 20.07.2018 r. – Tydzień Filmowy I - zajęcia organizowane w ramach wakacji w
Stanisławowie
22.07.2018 r. – Wyjazd na kajaki – spływ po rzece Liwiec
23.07 -27.07.2018 r. – Półkolonie „Poznaj Swoją Okolicę”
30.07 -3.08.2018 r. Tydzień Taneczny - zajęcia organizowane w ramach wakacji w
Stanisławowie
1.08.2018 r. – Godzina „W”
06.08- 10.08.2018 r. – Tydzień Plastyczny - zajęcia organizowane w ramach wakacji w
Stanisławowie
06.08 – 10.08.2018 r. – Tydzień Filmowy II - zajęcia organizowane w ramach wakacji w
Stanisławowie
22.08.2018 r. – Wyjazd Survivalowy dla dzieci i młodzieży
19.08.2018 r. – Dożynki Gminno – Parafialne 2018
08.09.2018 r. – Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”
29.09 -30.09.2018 r. – Dni Otwarte w GOK-u
5-7.10.2018 r. – Włączenie się w organizacje „Pierwszych Dni Kultury Ziemi Pustelnickiej”
10.11.2018 r. – Warsztaty decoupage – Worki – plecak Mix Media
11.11.2018 r. – Obchody 100- rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległosci
2.12.2018 r. – Warsztaty Decoupage- bombki
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5.12.2018r. – Warsztaty plastyczne – wspólne robienie ozdób świątecznych
5.12.2018 r. – Przedstawienie teatralne aktorów z teatru „Maska” – Nadchodzące Święta, każdy
zapamięta”
6.12.2018 r. -Robienie ozdób świątecznych i wspólne ubieranie choinki
8.12 – 09.12. 2018 r. – Współorganizacja turnieju tanecznego w Łochowie
16.12.2018 r. – Kiermasz Bożonarodzeniowy
31.12.2018 r. – Wspólne powitanie Nowego Roku
Całoroczne – Strefa Kibica
Całoroczne – Kino w GOK-u
Zajęcia stałe organizowane w roku 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury:
1. Nauka gry na gitarze akustycznej
2. Nauka gry na keabordzie
3. Aerobik/Strefa Ruchu
4. Warsztaty plastyczne
5. Warsztaty teatralne ( grupa młodsza i starsza)
6. Robotyka
7. Nauka Gry na Instrumentach blaszanych dętych
8. Nauka gry na instrumentach blaszanych drewnianych
9. Zajęcia taneczne (przedszkole, przedszkole starsze, szkoła podstawowa)
10. Angielski dla dzieci i dorosłych
11. Zajęcia „Mały chemik”
12. Nauka gry na skrzypcach
Próby w Gminnym Ośrodku Kultury przeprowadza
1. Towarzystwo Śpiewacze „Lira”
2. Stanisławowska Orkiestra Dęta
Otrzymane dotację w 2018 r:
1. Dotacja dla grupy teatralnej z Mazowieckiego Funduszu
2. Senior + - remont i doposażenie pomieszczeń GOK-u
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3. Dotacja na instrumenty muzyczne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego
Ponadto w 2018 r. doposażono GOK:
1. Kuchnia i narzędzia gastronomiczne
2. Zakup ekranu projekcyjnego oraz siedzeń na „salę kinową”
3. Remont dużej i małej sali
4. Zakup rolet drewnianych
5. Zakup urządzeń biurowych
6. Zakup sprzętu sprzątającego
7. Zakup Instrumentów
8. Zakup i montaż oświetlenia led na dużej sali
9. Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych
10. Inne zakupy, w ramach potrzeb bieżących
Przestępczość w gminie
Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2018 r. na terenie gminy złożono 165 zawiadomień
o możliwości popełnienia przestępstwa. Postępowania przygotowawcze były prowadzone
w 124 przypadkach, zaś w przypadku 84 postępowań organy prowadzące postępowanie
stwierdziły wypełnienie znamion czynów zabronionych.
Czyny zabronione:





przeciwko zdrowiu i życiu stanowiły 13 czynów,
przeciwko mieniu – 20 czynów,
dotyczące przestępstw gospodarczych – 1 czyn
dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza
publicznego – 0.

Największym problemem w gminie są czyny zabronione dotyczące kradzieży mienia
art. 278, kradzieży z włamaniem art. 279 oraz zniszczenie mienia art. 288.

Przedsiębiorcy
W 2018 r. zarejestrowano w gminie 53 nowych przedsiębiorców. Najczęściej
przedmiotem działalności tychże firm była działalność transportowa, budowlana, handlowa
oraz usługowa.
W 2018 r. wyrejestrowano 18 przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów
była działalność produkcyjna (np. konfekcja odzieżowa, produkcja obuwia), działalność
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usługowa (naprawa komputerów, naprawa pojazdów, montaż instalacji grzewczej), działalność
handlowa (sklepy).

