RAPORT O STANIE
GMINY STANISŁAWÓW
ZA ROK 2020

Stanisławów 28 maja 2021 r.

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Stanisławów.
Z ogromną satysfakcją po raz trzeci przekazuję
Państwu Raport o stanie naszej Gminy. Dokument,
stanowiący skondensowaną informację o kluczowych
aspektach wspólnej pracy i podsumowanie działalności
wójta za 2020 rok. Ufam, że przedstawiony raport będzie
lekturą, która pozwoli stwierdzić, że rok 2020 stanowił
konsekwentną realizację polityki zrównoważonego
rozwoju i poprawy jakości życia Mieszkańców Gminy
Stanisławów poprzez propagowanie idei samorządności
(współpracy).
Wierzę, że uświadomi nam wszystkim zakres i skalę zmian, jakie zaszły w gminie oraz
to, że razem możemy uczynić jeszcze więcej dla rozwoju naszej społeczności!
To dzięki współpracy z mieszkańcami i innymi samorządami udaje się realizować
inwestycje i rozwijać naszą małą Ojczyznę.
Chciałabym również podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w codzienną
pracę nad rozwojem gminy, mieszkańcom, pracownikom urzędu, radnym i sołtysom, a także
wszystkim instytucjom i osobom wykazującym tak dużo dobrej woli we wspieraniu nas.
Serdeczne podziękowania kieruję do Samorządu Województwa Mazowieckiego,
a w szczególności do Pani Marszałek Janiny Ewy Orzełowskiej. Serdecznie dziękuję również
za Rządowe wsparcie m.in. w ramach tarcz antykryzysowych.
Z przyjemnością przekazuję Państwu raport o stanie Gminy. Zapraszam do jego lektury
i włączenia się w działania zmierzające do wypracowania poziomu najlepszego bytu dla nas
wszystkich.
Wójt Gminy Stanisławów
Kinga Anna Sosińska
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Gmina Stanisławów
Mała Ojczyzna – Wielka Sprawa

Nasze największe wspólne sukcesy w roku 2020

2

Spis treści
O gminie Stanisławów i jej mieszkańcach .................................................................................... 5
Informacje finansowe .................................................................................................................... 7
1. Wykonanie budżetu gminy ............................................................................................................. 7
2. Realizacja dochodów w latach 2016- 2020..................................................................................... 8
3. Wydatki budżetu gminy Stanisławów w latach 2016 – 2020 ......................................................... 9
4. Zadłużenie Gminy Stanisławów w latach 2016 – 2020 w stosunku do wykonanych dochodów ... 9
Działalność inwestycyjna gminy................................................................................................. 12
1. Najważniejsze inwestycje. ......................................................................................................... 12
2. Pozostałe inwestycje: .................................................................................................................. 13
3. Zadania zrealizowane w 2020 roku przy współfinansowaniu ze środków „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”:............................................................ 14
4. Dokumentacja projektowa opracowana lub zlecona do opracowania w 2020 roku: .................. 15
5. Pozyskane środki zewnętrzne ..................................................................................................... 15
6. Realizacja funduszu sołeckiego w 2020 r. .................................................................................. 17
7. Postępowania przetargowe w 2020 roku powyżej 30 000 euro .................................................. 17
Informacja o stanie mienia komunalnego. .................................................................................. 23
Oświata i edukacja ...................................................................................................................... 24
1. Szkoły ......................................................................................................................................... 24
2. Wyniki działań edukacyjnych ..................................................................................................... 25
3. Przedszkola ................................................................................................................................. 26
4. Projekt „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów”. ............ 26
5. Jednostki oświatowe Gminy Stanisławów, poza działaniami edukacyjnymi, prowadziły wiele
działań wychowawczo-integracyjnych i profilaktycznych. ........................................................ 27
Gospodarka komunalna............................................................................................................... 28
1. Sieć wodociągowo – kanalizacyjna ............................................................................................ 28
2. Drogi gminne .............................................................................................................................. 28
3. Odpady Komunalne .................................................................................................................... 29
Informacja o realizacji polityk, strategii, programów ................................................................. 30
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ............................................................. 31
1. Ochotnicze Straże Pożarne.......................................................................................................... 31
2. Przestępczość w gminie .............................................................................................................. 33
Polityka społeczna....................................................................................................................... 36
1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata
2016 -2020. ................................................................................................................................. 37
2. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021. ........................................................ 37
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ...................... 38

3

Ochrona zdrowia ......................................................................................................................... 40
Ochrona środowiska .................................................................................................................... 40
1. Program Czyste powietrze ............................................................................................................ 40
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków .......................................................................................... 40
Kultura i dziedzictwo narodowe ................................................................................................. 41
1. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury .................................................................................... 41
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie ......................................................................... 42
3. Inne działania na terenie Gminy: ................................................................................................ 42
Pozostałe działania prowadzone w 2020 roku ............................................................................ 43
1. Podatki ........................................................................................................................................ 43
2. Lokalny Program Rewitalizacji................................................................................................... 43
3. Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Stanisławów .................................................... 44
4. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stanisławów 2017- 2032 ......... 44
5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt .............. 45
6. Transport publiczny .................................................................................................................... 45
7. Gospodarka mieszkaniowa.......................................................................................................... 46
8. Wnioski, skargi, petycje .............................................................................................................. 46
9. Rada Gminy ................................................................................................................................ 46
10. Rozwój gospodarczy ................................................................................................................... 48
11. Ład przestrzenny ......................................................................................................................... 48
12. Promocja Gminy ......................................................................................................................... 49
13. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r............................................... 50

4

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 zaś 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.
Liczba Mieszkańców Gminy Stanisławów
Według stanu na 31 grudnia 2020r., liczba ludności gminy Stanisławów wyniosła 6721 osób,
z czego 3370 stanowiły kobiety, a 3351 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%.
W 2020 roku mieliśmy 85 nowych urodzeń, co jest dużym wzrostem w stosunku do roku
poprzedniego. W 2020 r. urodziło się 19 dzieci więcej niż rok wcześniej. Niestety w 2020 r.
odnotowaliśmy o 11 więcej zgonów mieszkańców w stosunku do roku poprzedniego co
sprawiło, że mimo dużej liczby urodzeń przyrost naturalny był ujemny. Urodziło się bowiem
o 2 dzieci mniej, niż zmarło osób w 2020 r.
W 2020 r utrzymuje się wysoki udział osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do osób
w wieku produkcyjnym. Na szczęście rok 2020 przyniósł wzrost osób w wieku
przedprodukcyjnym co może sprawić, że w przyszłości stosunki osób w wieku produkcyjnym
i poprodukcyjnym ulegną poprawie.
Liczba urodzeń i zgonów mieszkańców Gminy Stanisławów
2015
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Jak widać na powyższym wykresie w 2020 r liczba nowych urodzeń wyraźnie wzrosła po kilku
latach trendu spadkowego. Z kolei liczba zgonów mieszkańców Gminy Stanisławów wynosiła
w 2020 wyniosła 87 osób i była o 11 osób wyższa niż w roku poprzednim. Przyczyną takiego
stanu rzeczy mogła być epidemia Covid-19.

