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Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Stanisławów! 

Po raz drugi przekazuję Państwu raport o stanie 
naszej Gminy. Dokument, którego sporządzenie jest 
obowiązkiem ustawowym, stanowiący skondensowaną 
informację o wielu aspektach wspólnej pracy 
i podsumowanie działalności wójta za 2019 rok. Jestem 
przekonana, że będzie on rzetelnym źródłem wiedzy 
o stanie Gminy oraz zmianach zachodzących w obszarach 
aktywności jej Mieszkańców, zaś w kolejnych latach 
będzie stanowił źródło porównawcze, poprzez swoistą 
analizę trendu wieloletniego dotyczącą rozwoju Gminy.  

W poniższym raporcie zebrano podstawowe informacje, dane statystyczne, a także 
analizy i zestawienia, które mogą być dla Państwa użyteczne i ciekawe. Zapoznanie się 
z informacjami zamieszczonymi w niniejszym dokumencie pozwoli na przyjrzenie się efektom 
dotychczasowych działań dla dobra Gminy.  

Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem mojej pracy jako Wójta Gminy. Był to bardzo 
dobry rok! Okres ciężkiej pracy, ale i wymiernych jej efektów. Zrealizowałam wiele inwestycji, 
pozyskałam bardzo duże środki zewnętrzne zarówno na projekty infrastrukturalne, jak 
i edukacyjne. Praca wykonana w tym roku będzie skutkowała również w kolejnych latach, gdyż 
wiele działań czy dotacji dotyczy przyszłych okresów rozliczeniowych. Lektura 
przedstawianego dokumentu przybliży Państwu te kwestie. 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w codzienną pracę 
nad rozwojem naszej wspólnoty, w tym wielu aktywnym mieszkańcom, pracownikom urzędu, 
sołtysom i radnym naszej Gminy a także wszystkim instytucjom i osobom spoza Gminy 
wykazującym tak dużo dobrej woli, aby nas wspierać. Serdeczne podziękowania kieruję do 
Samorządu Województwa Mazowieckiego, a w szczególności do Pani Marszałek Janiny Ewy 
Orzełowskiej.  

Z przyjemnością przekazuję Państwu raport o stanie Gminy Stanisławów. Zapraszam 
do jego lektury. 

Wójt Gminy Stanisławów 

 

Kinga Anna Sosińska 

  



2 
 

Spis treści 

I. O gminie Stanisławów i jej mieszkańcach ....................................................................... 4 

II. Informacje finansowe ....................................................................................................... 6 

1. Wykonanie budżetu gminy................................................................................................. 6 

2. Otrzymane dotacje w latach 2015 – 2019 .......................................................................... 7 

3. Zadłużenie Gminy Stanisławów w latach 2015 – 2019 w stosunku do wykonanych 
dochodów .......................................................................................................................... 8 

III. Działalność inwestycyjna gminy .................................................................................... 10 

1. Najważniejsze  inwestycje .............................................................................................. 10 

3. Pozostałe inwestycje Gminy w roku 2019 ...................................................................... 11 

4. Pozyskane środki zewnętrzne ......................................................................................... 12 

5. Dokumentacja projektowa opracowywana w 2019 r.: .................................................... 14 

6. Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 r. ...................................................................... 14 

7. Postępowania przetargowe w 2019 roku powyżej 30 000 euro ...................................... 16 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego. ...................................................................... 17 

V. Oświata i edukacja .......................................................................................................... 20 

1. Szkoły ............................................................................................................................. 20 

2. Wyniki działań edukacyjnych ......................................................................................... 21 

3. Przedszkola ..................................................................................................................... 23 

4. W 2019 roku w oświacie przeprowadzono szereg działań inwestycyjno-remontowych 23 

5. Jednostki oświatowe Gminy Stanisławów prowadziły, poza działaniami edukacyjnymi, 
wiele działań wychowawczo-integracyjnych i profilaktycznych ................................... 24 

VI. Gospodarka komunalna .................................................................................................. 25 

1. Sieć wodociągowo – kanalizacyjna ................................................................................ 25 

2. Drogi gminne .................................................................................................................. 25 

3. Odpady Komunalne ........................................................................................................ 27 

VII. Informacja o realizacji polityk, strategii, programów ..................................................... 28 

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ................................................. 29 

1. Ochotnicze Straże Pożarne ............................................................................................. 29 

2. Przestępczość w gminie .................................................................................................. 31 

IX. Polityka społeczna .......................................................................................................... 34 

1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy.
 35 

2. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021. ......................................... 36 



3 
 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. .................................................................... 37 

X. Ochrona zdrowia ............................................................................................................. 38 

XI. Ochrona środowiska ....................................................................................................... 39 

1. Program Czyste Powietrze: ............................................................................................. 39 

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków: ............................................................................. 39 

XII. Kultura i dziedzictwo narodowe ..................................................................................... 40 

XIII. Pozostałe działania prowadzone przez urząd gminy w 2019 roku ................................. 43 

1. Podatki ............................................................................................................................ 43 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ........... 43 

3. Lokalny Program Rewitalizacji ...................................................................................... 44 

4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej .................................................................................... 44 

5. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stanisławów 2017- 2032
 44 

6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt .. 45 

7. Transport publiczny ........................................................................................................ 45 

8. Gospodarka mieszkaniowa ............................................................................................. 45 

9. Rada Gminy Stanisławów ............................................................................................... 46 

10. Rozwój gospodarczy ....................................................................................................... 47 

11. Ład przestrzenny ............................................................................................................. 47 

12. Promocja Gminy ............................................................................................................. 48 

13. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. ................................. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

I. O gminie Stanisławów i jej mieszkańcach 

Gmina Stanisławów leży na Nizinie Mazowieckiej, na granicy Równiny Wołomińskiej 
z Wysoczyzną Kałuszyńską. Z południowego wschodu na północny zachód przepływają 
malownicze rzeki Rządza i Czarna należące do zlewiska Narwi. 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, zaś  grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione stanowią 32,0% powierzchni 
Gminy. Grunty zabudowane i zurbanizowane to 4,0% powierzchni. Gmina Stanisławów 
graniczy z gminami: Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki, Poświętne, 
Strachówka, Zielonka. Na północy gminy rozciągają się pozostałości Puszczy Sulejowskiej, 
południe gminy zajmują pola. Na granicy gminy z gminą Dobre i z gminą Strachówka znajduje 
się torfowisko Czernik, zakwalifikowane do obszaru „Natura 2000” (głównie ze względu na 
gnieżdżące się tam żurawie).  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. 

Według stanu na 31 grudnia 2019r., liczba ludności gminy Stanisławów wyniosła 6711 osób, 
z czego 3369 stanowiły kobiety, a 3342 mężczyźni. Liczba ludności gminy stanowi 4,35% 
ludności powiatu, 0,12% ludności województwa. Struktura ludności gminy przedstawiała się 
następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 20,63%, osoby w wieku 
produkcyjnym 62,94%, a w wieku poprodukcyjnym 16,42%.  

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Stanisławów wynosiła 109, w tym 53% 
stanowiły kobiety, 47% mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej 
liczby ludności wyniósł 0,87%. 

Liczba Mieszkańców Gminy Stanisławów 

Niestety, jak widać w poniższych tabelach zmienia się struktura wiekowa naszych 
mieszkańców. Najistotniejszym trendem jaki możemy zaobserwować jest stały spadek liczby 
urodzeń. Jeszcze w 2016 roku urodziło się 86 dzieci, od tego momentu co rocznie liczba 
urodzeń spadała by dojść w 2019 r do poziomu 66 urodzeń, to jest o 20 urodzeń mniej niż 
w 2016 r. Jednocześnie nie widać obecnie istotnego trendu pojawiania się nowych 
mieszkańców naszej Gminy – co wydaje się największym wyzwaniem na najbliższe lata. 

W ostatnich latach widać wyraźnie rosnący trend liczby mieszkańców w wieku 
poprodukcyjnym, a więc mężczyzn pow. 65 roku życia oraz kobiet pow. 60 roku życia. 
Kolejnym negatywnym zjawiskiem demograficznym, które możemy zaobserwować w naszej 
Gminie, to dość znaczny spadek liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, którego nie 
skompensował wzrost liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym. Wszystko to sprawia, że 
w kolejnych latach możemy spodziewać się dalszego postępowania trendu polegającego na 
zwiększaniu się odsetka mieszkańców w wieku poprodukcyjnym kosztem osób w wieku przed 
i produkcyjnym, zwłaszcza w kontekście stopniowego przechodzenia na emeryturę „wyżu 
demograficznego” z lat 70-tych i 80-tych.  
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Liczba urodzeń i zgonów mieszkańców Gminy Stanisławów 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Liczba urodzeń mieszkańców 89 86 84 78 66 
Liczba zgonów mieszkańców 86 65 68 76 76 

 

 
 

 

Jak widać na powyższym wykresie od kilku lat ma miejsce stały trend spadkowy jeśli chodzi 
o liczbę nowo urodzonych osób na terenie naszej Gminy. Niestety w roku 2019 mieliśmy 
o 12 mniej urodzeń niż w roku 2018. Liczba zgonów mieszkańców Gminy Stanisławów 
wynosiła w 2019 r. 76 osób i była na tym samym poziomie co w roku 2018. Co istotne po raz 
pierwszy w ciągu ostatnich 6 lat, w 2019 r. liczba zgonów była wyższa niż nowo narodzonych 
mieszkańców.  

Mieszkańcy gminy Stanisławów 

Rok: 2016 2017 2018 2019 

Liczba ludności 6723 6725 6742 6711 

- w tym kobiety: 3373 3360 3372 3369 
- w tym mężczyźni: 3350 3365 3370 3342 

Ludność w wieku: 

- przedprodukcyjnym 1402 1397 1405 1385 

w tym: 
- dzieci w wieku 0-12 

1026 1044 1060 1044 

- młodzież w wieku 13-17 376 353 345 341 

- produkcyjnym 4300 4289 4266 4224 

- poprodukcyjnym 1021 1039 1071 1102 

- urodzenia 96 87 77 66 

- zgony 65 68 74 76 

- przyrost naturalny 31 19 3 -10 
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II. Informacje finansowe 

Rok 2019 był dla finansów Gminy Stanisławów przełomowy. W końcu roku 2018 jako 
priorytet określiliśmy zreformowanie finansów gminy w celu umożliwienia realizacji 
ambitnych planów inwestycyjnych na najbliższe lata. Podstawowymi kierunkami działań były 
zatem: 

• poszukiwanie oszczędności w poszczególnych pozycjach budżetu gminy i wszystkich 
instytucji gminnych, 

• poszukiwanie nowych źródeł dotacji na inwestycje gminne i różne działania na terenie 
gminy, 

• budowanie stabilnych dochodów własnych gminy, jako niezbędnego wkładu własnego 
w różnego rodzaju działania i inwestycje. 

Przyjęte założenia zostały zrealizowane w sposób pozwalający użyć sformułowania „rewolucja 
w finansach gminy”. Udało się bowiem: 

• zrealizować inwestycje istotnie większe niż zaplanowane na rok 2019, 

• pozyskać ogromne środki zewnętrzne na wsparcie inwestycji i działań na terenie gminy, 

• zmniejszyć wydatki bieżące gminy, 

• systematycznie zwiększać dochody własne gminy, 

• zmniejszyć o ok 85 % planowany deficyt budżetu gminy, 

• uzyskać o ok 50 % wyższą kwotę wolną na koniec roku 2019, 

• uzyskać pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dla przebudowanego 
wieloletniego planu finansowego gminy. 

Stabilizacja sytuacji finansowej Gminy, przy aktywnej polityce pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych, pozwalają spokojnie patrzeć na przyszłość funkcjonowania Gminy, 
a w szczególności na realizację zaplanowanych inwestycji. Udaje się to obecnie, nawet wobec 
bezprecedensowego załamania gospodarczego – jakie obserwujemy wokół nas. Jest to wielki 
sukces i efekt naszych wspólnych działań. 

Na stan finansów gminy w określonym momencie czasu składają się: 

• posiadane dochody i ich struktura,  

• wydatki i ich struktura,  

• stopień wykorzystania środków zwrotnych (tj. kredytów, pożyczek, obligacji),  

• oraz skuteczność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.  

1. Wykonanie budżetu gminy 

Budżet gminy na 2019 r. zakładał wpływy w kwocie 37 242 404,44 zł oraz wydatki w kwocie 
39 585 596,43 zł.  

Planowane dochody wykonano w kwocie 36 884 755,27 zł, co stanowi 99,04%. Niżej niż 
zakładano zrealizowano dochody majątkowe – 3 951 914,38 zł (83,81%), na co miały wpływ 
przede wszystkim niezrealizowane dochody z tytułu dotacji na termomodernizację budynków 
szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Stanisławowie (kwota 613 726,68 zł – środki te 
wpłynęły do budżetu gminy w roku 2020). Natomiast dochody bieżące wykonano w kwocie 
32 932 840,89 zł (101,25%). Ponadplanowe dochody zrealizowano m.in. z tytułu sprzedaży 
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wody, opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, najmu składników 
majątkowych, należności podatkowych od osób prawnych i fizycznych, wpływów z opłaty 
skarbowej oraz opłat z tytułu odprowadzania ścieków. Planowane wydatki zrealizowano w 
kwocie 37 235 696,18 zł, co stanowi 94,06%. Niższa realizacja planu dotyczy zarówno 
wydatków bieżących jak i majątkowych. Bieżące wykonano w kwocie 29 766 367,19 zł 
(96,61%), natomiast majątkowe w kwocie 7 469 328,99 zł (85,11%). 

Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe wskaźniki budżetu gminy w przedziale ostatnich 
5 lat. Więcej informacji o realizacji budżetu roku 2019 i danych historycznych znajdziecie 
Państwo w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za tok 2019. 

Realizacja dochodów w latach 2015- 2019 

 

 

2. Otrzymane dotacje w latach 2015 – 2019 
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Wydatki budżetu gminy Stanisławów w latach 2015 – 2019 

 

 

3. Zadłużenie Gminy Stanisławów w latach 2015 – 2019 w stosunku do wykonanych 
dochodów 

Wyszczególnienie / lata 2015 2016 2017 2018 2019 

Dochody 27 739 652 26 949 240 29 492 249 31 500 496 36 884 755,27 

Zadłużenie ogółem 5 158 474 6 143 067,22 6 455 575 8 015 406 9 341 693,69 

Zadłużenie po 
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5 158 474 6 143 067,22 6 455 575 8 015 406 9 341 693,69 
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18,60% 22,79% 21,89% 25,45% 25,33% 
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III. Działalność inwestycyjna gminy 

Inwestycje podejmowane przez gminę są podstawowym czynnikiem rozbudowy lokalnej 
infrastruktury technicznej i społecznej, a w konsekwencji prowadzą do powiększenia majątku 
gminy. Dlatego też wielkość inwestycji traktowana jest jako ważny wskaźnik rozwoju 
i kondycji finansowej.  Inwestycje zaspokajają podstawowe i codzienne potrzeby ludności, 
jednostek gospodarczych oraz instytucji zlokalizowanych na terenie gminy, a także podnoszą 
standard życia mieszkańców. 

Mówiąc o inwestycjach ważnych z punktu widzenia realizacji usług publicznych  
i wykonywania zadań własnych gminy, mamy na myśli inwestycje w zakresie oświaty, kultury, 
opieki społecznej, a także inwestycje poprawiające usługi komunalne i obsługę ludności. Do 
takich inwestycji, realizowanych w 2019 roku, w naszej gminie należą m.in. budowa 
przedszkola i żłobka w Stanisławowie, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i sali 
gimnastycznej z łącznikiem w Stanisławowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych, 
przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ładzyniu oraz rozpoczęcie 
rewitalizacji parku w Stanisławowie. Jednymi z kluczowych zadań Gminy w roku 2019 stało 
się również rozpoczęcie wieloletniego programu poprawy stanu dróg gminnych oraz wsparcia 
funkcjonowania OSP. Inwestycje te były największymi zadaniami realizowanymi na terenie 
gminy, zakończonymi sukcesem lub kontynuowanymi w roku 2020. 

1. Najważniejsze  inwestycje 

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie. 

Zadanie rozpoczęto realizować w 2018 roku. Planowany termin zakończenia zadania określony 
został na 2020 rok. W ramach zadania powstanie nowy budynek przedszkola 5 – oddziałowego, 
każda sala z oddzielną toaletą dla dzieci oraz sala z przeznaczeniem na żłobek dla 
20 dzieci.  W budynku zlokalizowana będzie kuchnia z pełnym zapleczem oraz stołówka dla 
dzieci przedszkolnych, żłobka i szkoły podstawowej. Budynek zostanie połączony ze szkołą 
podstawową oraz budynkiem po dawnym gimnazjum łącznikiem, tak aby nie było potrzeby 
wychodzenia na zewnątrz. Powierzchnia budynku: ~1647 m2. Wartość robót: 6 448 934,40 zł 
bez wyposażenia, które zostanie zakupione oddzielnie. W 2019 roku została wydatkowana 
kwota 4 211 167, 87 zł. 

Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości i efektywności kształcenia oraz stworzenie 
odpowiednich warunków do przebywania naszych najmłodszych mieszkańców gminy. 

W czerwcu 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego o dofinansowanie powyższego zadania. W dniu 26 listopada 2019 roku 

została podpisana umowa o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Województwa 

Mazowieckiego i tym samy otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2 218 772,69 zł. 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej z łącznikiem 
w Stanisławowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. 

Zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na termomodernizacji  budynku szkoły 
podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Stanisławowie. Wykonano nową elewację, 
zamontowano fotowoltaikę na budynku szkoły  oraz wykonano opaskę wokół budynku. 
Całkowita wartość zadania wyniosła 1 270 266,07 zł. 
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Ładzyń. 

Szkoła w Ładzyniu zyskała dzięki realizacji zadania dodatkowe 2 sale lekcyjne i pokój 
nauczycielski oraz magazynek. Powierzchnia rozbudowanej części budynku szkoły wynosi 
157,24 m2. Wartość robót: 500 530,60 zł. W ramach przeprowadzonych prac zakończono 
również projekt budowy sali gimnastycznej i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2019 r. 
wydatkowano kwotę 369 430,57 zł. 

Rewitalizacja parku w Stanisławowie. 

W roku 2019 prowadzone były intensywne działania przygotowawcze do uruchomienia prac 
przy I etapie rewitalizacji parku w Stanisławowie. Ta oczekiwana od wielu lat inwestycja 
w samym sercu naszej Gminy zrealizowana została na początku roku 2020 – w dużej mierze 
dzięki pozyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego woje2.ództwa Mazowieckiego; 

Poprawa Stanu Dróg (więcej szczegółów w dziale VI niniejszego Raportu). 

• Nowe nakładki asfaltowe 

Przebudowa ulicy Ceglanej i Targowej w miejscowości Stanisławów. Przebudowano 
odcinek drogi o długości 325 mb. Wykonana została nakładka asfaltowa i oznakowanie 
pionowe drogi oraz  pogłębione rowy. Wartość robót: 280 000,00 zł. 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cisówka, Gmina Stanisławów. Wykonana 
została nakładka asfaltowa na odcinku o długości 536,00 mb wraz z utwardzeniem 
i wyrównaniem poboczy.  Wartość robót 271 624,82 zł. 

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Pustelniku. Wykonana została 
nakładka asfaltowa o długości odcinka 730 mb łącząca ul. Nadrzeczną z drogą wojewódzką 
nr 637.  Wartość robót: 120 000,00 zł. 

• Utwardzenie dróg lokalnych 

W roku 2019 rozpoczęto realizację wieloletniego programu poprawy stanu dróg lokalnych, 
którego głównym elementem jest prowadzenie remontów dróg lokalnych. W ciągu jednego 
roku udało się utwardzić w ten sposób ponad 11 km dróg lokalnych (na ponad 30 odcinkach) – 
czyli prawie 20 % dotychczasowego stanu takich dróg w naszej Gminie. 

3. Pozostałe inwestycje Gminy w roku 2019 

1) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stanisławów – część ul. Miłej 
i Armii Krajowej. Wybudowano sieć wodociągową na ul. Miłej, odcinek o długości 
ok. 455 mb, zaś na ul. Armii Krajowej odcinek o długości ok. 158,00 mb wraz 
z uzbrojeniem. Wartość robót: 103 043,97; 

2) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Stanisławów: 
• Cisówka – montaż przewodów o długości 62 m wraz z montażem 1 słupa linii 

napowietrznej i 1lampą oświetlenia ulicznego, 

• Czarna – montaż przewodu o długości 163 m wraz z montażem 4 słupów linii 
napowietrznej i 4 lampami oświetlenia ulicznego, 

• Ładzyń (ul. Dębowa) – montaż przewodu o długości 233 m wraz z montażem 
4 opraw oświetlenia ulicznego, 
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• Papiernia – montaż przewodu oświetlenia ulicznego o długości 180 m wraz 
z montażem 1 oprawy oświetlenia zewnętrznego, 

• Pustelnik – montaż przewodu o długości: 464 m wraz z montażem 10 słupów 
linii napowietrznej oraz  montażem opraw oświetlenia zewnętrznego na 
wysięgniku, 

• Szymankowszczyzna – montaż przewodu oświetlenia ulicznego o długości 
142m wraz montażem 3 słupów linii napowietrznej i 2 opraw oświetlenia, 

• Goździówka – montaż przewodów o długości 89m wraz z montażem 3 słupów 
linii napowietrznej i 2 opraw oświetlenia, 

• Rządza - montaż przewodów o długości 44 m wraz z montażem 1 słupa linii 
napowietrznej i 1 oprawą oświetlenia; 

3) Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmował demontaż istniejących trybun, zakup 
i montaż nowych trybun, zakup i montaż barierek, wykonanie chodnika wzdłuż 
zamontowanych barierek oraz czyszczeni i konserwację boiska. Dzięki czemu boisko 
zyskało na wyglądzie i poprawie estetyki. Wartość robót: 91 419,72 zł; 

4) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej; 
Wykonano ocieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem elewacji na budynku 
świetlicy. Wartość robót: 69 864,00 zł. 

5) Odnawianie sufitu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Stanisławowie, 
ul. Szkolna 4. Wykonane zostało odnowienie sufitu poprzez częściowe uzupełnienie 
ubytków w suficie i pomalowanie. Wartość robót: 26 000,00 zł. 

4. Pozyskane środki zewnętrzne 

Fundusze zewnętrzne zarówno pochodzące ze środków Unii Europejskiej jak i środków 
krajowych otworzyły przed Gminą Stanisławów perspektywy finansowania projektów 
ważnych dla naszej społeczności lokalnej. Rok 2019 pokazał jak szybko gmina zaczęła się 
rozwijać realizując często bardzo trudne zadania inwestycyjne, współfinansowane 
z zewnętrznych źródeł.  

W 2019 r. złożone zostały następujące wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
Gminy, które rozpatrzono pozytywnie: 

1) „Budowa przedszkola w Stanisławowie – rozbudowa infrastruktury w Gminie 
Stanisławów” -  dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego, 
dofinansowanie 2 218 772,69 zł; 

2) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej z łącznikiem 
w Stanisławowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych” - dofinansowanie 
z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, 
dofinansowanie 911 510,02 zł; 

3) Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stanisławów - złożony 
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowanie 
w formie pożyczki: 1 730 862,00 zł; 

4) Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych 
w budynkach gminnych – dotacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych, dofinansowanie: 782 574,34 zł; 
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5) Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Armii Krajowej w Stanisławowie – 
złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, dofinansowanie: 
68 564,79 zł; 

6) Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Stanisławowie – złożony do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania Ziemi Mińskiej, dofinansowanie:  54 068,00 zł; 

7) Dożynki gminne w Stanisławowie – wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, dotacja 30 000,00 zł. 

8) Pracownia językowa w Ładzyniu – wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, dotacja 28 000,00 zł; 

9) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goździówka, Gmina Stanisławów – wniosek 
złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, dofinansowanie: 
213 946,00 zł; 

10) Demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stanisławów – złożony do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowanie 
16 583,40 zł; 

11) Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - 
złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
dofinansowanie: 9 850,00 zł; 

12) Wykonanie altany wiejskiej w miejscowości Zalesie – złożony do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, dofinansowanie: 9 713,65 zł; 

13) Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Choiny – złożony do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, dofinansowanie: 9 680,53 zł; 

14) Wykonanie placu zabaw w miejscowości Wólka Czarnińska – złożony do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, dofinansowanie: 9 499,38 zł; 

15) Wykonanie placu zabaw w miejscowości Szymankowszczyzna – złożony do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, dofinansowanie: 9 468,64 zł; 

16) Demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stanisławów (drugi wniosek) 
– złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
dofinansowanie:  9 269,86 zł.  

Wnioski złożone w grudniu 2019 roku do budżetu na 2020 rok:  

1) Podwieszenie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mały Stanisławów – złożony 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw, dofinansowanie: 10 000,00 zł; 

2) Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ładzyń – złożony do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw, dofinansowanie: 10 000,00 zł; 

3) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisówka – złożony do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw, dofinansowanie: 10 000,00 zł; 

4) Wykonanie placu zabaw w miejscowości Lubomin – złożony do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw, dofinansowanie: 10 000,00 zł; 
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5) Zagospodarowanie terenu przy OSP w Rządzy – złożony do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw, dofinansowanie: 10 000,00 zł. 