Ochrona środowiska
W 2018 r. nie odnotowano dni, w których przekroczony został 24-godzinny poziom
dopuszczalny dla pyłu PM10.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. szacowano, że nikt z mieszkanek i mieszkańców nie był
narażony na hałas drogowy, według ministerialnych przedziałów przekroczeń na dzień 31
grudnia 2018 r. również nie odnotowano takich zagrożeń.
Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2018 r. 22% mieszkań,
zaś pod koniec – 24 %.
Na początku 2018 r. w gminie nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów
komunalnych, zaś pod koniec 2018 r. ustalono, że jest 1 takie wysypisko. W ciągu 2018 r. nie
zlikwidowano 0 dzikich wysypisk, które znajdowało się w miejscowościach Borek Czarniński
i Czarna – sprawa jest w toku.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 87,3 kg
selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 50,4 kg zmieszanych odpadów
komunalnych, zaś pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco: 106,5 kg selektywnie
zebranych odpadów komunalnych oraz 72,4 kg zmieszanych odpadów komunalnych,. Zmiana
proporcji wynikać może z rosnącej liczby mieszkańców objętych systemem gospodarki
odpadami oraz przede wszystkim z rosnącego konsumpcjonizmu.

Zagospodarowanie przestrzenne
Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych
było ok. 6 % powierzchni gminy, a na koniec roku – ok. 6 %. Z kolei ok. 40 % powierzchni
gminy na początek roku 2018 r. oraz ok. 40 % powierzchni gminy na koniec roku zostało
wskazane w studium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W 2018 r. wydano 17 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycji te dotyczyły budowy sieci wodociągowej, budowy linii napowietrznych średniego
i niskiego napięcia, budowy podziemnych linii średniego napięcia, przebudowy drogi, budowa
gazociągu średniego ciśnienia, przebudowa głównych schodów kościoła, rozbudowa OSP,
1 decyzja odmowna (wniosek o wydane decyzji dla linii średniego napięcia na terenie leśnym
z brakiem możliwości uzyskania warunków zabudowy).
W 2018 roku wydano 230 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 0 decyzji dotyczących
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 199 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz 2 decyzje dotyczące zabudowy usługowej (hala magazynowa, wiata),
2 decyzje dotyczące zabudowy rekreacji indywidualnej, 3 decyzje dotyczące budowy stawu
ziemnego, 9 decyzji dotyczących budowy budynków gospodarczych (w tym inwentarskich, hal
rolniczych), wydano 14 decyzji odmownych, 1 umorzenie-wycofano wniosek.
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Sprawy administracyjne
W 2018 r.: przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy to ok. 3 do
4 miesięcy. 5 decyzji wydanych przez wójta zostało zaskarżonych.
W poprzednim roku zatrudnienie w urzędzie gminy wzrosło o trzy osoby, co miało
związek ze zmianami w strukturze organizacyjnej urzędu.

Finanse gminy
Budżet gminy na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie 31 091 798,51 zł oraz wydatki
w kwocie 34 927 423,03. Od założonych wpływów i wydatków doszło do następujących
odstępstw:
 zamiast 31 091 798,51 zł, wpływy wyniosły 31 500 496,25 zł , gdyż dochody bieżące
zrealizowano w 101,84 % planu. Ponadplanowe dochody zrealizowano m.in. z tytułu
sprzedaży wody, opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, najmu
składników majątkowych, należności podatkowych od osób prawnych i fizycznych
(podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych), udziałów gminy
w podatkach stanowiących dochód budżetu.
 zamiast 34 927 423,03 zł , wydatki wyniosły 33 583 309,83 zł i jest to 96,15% planu.
Niższa realizacja planu dotyczy zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.
Bieżące wykonano w kwocie 27 048 428,79 zł (96,06%), natomiast majątkowe
w kwocie 6 534 881,04 zł (96,55%).
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4 684,00 zł, natomiast wydatki
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły4 994,00 zł.

Dochody budżetu gminy Stanisławów na mieszkańca w latach 2005 – 2018

Lata

Liczba
mieszkańców
na dzień 31
grudnia

2005

6 315

11 130 646

1 763

4 261 298

675

2 021 784

320

2006

6 310

13 204 237

2 093

4 521 740

717

2 161 838

343

2007

6 351

14 344 447

2 259

5 416 716

853

2 328 420

367

2008

6 359

15 281 175

2 403

6 235 353

981

2 237 557

352

2009

6 415

16 042 716

2 501

6 235 353

972

2 263 938

353

2010

6 417

17 767 332

2 769

6 886 754

1 073

2 555 879

398

2011

6 537

17 472 257

2 673

6 169 453

944

2 560 421

392

2012

6 517

17 963 158

2 756

6 240 637

958

2 471 318

379

Dochody
ogółem

Dochody
gminy w Dochody
złotych na własne
mieszkańca

Dochody
własne na
mieszkań
ca

Podatki i
opłaty
lokalne

Podatki i
opłaty
lokalne na
mieszkańca

35

2013

6 553

19 206 702

2 931

7 337 249

1 120

2 756 666

421

2014

6 590

20 036 092

3 040

7 411 286

1 125

3 137 699

476

2015

6 606

27 739 652

4 199

7 970 434

1 207

3 338 755

505

2016

6 666

26 949 240

4 043

9 109 254

1 367

4 002 912

600

2017

6 651

29 664 080

4 460 10 288 386

1 547

4 928 034

741

2018

6 725

31 500 496

4 684 11 455 399

1 703

4 903 926

729

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Stanisławów za lata 2005- 2018