Rok:

2016

2017

2018

2019

2020

Liczba ludności

6723

6725

6742

6711

6721

- w tym kobiety:

3373

3360

3372

3369

3370

- w tym mężczyźni:

3350

3365

3370

3342

3351

1402

1397

1405

1385

1414

1026

1044

1060

1044

1067

- młodzież w wieku
13-17

376

353

345

341

347

- produkcyjnym

4300

4289

4266

4224

4207

- poprodukcyjnym

1021

1039

1071

1102

1100

- urodzenia żywe

86

87

77
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85

- zgony

65
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- przyrost naturalny

31

19

3
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Ludność wg wieku:
- przedprodukcyjnym
w tym:
- dzieci w wieku 0-12
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Informacje finansowe
Kilka zdań ogólnych przedstawiających sytuację
Rok 2020 był bardzo trudnym rokiem z uwagi na pandemię. Był to trudny okres nie tylko dla
finansów Gminy Stanisławów, ale ogólnie dla funkcjonowania całej Gminy. Ograniczenia
spowodowały, że procedury inwestycyjne były wydłużone, a niektóre dochody Gminy były
niższe niż planowane.
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 2020 r. zakładał wpływy w kwocie 41 902 796,58 zł oraz wydatki w kwocie
43 601 833,54 zł. Od założonych wpływów i wydatków doszło do następujących odstępstw:
- planowane dochody wykonano w kwocie 41 017 495,86 zł, co stanowi 97,89%. Niżej niż
zakładano zrealizowano dochody majątkowe – 4 772 002,43 zł (89,76%), na co miały wpływ
przede wszystkim niezrealizowane dochody z tytułu dotacji na rewitalizację parku
w Stanisławowie (kwota 500 000,00 zł) oraz dotacji ze środków UE na przebudowę
ul. Mickiewicza w Stanisławowie (kwota 54 000,00 zł). Natomiast dochody bieżące wykonano
w kwocie 36 245 493,43 zł (99,07%). Ponadplanowe dochody zrealizowano m.in. z tytułu
sprzedaży wody, należności podatkowych od osób prawnych i fizycznych, wpływów z opłaty
targowej oraz opłat z tytułu odprowadzania ścieków.
- planowane wydatki zrealizowano w kwocie 41 097 678,68 zł, co stanowi 94,26%. Niższa
realizacja planu dotyczy zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Bieżące wykonano
w kwocie 33 807 603,81 zł (95,22%), natomiast majątkowe w kwocie 7 290 074,87 zł
(90,05%).
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 6 087,49 zł, natomiast wydatki
w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowią kwotę 6 099,39 zł.
Wieloletnia prognoza finansowa
W wieloletniej prognozie finansowej przewidziano, iż na koniec 2020 r.:
- wynik budżetu będzie deficytem w wysokości nie większej niż 1 699 036,96 zł,
- przychody budżetu będą stanowiły maksymalnie 6 037 251,08 zł,
- rozchody budżetu wyniosą 4 338 214,12 zł,
- dług na koniec 2020 r. będzie stanowił kwotę maksymalnie 12 011 999,57 zł,
-spełniony będzie wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach
publicznych,
- wydatki limitowane na przedsięwzięcia realizowane w 2020 r. będą stanowiły kwotę
8 042 476,00 zł.
7

Wskaźniki te zostały osiągnięte, gdyż:
- deficyt budżetu na koniec roku wyniósł 80 182,82 zł (4,72%),
- przychody budżetu stanowiły kwotę 5 287 251,08 zł (100%),
- rozchody budżetu wyniosły 4 338 214,12 zł (100%),
- dług na koniec 2020 r. stanowił kwotę 11 261 999,57 zł (93,76%),
- wskaźnik spłaty zobowiązań nie przekroczył limitu określonego w art. 243 ustawy o finansach
publicznych,
- zrealizowane wydatki wykazane w przedsięwzięciach do WPF nie przekroczyły planowanego
limitu.
Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe wskaźniki budżetu gminy w przedziale ostatnich
5 lat. Więcej informacji o realizacji budżetu roku 2020 i danych historycznych znajdziecie
Państwo w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.

2. Realizacja dochodów w latach 2016- 2020
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3. Wydatki budżetu gminy Stanisławów w latach 2016 – 2020
Ogółem
wydatki w
latach 2016 2020
Wynagrodzen
ia i pochodne

45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000

Wydatki
rzeczowe

20 000 000

15 000 000

Wydatki
inwestycyjne i
remonty

10 000 000
5 000 000

Udzielone
dotacje

0

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

4. Zadłużenie Gminy Stanisławów w latach 2016 – 2020 w stosunku do wykonanych
dochodów
Wyszczególnienie / lata
Dochody

2016

2017

2018

2019

26 949 240

29 492 249

Zadłużenie ogółem

6 143 067,22

6 455 575

8 015 406

9 341 693,69

11 261 999,57

Zadłużenie po
uwzględnieniu
wyłączeń

6 143 067,22

6 455 575

8 015 406

9 341 693,69

11 261 999,57

22,79%

21,89%

25,45%

25,33%

27,46%

22,79%

21,89%

25,45%

25,33%

27,46%

Wielkość zadłużenia
ogółem w stosunku do
dochodów
Wielkość zadłużenia w
stosunku do dochodów
po uwzględnieniu
wyłączeń

31 500 496 36 884 755,27

2020
41 017 495,86
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Działalność inwestycyjna gminy
Inwestycje realizowane 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.
Rok 2020 był dla naszej gminy kolejnym rokiem intensywnego rozwoju zarówno w zakresie
liczby prowadzonych inwestycji jak i ich łącznego budżetu, który przekroczył 7 mln zł.
Mówiąc o inwestycjach ważnych z punktu widzenia pełnienia 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 2020 roku, w naszej gminie należą m.in. rewitalizacja parku
w Stanisławowie, budowa przedszkola i żłobka w Stanisławowie, budowa dróg asfaltowych
w Goździówce, Pradzewie-Kopaczewie, Stanisławowie, Suchowiźnie, termomodernizacja
budynków gminnych, wymiana dachów na świetlicach gminnych i wiele innych.
1. Najważniejsze inwestycje.
„Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie – II etap” – w ramach zadania
wykonano parking na 15 miejsc postojowych, instalację oświetlenia terenu, wyposażenie
i montaż placu zabaw dla dzieci oraz rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola Koszt robót
wyniósł: 654 187,43 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu
„Maluch + 2020” w kwocie 528 000,00 zł (w tym 188 000,00 – roboty budowlane,
340 000,00 zł – wyposażenie żłobka). Ponadto oddano do użytkowania budynek przedszkola,
żłobka i nowoczesnej kuchni z pomieszczeniami przyległymi oraz stołówką. W nowym
budynku 1 września 2020 r. po raz pierwszy odbyły się zajęcia pięciu grup przedszkolnych.
„Rewitalizacja parku w Stanisławowie” - Zakres rzeczowy zadania obejmował: remont
i przebudowę istniejących alejek parkowych oraz wykonanie dodatkowych alejek po
wydeptanym śladzie – z płyt betonowych; wykonanie placu w centralnej części parku z kostki
granitowej w kształcie kwadratu; wykonanie parkingu dla samochodów wzdłuż północnej
krawędzi parku; renowację wokół pomnika znajdującego się w południowej części parku wraz
z przebudową przyległych alejek; zamontowanie oświetlenia w postaci lamp parkowych; zakup
i zamontowanie małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna);
uporządkowanie zieleni parkowej. Łączna wartość za wykonanie zadania wyniosła
1 016 744,20 zł.
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych
w budynkach na terenie Gminy Stanisławów” – w dniu 21.09.2020 r. podpisano umowę
z Wykonawcą prac tj. firmą HEK Sp. z o. o. z Gawłowa, 05-190 Nowe Miasto. Projektem są
objęte następujące prace: wymiana urządzeń grzewczych wraz z termomodernizacją budynków
przy ul. Zachodniej i Lubelskiej oraz modernizacja źródła ciepła w świetlicy wiejskiej
w Cisówce. Poza tym, projektem było objęte przygotowanie dokumentacji technicznej
wykonanie audytów energetycznych oraz audytów powykonawczych, nadzór inwestorski oraz
12