5. Dokumentacja projektowa opracowywana w 2019 r.: 

1) Opracowanie projektu przebudowy ul. Mickiewicza wraz z projektem stałej organizacji 
ruchu w Stanisławowie. Długość odcinka: 27 8m. Wartość projektu: 7 380,00 zł; 

2) Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Goździówka, Gmina Stanisławów. 
Długość odcinka: ~ 700,00 mb, Wartość projektu: 5 535,00 zł; 

3) Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Cmentarnej w Stanisławowie wraz 
z projektem oświetlenia. Długość odcinka ~440 mb. Wartość projektu: 24 600,00 zł; 

4) Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Cisówka, Gmina 
Stanisławów. Długość odcinka: ~536 mb. Wartość projektu: 8 856,00 zł; 

5) Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wólka Konstancja 
(z terminem zakończenia w 2020 roku). Wartość projektu: 27 060,00 zł; 

6) Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ładzyniu o salę gimnastyczną – kontynuacja 
z 2018r. Wartość projektu wraz z projektem rozbudowy Szkoły Podstawowej:  
61 500,00 zł. 

6. Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 r. 

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim środki finansowe funduszu przeznacza się 
na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków 
życia mieszkańców i zostały zgłoszone we wniosku danego sołectwa.  O przeznaczeniu 
funduszu decydują mieszkańcy danego sołectwa na zebraniu wiejskim.  W ramach funduszu 
sołeckiego na każde sołectwo przypada konkretna kwota, której wysokość zależy od liczby 
mieszkańców danego sołectwa oraz od dochodów gminy. 

W ramach funduszu sołeckiego, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 483 988,89 zł. 
Z funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

• DROGI (remont dróg, projekty drogowe, chodniki, wiaty przystankowe, przepusty itp.) 
– łączna kwota: 284 441,83 zł; 

• OŚWIETLENIE (projekty i budowa oświetlenia) – łączna kwota: 99 082,50 zł; 

• OSP (wyposażenie, prace wykończeniowe) – łączna kwota wydatków: 18 932,86 zł; 

• INTEGRACJA (organizacja imprez integracyjnych) – łączna kwota: 9 675,54 zł; 

• INNE (m.in. zakup materiałów do wykonania altany lub innych prac porządkowych, 
montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej) łączna kwota: 71 856,16 zł. 
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Zestawienie przedsięwzięć zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2019 r. 
 

Sołectwo Nazwa zadania 
Plan 
w zł 

Wykonanie 
w zł 

Wykonania 
% 

Borek Czarniński 

Zakup 2 wiat przystankowych 9 000,00 5 324,79 59,16% 

Zakup wyposażenia dla OSP w Czarnej 4 000,00 4 000,00 100,00% 

Zorganizowanie imprez integracyjnych 1 662,50 0,00 0,00% 

Choiny Zakup materiałów do wykonania altany 15 512,50 15 512,50 100,00% 

Ciopan Dowóz tłucznia na remont drogi  14 790,00 14 790,00 100,00% 

Cisówka 

Rewitalizacja stawu 2 500,00 2 500,00 100,00% 

Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej 14 000,00 14 000,00 100,00% 

Budowa oświetlenia ulicznego  3 000,00 3 000,00 100,00% 

Zorganizowanie imprez integracyjnych 2 047,50 2 047,50 100,00% 

Czarna Zakup wyposażenia do remizy OSP  770,00 770,00 100,00% 

  Budowa oświetlenia ulicznego  10 000,00 10 000,00 100,00% 

  Zorganizowanie imprez integracyjnych 3 000,00 3 000,00 100,00% 

Goździówka 

Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej  15 625,00 15 625,00 100,00% 

Pogłębienie rowów przydrożnych 2 000,00 2 000,00 100,00 % 

Dofinansowanie imprez integracyjnych 1 500,00 1 500,00 100,00% 

Kolonie Stanisławów 
Dowóz destruktu na remont drogi gminnej 19 632,50 19 632,50 100,00% 

Budowa oświetlenia ulicznego - projekt 2 000,00 2 000,00 100,00% 

Legacz 
Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej 10 580,00 10 580,00 100,00% 

Budowa oświetlenia ulicznego - projekt 2 000,00 2 000,00 100,00% 

Lubomin Dowóz destruktu i żwiru 17 212,50 17 212,50 100,00% 

Ładzyń 

Dowóz tłucznia i destruktu 10 500,00 10 500,00 100,00% 

Zakup materiałów 3 000,00 2 905,81 96,86% 

Budowa oświetlenia ulicznego 9 492,50 9 492,50 100,00% 

Łęka 
Dowóz destruktu na remont drogi 11 000,00 11 000,00 100,00% 

Dofinansowanie imprez integracyjnych 2 472,50 2 242,50 86,25% 

Mały Stanisławów Wykonanie projektu drogi 12 452,50 12 450,00 99,98% 

Ołdakowizna Dowóz destruktu na remont dróg gminnych 12 112,50 12 112,50 100,00% 

Papiernia 

Dowóz destruktu na remont dróg 5 000,00 5 000,00 100,00% 

Wykonanie projektu drogi 5 000,00 5 000,00 100,00% 

Budowa oświetlenia drogowego 4 492,50 4 492,50 100,00% 

Porąb 

Dowóz żwiru na remont drogi gminnej 4 000,00 4 000,00 100,00% 

Projekt oświetlenia ulicznego  6 000,00 4 305,00 71,75% 

Imprezy integracyjne 1 390,00 0,00 0,00% 

Prądzewo-Kopaczewo Wykonanie utwardzenia drogi 13 855,00 13 855,00 100,00% 

Pustelnik 
Dowóz tłucznia 3 960,00 3 960,00 100,00% 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna 28 000,00 28 000,00 100,00% 

Retków Remont drogi poprzez dowóz tłucznia 17 297,50 17 297,50 100,00% 

Rządza 

Budowa chodnika 10 000,00 9 544,54 95,45% 

Prace wykończeniowe w remizie OSP  14 170,00 14 162,86 99,94% 

Budowa oświetlenia ulicznego 1 500,00 1 500,00 100,00% 

Sokóle 
Materiały - zagospodarowanie boiska 1 552,50 1 511,15 97,34% 

Oświetlenie drogowe 16 000,00 16 000,00 100,00% 

Stanisławów 

Remont chodnika przy ul. Węgrowskiej 17 500,00 17 500,00 100,00% 

Dowóz tłucznia na remont drogi 13 005,00 13 005,00 100,00% 

Projekt chodnika ul. Cmentarnej 25 000,00 24 600,00 98,40% 

Suchowizna Dowóz tłucznia na remont drogi 13 005,00 13 005,00 100,00% 

Szymankowszczyzna Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy 3 155,00 3 155,00 100,00% 
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Dowóz żwiru na remont drogi 3 000,00 3 000,00 100,00% 

Budowa oświetlenia ulicznego 6 000,00 6 000,00 100,00% 

Wólka Czarnińska Wykonanie termomodernizacji świetlicy  18 530,00 18 530,00 100,00% 

Wólka Konstancja 
Wykonanie projektu drogi 5 000,00 5 000,00 100,00% 

Dowóz tłucznia na remont drogi 7 197,50 7 197,50 100,00% 

Wólka Piecząca Zakup i montaż wiat przystankowych 14 110,00 14 110,00 100,00% 

Wólka Wybraniecka 
Imprezy integracyjne 500,00 500,00 100,00% 

Projekt i budowa oświetlenia 12 292,50 12 292,50 100,00% 

Zalesie 
Dowóz tłucznia na drogę gminną 10 000,00 10 000,00 100,00% 

Utwardzenie placu gminnego 5 045,00 4 892,94 96,98% 

Zawiesiuchy 
Imprezy integracyjne 1 370,00 385,54 28,14% 

Przyłącze elektryczne i instalacja w altanie  9 000,00 8 993,76 99,93% 

 

7. Postępowania przetargowe w 2019 roku powyżej 30 000 euro 

Przetargi nieograniczone: 

1) Przebudowa ulicy Ceglanej i Targowej w miejscowości Stanisławów.  Zawarto umowę 
z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.  z Mińsk 
Mazowieckiego oraz ALTOR z Mińska Mazowieckiego; 

2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 
terenie gminy Stanisławów oraz z terenu jednostek organizacyjnych Gminy. Zawarto 
umowę z firmą EKO-SAM BIS Sp. z o. o.  z Jakubowa; 

3) Dostarczenie i wbudowanie żwiru, tłucznia, destruktu i kruszywa betonowego dla 
Gminy Stanisławów w 2019/2020 roku z podziałem na cztery zadania. Zawarto umowy 
z firmami: 

a) Zadanie nr 1 – dostawa żwiru:  Zakład Handlowo – Usługowy z Poświętnego, 
b) Zadanie nr 2 – dostawa tłucznia: Firma Handlowo – Usługowa z Siennicy, 
c) Zadanie nr 3 – dostawa destruktu: DRÓG-POL z Mińska Mazowieckiego, 
d) Zadanie nr 4 – dostawa kruszywa: Zakład Handlowo – Usługowy z Poświętnego. 

4) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej 
z łącznikiem w Stanisławowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. Zawarto 
umowę z firmą URBI PROJEKT Artur Wojciech Tośka z Pułtuska; 

5) Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.660.000,00 
zł w związku z realizacją zadania „Budowa budynku przedszkola w Stanisławowie”. 
Zawarto umowę z Bankiem Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim; 

6) Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.170.000,00 
zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zawarto 
umowę z Bankiem Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim; 

7) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów (część ulicy Miłej). 
Zawarto umowę z firmą SANBUD Stara Niedziałka; 

8) Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Stanisławów od dnia 
2.09.2019 r. do dnia 26.06.2020 r. Zawarto umowę z firmą Usługi Transportowe – 
Przewóz Osób Bogdan Raniszewski z Wyszkowa; 

9) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cisówka, Gmina Stanisławów. Zawarto 
umowę z firmą CZYSTOŚĆ Spółka Jawna Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid z Wołomina; 
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10) Rewitalizacja parku w Stanisławowie. Zawarto umowę z firmą KROL Zakład Robót 
Drogowych i Inżynieryjno Instalacyjnych z Wołomina; 

11) Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie 
skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych osadów ściekowych 
z oczyszczalni ścieków w Retkowie. Zawarto umowę z firmą PROSPECO POLSKA 
Sp. z o. o. z Ostrołęki. 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego. 
1. Grunty  stanowiące  własność  Gminy  stanowią  ogółem  powierzchnię  195,3366 ha w tym: 

1) grunty  zajęte  na  drogi  gminne  stanowią  powierzchnię   168,2391 ha; 
2) grunty  rolne  stanowią  powierzchnię 5,0798 ha; 
3) grunty  leśne  stanowią  powierzchnię 9,3172 ha; 
4) grunty  zabudowane  i  zurbanizowane  stanowią  powierzchnię 12,7005 ha; 

z tego  grunty  przekazane  w  wieczyste  użytkowanie  stanowią  powierzchnię    5,9796 ha  –  
składają   się  na  nie: 

1) grunty  rolne  o  powierzchni  3,6000 ha,  stanowiące  ogródki  działkowe  –  działka  nr  
35 położona  w   Stanisławowie; 

2) grunty  zabudowane  o  powierzchni  2,3796  ha położone  w miejscowościach: 
a) Ładzyń - działka Nr 688/1  - (sklep GS), 
b) Stanisławów -  działka Nr 2416/5 (sklep GS Nr 1), 
c) Stanisławów działka  Nr 3006/3 (SKR stacja paliw), 
d) Stanisławów działka Nr 3006/4  (SKR sklep ogrodniczy), 
e) Stanisławów działka Nr 3004/2 (baza GS), 
f) Stanisławów działka nr 3004/4 (baza GS). 

W  2019  roku  w  drodze  komunalizacji  decyzją  Wojewody  Mazowieckiego,  Gmina 
Stanisławów  otrzymała  nieruchomości  gruntowe  położone  we  wsi: 

• Kolonie  Stanisławów  o powierzchni    0,0160 ha,  

• Choiny  (mienie  gromadzkie) o powierzchni  0,9300 ha. 

Sprzedano  trzy  działki  w  następujących miejscowościach: 

• dwie działki w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo  o  powierzchni  0,3525 ha   

• jedną w miejscowości Sokóle  o  powierzchni  0,0277 ha.  

Ponadto, na  podstawie  Aktu  Notarialnego,  Gmina  Stanisławów  dokonała zamiany  działek  
z  Powiatem Mińskim,  zamiana  działek:  355/1,   364/1   w  miejscowości  Porąb  
o  powierzchni   0,0034 ha,  działek :   11,   203,   194   w  miejscowości  Zawiesiuchy  
o  powierzchni  1,4800 ha  oraz  działek 2383/1  i  2387/1  w  miejscowości  Stanisławów  
o  powierzchni  0,0431 ha,  na  działki  nr 117, 118,  191/4  położone  w  miejscowości  
Zawiesiuchy  o  powierzchni   0,6557 ha. 