Wydatki budżetu gminy Stanisławów w latach 2014 – 2018
Rok 2014
Ogółem
wydatki w
latach 2010 2018

19 650 410

Rok 2015

Rok 2016

100,00%

20 907 921

100,00%

48,11%

9 593 773

45,89%

9 384 750

32,45%

9 859 919

6 971 592

35,48%

7 205 313

34,46%

11 462 254

39,63%

Wydatki
inwestycyjne 2 522 690
i remonty

12,84%

3 427 735

16,39%

7 256 470

3,57%

681 100

3,26%

820 312

Wynagrodze
-nia i
9 454 475
pochodne
Wydatki
bieżące

Udzielone
dotacje

701 653

28 923 786

100,00%

Rok 2017
30 503 565

Rok 2018
100,00%

33 583 310

100,00%

32,32%

10 534 696

31,37%

13 190 531

43,24%

13 659 453

40,67%

25,09%

6 469 533

21,21%

8 315 730

24,76%

2,84%

983 582

3,22%

1 073 431

3,20%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Stanisławów za lata 2014 – 2018

Ogółem wydatki w latach 2010 - 2018
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Wydatki inwestycyjne w latach 2010 - 2018
7 000 000
6 000 000

5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa
W wieloletniej prognozie finansowej przewidziano, iż na koniec 2018r.:
- wynikiem budżetu będzie deficyt w wysokości nie większej niż 3 835 624,52 zł,
- przychody budżetu będą stanowiły kwotę maksymalnie 4 924 887,10 zł,
- rozchody budżety wyniosą 1 089 262,58 zł,
- dług na koniec 2018r. będzie stanowił kwotę maksymalnie 8 751 312,64 zł,
- spełniony będzie wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach
publicznych,
- wydatki limitowane na przedsięwzięcia realizowane w 2018r. będą stanowiły kwotę
5 933 359,65 zł.
Wskaźniki te zostały osiągnięte, gdyż:
- deficyt budżetu na koniec roku wyniósł 2 082 813,58 zł ( 54,30% planu),
- przychody budżetu stanowiły kwotę 2 649 093,17 zł (78,26% planu),
- rozchody budżety wyniosły 1 089 262,58 zł (100% planu),
- dług na koniec 2018r. stanowił kwotę 8 015 405,81 zł i był niższy od planowanego
o 735 906,83 zł,
- wskaźnik spłaty zobowiązań nie przekroczył limitu określonego w art. 243 ustawy o finansach
publicznych,
- zrealizowane wydatki wykazane w przedsięwzięciach do WPF nie przekroczyły planowanego
limitu.
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Fundusz sołecki na 2018 r.
W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na
łączną kwotę 437 247,39 zł. Z funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
 DROGI - (remont dróg, dowóz tłucznia, żwiru, przebudowa chodnika II etap
ul. Senatorska, wiaty przystankowe, progi zwalniające, projekt drogi asfaltowej, zakup
przepustów) – kwota wydatków: 294.784,52 zł
 OŚWIETLENIE – (projekty, realizacja) – kwota wydatków: 80.728,50 zł
 INTEGRACJA – (pikniki, dzień dziecka, wigilia) - kwota wydatków:6.903,64 zł
 OSP – (zakup narzędzi ratowniczych, prace wykończeniowe i remontowe w budynkach,
wydanie albumu okolicznościowego) - kwota wydatków: 32.732,86 zł
 ŚWIETLICE- (zakup krzeseł, wykonanie altany we wsi Choiny) - kwota
wydatków:19.046,87 zł
 INNE – (prowadzenie strony internetowej, zakup tablicy ogłoszeniowej w Pustelniku,
zagospodarowanie boiska w Sokólu) - kwota wydatków: 3.051,00 zł

Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Kwota (zł)

Wykonanie
2018

%
wykonania

Borek Czarniński

Dowóz tłucznia na remont dróg
gminnych we wsi oraz remont
przystanków przydrożnych

13 313,65

13 313,65

100,00%

Choiny

Zakup materiałów do wykonania
altany służącej mieszkańcom wsi
Choiny

14 046,87

14 046,87

100,00%
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Ciopan

Dowóz tłucznia na remont drogi
gminnej we wsi Ciopan

13 236,47

13 236,47

100,00%

Cisówka

Dowóz tłucznia na remont drogi
gminnej we wsi Cisówka

14 026,69

14 026,69

100,00%

Cisówka

Budowa oświetlenia ulicznego przy
drodze gminnej

3 000,00

3 000,00

100,00%

Cisówka

Zorganizowanie imprez
2 500,00
integracyjnych - np."Dzień dziecka",
Wiejska wigilia itp. - zakupy

2 462,00

96,20%

Dowóz tłucznia na remont drogi
gminnej we wsi Czarna

12 000,00

12 000,00

100,00%

Czarna

Zakup zestawu hydraulicznych
narzędzi ratowniczych dla OSP w
Czarnej

426,08

426,08

100,00%

Goździówka

Zakup przepustów do remontu drogi we
wsi Goździówka

600,00

600,00

100,00%

Goździówka

Dowóz tłucznia na remont drogi
gminnej we wsi Goździówka

15 034,09

15 034,09

100,00%

Goździówka

Dofinansowanie wiejskiej imprezy
1 500,00
integracyjnej z okazji Dnia Dziecka zakupy