promocja projektu. Termin zakończenia projektu przypada na 30 marca 2021 roku. Koszt
realizacji zadania budowlanego wynosi: 925 204,52 zł.
„Budowa sali gimnastycznej w Ładzyniu” – zakres zadania obejmuje budowę sali
gimnastycznej wraz ze świetlicą, magazynkiem, toaletami, szatniami z natryskami
o powierzchni użytkowej: 477,06m², przebudową istniejącej kotłowni na paliwo stałe na
kotłownię na gaz propan – butan wraz z wykonaniem instalacji gazowej i montażem zbiorników
na gaz oraz wymianą instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku Szkoły
Podstawowej. Koszt zadania to kwota: 1 998 663,09 zł. Umowę podpisano dnia 30.12.2020 r.
Planowany termin zakończenia zadania: 28.02.2023 r. Inwestycja będzie realizowana przez
ponad 2 lata.
Nowe nakładki asfaltowe:


„Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Stanisławowie” – wykonano przebudowę
ulicy o długości 0,278 km. Łączna wartość prac 147 567,32 zł, w tym dotacja
w wysokości: 53 786,00 zł,



„Przebudowa drogi Prądzewo-Kopaczewo” – w ramach zadania wykonano nakładkę
asfaltową o długości 0,770 km. Łączny koszt robót wyniósł 251 992,44 zł,



„Przebudowa drogi w miejscowości Suchowizna” – wykonano nakładkę asfaltową
wraz z wyrównaniem i utwardzeniem poboczy o długości 0,700 km. Koszt robót
wyniósł 188 952,60 zł,



„Przebudowa drogi w miejscowości Goździówka” – wykonano odcinek drogi
o długości 0,6625 km wraz z wyrównaniem i utwardzeniem poboczy oraz regulacją
zaworów wodociągowych. Koszt robót wyniósł 399 716,74 zł w tym dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 145 000,00 zł.

2. Pozostałe inwestycje:


„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów, ul. Miła
w Stanisławowie” – wybudowano sieć wodociągową o długości 310 mb. i średnicy
Ø110 PVC wraz z montażem dwóch hydrantów. Koszt robót wyniósł 51 965,04 zł,



„Przebudowa chodników w miejscowości Rządza i Stanisławów” – wykonano chodnik
w Stanisławowie na ul. Cmentarnej o pow. 948 m2 oraz zjazdy o pow. 294 m2 oraz
chodnik w miejscowości Rządza od strony drogi krajowej nr 50. Łączna kwota
wykonania tych prac wyniosła 357 918,28 zł,



„Wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach gminnych na terenie Gminy
Stanisławów” – w ramach zadania wymieniono pokrycia dachowe na budynkach
gminnych w miejscowościach Szymankowszczyzna i Cisówka z pokryć z płyt
azbestowo-cementowych na pokrycia z blachy wraz z koniecznymi pracami
towarzyszącymi. Łączny koszt robót wyniósł 148 258,38 zł,



„Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego
Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica” – projekt zrealizowany
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w partnerstwie, w ramach którego na budynkach mieszkalnych z terenu Gminy
Stanisławów wykonano dostawę, montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem
instalacji odnawialnych źródeł energii: 23 zestawów kolektorów słonecznych oraz
13 instalacji fotowoltaicznych. 70% kosztów netto zostało dofinansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe koszty instalacji i nadzoru
inwestorskiego zostały pokryte przez mieszkańców gminy będących Beneficjentami
ostatecznymi, natomiast koszty dokumentacji projektowej, studium wykonalności,
prowadzenia sekretariatu projektu zostały pokryte ze środków gminy,


„Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie – etap
II” – wykonano konserwację płyty boiska do piłki nożnej, zabezpieczono podmurówkę
i uzupełniono nawierzchnię sztuczną trawą, uzupełniono piłkochwyty wokół boiska,
dobudowano część ogrodzenia boiska od strony OSP Stanisławów, zakupiono stojak na
rowery. Wartość robót wyniosła 80 161,20 zł w tym dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury
Sportowej MAZOWSZE 2020” w wysokości 60 000,00 zł.

Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Stanisławów.
W ramach tego zadania w 8 miejscowościach zamontowano przewód oświetlenia ulicznego,
lampy oświetleniowe, w niektórych przypadkach zamontowano również słupy, na których
zainstalowano lampy.
3. Zadania zrealizowane w 2020 roku przy współfinansowaniu ze środków
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”:


„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisówka” - w ramach
zadania zakupiono wyposażenie m.in.: witrynę chłodniczą, kuchnię gazową, kuchenkę
mikrofalową, mikser, okap i inne drobne wyposażenie kuchni oraz sprzęt do sprzątania.
Łączna kwota całości zadania wyniosła 15 111,38 zł w tym środki z MIAS
MAZOWSZE 2020 w wysokości 7 555,69 zł,



„Zagospodarowanie terenu przy OSP w Rządzy” – w ramach zadania na terenie przy
OSP w Rządzy stanęła przestronna altana wraz z elementami małej architektury tj.
z drewnianymi ławkami oraz stołem. Ułożono także kostkę brukową pod altaną. Łączny
koszt całości prac 20 013,14 zł w tym środki z MIAS MAZOWSZE 2020 w wysokości
10 000,00 zł,



„Wykonanie placu zabaw w miejscowości Lubomin” – w ramach zadania zakupiono
i zamontowano następujące wyposażenie: plac zabaw Trzy Wieże, piaskownicę,
huśtawkę podwójną, bujak na sprężynie, ważkę, tablicę informacyjną, koszt na śmieci.
Łączny koszt całości prac 20 000,00 zł w tym środki z MIAS MAZOWSZE 2020
w wysokości 10 000,00 zł,



„Podwieszenie linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Mały
Stanisławów” – w ramach zadania na istniejących słupach zamontowano oprawy
oświetlenia drogowego i skrzynie SON. Łączny koszt całości prac 9 800,00 zł w tym
środki z MIAS MAZOWSZE 2020 w wysokości 4 900,00 zł,
14



„Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ładzyń” – w ramach zadania zamontowano
2 altany wraz z wbudowanymi ławkami i podłogą, ławki parkowe oraz nasadzono
roślinność – 4 klony. Łączny koszt całości prac 19 999,70 zł w tym środki z MIAS
MAZOWSZE 2020 w wysokości 9 999,85 zł.