2. W zasobie gminy w 2019 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, 



18 
 

• budynek OSP w Ładzyniu, 

• budynek świetlicy wiejskiej w Cisówce, 

• budynek świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej, 

• budynek świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie. 
3. W roku 2019  zasób mieszkaniowy gminy obejmował 12 mieszkań: 

• w Stanisławowie przy ul. Lubelskiej 4 – w budynku znajduje się 4 mieszkania, 

• w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5 – w budynku znajduje się 4 mieszkania, 

• w Stanisławowie przy ul. Szkolnej 6 – w budynku znajduje się 2 mieszkania,  

• w Ładzyniu przy ul. Szkolnej 4 – w budynku znajduje się 2 mieszkania.  
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V. Oświata i edukacja 

Oświata jest jednym z podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno sieć 
szkół, przedszkoli i żłobków, standard obiektów oświatowych jak i jakość funkcjonowania tych 
jednostek jest obecnie jednym z najważniejszych celów rozwojowych naszej Gminy. Sfera 
edukacji i wychowania jest również jednym z najważniejszych elementów oceny jakości życia 
przez mieszkańców i jednym z podstawowych elementów decyzji o pozostaniu lub 
zamieszkaniu na naszym terenie. Szkoły i przedszkola, poza swoją naturalną funkcją 
edukacyjno-wychowawczą, pełnią również ważną rolę społeczną i integracyjną w swoich 
małych, lokalnych środowiskach. Dla nas wszystkich wychowanie i edukacja naszych dzieci 
czy wnuków jest i powinna pozostać podstawowym celem rozwojowym gminy i dlatego rok 
2019, to rekordowy pod względem inwestycji okres dla naszej oświaty, to również wiele 
działań Gminy w celu poszerzenia oferty oświatowej gminy – w tym starania o uruchomienie 
pierwszego gminnego żłobka na terenie Gminy Stanisławów. 

1. Szkoły 

W Gminie w roku 2019 funkcjonowały  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 do końca roku 
szkolnego 2018/2019 funkcjonowały oddziały dawnych gimnazjów. We wszystkich szkołach 
podstawowych były zorganizowane oddziały przedszkolne. 

Podstawowe informacje: 

• wydatki na oświatę wynosiły 10 002 220,81 zł, z czego 6 055 017 zł ( 69,55%) pokryte 
zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa, 

• według stanu na 30 wrześniu 2019 r. naukę pobierało 675 uczniów, 

• średnio dla ok 320 uczniów dokonywano zakupu biletów miesięcznych, 

• 56 uczniów otrzymywało stypendia szkolne, 

• do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 19,85 osób, 

• na jednego nauczyciela przypadało średnio 11,11 uczniów i wychowanków. 

• w poszczególnych szkołach zatrudniono: 
o Zespół Szkolny w Stanisławowie 46,27 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 
o Szkoła Podstawowa w Pustelniku 21,98 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 
o Zespół Szkolny w Ładzyniu 15,30 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). 

W 2019 r. szkoły ukończyło 55 absolwentów klas gimnazjalnych oraz 77 absolwentów szkół 
podstawowych. 
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2. Wyniki działań edukacyjnych 

Średnie wyniki szkół z egzaminu w kl. VIII w rok 2019 

 
Język polski 

w % 
Matematyka 

w % 

Język 
angielski 

w % 

Język rosyjski 
w % 

Szkoła Podstawowa  w Stanisławowie            72 39 46 20 
Szkoła Podstawowa w Pustelniku                             58 34 43 nie dotyczy 

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu                            76 37 55 90 

Średnia gminna 68 37 46 55 
Średnia powiatowa 65 50 61 49 
Średnia wojewódzka 67 50 64 45 

Średnia krajowa 63 45 59 48 

 
Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego w rok 2019 

 Gimnazjum 
w Stanisławowie 

w % 

Gimnazjum 
w Pustelniku 

w % 

Średnia 
gminna 

w % 

Średnia 
powiatowa 

w % 

Średnia 
wojewódzka 

w % 

Średnia 
krajowa 

w % 

Język polski 63 60 62 67 66 59 

Historia i 
wiedza o 
społeczeństwie 

 
53 

 
54 

 
53 

 
62 

 
62 

 
63 

Matematyka 
34 
 

45 37 46 47 43 

Przedmioty 
przyrodnicze 

47 50 48 53 52 49 

Język angielski 
na poziomie 
podstawowym 

 
47 
 

 
57 

 
50 

 
72 

 
73 

 
68 

Język angielski 
na poziomie 
rozszerzonym 

 
25 

 
39 

 
29 

 
56 

 
58 

 
53 

 

W roku 2019 uczniowie brali udział w wielu olimpiadach i konkursach. . Oto niektóre 
osiągnięcia uczniów. 

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie: 

• uczennica klasy IV - VII miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olimpusek” z języka 
angielskiego, 

• uczeń klasy VIII – laureat Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortografia 
na Medal” pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w kategorii klas VII-VIII 
marzec 2019, 

• uczennica klasy VI – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortografia 
na Medal” pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w kategorii klas V-VI, 

• uczennica klasy VIII – II miejsce w III Powiatowym Konkursie Żywieniowym 
„Kuchnia staropolska oraz polskie kuchnie regionalne” ZSA Mińsk Mazowiecki, 
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• uczennica klasy V – II miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania 
w Mińsku Mazowieckim, 

• uczennica klasy VI - wyróżnienie w VIII Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania 
w Mińsku Mazowieckim, 

• uczeń klasy VIII – I miejsce w IX Międzygminnym Konkursie Ortograficznym „Mistrz 
Ortografii” w Kałuszynie w kategorii klas VII-VIII, 

• uczennica klasy VI – II miejsce w IX Międzygminnym Konkursie Ortograficznym 
„Mistrz Ortografii” w Kałuszynie w kategorii klas IV-VI, 

• uczennica klasy VII - wyróżnienie za pracę graficzną w Międzynarodowym Konkursie 
UNESCO - Honourable Mention, 

• drużyna - IV miejsce dziewcząt w sztafetowych biegach przełajowych (10 x 800m) 
w Mistrzostwach Powiatu w Mińsku Mazowieckim, 

• drużyna - IV miejsce chłopców w sztafetowych biegach przełajowych (10 x 1000m) 
w Mistrzostwach Powiatu w Mińsku Mazowieckim. 

Szkoła Podstawowa w Pustelniku: 

• uczeń klasy III Gimnazjum - tytuł finalisty konkursu historycznego organizowanego 
przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie,  

• uczeń klasy III Gimnazjum- tytuł finalisty konkursu tematycznego " Jan Paweł II - 
papież wolności", 

• uczennica klasy VIII – I miejsce w powiatowym konkursie mitologicznym, 

• uczennica klasy VIII – II miejsce w powiatowym konkursie plastycznym, 

• uczniowie klasy V, VII i VIII - miejsca na podium w turnieju tenisa stołowego o puchar 
Wójta Gminy Dębe Wielkie. 

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu: 
• 2 uczennice VIII klasy - uzyskały wynik „bardzo dobry” w VIII Ogólnopolskim 

Konkursie Polonistycznym FRASZKA, 

• uczennica klasy VIII - I miejsce w VI Powiatowym Konkursie Poezji Obcojęzycznej,  

• uczennica klasy VIII - II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Młodzi na 
100-lecie", 

• uczennica klasy VIII – I miejsce w  Międzygminnym Konkursie Ortograficznym 
„Mistrz Ortografii” w Kałuszynie, 

• uczennica klasy VI – III miejsce w Powiatowym Konkursie "Czytam, bo lubię".  

W roku 2019 w partnerstwie z Grupą Szkoleniowo Doradczą EUROPLUS Sp. z o.o. rozpoczęła 
się realizacja projektu pod nazwą „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych 
w Gminie Stanisławów”. Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2019/2020 
i 2020/2021. 

Przedmiotem projektu będzie podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz 
umiejętności uniwersalnych przez uczniów szkół podstawowych z Gminy Stanisławów 
poprzez: 

• realizację programu wsparcia obejmującego realizację dodatkowych zajęć dla uczniów 
w różnych formach szkolnych i pozaszkolnych, 
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• doposażenie szkół w narzędzia do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
oraz narzędzia technologii informatyczno - telekomunikacyjnych, 

• doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie 
stosowania metod oraz form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów 
kompetencji kluczowych. 

Całkowita wartość projektu planowana jest na kwotę 1 754 375,76 złotych zaś dofinansowanie 
z środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa wyniesie 1 662 215,76 
złotych 

3. 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 objętych opieką 
przedszkolną wyniosła:  

• w przedszkolach 131, 

• w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 189.  

W  przedszkolach gminnych było przygotowanych 75 miejsc dla wychowanków. 

Dla wszystkich dzieci, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie do przedszkola bądź 
oddziału przedszkolnego zapewniono miejsca w tych placówkach. 

 

4. W 2019 roku w oświacie przeprowadzono szereg działań inwestycyjno-
remontowych 

Do najważniejszych inwestycji należały:  

1) budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie – kontynuacja przetargu 
z 2018r.: wartość robót w roku 2019: 4 211 167,87 zł; 

2) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej z łącznikiem 
w Stanisławowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych: wartość - 1 270 266,07 zł; 

3) przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Ładzyń – 
kontynuacja przetargu z 2018 r.  – wartość robót w roku 2019: 369 430,57 zł; 

4) modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie, – 
wartość robót : 91 665,72 zł; 

5) zakup kotła olejowego c.o. w Szkole Podstawowej w Pustelniku: wartość robót  – 
89 860,11 zł; 

6) zakup pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Ładzyniu: wartość robót – 
40 000 zł; 

7) zakup monitorów interaktywnych w Szkołach Podstawowych w Stanisławowie, 
Pustelniku i Ładzyniu: wartość 52 500,00 zł.; 

8) zakup siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Ładzyniu: wartość 19 987,50 zł; 
9) odnawianie sufitu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Stanisławowie: 

wartość robót: 26 000,00 zł. 
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5. Jednostki oświatowe Gminy Stanisławów prowadziły, poza działaniami 
edukacyjnymi, wiele działań wychowawczo-integracyjnych i profilaktycznych 

Do najważniejszych z nich należało: 

• realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego „Trzy koła”, 

• zajęcia sportowe w ramach SKS, 

• realizacja dni tematycznych: „Szkoła bez wulgaryzmów”, „Dobre maniery kluczem do 
kariery”, 

• spotkania z funkcjonariuszami Policji na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, 
odpowiedzialności karnej i prawnej młodzieży, 

• cykl spotkań prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji, pedagogów i psychologa na 
temat: „Bezpieczeństwo w sieci”, 

• konkursy „Bezpieczeństwo podczas wakacji”, 

• zajęcia w ramach kół teatralnych (przedstawienia dla społeczności lokalnej – Święto 
Niepodległości, Boże Narodzenie, sesja Rady Gminy), 

• szkolenia z pierwszej pomocy medycznej, 

• wyjazdy i wyjścia integracyjne – wycieczki, spotkania, 

• Ankiety dotyczące czynników ryzyka i prowadzone na podstawie ich wyników zajęcia 
nt. „Przemoc rówieśnicza” w klasach IV-VIII , 

• wyjazdy na spektakle profilaktyczne dotyczące uzależnień np. „Pamiętnik 
narkomanki”. 

 

 

  



25 
 

VI. Gospodarka komunalna 

Do najważniejszych zadań Gminy w zakresie gospodarki komunalnej należą sprawy związane 
z gospodarką wodno-ściekową, odpadami, porządkiem i czystością na terenie Gminy, 
utrzymaniem dróg gminnych itp. Jest to, zaraz po oświacie i pomocy społecznej, najważniejszy 
dział funkcjonowania urzędu. W roku 2019 priorytetem stało się wzmocnienie działań 
poprawiających stan dróg gminnych oraz przeciwdziałanie znaczącym podwyżkom cen usług 
komunalnych. 

1. Sieć wodociągowo – kanalizacyjna 
Długość sieci wodociągowej w 2019 r wynosiła 176,403 km i zwiększyła się o 613 metrów 
w stosunku do roku 2018, w którym to długość sieci wodociągowej wynosiła 175,79 km.  
W 2019 roku do sieci wodociągowej przyłączonych było 2921 szt przyłączy. Liczba nowych 
przyłączy wyniosła 54. 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej  w 2019 r. wynosiła 24,22 km. W 2019 roku nie powstały 
nowe odcinki sieci kanalizacyjnej. Do sieci kanalizacyjnej w 2019 roku przyłączono 
dodatkowo 12 przyłączy kanalizacyjnych, których liczba w 2019 roku wynosiła 499 szt.  

Ścieki doprowadzone do oczyszczalni ścieków w Retkowie 

rok z sieci dowożone razem 

2018 71756 22733 94483 

2019 65383 29243 94626 

2. Drogi gminne 

Drogi gminne w Gminie Stanisławów liczą ponad 150 km, z czego na początku 2019 roku ok 
63 km stanowiły drogi utwardzone: nawierzchnią bitumiczna pokryte 20,5 km dróg, a kostką 
nieco ponad 1 km, dróg utwardzonych destruktem lub tłuczniem ok 32 km oraz ok 11 km 
utwardzonych dróg żwirowych.                      