1 500,00

100%

Kol. Stanisławów

Zakup przepustów do remontu drogi
we wsi Kolonie Stanisławów

0,00

0,00%

Czarna

2 100,00

40

Kol. Stanisławów

Dowóz destruktu na remont drogi
13 310,92
gminnej we wsi Kolonie Stanisławów

13 310,92

100,00%

Kol. Stanisławów

Budowa oświetlenia ulicznego we
4 000,00
wsi Kolonie Stanisławów przy drodze
gminnej

2 706,00

67,65%

Legacz

Dowóz tłucznia na remont drogi
gminnej przez wieś

11 422,73

11 422,73

100,00%

Lubomin

Dowóz destruktu i żwiru na remont
drogi gminnej oraz pogłębienie
rowów przydrożnych we wsi
Lubomin

15 667,66

15 667,66

100,00%

Ładzyń

Dowóz destruktu na remont drogi
gminnej we wsi Ładzyń.

7 500,00

7 500,00

100,00%

Ładzyń

Wydanie albumu okolicznościowego 1 500,00

1 500,00

100,00%

Ładzyń

Zakup krzeseł do remizy OSP w
Ładzyniu

5 000,00

5 000,00

100,00%

Ładzyń

Budowa oświetlenia ulicznego
realizacja

6 568,63

6 568,63

100,00%

Łęka

Dowóz destruktu na remont drogi
gminnej przez wieś

5 194,53

5 194,53

100,00%

Łęka

Budowa oświetlenia ulicznego we
5 500,00
wsi Łęka przy drodze gminnej - prace
projektowe

3 013,50

54,79%
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Łęka

Dofinansowanie wiejskiej imprezy
integracyjnej - "Dni Łęki"

1 500,00

1 500,00

100,00%

Mały Stanisławów

Dowóz destruktu na remont drogi
gminnej przez wieś

11 306,96

11 306,96

100,00%

Ołdakowizna

Dowóz destruktu na remont dróg
gminnych we wsi

10 959,65

10 959,65

100,00%

Papiernia

Dowóz destruktu na remont dróg
gminnych we wsi

10 000,00

10 000,00

100,00%

Papiernia

Budowa oświetlenia ulicznego we
wsi Papiernia przy drodze gminnej prace projektowe

2 927,75

2 460,00

84,02%

Porąb

Koszty związane z prowadzeniem
strony internetowej

300,00

299,00

99,67%

Porąb

Budowa oświetlenia ulicznego przy
drodze gminnej we wsi Porąb

9 500,00

9 500,00

100,00%

Porąb

Dofinansowanie wiejskich imprez
integracyjnych zwiazanych z
zachowaniem lokalnych tradycji tj.
wigilia, Dzień Dziecka

542,20

542,20

100,00%

Prądzewo Kopaczewo

Dowóz tłucznia na remont drogi
gminnej we wsi PrądzewoKopaczewo

7 500,00

7 500,00

100,00%

Prądzewo Kopaczewo

Wykonanie projektu drogi asfaltowej 5 080,44
we wsi Prądzewo - Kopaczewo

5 020,90

98,83%
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Pustelnik

Wykonanie tablicy ogłoszeniowej
wraz z mapą Pustelnika

1 500,00

1 353,00

90,20%

Pustelnik

Prace remontowe w remizie OSP w
Pustelniku

6 500,00

6 500,00

100,00%

Pustelnik

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. 23 269,95
Szkonej i częściowo na ul. Polnej w
Pustelniku

23 269,95

100,00%

Retków

Remont drogi gminnej we wsi
Retków - dowóz tłucznia

15 629,07

15 629,07

100,00%

Rządza

Prace wykończeniowe w remizie
OSP w Rządzy - zakup usług

23 269,95

23 269,95

100,00%

Stanisławów

Wykonanie II etapu przebudowy
chodnika na ul. Senatorskiej w
Stanisławowie

38 590,30

38 590,30

100,00%

Suchowizna

Dowóz tłucznia na remont drogi
gminnej

11 808,63

11 808,63

100,00%

Szymankowszczyzna

Budowa oświetlenia ulicznego we
10 000,00
wsi Szymankowszczyzna przy drodze
gminnej

10 000,00

100,00%

Szymankowszczyzna

Zakup zestawu hydraulicznych
narzędzi ratowniczych dla OSP w
Czarnej

1 036,83

1 036,83

100,00%

Wólka Czarnińska

Budowa oświetlenia ulicznego we
wsi Wólka Czarnińska przy drodze
gminnej

16 825,37

16 825,37

100,00%
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Wólka Konstancja

Dowóz tłucznia na drogę gminną
przez wieś

11 075,42

11 075,42

100,00%

Wólka Piecząca

Zakup wiat przystankowych

11 075,42

11 075,42

100,00%

Wólka Piecząca

Wykonanie progów zwalniających na 7 557,12
drodze gminnej we wsi Wólka
Piecząca

7 557,12

100,00%

11 115,68

100,00%

299,44

59,88%

Wólka Wybraniecka Dowóz tłucznia na drogę gminną
przez wieś oraz pogłębienie rowów
przydrożnych

11 115,68

Wólka Wybraniecka Dofinansowanie imprezy
500,00
integracyjnej z okazji Dnia Dziecka zakupy