4. Dokumentacja projektowa opracowana lub zlecona do opracowania w 2020 roku:


Projekty dotyczące budowy linii oświetlenia drogowego lub podwieszenia nowych
punktów świetlnych na terenie Gminy w tym:
-

opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego
i podwieszenie lamp na istniejących stanowiskach słupowych w miejscowości
Pustelnik (ul. Graniczna, ul. Nadrzeczna, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Jaskółki,
1 lampa przy ul. Szkolnej) – wartość wszystkich projektów dla miejscowości
Pustelnik 22 140,00 zł,

-

opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego
w miejscowości Wólka Czarnińska (wzdłuż dr. gminnej nr ew. 470 oraz wzdłuż
drogi powiatowej) – wartość projektów 10 455,00 zł,

-

opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego
w miejscowości Wólka Piecząca (wzdłuż drogi gminnej o nr ew. 97) – wartość
projektu 5 305,00 zł,

-

opracowanie dokumentacji projektowej na podwieszenie linii napowietrznej
oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych w miejscowości
Stanisławów (wzdłuż drogi powiatowej – ul. Sokólska) - wartość projektu
3 690,00 zł,

-

opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii napowietrznej
oświetlenia ulicznego na projektowanych stanowiskach słupowych
w miejscowości Stanisławów (wzdłuż drogi powiatowej – ul. Sokólska) wartość projektu 7 380,00 zł,



Projekt przebudowy ulicy Kwiatowej w miejscowości Stanisławów – kontynuacja
z 2016 roku. Łączna długość inwestycji: 809,39 m. Wartość projektu 25 133,82 zł,



Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wólka Konstancja. Długość
zaprojektowanego odcinka drogi 958 m. Wartość projektu 9 686,56 zł.

5. Pozyskane środki zewnętrzne
Fundusze zewnętrzne zarówno pochodzące ze środków Unii Europejskiej jak i środków
krajowych otworzyły przed Gminą Stanisławów szersze perspektywy finansowania projektów
ważnych dla naszej społeczności lokalnej. Rok 2020, to kontynuacja bardzo dużego wsparcia
inwestycji gminnych środkami zewnętrznymi. Gmina, wykorzystując wsparcie zewnętrzne,
podjęła się realizacji dużych i kosztownych inwestycji, a także mniejszych, ale równie ważnych
dla mieszkańców naszej gminy. Łącznie w roku 2020 udało się pozyskać dotacje na łączną
kwotę prawie 5 milionów złotych.
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Pozyskane środki zewnętrzne w 2020 r.

1.

Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Goździówka (Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego)

2.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pustelniku

50 000,00

3.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ładzyniu

100 000,00

4.

Dotacja z Budżetu Państwa na budowę i wyposażenie żłobka - środki w
ramach programu rządowego "MALUCH+"

528 000,00

5.

Środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw pozyskane dla
pięciu sołectw z terenu gminy (Cisówka, Lubomin, Ładzyń, Mały
Stanisławów i Rządza)

42 455,54

6.

Środki z MUWM na modernizację kompleksu sportowego przy ul. Armii
Krajowej w Stanisławowie - II etap (Mazowiecki Instrument Wsparcia
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020)

60 000,00

7.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na demontaż wyrobów zawierających azbest

36 939,90

8.

Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"

5 133,47

9.

Dopłata z Budżetu Państwa do transportu publicznego

10.

Dotacja z UMWM na zakup wyposażenia dla OSP w Pustelniku - zakup
piły ratowniczej

11.

Dotacja z Budżetu Państwa na zakup laptopów dla szkół w ramach
programu "Zdalna szkoła+"

75 000,00

12.

Grant ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego
"Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" - zdalna Szkoła - wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego

52 859,23

13.

Środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa dla szkół z terenu gminy
pozyskane w ramach projektu "Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół
podstawowych w Gminie Stanisławów"

329 346,60

14.

Środki z Unii Europejskiej na termomodernizację budynków Szkoły
Podstawowej i sali gimnastycznej w Stanisławowie - ostateczne
rozliczenie inwestycji realizowanej w 2019 r.

563 481,83

15.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tzw. I tarcza
antykryzysowa dla samorządów

963 520,00

16.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tzw. II tarcza
antykryzysowa dla samorządów

17.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń
grzewczych w budynkach gminnych

18.

Sprężarka dla OSP Stanisławów

145 000,00

39 479,94
5 350,00

2 000 000,00
782 574,34
35 572,00
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Dron z kamerą termowizyjną dla OSP Rządza

12 199,00

20

Zestaw hydrauliczny dla OSP Rządza

54 900,00

21.

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Stanisławów

22.

Komplety ubrań i sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP
Czarna i OSP Lubomin

19.

23.

24.

25.

Sprzęt i odzież strażacka dla jednostek OSP Czarna, OSP Lubomin, OSP
Pustelnik i OSP Stanisławów
Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do
nauczania zdalnego, program partnerski Gminy Stanisławów z
Samorządem Województwa Mazowieckiego, zakup wyposażenia
pracowni językowej dla Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Stanisławowie
RAZEM

110 000,00
26 000,00
51 000,00

30 000,00

53 786,00
6 152 597,85

6. Realizacja funduszu sołeckiego w 2020 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 499 807,42 zł tj.
o prawie 16 tys. więcej niż w 2019r. . Z funduszu sołeckiego zrealizowano następujące
przedsięwzięcia:







DROGI (remont dróg, projekty drogowe, chodniki, zakup destruktu i tłucznia,
wykonanie przepustów itp.) – łączna kwota: 336157,50 zł ( więcej o 51 715,67 niż
w 2019r.),
OŚWIETLENIE (budowa oświetlenia ulicznego) – łączna kwota: 90 197,85 zł,
OSP (zakup wyposażenia, i umundurowania) – łączna kwota wydatków: 16 633,95 zł,
INTEGRACJA (organizacja wiejskich imprez integracyjnych) – łączna kwota: 2 432,33
zł,
INNE (m.in. zakup materiałów do wykonania altany, zakup wyposażenia, wykonanie
podbitki w budynku świetlicy lub innych prac porządkowych we wsiach,) łączna kwota:
54 385,70 zł.

7. Postępowania przetargowe w 2020 roku powyżej 30 000 euro
 Przebudowa dróg gminnych – zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej
w miejscowości Suchowizna. Zawarto umowę z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego oraz ALTOR Sp. z o. o.
z Mińska Mazowieckiego,
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 Dostarczenie i wbudowanie żwiru, tłucznia, destruktu i kruszywa betonowego dla
Gminy Stanisławów w 2020/2021 roku z podziałem na zadania:
-