Działania podejmowane w 2019 roku miały na celu po pierwsze poprawę przejezdności dróg, 
a po drugie przygotowanie podłoża pod przyszłe prace związane z wykonywaniem nakładek 
bitumicznych. W 2019 roku wykonano ponad 1,5 km nowych nakładek asfaltowych, 6 km 
utwardzeń dróg destruktem oraz utwardzono tłuczniem prawie 5 km dróg gminnych. Oznacza 
to, iż w ciągu ostatniego roku przybyło razem ok 11 km dróg utwardzonych – czyli prawie  
20 % dotychczasowego stanu dróg gminnych. Celem strategicznym Gminy jest podwojenie 
stanu dróg utwardzonych do około 60 % ogółu dróg gminnych.  

Budowa nowych odcinków dróg asfaltowych 
Na budowę nowych odcinków wydano w 2019 r. kwotę 671 624,82 zł. 

 

 

 

 

 

miejscowość ulica długość w km 
Cisówka  0,56 
Pustelnik Nadrzeczna 0,71 

Stanisławów Ceglana/Targowa 0,32 
Razem 1,59 
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Utwardzanie i naprawy dróg gminnych 

Na remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych tj. dowóz żwiru, żużla, destruktu i kruszywa, 
profilowanie dróg równiarką wydano w 2019 r. kwotę 667 876,15 zł.  

 
Destrukt  
(metry) 

Tłuczeń 
(tony) 

Gruz  
(tony) 

Żwir  
(tony) 

Czarna   30  
Ciopan  180   
Cisówka  240   
Goździówka 580 330 500 90 
Kolonie Stanisławów 330    
Legacz  120   
Lubomin 290    
Ładzyń  600 60 100  
Łęka 250   30 
Mały Stanisławów 330    
Ołdakowizna 320   30 
Papiernia 150    
Porąb    120 
Prądzewo-Kopaczewo  120   
Pustelnik 1900 60 150 30 
Retków  180   
Rządza 100  120  
Sokóle    90 
Stanisławów 1180   120 
Suchowizna  200  120 
Wólka Czarnińska   80  
Wólka Konstancja  60 20  
Wólka Wybraniecka    430 
Zalesie  120   
Razem 6030 1670 1000 1060 

 

W celu zapewnienia lepszego utrzymania dróg gminnych oraz zmniejszania kosztów usług 
zewnętrznych – od roku 2019 rozpoczęto proces uzupełniania stanu własnego sprzętu do 
drobnych prac komunalnych – udało się zakupić piaskarko-solarkę na potrzeby zimowego 
utrzymania dróg gminnych. 

Pozostałe działania związane z drogami dotyczyły wydawania następujących decyzji: 

• 31 dotyczących zjazdów z posesji na drogę gminną; 

• 19 dotyczących ogrodzenia działek 

• 70 dotyczących umieszczenia urządzeń w pasie drogowym 

• 53 dotyczące rocznych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

• 53 na zajęcie pasa drogowego 
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3. Odpady Komunalne 

Rok 2019, dla wszystkich samorządów był w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
jednym z najtrudniejszych w całym okresie. Konsekwencje zaostrzanych przepisów 
doprowadziły do podwyżek opłat za wywóz odpadów komunalnych. Nie ominęło to również 
i naszej Gminy, w której od połowy roku zmuszeni byliśmy zwiększyć cenę do 12,00 zł od 
osoby miesięcznie.  
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VII. Informacja o realizacji polityk, strategii, programów 

Działania realizowane w Strategii, co do zasady stanowią działania o charakterze 
długofalowym i interdyscyplinarnym. Realizowane są w sposób prawidłowy i należy 
je kontynuować.    

 Z uwagi na interdyscyplinarność podejmowanych działań, istotnym czynnikiem 
zwiększającym skuteczność rozwiązywania problemów społecznych, obok doskonalenia kadr, 
jest współdziałanie lokalnych instytucji. Zasadnym jest zatem dalsze usprawnianie 
i wzmacnianie tej współpracy. 

W gminie Stanisławów w 2019 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 ze zm.), 

• 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.), 

• Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stanisławów na lata 2016 
– 2021 (Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 października 
2016r.) 

• Roczny program współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 
(Uchwała  nr XL/324/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r.), 

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na rok 2019 (Uchwała 
Nr III/11/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 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 2019 – 2021 (Uchwała NR VI/39/2019 
Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r.). 
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VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Zakres zadań gminy w dziedzinie bezpieczeństwa, poza współpracą i ewentualnym 
wspieraniem lokalnego komisariatu policji, skupia się przede wszystkim na zapewnieniu 
optymalnych warunków funkcjonowania i rozwoju jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
To one stanowią podstawową strukturę budującą bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 
wspierającą pomoc w różnych sytuacjach kryzysowych, a od kilku lat również ważny element 
pierwszej pomocy medycznej. Zapewnienie odpowiedniego zaplecza bojowego OSP 
i wyposażenia ratowniczego oraz wspieranie szkolenia druhów OSP było w roku 2019 jednym 
z podstawowych kierunków działań Gminy Stanisławów. Był to rok bardzo dużego wsparcia 
dla działalności OSP oraz opracowania wieloletniego programu rozwoju OSP w Gminie 
Stanisławów, jednego z największych tego typu programów w polskich gminach wiejskich, 
programu który już w grudniu 2019 roku został decyzją Rady Gminy wpisany do wieloletniego 
programu inwestycyjnego Gminy. 

1. Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie Gminy Stanisławów działa 6 jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych (OSP). 
Są to następujące jednostki: 

• OSP Czarna, 

• OSP Lubomin, 

• OSP Ładzyń, 

• OSP Pustelnik, 

• OSP Rządza,  

• OSP Stanisławów.  

Dwie jednostki należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (KSRG). Są to OSP 
Stanisławów oraz OSP Ładzyń, która weszła do systemu w 2019 r.   

Stan liczbowy druhów w poszczególnych jednostkach OSP na koniec 2019 roku 

 Czarna Lubomin Ładzyń Pustelnik Rządza Stanisławów 

Liczba członków 
zwyczajnych 

37 30 36 44 40 59 

Liczba członków 
honorowych 

5 4 8 4 0 4 

Liczba członków 
wspierających 

2 0 37 19 1 18 

Mogący brać udział 
w akcjach 

20 20 20 24 24 23 

Kobieca Drużyna 
Pożarnicza 

NIE TAK NIE TAK NIE NIE 

Dziecięca Drużyna 
Pożarnicza 

NIE TAK TAK NIE NIE TAK 

Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza 

TAK TAK NIE TAK NIE NIE 
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Udział jednostek OSP w zdarzeniach w roku 2019 

Jednostka Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

Ogółem 

Rok 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

OSP Czarna 3 8 3 6 1 0 7 14 

OSP Lubomin 4 2 2 3 0 0 6 5 

OSP Ładzyń 3 6 8 16 0 0 11 22 

OSP Pustelnik 9 21 7 14 1 4 17 39 

OSP Rządza 8 11 11 16 0 1 19 28 

OSP Stanisławów 26 27 51 48 2 2 78 77 

Razem  53 75 82 103 4 7 138 185 

 

Wydatki poniesione z tytułu ochrony przeciwpożarowej w roku 2018 i 2019. 

 Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 

ROK 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

OSP Czarna 30 703,90 65 373,86 17 240,99 60 603,86 13 462,91 0 

OSP 
Lubomin 

25 707,04 21 986,50 25 707,04 21 986,50 0 0 

OSP 
Ładzyń 

121 835,87 74 889,46 121 835,87 64 494,47 0 0 

OSP 
Pustelnik 

46 863,58 49 255,43 46 863,58 49 255,43 0 0 

OSP Rządza 186 769,70 140 163,54 52 269,64 58 901,68 134 500,06 81261,86 

OSP 
Stanisławów 

134 942,85 349 304,03 38 514,85 77 622,02 96 428,00 271682,01 

RAZEM 546 822,94 700 972,82 302 431,97 348 028,95 244 390,97 352 943,87 

 

Wydatki bieżące w roku 2019. 

Składają się na nie: wypłacone dla strażaków ekwiwalenty za udział w działaniach 
ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia kierowców i konserwatorów sprzętu OSP, zakup 
wyposażenia do remiz, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu ppoż., 
remonty samochodów, zakup drobnego sprzętu, opłata za badania lekarskie strażaków, 
ubezpieczenie strażaków, remiz i samochodów, zakup energii elektrycznej oraz opłaty za usługi 
telekomunikacyjne.  

Najważniejsze wydatki majątkowe w roku 2019: 

• rozbudowa garażu i remizy OSP w Stanisławowie, 

• dotacja celowa na prace wykończeniowe w remizie OSP w Rządzy. 
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Pozostała działalność OSP. 

• Zawody Gminne OSP. W dniu 16.06.2019 r. w Pustelniku, odbyły się coroczne 
gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP z terenu Gminy Stanisławów.  

• Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 
W dniu 31.08.2019 r. w Mrozach, odbyły się XI Powiatowe Zawody Sportowo-
Pożarnicze OSP w których OSP Czarna zajęła wysokie III miejsce.  

• Ćwiczenia „Bezpieczna Gmina”. 22 września 2019 r., odbyły się cykliczne Ćwiczenia 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Stanisławów ”Bezpieczna Gmina”, 
przygotowane przez OSP w Pustelniku.  

• Jubileusze dwóch jednostek OSP. Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie 
obchodziła jubileusz 100–lecia swojej dzielności, a OSP Rządza obchodziła swoje 90 – 
lecie działalności. 

• OSP Ładzyń weszła do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostka 
została rekomendowana przez Komendę Powiatową PSP w Mińsku Mazowieckim. 

2. Przestępczość w gminie 

Na terenie Gminy Stanisławów znajduje się komisariat policji, który swym zasięgiem obsługuje 
trzy gminy: Dobre, Jakubów, Stanisławów.  

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2019 r. na terenie gminy złożono 124 zawiadomienia 
o możliwości popełnienia przestępstwa. Postępowania przygotowawcze były prowadzone 
w 124 przypadkach, zaś w przypadku 84 postępowań organy prowadzące postępowanie 
stwierdziły wypełnienie znamion czynów zabronionych. 

Liczba przestępstw w zakresie kategorii najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa. 

Kategoria przestępstwa 
Liczba 

stwierdzonych 
przestępstw 

Liczba przestępstw w których 
wykryto sprawców 

Wykrywalność 

w % 

kradzieże 22 18 85 

kradzieże z włamaniem 10 6 60 

bójki i pobicia 1 1 100 

uszkodzenia ciała 0 0 - 

uszkodzenia mienia 3 2 66 

zabór pojazdów 1 0 0 

 

Zdarzenia drogowe w roku 2019: 

• liczba zdarzenia drogowych – 86 ( w tym: kolizje – 79, wypadki – 7) 

• ranni – 10, 

• zabici – 3. 
 



32 
 

 



33 
 

 



34 
 

IX. Polityka społeczna 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera 
osoby i rodziny w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia 
w warunkach odpowiadających godności człowieka. Jednostką organizacyjną systemu pomocy 
społecznej Gminy Stanisławów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie obejmuje wsparciem rodziny ze 
szczególnymi potrzebami m.in. rodziny w ubóstwie, rodziny wykazujące bezradność 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, osoby 
bezrobotne, osoby starsze, długotrwale lub ciężko chore, osoby niepełnosprawne, osoby 
uzależnione od alkoholu czy narkotyków, a także osoby borykające się z problemem przemocy 
w rodzinie.  

W 2019 roku GOPS udzielił wsparcia 274 osobom, co stanowiło 4,11% wszystkich 
mieszkańców gminy. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób 
i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie w 2019 roku były kolejno: długotrwała 
lub ciężka choroba (58 rodzin), ubóstwo (51 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (45 rodzin), niepełnosprawność (41 
rodzin), alkoholizm (24 rodziny), przemoc w rodzinie (20 rodzin), bezrobocie (18 rodzin), 
potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność (12 rodzin). 

Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w 2019 r wyniosła 
231 362,00 zł. z czego zasiłek stały dla 17 osób – 92 035 zł., zasiłek okresowy dla 11 osób - 
17 316 zł., zasiłek celowy dla 92 rodzin - 90 837 zł., zasiłek celowy w ramach programu 
rządowego „Posiłek w szkole i w domu” dla 37 rodzin – 31 174 zł. Ponadto przyznano 
świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej w formie posiłku dla 67 osób o wartość 26 145 
zł. W 2019r. gmina ponosiła odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 8 osób. Kwota 
odpłatności wyniosła 170 985 zł. W ramach wspierania rodziny i pieczy zastępczej gmina 
poniosła odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wys. 12 140 zł.  

W roku 2019 liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze wyniosła 827. Całkowita 
kwota przyznanego świadczenia wychowawczego wyniosła 6 743 117,15 zł. Liczba rodzin 
pobierających zasiłek rodzinny wyniosła 321. Kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 
ogółem wypłaconych w ciągu roku wyniosła 1 092 719,03 zł. Ze świadczeń alimentacyjnych 
skorzystało 25 osób (18 rodzin). Kwota przyznanych świadczeń wynosi 119 800 zł. Wypłacono 
943 świadczenia w ramach programu „Dobry Start” na kwotę 282 900 zł. Udzielono pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla 51 uczniów na kwotę 36 805,00 zł. oraz jednemu 
uczniowi przyznano zasiłek szkolny w wysokości 600 zł. Ponadto przyznano dodatek 
mieszkaniowy w wysokości 228 zł dla jednej osoby oraz przyjęto 102 wnioski o wydanie Karty 
Dużej Rodziny.  

