
Sprawozdanie Wójta Gminy 

z wykonania uchwał i zadań między sesjami (od 28 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.) 

 

Na ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 28 lipca Rada Gminy podjęła 8 uchwał, 

z czego 2 uchwały zostały zrealizowane, a 6 jest w trakcie realizacji.  

 

Sprawozdanie z wykonania zadań miedzy sesjami 

Zrealizowano następujące zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw MAZOWSZE 2020: 

1) „Zagospodarowanie terenu przy OSP w Rządzy” 

2) „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Lubomin” 

3) „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ładzyń” 

4) „Podwieszenie linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Mały 

Stanisławów” 

- Zrealizowano zadanie pn. „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Stanisławów” – zadanie w całości 

dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie 

- Podpisano umowę na „Inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy 

Stanisławów” z firmą wybraną w drodze zapytania ofertowego tj. EQD SOLUTIONS Sp. z o. 

o. z Gdańska. Termin realizacji to koniec bieżącego roku. Zadanie jest w całości 

dofinansowywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

- Podpisano umowę na „Budowę nowych punktów świetlnych na terenie Gminy 

Stanisławów”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANNA” z 

Zambrowa, realizacja zadania ma się odbyć do końca listopada 2020r. 

- Podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie na zadanie pn. „Demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Stanisławów”. Wyłoniono Wykonawcę zadania tj. firmę HUBER Hubert Wieczorek, która do 

połowy października ma wykonać demontaż i odbiór azbestu z terenu Gminy. 

- Podpisano umowę na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez 

wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów”. 

Wykonawcą HEK Sp. z o. o. Gawłowo 54, Nowe Miasto 

- Podpisano umowę z wykonawcą firmą KOSTEX Rudzienko, 05-307 Dobre na realizację 

zadania pn. „Przebudowa chodników w miejscowości Rządza i Stanisławów” 

- Podpisano umowę z wykonawcą firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Łukasz 

Ostrowski z Węgrowa na realizację zadania pn. „Przebudowa chodników w miejscowości 

Rządza i Stanisławów” 

- 3 drogi gminne zostały utwardzone destruktem i są to drogi: 

1) Goździówka – Zalesie odcinek 800 m  

2) w Cisówce na odcinku ok. 400 m  

3) w Porębie na odcinku 300 m.  

 

 