Zadanie nr 1 – dostawa żwiru – MESTA, Arkadiusz Hiszpański z Poświętnego,

-

Zadanie nr 2 – dostawa tłucznia –
z Poświętnego,

-

Zadanie nr 3 – dostawa destruktu – MESTA, Arkadiusz Hiszpański
z Poświętnego,

-

Zadanie nr 4
z Poświętnego,

dostawa kruszywa –

MESTA, Arkadiusz Hiszpański

MESTA, Arkadiusz Hiszpański

 Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Stanisławowie – umowę zawarto z firmą
„CZYSTOŚĆ” Sp. jawna Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid z Wołomina,
 Budowa przedszkola i żłobka w Stanisławowie – etap II – umowę zawarto z firmą
ADIMEX Sp. z o. o. Sp. komandytowa z Warszawy Wesołej,
 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów, ul. Miła, Stanisławów
– umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym SANBUD, Stara
Niedziałka, Mińsk Mazowiecki,
 Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych
w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów – umowę podpisano z firmą
HEK Sp. z o. o. z Gawłowa,
 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Stanisławów na okres
od 01 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku – umowę podpisano z firmą Usługi
Transportowe – Przewóz Osób Bogdan Raniszewski z Wyszkowa,
 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości
1 370 000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
– umowę podpisano z Bankiem Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim Oddział
Stanisławów,
 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 950 000,00
zł przeznaczonego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
Stanisławów w 2020 r. w związku z realizacją zadanie „Budowa budynku przedszkola
i żłobka w Stanisławowie” – umowę podpisano z Bankiem Spółdzielczym w Mińsku
Mazowieckim Oddział Stanisławów,
 Przebudowa chodników w miejscowości Rządza i Stanisławów – umowę podpisano
z firmą KOSTEX Rafał Czerepiński z Rudzienka,
 Wymiana
pokryć
dachowych
azbestowych
na
budynkach
gminnych
w Szymankowszczyźnie i Cisówce – umowę podpisano z Przedsiębiorstwem
Remontowo – Budowlanym Łukasz Ostrowski z Węgrowa,
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 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo – umowę podpisano
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej,
 Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Ładzyń – umowę podpisano z firmą
ADIMEX Sp. z o. o. Sp. komandytowa z Warszawy Wesołej,
 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goździówka – zawarto umowę
z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska
Mazowieckiego oraz ALTOR Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego,
 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Stanisławów – zawarto umowę z firmą PROGRES Maciej Borowiecki
z Sulejówka,
 Dostawa oleju opałowego do jednostek znajdujących się na terenie Gminy Stanisławów
– umowę podpisano z firmą F.T.H.U. EURODOREX Sp. J. z Wyszkowa.
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Informacja o stanie mienia komunalnego.
Grunty stanowiące własność Gminy stanowią ogółem powierzchnię 197,3123 ha w tym:





grunty zajęte pod drogi gminne stanowią powierzchnię 164,0243 ha,
grunty rolne stanowią powierzchnię 11,1208 ha,
grunty leśne stanowią powierzchnię 9,4560 ha,
grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią powierzchnię 12,7112 ha,

z tego grunty przekazane w wieczyste użytkowanie stanowią powierzchnię 5,9796 ha – składają
się na nie:
 grunty rolne o powierzchni 3,6000 ha, stanowiące ogródki działkowe – działka
nr 35 położona w Stanisławowie,
 grunty zabudowane o powierzchni 2,3796 ha położone w miejscowościach:
o Ładzyń działka Nr 688/1 – sklep GS,
o Stanisławów działka Nr 2416/5 – sklep GS Nr 1,
o Stanisławów działka Nr 3006/3 – SKR stacja paliw,
o Stanisławów działka Nr 3006/4 – SKR sklep ogrodniczy,
o Stanisławów działka Nr 3004/2 – baza GS,
o Stanisławów działka Nr 3004/4 – baza GS.
W 2020 roku w drodze komunalizacji decyzją Wojewody Mazowieckiego, Gmina Stanisławów
otrzymała nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Pustelnik – działki o numerach
ewidencyjnych: 644 o powierzchni 0,9900 ha i 671 o powierzchni 0,0277 ha.
Sprzedano cztery działki w następujących miejscowościach:



Jedną działkę w miejscowości Choiny o powierzchni 0,0843 ha,
Trzy działki w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo o łącznej powierzchni 0,3200 ha.

W zasobie gminy w 2020 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne:










budynek Urzędu Gminy,
budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie,
budynek Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie,
budynek Apteki w Stanisławowie,
budynek OSP w Pustelniku,
budynek OSP w Ładzyniu,
budynek świetlicy wiejskiej w Cisówce,
budynek świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej,
budynek świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie.

W roku 2020 zasób mieszkaniowy gminy obejmował 10 mieszkań:




w Stanisławowie przy ul. Lubelskiej 4 – w budynku znajdują się 4 mieszkania,
w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5 – w budynku znajdują się 4 mieszkania,
w Stanisławowie przy ul. Szkolnej 6 – w budynku znajdują się 2 mieszkania.
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Oświata i edukacja
Oświata jest jednym z podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego.
Funkcjonowanie szkół i przedszkoli w roku 2020 było zdeterminowane wystąpieniem pandemii
Covid 19. Od 12 marca nastąpiło ograniczenie w funkcjonowaniu szkół. W okresie od 12 marca
do 25 marca zajęcia lekcyjne były całkowicie zawieszone. Od 25 marca do końca roku
szkolnego 2019/2020 nauczanie odbywało się z wykorzystaniem technik i metod nauczania na
odległość (nauczanie zdalne). Od 18 maja mogły funkcjonować przedszkola, od 25 maja
w szkołach odbywały się zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla klas I-III oraz indywidualne
konsultacje dla chętnych uczniów klas VIII zaś od 1 czerwca dla uczniów pozostałych klas.
W dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. odbyły się egzaminy ośmioklasisty. Od 1 września rok
szkolny 2020/2021 rozpoczęły w trybie stacjonarnym wszystkie grupy przedszkolne oraz
wszyscy uczniowie szkół podstawowych. Jednak w szkołach podstawowych już od
26 października klasy IV-VIII rozpoczęły nauczanie zdalne zaś od 9 listopada klasy I-III.
W roku 2020 kontynuowano działanie inwestycyjne mające na celu rozwój bazy oświatowej na
terenie gminy. Prowadzono również szereg działań mających na celu pozyskanie środków
finansowych na zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez uczniów i nauczycieli
do nauki na odległość. Podejmowano starania mające na celu uruchomienie Gminnego Żłobka
w Stanisławowie.
1. Szkoły
W gminie w roku 2020 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.

We wszystkich szkołach podstawowych były zorganizowane oddziały przedszkolne.
Podstawowe informacje:







wydatki na oświatę wynosiły 10 656 041,81 zł, z czego 7 627.966 zł ( 71,58%) pokryte
zostało z subwencji oświatowej oraz dotacji przedszkolnej, przekazanej z budżetu
państwa,
według stanu na 30 wrześniu 2020 r. do szkół i przedszkoli uczęszczało 946 uczniów
i wychowanków, w tym do:
- szkół podstawowych - 673,
- oddziałów przedszkolnych – 112,
- przedszkoli – 150,
średnia liczebność klasy (oddziału) wynosiła 20,13 osób,
na jednego nauczyciela przypadało średnio 10,71 uczniów i wychowanków.

W poszczególnych szkołach zatrudniono:



Zespół Szkolny w Stanisławowie 50,86 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty),
Szkoła Podstawowa w Pustelniku 22,03 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty),
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Zespół Szkolny w Ładzyniu 15,39 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty).

Średnio dla ok 320 uczniów dokonywano zakupu biletów miesięcznych.
55 uczniów otrzymywało stypendia szkolne.
W 2020 r. szkoły ukończyło 90 absolwentów szkół podstawowych.
2. Wyniki działań edukacyjnych
Średnie wyniki szkół z egzaminu w kl. VIII w rok 2020
Język polski

Matematyka

w%
Szkoła
Podstawowa
w Stanisławowie

w%

Język angielski
w%

Język rosyjski
w%

56

45

48

44

Szkoła
Podstawowa
w Pustelniku

47

38

35

nie dotyczy

Szkoła
Podstawowa
w Ładzyniu

63

54

66

nie dotyczy

Średnia gminna

54

44

46

44

Średnia
powiatowa

61

49

58

43

Średnia
wojewódzka

62

51

59

47

Średnia krajowa

59

46

54

48

Konkursy i olimpiady
W roku 2020 uczniowie brali udział i odnotowali pewne sukcesy w różnych konkursach
i olimpiadach. Oto niektóre z nich:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie:
 uczennica klasy II – III miejsce w IX Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania
w Mińsku Mazowieckim,
 uczennica klasy VI - wyróżnienie w IX Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania
w Mińsku Mazowieckim.
Szkoła Podstawowa w Pustelniku:
 uczennica klasy VII
zajęła II miejsce w Powiatowym konkursie literacko
artystycznym,
 uczeń klasy VIII zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego
z języka polskiego.
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3. Przedszkola
Na terenie gminy Stanisławów zlokalizowanych jest 5 przedszkoli, w tym 2 publiczne
prowadzone przez Gminę Stanisławów, 3 niepubliczne oraz jeden niepubliczny punkt
przedszkolny. W Stanisławowie znajduje się: Przedszkole Gminne w Zespole Szkolnym,
Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Dolina” oraz Przedszkole Niepubliczne „Raj Malucha”,
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 220,
w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 130.