W roku 2019 gmina Stanisławów uczestniczyła w Programie asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na łączną kwotę 37 271,34 zł, który objął 16 rodzin (58 osób), 
w programie rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę 64 169, 30 zł, którym 



35 
 

objęto 141 osób oraz w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
którym objęto 420 osób. 

 W Gminie Stanisławów środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki 
społecznej wyniosły w 2019 roku 10 422 096,72 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku 
poprzedniego wzrósł o 1 412 460,85 zł. W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 9 360 892,68 
zł. co stanowi 89,82% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - 
Pomoc społeczna wydatkowano 1 023 799,04 zł. co stanowi 9,82% ogólnych wydatków 
w zakresie polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 79 827,65 zł, co 
nie stanowi części budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie, natomiast 
zawiera się w budżecie Gminy Stanisławów. W dziale 854 – Edukacja i opieka wychowawcza 
wydatkowano 37 405,00 zł. co stanowi 0,36% ogólnych wydatków w zakresie polityki 
społecznej. Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe: świadczenie 
wychowawcze, ośrodek pomocy społecznej, wspieranie rodziny. 

W 2019 r. celem wykonania zadań własnych Gminy w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom 
poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, 
kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej utworzony został ośrodek wsparcia pod nazwą 
Klub Senior + działający w strukturze GOPS. 

1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy.  

Program ten skierowany jest do rodzin i osób z Gminy Stanisławów, które ze względu na 
przemoc w rodzinie wymagają wsparcia społecznego. Głównym celem Programu jest 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie 
dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy. Jednym z podstawowych działań jest 
prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych działań w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, który 
odbył 9 posiedzeń. Spotkania Zespołu miały na celu poprawę sposobów udzielania pomocy 
osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu.  

Dzielnicowy Gminy Stanisławów wraz z pracownikami socjalnymi diagnozowali sytuację 
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Podejmowali działania profilaktyczne, 
zapewniali rodzinom wsparcie psychologiczne, kierowali na terapię małżeńską, mediacje, 
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. Rodzinom dotkniętym przemocą, w których 
wychowują się małoletnie dzieci w uzasadnionych przypadkach zapewniano wsparcie asystenta 
rodziny. 

W oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” w 2019r. w 11 rodzinach kontynuowano procedury 
wszczęte w 2018r. oraz wszczęto 11 nowych procedur w tym: 6 przez policję, 4 przez GOPS 
i 1 przez oświatę. Zespół zakończył procedurę w 14 rodzinach: 13 w wyniku ustania przemocy 
w rodzinie, 1 w wyniku braku zasadności podejmowania działań.  
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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 dzieci.  

• w stosunku do 6 osób Komisariat Policji w Stanisławowie prowadził dochodzenie 
w sprawie znęcania się nad członkiem rodziny, 

• w stosunku do 3 osób wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc 
w rodzinie podjęto działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu,   

Prowadzona była również praca psychologiczna z  dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, braliśmy 
udział w  wielu kampaniach społecznych o charakterze ogólnopolskim oraz prowadziliśmy 
cykliczne zajęcia profilaktyczne oraz prowadzili warsztaty w szkołach dla uczniów z zakresu 
szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień i przemocy. 

2. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021. 

Celem głównym Programu jest wzmocnienie funkcji rodziny jako naturalnego środowiska 
opiekuńczo - wychowawczego dla dzieci. Cel główny realizowany był w oparciu o cele 
szczegółowe: 

Podnoszenie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny oraz promowanie jej 
prawidłowego modelu.  

Zadanie:  Wskaźnik realizacji zadania:  

1. Doskonalenie form pracy z rodziną. 
- liczba rodzin objętych pracą z rodziną: 44 
- liczba umieszczeń w pieczy zastępczej: 2 

2. Zapewnienie wsparcia asystenta 
rodziny. 

- liczba asystentów rodziny: 1 
- liczba rodzin objętych wsparciem: 16 

3. Monitorowanie rodzin niewydolnych 
wychowawczo: 

- liczba monitorowanych rodzin: 40 

4. Zapewnienie poradnictwa, treningu 
umiejętności, terapii rodzinnej i mediacji. 

- liczba osób objętych różnymi formami 
wsparcia i poradnictwem specjalistycznym: 66 

5. Zapewnienie dostępu do szkoleń 
osobom świadczącym wsparcie 
interdyscyplinarne. 

- liczba szkoleń: 20 
- liczba osób w nich uczestniczących:5 

6. Przeciwdziałanie sytuacjom 
kryzysowym,  

- liczba udzielonych porad: 255 
- liczba prelekcji i warsztatów: 6 

 

Wspieranie rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. 

Zadanie:  Wskaźnik realizacji zadania:  
1. Udzielanie pomocy materialnej  
i rzeczowej rodzinom ubogim. 

- liczba osób nimi objętych: 274 
- koszt świadczeń: 116 982,00zł 

2. Program „Posiłek w szkole i w domu”. - liczba osób objętych wsparciem: 141 
3. Program Pomoc Żywnościowa 2014 – 
2020. 

- liczba osób objętych wsparciem: 420 

4. Wyrównywanie szans edukacyjnych - liczba przyznanych stypendiów: 67 
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3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

Program zakłada ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających 
z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych poprzez 
podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Stanisławów oraz 
prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 
Program profilaktyki uzależnień główny nacisk kładzie na pracę z dziećmi i młodzieżą, jednak 
nie ogranicza się tylko do tej grupy. 

Realizacja zadań Programu, finansowana jest ze środków własnych gminy pochodzących 
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zwalczanie alkoholizmu 
– 65.827,65 zł, przeciwdziałanie narkomanii – 14.000,00 zł). Wspierano wiele lokalnych 
działań oraz funkcjonowanie lokalnego koła AA. Prowadzone były również warsztaty 
i pogadanki w szkołach z uczniami i ich rodzicami, a także indywidualne konsultacje w punkcie 
konsultacyjnym. We wszystkich szkołach (w większości klas) z terenu Gminy Stanisławów 
rekomendowany przez PARPA program „Trzy Koła”, który stawia na zrównoważony rozwój 
dziecka – społeczny, psychiczny i zdrowotny.  

Do uzależnionych i ich rodzin skierowany był wyjazd do Lichenia na ogólnopolskie spotkania 
trzeźwościowe. W kwartalniku „Wieści Ziemi Stanisławowskiej” publikowano artykuły 
dotyczące uzależnienia i przemocy pisane przez psychologów punktu konsultacyjnego 
w Stanisławowie.  
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X. Ochrona zdrowia 

Rola Gminy w zakresie ochrony zdrowia jest bardzo ograniczona poprzez scentralizowany 
sposób finansowania ochrony zdrowia. Jednakże wspieranie działań w tym zakresie jest jednym 
z ważniejszych celów naszej gminy. Wspieranie funkcjonowania ośrodków zdrowia, rozwój 
sieci pierwszej pomocy w oparciu o struktury Ochotniczych Straży Pożarnych oraz realizacja 
wielu programów profilaktycznych to podstawowe działania w tym zakresie . 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniano w 2 ośrodkach zdrowia 
(w Stanisławowie i w Pustelniku). W Gminie w 2019 r. funkcjonowała jedna apteka dwa punkty 
apteczne w Stanisławowie i Pustelniku. Dodatkowo jednostka OSP w Ładzyniu w 2019 r. 
dysponowała dwoma karetkami, które były wykorzystywane do działań zabezpieczających 
oraz szkoleniowych i profilaktycznych. Jednostka OSP w Ładzyniu prowadziła również 
działania edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  

 Na terenie Gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne:  

1) Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii gminy Stanisławów na rok 2019. -  79.827,65 zł – kwota 
przeznaczona ze środków gminy: ; z programu skorzystało około tysiąca osób (dane 
szacunkowe wg sprawozdań),  

2) Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2019 r. sfinansowane zostały m.in. następujące 
wydatki:  
a) na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przeznaczono 65.827,65 zł,  m.in. 
b) sportowe zajęcia profilaktyczne UPLKS ,  
c) zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach w czasie ferii i wakacji szkolnych (Ładzyń 

i Pustelnik), 
d) pracę 2 psychologów – dyżury, prelekcje, warsztaty, artykuły do Wieści Ziemi 

Stanisławowskiej, 
e) wyjazdy na basen do Mińska Mazowieckiego dzieci ze szkoły w Ładzyniu, 
f) koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, (diety, szkolenia, delegacje, papier, tonery i tusze), 
g) szkolenie dla nauczycieli – program „Trzy koła”, 
h) wyjazd AA na Ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe do Lichenia. 

 

Na przeciwdziałanie narkomanii w Gminie Stanisławów przeznaczono 14.000 zł, w tym: usługi 
psychologa, i dotacje dla OSP w Stanisławowie na zajęcia Dziecięcej Drużyny Pożarniczej 
i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 15 zgłoszeń 
przypadków nadużywania alkoholu. W 2019 r. nie odnotowano przypadków odebrania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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XI. Ochrona środowiska 

Zadania gminy w zakresie ochrony środowiska zawarte w ustawie o samorządzie gminnym są 
przedstawione ogólnikowo. Stan środowiska na terenie naszej gminy jest kształtowany 
w główniej mierze przez rolnictwo oraz działalność gospodarczą oraz sposób gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Na terenie gminy brak jest większych zakładów przemysłowych, 
emitujących pyły lub gazy. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są zanieczyszczenia 
komunikacyjne oraz pochodzące ze źródeł niskiej emisji. Głównym źródłem niskiej emisji jest 
wysoki wskaźnik pyłów oraz innych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z pieców 
i kotłów domowych.  

1. Program Czyste Powietrze: 

Gmina Stanisławów w dniu 11 lipca, w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka 
zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze”. W ramach tego porozumienia 
gmina wspiera mieszkańców w składaniu wniosków o dofinansowanie m.in. wymiany pieców. 
W 2019 roku zostało złożonych 6 wniosków. 

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków: 

W 2019 r. Gmina Stanisławów ułatwiła udzielanie dotacji na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków - zrealizowano 5 instalacji. W trakcie prac analitycznych – uznano za 
konieczne znaczące zwiększenie skali realizacji takich inwestycji poprzez zwiększenie dotacji 
gminnej oraz wspieranie mieszkańców w procesie formalnym takich inwestycji. 

Dotacje udzielone na przydomowe oczyszczalnie 

Liczba beneficjentów 
Kwota 

wydatkowana przez 
Beneficjentów 

Wysokość 
dofinansowania ze 

strony Gminy (3500 zł 
na beneficjenta) 

Ostateczna 
kwota 

poniesiona przez 
Beneficjentów 

Rok 2018 - 2 17 292,00 zł 7 000,00 zł 10 292,00 zł 

Rok 2019 - 5 44,492,74 zł 17 500,00 zł 26 992,74 zł 

 

W 2019 roku w zakresie ochrony środowiska ponadto: 

• opracowano audyt energetyczny programowej modernizacji oświetlenia ulicznego oraz 
złożono wniosek o niskooprocentowaną pożyczkę na program modernizacji oświetlenia 
ulicznego zaplanowany na lata 2020-2022, program został wpisany w wieloletni plan 
inwestycyjny Gminy i będzie realizowany od 2020 roku, 

• opracowano wstępną analizę gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stanisławów, ze 
szczególnym uwzględnieniem polityki gminy w zakresie dostarczenia wody, 
uszczelnienia systemu odbioru ścieków komunalnych oraz rozwoju sieci kanalizacji 
gminnej. Analiza ta stanowi podstawę do dalszych działań w tym zakresie. W ramach 
nich zlecono wykonanie audytu dostępności geologicznej wód podziemnych, 

• zdjęto, odebrano i zutylizowano poprzez firmę zewnętrzną azbest z budynków z terenu 
Gminy Stanisławów w ilości 158,74 t, 
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• rozpatrzono 223 wnioski o wycinkę drzew oraz 5 wniosków o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach,  

• zawarto umowę z firmą JANEX Daniel Jankowski z Łukowa na profesjonalne 
odławianie, transportowanie i umieszczanie zwierząt bezdomnych w schronisku, 

• zawarto umowę z firmą Przedsiębiorstwo Przemysłowo –Handlowe HETMAN 
Sp. z o.o.  Bedlno na odbiór padłych zwierząt. 
 

XII. Kultura i dziedzictwo narodowe 

Jedną z głównych instytucji realizujących w roku 2019 działania w sferze kultury i dziedzictwa 
narodowego był Gminny Ośrodek Kultury. Należy jednak pamiętać, że specyfika gminy 
wiejskiej a w szczególności gminy o tak wysokiej aktywności społecznej jak Gmina 
Stanisławów, powoduje iż większość działań w tej dziedzinie realizowane lub wspierane jest 
przez organizacje społeczne, lokalne grupy aktywności lub jednostki oświatowe naszej Gminy.  

1. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury 

Przy GOK działały:  

• Orkiestra Dęta,  

• Chór Lira,  

• Zespół „Staśkowiacy” (utworzony w roku 2019),  

• Grupa Taneczna,  

• Kółko Teatralne,  

• Kółko Plastyczne,  

• co tydzień odbywają się również zajęcia wokalne.  

GOK zorganizował półkolonie zimowe i letnie. Był organizatorem warsztatów 
folklorystycznych, plastycznych, czterech koncertów i siedmiu konkursów dla dzieci 
i dorosłych, popularyzujących tradycje, sztukę i rękodzieło. GOK zorganizował także, we 
współpracy z Muzeami: Ziemi Mińskiej i Muzeum Regionalnego w Łukowie, spotkania 
i uroczystości poświęcone historii. 

Przy GOK swoje siedziby mają – Koło Emerytów i Koło Gospodyń Wiejskich „Nasza Chata”. 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie 

Na terenie Gminy działają biblioteka główna i 2 filie biblioteczne (w Ładzyniu oraz Pustelniku) 

Gminna Biblioteka Publiczna gromadzi i udostępnia materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy, 
dla wszystkich grup użytkowników: książki naukowe, popularnonaukowe, literaturę piękną dla 
dorosłych i dzieci. Biblioteka oferuje darmowy dostęp do Internetu. Do dyspozycji 
użytkowników jest 9 komputerów.  

W roku 2019 biblioteka:  

• posiadała 24614 woluminów (łącznie z filiami),                        

• liczyła 743 czytelników, 

• zakupiła 622 nowe książki, 



41 
 

• zorganizowała wiele wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w roku 2019 (lekcje 
biblioteczne, spotkania autorskie, warsztaty czytelnicze, udział w akcji Narodowe 
Czytanie, udział w akcji Noc Bibliotek, konkursy,  akcja Bookcrossing – Książka dla 
ciebie). 
 

3. Inne działania na terenie Gminy: 
• obchody świąt narodowych (uroczystości oficjalne, działania szkół i organizacji 

społecznych), 

• gminna wigilia dla mieszkańców i kilkanaście lokalnych wigilii wiejskich, 

• koncerty chóru gminnego Lira i Stanisławowskiej Orkiestry Dętej, 

• działania stanisławowskiego Szczepu ZHP, 

• uroczystość posadzenia ,,Dębu Pamięci” w Ładzyniu, 

• konkurs wianków świętojańskich w Rządzy, 

• wystawa ,,Wojna na pierwszej stronie” z okazji 80-tej rocznicy II wojny światowej, 

• koncert ,,Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej”, 

• wyjazd na Dożynki Województwa Mazowieckiego i Ogólnopolskie 
w Częstochowie, 

• działalność Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego, 

• publikacje zamieszczane w Wieściach Ziemi Stanisławowskiej, 

• wiele projektów i działań w jednostkach oświatowych działających na terenie 
Gminy. 
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XIII. Pozostałe działania prowadzone przez urząd gminy w 2019 roku 

1. Podatki 

Jednym z ważniejszych, a jednocześnie trudniejszych zadań gminy jest naliczanie oraz pobór 
podatków i opłat lokalnych determinujących możliwości realizacji zadań bieżących oraz 
realizację inwestycji na terenie naszej Gminy. Rokrocznie Gmina wydaje ok 10 000 decyzji 
podatkowych oraz wystawia kilkanaście tysięcy faktur i decyzji dotyczących opłat lokalnych 
(woda, ścieki, inne). Proces ten jest wspierany przez sołtysów, którzy dostarczają większość 
decyzji podatkowych i pobierają znaczącą część podatków lokalnych. Podstawowe stawki 
podatkowe w Gminie nie zmieniały się już od kilku lat, co przy systematycznie rosnących 
cenach wszystkich usług, narzucaniu nam przez rząd coraz to nowych obowiązków i ostatnich 
decyzjach parlamentu o zmniejszeniu naszych pozostałych dochodów podatkowych, znacząco 
ograniczyło możliwości inwestycyjne naszej Gminy. W roku 2019 podjęto zatem decyzję 
o istotnym zwaloryzowaniu stawek podatkowych, co przy zgodnej decyzji w tej sprawie, stało 
się jednym z ważnych elementów budowania stabilności finansowej Gminy i naszych 
wspólnych planów inwestycyjnych na najbliższe lata.  

Wpływy do budżetu z podatków lokalnych w latach 2015-2019 (w zł) 
wykonanie dochodów budżetu 

Rok 
podatkowy 

OSOBY FIZYCZNE OSOBY PRAWNE 

podatek od 
nieruchomości 

podatek 
rolny 

podatek 
leśny 

podatek od 
nieruchomości 

podatek 
rolny 

podatek 
leśny 

2015 560 993,69 289 861,38 62 241,56 1 275 663,00 1 690,40 37 536,40 

2016 730 549,62 285 803,93 62 641,85 1 811 746,33 1 843,00 46 153,00 

2017 866 979,36 274 912,88 64 500,25 2 411 205,46 1 710,60 49 245,00 

2018 1 021 987,49 266 648,07 63 962,33 2 444 031,64 2 718,40 52 591,00 

2019 1 023 191,41 286 296,54 65 754,36 2 476 419,60 1 757,00 48 819,00 

 

W 2019 roku w sprawach podatkowych wydano następującą liczbę decyzji: 

• w sprawach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – 9742 szt., 
• w sprawach umorzenia zobowiązań – 19 szt., 
• w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zobowiązań – 10 szt., 
• dotyczące podatku od środków transportowych – 5 szt., 
• w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolniczej - 392 szt. 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Na podstawie umowy zawartej w roku 2018, prowadzone są prace związane ze tworzeniem 
nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Stanisławów. W roku 2019 zorganizowano kilka spotkań z wykonawcą, specjalną dyskusję na 
posiedzeniu komisji Społecznej Rady Gminy oraz kilka lokalnych spotkań z mieszkańcami, 
którym udostępniono wstępne koncepcje zmian do studium uwarunkowań. Ze względu na 
szczególną wagę tych prac, potrzebą szerszego upowszechnienia informacji o studium oraz 
zebrania wniosków mieszkańców, postanowiono przedłużyć prace nad studium do 2020 r.  



44 
 

3. Lokalny Program Rewitalizacji 

W 2019 roku dokonano aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzez wprowadzenie 
do programu dwóch dodatkowych przedsięwzięć podstawowych oraz jednego przedsięwzięcia 
uzupełniającego. W 2019 roku rozpoczęto prace nad realizacją rewitalizacji Parku 
w Stanisławowie realizując cel „Wielofunkcyjne centrum miejscowości – zagospodarowanie 
centrum”. Zaktualizowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek na dofinansowanie 
termomodernizacji dwóch budynków komunalnych wraz z wymianą źródeł ciepła oraz 
wymianę źródła ciepła w świetlicy w Cisówce realizując Lokalny Program Rewitalizacji. 
W Ładzyniu powstała siłownia plenerowa będąca realizacją celu „Wielofunkcyjna przestrzeń 
rekreacyjno-integracyjna dla mieszkańców” 

4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  

W ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wykonano następujące przedsięwzięcia:  

• wykonano termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Stanisławowie oraz 
sali gimnastycznej w Stanisławowie, 

• wybudowano 3 drogi gminne o nawierzchni bitumicznej (zmiana nawierzchni na 
bitumiczną zmniejsza poziom zanieczyszczeń pyłowych oraz emisji gazów 
cieplarnianych), 

• przygotowano audyt energetyczny oświetlenia ulicznego oraz opracowano 
dokumentację wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne wraz ze złożeniem 
wniosku o dofinansowanie, 

• zaktualizowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek na dofinansowanie 
termomodernizacji dwóch budynków komunalnych wraz z wymianą źródeł ciepła oraz 
wymianę źródła ciepła w świetlicy w Cisówce.  

5. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stanisławów 2017- 2032 

W roku 2019 r. wykonano demontaż wyrobów zawierających azbest na kwotę całkowitą 
42.432,68 zł, z czego koszt własny 22.116,68zł, dotacja 20.316,00 zł WFOŚiGW (Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W 2019 roku mieliśmy o 16 więcej 
zgłoszeń do odbioru azbestu oraz o 12 więcej realizacji deklaracji niż to miało miejsce w 2018 r.  

Odbiór i unieszkodliwianie azbestu w roku 2018 i 2019  

AZBEST 

Ilość 
odebranego 

azbestu 
w 2018 roku 

Ilość posesji 
z których 
odebrano 

azbest w 2018 
roku 

Ilość 
odebranego 

azbestu w 2019 
roku 

Ilość posesji 
z których 
odebrano 

azbest w 2019 
roku 

Demontaż, transport 
i unieszkodliwienie 

6,900[ton] 4 10,62 [ton] 7 

Transport i unieszkodliwienie  119,980[ton] 51 148,12 [ton] 60 

Razem 126,880 [ton] 55 158,74 [ton] 67 
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6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 
zwierząt 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt realizowane jest 
na terenie Gminy w oparciu o ustawę o ochronie zwierząt. Zapewnienie opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami, zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku 
realizowane jest na podstawie umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność z zakresu 
ochrony zwierząt. Pomoc zwierzętom poszkodowanym w przypadkach zdarzeń drogowych 
realizowana jest na podstawie całodobowej opieki weterynaryjnej przez lekarza weterynarii, z 
którym Gmina ma podpisana umowę.  W ramach realizacji Programu wyłapano 9 bezdomnych 
psów, z czego 3 przyjęto do schroniska, 1 pies został odebrany przez Fundację, zaś pozostałe 
trafiły do adopcji. Dodatkowo do utylizacji oddano 4 padłe sarny, 2 dziki oraz 1 kota.   

7. Transport publiczny 

W roku 2019 na terenie Gminy Stanisławów funkcjonował autobusowy transport publiczny 
zamawiany przez gminę. Połączenia autobusowe były zorganizowane na następujących 
trasach: 

• trasa nr I:  Wólka Piecząca – Mińsk Mazowiecki, 

• trasa nr II:  Cisówka – Pustelnik – Stanisławów, 

• trasa nr III:  Porąb – Sokóle – Stanisławów (trasa funkcjonowała 02.01- 21.06.2019 r.). 

Na trasie nr I autobus kursował jeden raz rano i dwa razy po południu zaś na trasie nr II i nr III 
jeden raz rano i jeden raz po południu. Autobusy kursowały wyłącznie w dni nauki szkolnej. 
W okresie styczeń – czerwiec po terenie gminy autobusy pokonywały 174 kilometry dziennie 
zaś w okresie wrzesień – grudzień 148 kilometrów dziennie. 

8. Gospodarka mieszkaniowa 

W roku 2019  zasób mieszkaniowy Gminy obejmował 12 mieszkań: 

• w Stanisławowie przy ul. Lubelskiej 4 – w budynku znajduje się 4 mieszkania, 

• w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5 – w budynku znajduje się 4 mieszkania, 

• w Stanisławowie przy ul. Szkolnej 6 – w budynku znajduje się 2 mieszkania,  

• w Ładzyniu przy ul. Szkolnej 4 – w budynku znajduje się 2 mieszkania.  

Każde mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania wynosiła 48,5 m2. W zasobach mieszkaniowych Gminy niewykorzystane było 
3 mieszkania, z czego 2 mieszkania w Ładzyniu zarezerwowane są na powiększenie zasobów 
użytkowych szkoły, a jedno mieszkanie było w remoncie. 

W 2019 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy. Na dzień 
1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie Gminy wynosiły 
łącznie 3096,30 zł, a płatności dotyczyły 2 mieszkania. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości 
w opłatach za mieszkania będące w zasobie Gminy wynosiły łącznie 1571,91 zł, a płatności 
dotyczyły 2 mieszkań. W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 228,13 zł, 
których beneficjentami była jedna rodzina.  

W 2019 roku urząd gminy przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie termomodernizacji 
oraz wymiany źródeł ciepła na gaz w dwóch budynkach komunalnych w Stanisławowie przy 
ulicach Zachodnia i Lubelska. (wymienionych zostanie 8 szt. kotłów węglowych na kotły 
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gazowe oraz wykonana zostanie termomodernizacja obydwu budynków).  Całkowita wartość 
projektu: 982 620,02 zł - kwota dofinansowania 782 574,34 zł 89% kosztów kwalifikowanych.  

9. Rada Gminy Stanisławów 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy. Do właściwości rady gminy 
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, kompetencje rady gminy 
zostały określone w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym. W skład Rady Gminy Stanisławów 
wchodzi 15 radnych. Rada działa na sesjach (zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej 
niż raz na kwartał) oraz poprzez swoje komisje. W ramach Rady Gminy Stanisławów działają 
4 stałe komisje: rewizyjna, skarg, wniosków i petycji, budżetu i gospodarki oraz społeczna, 
ekologii i bezpieczeństwa. Do zadań komisji należy m.in.: występowanie z inicjatywą 
uchwałodawczą, opiniowanie projektów uchwał i spraw przekazywanych przez radę oraz 
członków komisji, kontrola wykonywania uchwał rady w zakresie właściwości komisji. 