Zalesie

Dowóz tłucznia na drogę gminną
przez wieś

13 506,61

13 506,61

100,00%

Zawiesiuchy

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi
Zawiesiuchy przy drodze gminnej

8 816,03

5 596,50

63,48%

Zawiesiuchy

Dofinansowanie imprezy integracyjnej piknik rodzinny

600,00

600,00

100%

RAZEM

447 261,58 437 247,39

97,76%

Z kolei nie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujących przedsięwzięć,
zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa:
 Ciopan - nie wykonano oświetlenia ulicznego (z uwagi na przedłużające się procedury
uzyskania zgód z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich: na wycinkę drzew
oraz zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogi wojewódzkiej),
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 Łęka - nie został wykonany do końca projekt oświetlenia drogowego (ze względu na
nieaktualną mapę zasadniczą będącą w zasobach Starostwa Powiatowego w Mińsku
Mazowieckim i konieczność przeprowadzenia szczegółowych pomiarów
geodezyjnych),
 Zawiesiuchy - nie został wykonany do końca projekt oświetlenia drogowego (z powodu
konieczności dodatkowych uzgodnień z dyrekcją Zarządu Dróg Powiatowych),

Realizacja polityk, programów i strategii
W gminie Stanisławów w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:















Strategia Rozwoju Gminy Stanisławów na lata 2015-2025 (Uchwała Nr XIV/80/2016
Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 stycznia 2016 r.),
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2023 (Uchwała
Nr XXI/173/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016 r.),
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy
Stanisławów (Uchwała Nr XXXIV/285/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia
22 marca 2018 r.),
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stanisławów (Uchwała Nr III/16/2018
Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r.),
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stanisławów na lata 2013-2016
z perspektywą na lata 2017-2020 (Uchwała Nr XXXVII/206/2014 Rady Gminy
Stanisławów z dnia 23 września 2014 r.),
Roczny program współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
(Uchwała Nr XXX/257/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 09 listopada 2017 r.),
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na rok 2018 (Uchwała
Nr XXXI/261/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2017 r.),
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 (Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Gminy
Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016 r.),
Gminny program wspierania rodziny na lata 2016 – 2018 (Uchwała Nr XIX/158/2016
Rady Gminy Stanisławów z dnia z 27 października 2016 r.)

Realizacja zadań zawartych w dokumentach strategicznych przedstawia się następująco:
Strategia Rozwoju Gminy Stanisławów
Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Stanisławów w roku 2018 w podziale na cele
strategiczne:

Cel strategiczny nr 1. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez podniesienie
standardów cywilizacyjnych w obszarze infrastruktury technicznej i usług użyteczności
publicznej.
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W ramach realizacji tego celu podjęto następujące działania:














Wykonano modernizację stacji uzdatniania wody w Sokólu
dofinansowano budowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach
Borek Czarniński i Szymankowszczyzna.
Pozyskano środki na termomodernizację budynku szkoły Podstawowej i Sali
gimnastycznej w Stanisławowie
Wykonano demontaż wyrobów zawierających Azbest na kwotę całkowitą 42.432,68 zł
(zrealizowano 55 wniosków mieszkańców)
We współpracy ze Starostwem Powiatowym powstało 300 m chodnika w miejscowości
Sokóle
Wykonano nakładki asfaltowe w miejscowości Retków, Stanisławów, ZalesieSuchowizna
Odbyły się konsultacje społeczne dotyczące modernizacji DK 50
Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wólka
Czarnińska, Szymankowszczyzna, Pustelnik, Porąb, Ładzyń, Cisówka
Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji i rozbudowy oświetlenia
ulicznego w gminie w miejscowościach Kolonie Stanisławów, Papiernia, Zawiesiuchy
Zakup dwóch wiat przystankowych w miejscowości Wólka Piecząca
Powstanie dodatkowych przystanków w miejscowościach Cisówka, Kolonie
Stanisławów, Wólka Piecząca,
Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowości Stanisławów
Otwarto halę sportową w Pustelniku

Cel strategiczny nr 3. Zwiększenie liczby i jakości miejsc pracy oraz inwestycji
mieszkaniowych na obszarze gminy





Rozpoczęto prace związane z aktualizacją Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego gminy min. w celu stworzenia stref rozwoju
gospodarczego w południowej części gminy
Wykonano dwa projekty projekty sieci wodociagowej
Remont dróg dojazdowych do pól, budowa drogi o nawierzchni twardej na odcinku
Zalesie-Suchowizna

Cel strategiczny nr 4. Rozwój usług społecznych oraz integracja mieszkańców gminy
W ramach realizacji tego celu pracownicy UG wzięli udział w 43 szkoleniach dla
poszczególnych osób oraz jednym szkoleniu zbiorowym. Na szkolenia pracowników UG
wydano łącznie kwotę 23379, 16.
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Lokalny Program Rewitalizacji
Program zawiera trzy strefy rewitalizacyjne w miejscowościach Ładzyń, Pustelnik i
Stanisławów. W ramach tych stref zaplanowano 14 podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych oraz 5 przedsięwzięć uzupełniających.
Podstawowe projekty rewitalizacyjne
Nr

Projekt

Obszar rewitalizacji Stanisławów
1.1.