W przedszkolach gminnych było przygotowanych 150 miejsc dla wychowanków, do tych
przedszkoli uczęszczało 144 dzieci.
4. Projekt „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie
Stanisławów”.
W roku 2020 w partnerstwie z Grupą Szkoleniowo Doradczą EUROPLUS Sp. z o.o.
realizowała projektu pod nazwą „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie
Stanisławów”. Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021. Przedmiotem projektu jest
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,
 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.
Od początku realizacji projektu do końca roku 2020 zrealizowano łącznie 3943 godziny, na
realizację zajęć w szkołach wydatkowano łącznie 299 086,33 zł.
W ramach projektu zakupiono sprzęt IT: min. 75 komputerów przenośnych
z oprogramowaniem, 6 mobilnych szafek na laptopy, 3 monitory interaktywne, 24 tablety,
urządzenie wielofunkcyjne i drukarkę laserową. Dokonano zakupów pomocy dydaktycznych
do pracowni przedmiotowych min. roboty, mapy, gry i pomoce do nauki języka angielskiego,
gry i pomoce do nauki matematyki, mikroskopy, preparaty, szachy wraz z zegarami, pomoce
do fizyki i chemii.
Łącznie na zakup sprzętu IT i pomocy dydaktycznych dla szkół w roku 2020 wydatkowano
577060,02 zł
Rozpoczęto realizację wyjazdów edukacyjnych. Zrealizowano łącznie 5 wyjazdów do Centrum
Nauki Kopernik na kwotę łączną 16 659,21 zł.
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Rozpoczęto realizację szkoleń dla nauczycieli. Na realizację szkoleń wydatkowano łącznie
18 525,60 zł.
5. Jednostki oświatowe Gminy Stanisławów, poza działaniami edukacyjnymi,
prowadziły wiele działań wychowawczo-integracyjnych i profilaktycznych.
Działalność szkół w sferze wychowawczej, profilaktycznej, i integracyjnej były znacznie
utrudnione ze względu na epidemię Covid -19. Przez wiele miesięcy nauka odbywała się
zdalnie.
Do najważniejszych z nich należało:
 realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego „Trzy koła” w kl. I-VIII,
 realizacja programu profilaktyczno -wychowawczego „Spotkania z Leonem” kl. I-III,
 cykl spotkań prowadzonych przez pedagogów i wychowawców na temat
„Bezpieczeństwo w sieci” w kl. I – VIII,
 cykl zajęć dotyczących cyberprzemocy dla klas IV – VIII,
 zajęcia w ramach kół teatralnych - przedstawienie dla przedszkola i kl. I-III
„Bezpiecznie korzystaj z urządzeń elektrycznych”, uroczystości związane z dniem
Babci i Dziadka,
 elementy programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz inaczej” klasy I-III,
 elementy akcji edukacyjnej „Bądź superbohaterem” klasy I-III,
 całoroczna zbiórka zużytych baterii i plastikowych korków w ramach współpracy
z firma Reba O.O.S.A. pod hasłem „Edukujemy - Pomagamy”,
 konkurs dotyczący profilaktyki dla klas IV – VIII „Moja złość” (online),
 konkurs „Bankowcy dla edukacji” (online),
 organizacja gminnego konkursu plastycznego „Piękna Niepodległa. Solidarni
w epidemii”,
 organizacja szkolnego konkursu plastycznego „Dzień Drzewa”,
 zorganizowanie tygodniowego zimowiska w Poroninie dla klas IV – VIII,
 udział w Dniach Kultury Ziemi Pustelnickiej w tym Zawody Latawcowe,
 narodowe czytanie 2020,
 udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 2020.
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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 2020 priorytetem stało się wzmocnienie działań
poprawiających stan dróg gminnych oraz przeciwdziałanie znaczącym podwyżkom cen usług
komunalnych.
1. Sieć wodociągowo – kanalizacyjna
Długość sieci wodociągowej na koniec 2020 roku wynosiła 176,403 km i zwiększyła się
w stosunku do 2019 r. o 309,6 mb. W 2020 roku do sieci wodociągowej było przyłączonych
2938 szt. przyłączy. Liczba nowych przyłączy wyniosła 17.
Długość sieci kanalizacji sanitarnej w 2020 r. wynosiła 24,22 km. W 2020 roku nie powstały
nowe odcinki sieci kanalizacyjnej. Liczba przyłączy kanalizacyjnych na koniec 2020 r.
wynosiła 602 szt.
Ścieki doprowadzone do oczyszczalni ścieków w Retkowie
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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 2020 roku miały na celu po pierwsze poprawę przejezdności dróg,
a po drugie przygotowanie podłoża pod przyszłe prace związane z wykonywaniem nakładek
bitumicznych. W 2020 roku wykonano prawie 2,6 km nowych nakładek asfaltowych, prawie
8 km utwardzeń dróg destruktem oraz utwardzono tłuczniem ponad 1 km dróg gminnych.
Oznacza to, iż w ciągu ostatniego roku przybyło razem ok 11,5 km dróg utwardzonych – czyli
ok 19 % dotychczasowego stanu dróg gminnych. Celem strategicznym Gminy jest podwojenie
stanu dróg utwardzonych do ok 60 % ogółu dróg Gminnych.
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Budowa nowych odcinków dróg asfaltowych
Na budowę nowych odcinków dróg wydano w 2020 r. kwotę ponad 1 miliona zł.
Wykonano nakładki asfaltowe w 4 miejscowościach o długości ponad 2,5 km.
Rok
2020
2020
2020
2020

Wykonanie nakładek asfaltowych
miejscowość
ulica
Stanisławów
Mickiewicza
Suchowizna
Goździówka
Pradzewo-Kopaczewo
Razem km

długość km
0,3
0,77
0,76
0,76
2,59

Utwardzanie i naprawy dróg gminnych
Na remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych tj. dowóz żwiru, destruktu i kruszywa,
profilowanie dróg równiarką wydano w 2020 r. kwotę 786 274,11 zł. Z tych środków wykonano
5 800 m nowych odcinków dróg destruktowych w 13 miejscowościach, 1150 m dróg
utwardzonych tłuczniem w 5 miejscowościach, 300 – gruzem w 2 miejscowościach i 440
żwirem w 6 miejscowościach. Ponadto zakupiono 90 ton destruktu na uzupełnienie ubytków
na drodze w Łęce, 60 ton gruzu na naprawę drogi w Goździówce i 30 ton na drogę w Wólce
Czarnińskiej.
Pozostałe działania związane z drogami dotyczyły wydania następujących decyzji:






29 decyzji dotyczących zjazdów z posesji na drogę gminną,
26 decyzji dotyczących ogrodzenia działek,
65 decyzji dotyczących umieszczenia urządzeń w pasie drogowym,
21 decyzje dotyczące rocznych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
31 decyzje na zajęcie pasa drogowego.