Urząd Gminy, zgodnie z obowiązującym prawem, prowadzi obsługę techniczną, formalną 
i prawną działalności Rady Gminy Stanisławów. W roku 2019 Rada prowadziła intensywne 
działania w zakresie zarówno bieżących spraw Gminy jak i pracami nad strategicznymi 
programami rozwoju Gminy.  Dobra współpraca Wójta Gminy i Rady Gminy stała się jedną 
z podstaw ich budowania i stopniowego wdrażania. 

Uchwały 
2018 r. 

Razem: 78 

Zrealizowane: 61 

Finansowe: 18 

Organizacji pracy Rady Gminy: 5 

Podatków i opłat: 5 
Gminnych planów, programów 
i regulaminów: 4 

Skarg i wniosków: 11 

Inne: 18 

W trakcie: 17 

Finansowe: 9 
Podatków i opłat: 1 
Gminnych planów, programów i regulaminów: 7 
Inne: 0 

Uchwały 
2019 r. 

Razem: 86 

Zrealizowanych: 35 

Finansowe: 13 
Organizacji pracy Rady Gminy: 2 
Podatków i opłat: 1 
Gminnych planów, programów i regulaminów: 1 
Skarg i wniosków: 7 
Inne: 11 

W trakcie: 51 

Finansowe: 23 
Podatków i opłat: 8 
Gminnych planów, programów i regulaminów: 11 
Inne: 4 
Organizacji pracy Rady Gminy: 5 
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Komisje 
w 2018 

 

Ilość posiedzeń:  24 

Budżetu i Gospodarki: 7 

Społeczna, Ekologii i Bezpieczeństwa: 5 

Rewizyjna: 6 

Wspólne posiedzenia komisji: 6 

Komisje 
2019 r. 

Ilość posiedzeń: 37 

Budżetu i Gospodarki: 8 

Społeczna, Ekologii i Bezpieczeństwa: 13 

Skarg, Wniosków i Petycji: 5 

Rewizyjna: 6 
Wspólna: 4 
Statutowa: 1 

Sesje 
2018 r. 

Razem: 12 

Sesje  
2019 

Razem: 9 

 

10. Rozwój gospodarczy 

W 2019 r. zarejestrowano w gminie 32 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem 
działalności tychże przedsiębiorstw była działalność transportowa, budowlana, handlowa oraz 
usługowa. W 2019 r. wyrejestrowano 12 przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem 
działalności wyrejestrowanych podmiotów była działalność produkcyjna (np. produkcja 
odzieży), działalność usługowa (transport towarów, naprawa pojazdów, montaż instalacji 
elektrycznej), działalność handlowa. W 2019 r. w stosunku do roku 2018 przybyło 20 
działalności gospodarczych.  Ostatecznie w 2019 r. na terenie Gminy Stanisławów 
zarejestrowanych było 348 podmiotów gospodarczych.  

11. Ład przestrzenny 

W 2019 r. wpłynęło 16 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano 
12 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Inwestycje te dotyczyły m.in:  

• linii elektroenergetycznych napowietrznych oświetlenia ulicznego oraz słupów 
oświetleniowych, 

• budowy sieci wodociągowej rozdzielczej,  

• przebudowy dróg gminnych,  

• budowy sieci gazowych średniego ciśnienia. 

W 2019 roku do urzędu wpłynęło 197 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 
Wydano 157 decyzji, w większości były to decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, pozostałe dotyczyły zabudowy zagrodowej, budynków gospodarczych, 
budynków garażowych i zabudowy letniskowej. 27 spraw pozostaje zawieszonych w toku 
administracyjnym z uwagi na konieczność uregulowania przez wnioskodawców spraw 
spadkowych oraz uzyskania innych decyzji i pozwoleń, 24 sprawy pozostają w opracowaniu 
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przez uprawnionego urbanistę, 2 wnioski wycofano, 14 wniosków pozostawiono bez 
rozpatrzenia z uwagi na niewniesienie przez wnioskodawcę uzupełnień i wyjaśnień.  

W roku 2019 wydano: 

• 50 decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,  

• 13 decyzji zmieniających decyzje o warunkach zabudowy,  

• 83 postanowienia wyjaśniające do wydanych decyzji,  

• 330 zaświadczeń wraz z wypisami i wyrysami z miejscowych planów oraz studium,  

• oraz 49 pism ogólnych z zakresu planowania przestrzennego. 

12. Promocja Gminy  

Głównym celem promocji Gminy jest ukazywanie Gminy Stanisławów jako atrakcyjnego 
miejsca zamieszkania i pobytu dla obecnych, ale również nowych mieszkańców. Założeniem 
strategicznego rozwoju Gminy jest systematyczne zwiększanie liczby mieszkańców poprzez 
inwestycje podnoszące jakość życia oraz szeroką informacje o strategicznych programach 
gminnych wśród naszych obecnych mieszkańców oraz osób poszukujących nowego miejsca 
zamieszkania. Jednym z ważnych kroków w stronę szerszej promocji naszej społeczności było 
przystąpienie do ,,Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej. 

Jednym z głównych elementów promocji gminy w roku 2019 była promocja w mediach 
społecznościowych i na stronie internetowej.  Ważnym elementem tych działań były też 
wydarzenia związane z działalnością naszych Ochotniczych Straży Pożarnych takie jak 
jubileusze 100-lecia OSP Stanisławów i 90-lecia OSP Rządza oraz wstąpienie OSP Ładzyń do 
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W trakcie tych wydarzeń naszą Gminę 
odwiedziło wielu znamienitych gości.  

Również Dożynki Gminne w Stanisławowie przyciągnęły bardzo dużą liczbę uczestników. 
Wiele inicjatyw z naszej Gminy miało możliwość zaprezentowania swojej działalności. 
Prezentowały się m. in. Koła Gospodyń Wiejskich, Stanisławowskie Towarzystwo 
Historyczne, Ochotnicze Straże Pożarne. 

W trakcie całego 2019 roku, dzięki zaangażowaniu Gminy oraz wszystkich organizacji i grup 
mieszkańców, udało się zrealizować wiele projektów w różnych dziedzinach, stanowiących 
równocześnie ważny element promujący naszą lokalną atrakcyjność. Obecnie szacujemy, iż w 
roku 2019 zorganizowano w naszej Gminie ponad 450 różnego rodzaju spotkań, festynów, 
akcji lub innych aktywności lokalnych, w których łącznie wzięło udział ponad 3500 osób. Bez 
zaangażowania naszych lokalnych społeczności nie była by możliwa realizacja tych wszystkich 
działań i w tym miejscu ponownie chciałabym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do budowania wizerunku naszej Gminy jako miejsca w którym aktywność 
społeczna, obok intensywnych inwestycji infrastrukturalnych, jest ważnym elementem dobrego 
życia i chęci pozostania lub zamieszkania właśnie wśród nas.  

Poniżej postaram się wymienić tylko niektóre z nich: 

1) organizacja kolejnej edycji kampanii „Szlachetna paczka”; 
2) organizacja kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 
3) gminna wigilia dla mieszkańców i kilkanaście lokalnych wigilii wiejskich; 
4) uroczystość posadzenia ,,Dębu Pamięci” w Ładzyniu; 



49 
 

5) dożynki gminno-parafialne; 
6) pikniki rodzinne w Pustelniku i Ładzyniu; 
7) spotkania i wyjazdy organizowane przez Związek Emerytów i Rencistów; 
8) piknik „Dni ziemi pustelnickiej”; 
9) pikniki z okazji Dnia Dziecka w Stanisławowie, Goździówce i Wólce Wybranieckiej; 
10)  wszelkiego rodzaju imprezy organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich; 
11)  działalność i sukcesy sportowe Klubu Sportowego Tęcza Stanisławów; 
12)  koncerty chóru gminnego Lira i Stanisławowskiej Orkiestry Dętej; 
13)  szerokie działania stanisławowskiego Szczepu ZHP; 
14) utworzenie i pierwsze występy dziecięcego zespołu Staśkowiacy; 
15)  uczestnictwo w międzygminnym rajdzie rowerowym; 
16)  piknik biesiadny w Koloniach Stanisławów ,,Tradycje ciągle smaczne”; 
17)  gminne zawody OSP; 
18)  udział i zajęcie III miejsca w powiatowych zawodach OSP; 
19)  konkurs wianków świętojańskich w Rządzy; 
20)  zorganizowanie uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych; 
21)  zorganizowanie uroczystości podpisywania umów dla gmin z powiatu mińskiego na 

dotacje w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”; 
22)  Dzień Seniora zorganizowany przez KGW Nasza Chata; 
23)  koncert ,,Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej”; 
24)  wyjazd na Dożynki Województwa Mazowieckiego; 
25)  wyjazd na Dożynki Ogólnopolskie w Częstochowie; 
26)  działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej w tym publikacja  

kolejnych numerów Wieści Ziemi Stanisławowskiej; 
27)  działalność Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego; 
28)  wiele projektów i działań w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy; 
29)  spotkania i działania wiejskie organizowane przez Sołtysów i Rady Sołeckie przy 

współpracy z mieszkańcami, jednostkami OSP czy Kołami Gospodyń Wiejskich 
(pikniki, zebrania, wspólne projekty i aktywności). 

Bardzo istotnym aspektem promocji Gminy były działania związane z przygotowaniami do 
500-lecia nadania praw miejskich miejscowości Stanisławów. W ramach przygotowań 
odbywały się spotkania i dyskusje, przygotowywano ramowy plan działań oraz koncepcję 
powołania społecznego komitetu obchodów. 

13. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. 

Współpraca Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi grupami 
aktywności, to jeden z podstawowych celów strategicznego rozwoju Gminy. Specyfika gminy 
wiejskiej powoduje, że realizacja znaczącej części działań (w tym kulturalnych, integracyjnych 
a nawet inwestycyjnych) nie byłaby możliwa bez zaangażowania społeczności lokalnych. 

Jednym ze sposobów wspierania aktywności tych grup jest coroczny program i konkurs dotacji 
prowadzony w jego ramach. W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 
2019 r. przewidziano, że na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe, 
których cele statutowe to przewidują zostanie przeznaczone 140.000 zł, z czego 115.000 zł 
miało być rozdzielone w konkursach, 25.000 zł w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie.   



50 
 

W ramach realizacji programu: 

• ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, 

• złożono 8 ofert, z czego 5 w pierwszym konkursie, a 3 w drugim.  

W pierwszym konkursie przyznano dotacje 4 podmiotom. Jeden podmiot wycofał ofertę przed 
rozstrzygnięciem. W drugim konkursie 3 podmioty otrzymały dofinansowanie do działań 
profilaktycznych. Zawarto 7 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania 
publicznego, 

Stała współpraca Gminy z grupami społecznymi to także realizacja wsparcia dla ich 
działalności w formie pomocy organizacyjnej i tworzenie warunków lokalowych dla ich 
działalności. W roku 2019 rozpoczęto wieloletni program inwestycji w obiekty OSP stanowiące 
również zaplecze dla działalności społecznej, rozwijano inwestycje w świetlice wiejskie 
i przygotowywano szeroki program wsparcia aktywności społecznej. Jednym z ważnych 
elementów rozwoju organizacji społecznych stały się nowotworzone Koła Gospodyń Wiejskich 
(na koniec roku 2019 powstało 8), które obok OSP stały się głównymi ośrodkami aktywności 
społecznej.  

Na koniec 2019 roku na terenie Gminy działało 40 organizacji pozarządowych, w tym: 
2 fundacje, 27 stowarzyszeń, 2 kluby sportowe, 8 kół gospodyń wiejskich oraz grupa AA. 

W wielu miejscowościach mieszkańcy naszej Gminy aktywnie włączali się w działania 
związane z poprawą warunków życia na wsiach. Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw, 
w które włączali się mieszkańcy naszej Gminy i wszystkich wydarzeń, które organizowali lub 
współorganizowali. Poniżej kilka szczególnych inicjatyw: 

• budowa altany w Zalesiu (duży udział pracy mieszkańców), 

• zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Choinach (duży udział pracy 
mieszkańców), 

• akcje sprzątania placów zabaw i terenów przydrożnych w miejscowościach, 

• przygotowywanie wieńców dożynkowych, 

• udział w pracach przygotowawczych dożynek, 

• działania i wydarzenia organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, 

• wydawnictwo kwartalnika Wieści Ziemi Stanisławowskiej, 

• budowa skansenu w miejscowości Sokóle, 

i wiele, wiele innych inicjatyw. 
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Szanowni Państwo, 

mam nadzieję, że przedłożony raport spotkał się z Państwa zainteresowaniem i poszerzył 
Waszą wiedzę na temat działań zarówno w zakresie realizacji zadań bieżących jak i dużych 
inwestycji służących całemu społeczeństwu Gminy Stanisławów. 

     Wójt Gminy  

Kinga Anna Sosińska 