Wielofunkcyjne centrum miejscowości – zagospodarowanie centrum

1.2.

Cykliczne spotkania na Rynku o charakterze integracyjnym

1.3.

Bezpieczny dla mieszkańców i środowiska punkt przesiadkowy

1.4.

Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej miejsce integracji,
reintegracji społecznej oraz zawodowej mieszkańców gminy

1.5.

Rozwój społeczny i gospodarczy przez zapewnienie odpowiedniej
infrastruktury społecznej, w oparciu o remizę OSP

Obszar rewitalizacji Ładzyń
2.1.

Rozwój społeczny i gospodarczy sołectwa Ładzyń przez zapewnienie
odpowiedniej infrastruktury społecznej, w oparciu o remizę OSP

2.2.

Wiejski Dom Spotkań – miejsce integracji międzypokoleniowej
mieszkańców Ładzynia

2.3.

Wielofunkcyjna przestrzeń rekreacyjno-integracyjna dla mieszkańców

Obszar rewitalizacji Pustelnik
3.1.

Wielofunkcyjna przestrzeń aktywności dla mieszkańców w każdym
wieku - zagospodarowanie wolnych przestrzeni wokół budynku
Ochotniej Straży Pożarnej

3.2.

Wiejski Dom Spotkań – miejsce integracji międzypokoleniowej
mieszkańców Pustelnika

3.3.

Rewitalizacja przez sport – stworzenie struktur instytucjonalnych
zapewniających efektywne wykorzystanie Hali Sportowej

W 2018 r. zrealizowano następujące działania, który przyczyniły się do realizacji
Lokalnego Programu rewitalizacji:
W ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wykonano następujące przedsięwzięcia:



Otwarcie nowo wybudowanej hali sportowej w Pustelniku
Wykonano remont ulicy Rynek w miejscowości Stanisławów
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Opracowano projekt rozbudowy oraz przebudowy garaży i świetlicy wiejskiej OSP
Stanisławów
Wykonano wymianę dachu na budynku Wiejskiego Domu Spotkań w Ładzyniu
Wykonano zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Pustelnik

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
W ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wykonano następujące przedsięwzięcia:






Rozpoczęcie budowa przedszkola wraz ze stołówką szkolną w miejscowości
Stanisławów
Pozyskanie środków na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w
Stanisławowie sali gimnastycznej w Stanisławowie
Przebudowa dróg gminnych
Zakończono modernizację stacji uzdatniania wody w Sokólu z uwzględnieniem jej
wydajności i energoefektywności,

Program Usuwania Azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy
Stanisławów
W roku 2018 wykonano demontaż wyrobów zawierających Azbest na kwotę całkowitą
42.432,68 zł, z czego koszt własny 22.116,68zł, dotacja 20.316,00zł WFOŚiGW (Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Zgłoszonych deklaracji - 65 szt
Zrealizowanych deklaracji - 55 szt
AZBEST

unieszkodliwienie, demontaż i transport
unieszkodliwienie i transport
razem

Ilość odebranego
azbestu
6,900[Mg]
119,980[Mg]
126,880 [Mg]

Ilość
posesji
4
51
55

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. przewidziano, że
osiągnięte zostaną następujące cele szczegółowe:
1) zwiększenie aktywności mieszkańców dla pełniejszego zaspokajania potrzeb społeczności
lokalnej,
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2) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz
społeczności lokalnych,
3) umacnianie świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę
lokalną oraz tradycję,
4) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy
Stanisławów, szczególnie w zakresie samopomocy
Wymienione wyżej cele są wartościami niemierzalnymi, dlatego wskaźnikami wykonania celu
były wskaźniki efektywności programu:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
3) liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania publicznego,
4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy,
5) liczba ostatecznych beneficjentów zrealizowanych zadań,
6) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego,
7) liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych z organizacjami.
Wskaźniki efektywności programu:
1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:
W ramach programu ogłoszono cztery konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
(w 2017 r. trzy):
1) z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszony 18 grudnia 2017
r., zarządzeniem nr 109/2017 Wójta Gminy, rozstrzygnięty zarządzeniem nr 12/2018
Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 lutego 2018 r.
2) z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, oraz wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży, a także wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży oraz promocji wolontariatu oraz profilaktyki i przeciwdziałania
narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom, ogłoszony w dniu 25 stycznia 2018
r. zarządzeniem nr 9/2018 Wójta Gminy, rozstrzygnięty zarządzeniem nr 22/2018
Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2018 r.
3) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ogłoszony 17 maja 2018 r.
zarządzeniem nr 32/2018, unieważniony 14 czerwca 2018 r. zarządzeniem nr 37/2018.
4) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ogłoszony 14 czerwca
2018 r. zarządzeniem nr 38/2018, rozstrzygnięty 23 lipca 2018 r. zarządzeniem nr
51/2018.
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2. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert:
1) na konkurs nr 1 wpłynęła 1 oferta,
2) na konkurs nr 2 wpłynęło 9 ofert,
3) na konkurs nr 3 nie wpłynęła żadna oferta,
4) na konkurs nr 4 wpłynęła 1 oferta,
3. Liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania publicznego
(8 w konkursach w 2017 r.):
1) w konkursie nr 1 zawarto 1 umowę na kwotę 60.000 zł,
2) w konkursie nr 2 zawarto 7 umów na kwotę 24.960 zł łącznie,
3) w konkursie nr 3 nie zawarto żadnej umowy,
4) w konkursie nr 4 zawarto 1 umowę na kwotę 11.400 zł
4. Liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy: w trybie uproszczonym złożono 6 ofert,
zawarto 3 umowy na łączną kwotę 19.100 zł. (w 2017 r. tylko 1 umowa)
5. Liczba ostatecznych beneficjentów zrealizowanych zadań:
1) w konkursie nr 1 ponad 130 (około 90 dzieci i 40 osób dorosłych),
2) z konkursu nr 2 skorzystało około 750 osób,
3) konkurs nr 3 był unieważniony,
4) w konkursie nr 4 było ponad 140 beneficjentów, w tym około 60 osób w wieku
emerytalnym,
5) z zadań realizowanych w trybie uproszczonym skorzystało 80 emerytów, około 200
karateków (turniej), i 60 dzieci z Pustelnika i okolic.
6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego:
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi przewidywał wsparcie
organizacji pozarządowych kwotą 150.000 zł, jednak realia budżetowe spowodowały, że
rozdzielono 115.443,48 zł. (w 2017 r. 115.144 zł)
7. Liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych z organizacjami:
Organizacje pozarządowe nie były zainteresowane opiniowaniem projektów uchwał.
(podobnie jak w roku poprzednim).
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Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
Cele gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, realizacja:
Cel strategiczny Nr 1 - Ograniczenie szkód społecznych i zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych.
DZIAŁANIA:
ZREALIZOWANO
REALIZATORZY:
1. Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu i substancji psychoaktywnych na
organizm człowieka i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów picia.
2. Prowadzenie działalności informacyjnej o miejscach i instytucjach zajmujących się niesieniem
pomocy osobom będącym w kryzysie ( ulotki, ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, na stronie
internetowej).
3. Wspieranie grup samopomocowych skupiających osoby uzależnione poprzez dofinansowanie
działań integracyjnych podtrzymujących proces terapii.
4. Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego (psycholodzy) oraz GKRPA.
5.Prowadzenie działań zmierzających do zmotywowania osoby nadużywającej alkoholu do
ograniczenia jego spożycia lub, gdy jest to konieczne, podjęcia przez nią leczenia odwykowego.
6.Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim o nałożenie obowiązku
leczenia odwykowego.
7. Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.
8. Prowadzenie systematycznych kontroli wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
9. W przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych, podejmowanie
interwencji i występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
10. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu ubiegającego się oraz liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Stanisławów.
11.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkomanii.

liczba artykułów w prasie lokalnej, -3 artykuły
liczba materiałów informacyjnych, 2 komplety
liczba akcji, 2 akcje
liczba osób uczestniczących w spotkaniach grup
samopomocowych, 35 osób
liczba udzielonych porad psychologicznych - 102
liczba osób zgłoszonych do GKRPA, - 15,
liczba spraw zakończonych w związku ze
zmotywowaniem przez Komisję do podjęcia
leczenia, 4
liczba spraw zakończonych w związku z
zobowiązaniem przez Sąd do podjęcia leczenia
odwykowego, 6
liczba szkoleń oraz uczestników, 1 szkolenie 13
uczestników
liczba przeprowadzonych kontroli, 10
liczba podjętych interwencji w związku ze
złamaniem zakazu promocji i reklamy napojów
alkoholowych, 0
liczba
zaopiniowanych
wniosków
przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na
sprzedaż alkoholu, 2
liczba instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych
nimi objętych,4 stowarzyszenia, gok i szkoły

-Urząd Gminy
Pełnomocnik
ds.
realizacji Programu
-GKRPA
- Punkt Konsultacyjny
- GOPS
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Cel strategiczny Nr 2 – Ograniczanie problemów rodzinnych związanych z alkoholem w tym zjawiska przemocy w rodzinie.
PLANOWANE DZIAŁANIA:

ZREALIZOWANO

REALIZATORZY:

1.Prowadzenie edukacji społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie
(ulotki, ogłoszenia na tablicach informacyjnych, stronie internetowej).
2. Upowszechnianie informacji na temat prowadzonych na terenie
gminy Stanisławów oddziaływań kierowanych do osób pijących
szkodliwie/uzależnionych
od
alkoholu,
współuzależnionych,
doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy.
3.
Prowadzenie
warsztatów
dla
kobiet
współuzależnionych/doświadczających przemocy.
4. Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób współuzależnionych,
doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc w rodzinie
(psycholodzy, prawnik).
5.Wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem
alkoholowym, np. poprzez dofinansowanie rodzinnych obozów
terapeutycznych, pikników rodzinnych, pielgrzymek trzeźwościowych,
spotkań integracyjnych.
6. Współdziałanie GKRPA i GOPS z placówkami oświaty, ochrony zdrowia,
Komisariatem Policji w Stanisławowie w związku z interwencjami
domowymi i zjawiskami przemocy.
7. Stosowanie procedury Niebieskie Karty przez służby społeczne
w Stanisławowie.
8.Finansowanie i dofinansowanie udziału w szkoleniach, kursach
specjalistycznych, konferencjach, warsztatach, seminariach przedstawicieli
różnych grup społecznych i zawodowych zwłaszcza w zakresie
interdyscyplinarnej pomocy dziecku i rodzinie z problemem przemocy i
uzależnień, trzeźwości kierowców, rozwiązywania lokalnych problemów
alkoholowych, narkomanii, dopalaczy oraz przemocy.

liczba materiałów informacyjnych 10 rodzajów ulotek

- Urząd Gminy
-Pełnomocnik ds. realizacji
Programu
- GKRPA
- Punkt Konsultacyjny
- GOPS
-Zespół Interdyscyplinarny

liczba informacji : ulotek, broszur, ogłoszeń, na temat oferty
pomocowej dla osób uzależnionych od alkoholu lub
współuzależnionych, oraz
doświadczających przemocy w
rodzinie i sprawców przemocy, 10 rodzajów ulotek
liczba przeprowadzonych warsztatów oraz osób w nich
uczestniczących, 2 warsztaty, 14 osób łącznie
liczba udzielonych porad indywidualnych dla osób
współuzależnionych,
doświadczających
przemocy oraz
stosujących przemoc w rodzinie, 256 porad dla 69 osób
liczba uczestników - około tysiąca

liczba posiedzeń grup roboczych, 24
liczba „Niebieskich Kart” założonych przez służby społeczne, 15
liczba szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, seminariów
oraz liczba odbiorców. 4 szkolenia dla członków GKRPA
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Cel strategiczny Nr 3 - Zapobieganie spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży.
PLANOWANE DZIAŁANIA:

WSKAŹNIKI:

REALIZATORZY:

1.Dofinansowanie miejsc środowiskowych form wsparcia dzieci i rodzin z problemem
alkoholowym lub zagrożonych problemem alkoholowym w rodzinie w tym pomoc w
dożywianiu dzieci.
2. Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym lub zagrożonych problemem alkoholowym w rodzinie.
3. Dofinansowanie do zajęć pozalekcyjnych, propagujących zdrowy styl życia, uczących
radzenia sobie ze stresem bez używania leków, alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych w tym zajęć sportowych i hobbystycznych połączonych z
profilaktyką uzależnień.

liczba środowiskowych świetlic oraz liczba dzieci
uczęszczających na zajęcia w świetlicach, 0
liczba dzieci korzystających z dożywiania, 0
liczba dzieci uczestniczących w wypoczynku letnim i
zimowym, około 300
liczba
dzieci
uczestniczących
w
zajęciach
pozalekcyjnych, sportowych i hobbystycznych,
liczba godzin zajęć, około 100 osób

-Urząd Gminy
-Pełnomocnik
ds.
realizacji Programu
- GKRPA
Punkt
Konsultacyjny
-GOPS
-Szkoły

4. Organizowanie szkoleń i pogadanek dla rodziców na temat profilaktyki i
rozwiązywania problemów uzależnień w tym alkoholizmu.

liczba zorganizowanych szkoleń i pogadanek dla
rodziców oraz liczba uczestników, 3, pogadanki, 80
osób 3 pogadanki, 166 dzieci
liczba udzielonych porad, 0

5. Udzielanie informacji dotyczących miejsc gdzie szukać pomocy dla dziecka
biorącego środki psychoaktywne oraz pijącego alkohol.
6. Prowadzenie warsztatów i pogadanek profilaktycznych kształtujących u młodego
człowieka postawy abstynenckie.
7. Organizowanie lokalnych i włączanie się do ogólnopolskich kampanii profilaktyczno
– edukacyjnych w zakresie uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
8. Zakup, opracowanie oraz dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych z
zakresu problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, używania dopalaczy
oraz przemocy w rodzinie.

liczba warsztatów i pogadanek oraz liczba osób w nich
uczestniczących,
liczba przeprowadzonych kampanii – 2 kampanie
liczba zakupionych, opracowanych materiałów 2
zestawy ulotek

53

Sprawy administracyjne
W 2018 r.: przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy to ok. 3 do
4 miesięcy. 5 decyzji wydanych przez wójta zostało zaskarżonych.
W poprzednim roku zatrudnienie w urzędzie gminy wzrosło o trzy osoby, co miało
związek ze zmianami w strukturze organizacyjnej urzędu.
Realizacja uchwał w 2018 r.
W 2018 r. podjęto 78 uchwał, w tym 34 zrealizowanych i 44 będących w trakcie
realizacji z uwagi a ich treść obejmującą procedowaniem dłuższy okres czasu.
Zrealizowane uchwały dotyczyły:
•

finansów – 13,

•

organizacji pracy Rady Gminy – 2,

•

podatków i opłat – 2,

•

gminnych planów, programów i regulaminów – 8,

•

skarg i wniosków – 11

•

inne – 8

Uchwały będące w trakcie realizacji dotyczą:
•

finansów – 11,

•

podatków i opłat – 2,

•

gminnych planów, programów i regulaminów – 10,

•

inne – 11

Wojewoda stwierdził nieważności 1 uchwały, wydanej przez organ gminy.

W poprzednim roku gmina była stroną w 3 cywilnych postępowaniach sądowych. Zapadł 1
wyrok zasądzający od gminy na rzecz powoda roszczenia, ale w związku z apelacją gminy,
wyrok nie był prawomocny.
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