3. Odpady Komunalne
Rok 2020 w zakresie odbioru odpadów komunalnych był dla naszej gminy wyjątkowo trudny
z powodu perturbacji związanych z firmą Eko Sam Bis, która wystąpiła z wnioskiem o znaczną
podwyżkę cen odbioru odpadów, na co Gmina nie chciała przystać. W wyniku twardych
negocjacji doprowadziliśmy do utrzymania cen za odpady przez większość roku. Niestety pod
koniec 2020 roku musieliśmy podnieść cenę odbioru odpadów do poziomu 19 zł w przypadku
braku kompostownika i 17 zł w przypadku deklaracji o posiadaniu kompostownika. Stawki te
są i tak jednymi z najniższych w całym powiecie mińskim, co uznajemy za sukces.
Jednocześnie podjęto działania zmierzające do zaktualizowania liczby osób objętych
obowiązkiem złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
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Informacja o realizacji polityk, strategii, programów
Działania realizowane w politykach, strategiach i programach, 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 2020 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 2016r. 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 Ograniczenia Niskiej Emisji 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.),
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stanisławów na lata
2016 – 2021 (Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia
27 października 2016 r.),
Roczny program współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
(Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2019 r.),
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na rok 2020 (Uchwała
Nr XII/100/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2019 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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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 2020 jednym
z podstawowych kierunków działań Gminy Stanisławów. Był to rok rekordowego wsparcia dla
działalności OSP oraz początek realizacji wieloletniego programu rozwoju OSP w Gminie
Stanisławów, jednego z największych tego typu programów w polskich gminach wiejskich,
programu który 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.
Stan liczbowy druhów w poszczególnych jednostkach OSP na koniec 2020 roku
Czarna

Lubomin

Ładzyń

Pustelnik

Rządza

Stanisławów

Liczba członków
zwyczajnych

36

32

40

49

40

59

Liczba członków
honorowych

5

4

6

4

0

4

Liczba członków
wspierających

2

0

26

20

1

18

Mogący brać udział
w akcjach

20

22

24

29

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 2020
Jednostka
Rok
OSP Czarna
OSP Lubomin
OSP Ładzyń
OSP Pustelnik
OSP Rządza
OSP Stanisławów
Razem

Miejscowe
zagrożenia

Pożary

Alarmy
fałszywe

Ogółem

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

8
2
6
21
11
27
75

1
4
6
12
7
27

6
3
16
14
16
48
103

5
2
35
17
6
50

0
0
0
4
1
2
7

1
0
1
1
1
4

14
5
22
39
28
77
185

7
6
43
30
14
81
181

57

115

8

Wydatki poniesione z tytułu ochrony przeciwpożarowej w roku 2019 i 2020.
OSP Stanisławów
wydatki bieżące
wydatki
inwestycyjne
fundusz sołecki
dotacja celowa

112 360,77

OSP
OSP Rządza OSP Ładzyń
Pustelnik
44 207,41
45 638,15
93 615,55

OSP
OSP Czarna
Lubomin
25 498,37
14 214,59

-

200 000,00

-

189 860,00

-

-

370 000,00

-

-

-

77 624,00

16 633,95
-

dofinansowanie UMWM (wydatki
inwestycyjne)

-

50 000,00

-

100 000,00

-

-

dofinansowanie UMWM (wydatki
bieżące)

-

5 350,00

10 000,00

-

-

-

482 360,77

299 557,41

55 638,15

383 475,55

103 122,37

30 848,54

Razem:

Wydatki bieżące w roku 2020
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 2020
 rozbudowa garażu i remizy OSP w Stanisławowie,
 zakup lekkiego samochodu bojowego dla jednostki OSP w Pustelniku,
 zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP w Ładzyniu,
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Dotacje z budżetu Gminy na prace związane z rozbudową, przebudową i pracami
towarzyszącymi strażnic:
 OSP Lubomin 77.624,00 zł
 OSP Stanisławów 370.000,00 zł
Pozostała działalność OSP
Zawody Gminne OSP oraz cykliczne ćwiczenia „Bezpieczna Gmina” nie odbyły się z powodu
panujących obostrzeń związanych z wybuchem pandemii COVID-19.

Druhowie zaangażowani byli w rozwożeniu maseczek dla mieszkańców gminy.

Druhowie z jednostki OSP Ładzyń z uwagi na fakt posiadania karetki, dysponowani
byli także do działań związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19 i wspomagali swoimi
działaniami pogotowie ratunkowe w Siedlcach (izolowane zdarzenia medyczne) oraz
transportu mieszkańców gminy.
2. Przestępczość w gminie
Na terenie Gminy Stanisławów znajduje się komisariat policji, który swym zasięgiem obejmuje
trzy gminy: Dobre, Jakubów, Stanisławów.
Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2020 r. na terenie gminy było prowadzonych 107
postępowań przygotowawczych. W przypadku 51 postępowań organy prowadzące
postępowanie stwierdziły wypełnienie znamion czynów zabronionych. Wykryto sprawców 39
przestępstw a zatem wykrywalność wyniosła 76%.
Liczba przestępstw w zakresie kategorii najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa
Liczba
stwierdzonych
przestępstw

Liczba przestępstw w których
wykryto sprawców

Wykrywalność

kradzieże

5

2

40

kradzieże z włamaniem

6

1

17

bójki i pobicia

1

1

100

uszkodzenia ciała

1

1

100

uszkodzenia mienia

5

4

80

zabór pojazdów

0

0

0

Kategoria przestępstwa

w%

Zdarzenia drogowe w roku 2020:




liczba zdarzenia drogowych – 76 ( w tym: kolizje – 74, wypadki – 2)
ranni – 1,
zabici – 1.
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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 2020 roku GOPS udzielił wsparcia 301 osobom, co stanowiło 4,47% 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 były kolejno: długotrwała lub ciężka
choroba (60 rodzin), niepełnosprawność (52 rodziny), bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (50 rodzin), ubóstwo (48 rodzin),
alkoholizm (21 rodziny), bezrobocie (14 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa w tym
wielodzietność (12 rodzin), przemoc w rodzinie (7 rodzin).
Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w 2020 r. wyniosła
284 654,91 zł. z czego zasiłek stały dla 16 osób – 102 972,48 zł., zasiłek okresowy dla 6 osób
-12 900 zł., zasiłek celowy dla 91 rodzin – 168 782,43 zł. Ponadto przyznano świadczenie
niepieniężne z pomocy społecznej w formie posiłku - obiady w szkole dla 44 uczniów
o wartości 7 608 zł. W 2020 r. gmina ponosiła odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
7 osób. Kwota odpłatności wyniosła 176 704,09 zł. W ramach wspierania rodziny i pieczy
zastępczej gmina poniosła odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wys. 6 298,42 zł.
W roku 2020 liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze wyniosła 833. Całkowita
kwota przyznanego świadczenia wychowawczego wyniosła 8 449 154,40 zł. Liczba rodzin
pobierających zasiłek rodzinny wyniosła 358. Kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami
ogółem wypłaconych w ciągu roku wyniosła 2 022 580,35 zł. Ze świadczeń alimentacyjnych
skorzystało 20 osób (16 rodzin). Kwota przyznanych świadczeń wynosi 91 700, 00 zł.
Wypłacono 950 świadczeń w ramach programu „Dobry Start” na kwotę 285 000,00 zł.
Udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 28 uczniów na kwotę 20 880,00 zł.
oraz 5 uczniom przyznano zasiłek szkolny na łączną kwotę 3550,00 zł. Ponadto przyznano
dodatek mieszkaniowy na kwotę 1738,31 zł. dla jednej osoby oraz przyjęto 37 wniosków
o wydanie Karty Dużej Rodziny.
W roku 2020 gmina Stanisławów uczestniczyła w programie rządowym „Posiłek w szkole
i w domu”, którym objęto 127 osób, w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 20142020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym którym objęto 402 osób, Programie wieloletnim „Senior+” na lata 2015 – 2020
którym objęto 42 seniorów oraz w Programie „Wspieraj seniora” którym objęto 4 osoby.
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W Gminie Stanisławów środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki
społecznej wyniosły w 2020 roku 12 414 739,31 zł.
1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy na lata 2016 -2020.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016 – 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/109/2016 Rady Gminy
Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016 roku. 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.
Cel główny realizowany jest przez cele szczegółowe, którymi są: skuteczne i efektywne
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wzmacnianie rozwoju systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar
i świadków przemocy w rodzinie; edukacja społeczna i promocja działań na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; podnoszenie i doskonalenie umiejętności kadry,
rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej oraz zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie.
Na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Stanisławów działa Zespół
Interdyscyplinarny. W roku 2020, Zespół Interdyscyplinarny odbył 15 posiedzeń, powołał
10 grup roboczych do indywidualnej pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą. Członkowie
grup roboczych diagnozowali sytuację w rodzinach zagrożonych przemocą, podejmowali
działania profilaktyczne, zapewniali rodzinom wsparcie psychologiczne, terapeutyczne,
kierowali na terapię małżeńską, mediacje. Prowadzili systematyczny monitoring sytuacji rodzin
dotkniętych przemocą, informowali osoby, co do których zachodziło podejrzenie, że
doświadczają przemocy o przysługujących im prawach, możliwych formach pomocy.
Rodzinom dotkniętym przemocą, w których wychowują się małoletnie dzieci zapewniano
wsparcie asystenta rodziny. W roku 2020, Zespół Interdyscyplinarny prowadził procedurę
„Niebieskie Karty” w 22 rodzinach. Skierował do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 6 wniosków o wgląd w sytuację małoletnich dzieci, jedno
zawiadomienie o możliwości popełnienie przestępstwa znęcania się nad małoletnim oraz jeden
wniosek o zobowiązanie osoby co do której zachodzi podejrzenie, że stosuje przemoc
w rodzinie, do stacjonarnego leczenia psychiatrycznego. Wobec 6 osób podjęto działania
zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu. W stosunku do 8 osób Komisariat Policji
w Stanisławowie prowadził dochodzenie w sprawie znęcania się nad członkiem rodziny.
2. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021.
Podstawowym założeniem Programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin
i dzieci, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
mającego na celu przywrócenie im zdolności do wypełniania tych ról, poprzez pracę z rodziną
oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Celem głównym Programu jest
wzmocnienie funkcji rodziny jako naturalnego środowiska opiekuńczo - wychowawczego dla
dzieci. W roku 2020 objęto wsparciem asystenta rodziny 17 rodzin w których wychowuje się
29 dzieci.
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W ramach Programu realizowano następujące zadania:
1.Doskonalenie form pracy z rodziną.
2.Zapewnienie wsparcia asystenta
rodziny.
3.Monitorowanie rodzin niewydolnych
wychowawczo:
4. Zapewnienie dostępu do poradnictwa
specjalistycznego, treningu umiejętności
wychowawczych, terapii rodzinnej
i mediacji.
5. Opracowywanie i realizacja
programów na rzecz rodzin.
6. Wspieranie stałej współpracy
podmiotów działających na rzecz rodziny
i wypracowanie standardów działań.
7. Przeciwdziałanie sytuacjom
kryzysowym, które w konsekwencji
prowadzą do podejmowania przez służby
działań interwencyjnych.
8. Udzielanie pomocy materialnej
i rzeczowej rodzinom ubogim.
9. Realizacja programu rządowego
„Posiłek w szkole i w domu”.
10. Realizacja Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
11.Wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży.
12.Współfinansowanie pobytu dziecka
w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy
zastępczej.
13.Współpraca z rodziną biologiczną
w zakresie tworzenia planu pracy,
zbieżnego z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej.

- liczba szkoleń: 4
- liczba osób uczestniczących w szkoleniach: 5
- liczba asystentów rodziny: 1
- liczba rodzin objętych wsparciem asystenta
rodziny: 17
- liczba monitorowanych rodzin: 50
- liczba osób objętych różnymi formami
wsparcia i poradnictwem specjalistycznym: 67
- liczba programów: 3
- liczba osób nimi objętych: mieszkańcy gminy
oraz służby działające na rzecz rodziny.
- liczba zawartych porozumień o współpracy: 7
- liczba wspólnych działań: 22
- liczba udzielonych porad: 272
- liczba upowszechnionych ulotek
informacyjnych: 100
- liczba udzielonych świadczeń: 3129
- liczba osób nimi objętych: 228
- koszt świadczeń: 292 262,91 zł.
- liczba osób objętych wsparciem: 127
- liczba osób objętych wsparciem: 402
- liczba przyznanych stypendiów: 55
- liczba przyznanych zasiłków szkolnych: 7
- liczba dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej: 1
- liczba dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej: 1
- liczba opracowanych i realizowanych planów
pracy: 1
- liczba dzieci powracających do rodzin
biologicznych: 1

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
Realizacja Programu ma za zadanie zapobieganie powstawaniu nowych problemów
wynikających z nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, a także zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują,
poprzez zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami,
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wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej przede wszystkim do dzieci
i młodzieży, zwiększanie skuteczności i dostępności terapii. Program określa konkretne cele
i zadania oraz sposoby ich realizacji. W ramach Programu, psycholodzy prowadzili
indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, terapię dla małżeństw, rodzin oraz
warsztaty umiejętności wychowawczych i warsztaty dotyczące problemu depresji. Członkowie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie prowadzili
min. działania zmierzające do zmobilizowania osoby nadużywające alkoholu do podjęcia
leczenia odwykowego. W szkołach z terenu gminy Stanisławów, realizowano rekomendowany
przez PARPA program profilaktyczny „Trzy Koła”, który stawia na zrównoważony rozwój
dziecka – społeczny, psychiczny i zdrowotny, zorganizowano zajęcia na basenie, zajęcia
w szkole w czasie ferii zimowych oraz wyjazd na wypoczynek zimowy do Poronina.
Organizacje pozarządowe zorganizowały zajęcia typu: - „Dzień sportu. Stop uzależnieniom” UPLKS „Tęcza Stanisławów”, „W zdrowym ciele zdrowy druh” - Chorągiew Mazowiecka
ZHP Hufiec Mińsk Mazowiecki, „Mam przyjaciela strażaka – OSP Stanisławów dzieciom
i młodzieży” oraz „Roztańczone półkolonie”- Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka
w Pustelniku. Ponadto zakupiono upominki świąteczne dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym.
Działania sfinansowane zostały ze środków własnych gminy pochodzących z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Całkowity koszt wyniósł 96
583,07 zł.
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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 2020r. funkcjonowała jedna apteka dwa punkty
apteczne w Stanisławowie i Pustelniku. Dodatkowo jednostka OSP w Ładzyniu w 2020 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.

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 głównej 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 kotłów
domowych.
1. Program Czyste powietrze
W dniu 11 lipca 2019r. Gmina Stanisławów zawarła Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotyczące realizacji Programu
Priorytetowego Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z budynków
mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach Porozumienia Gmina wspiera mieszkańców
w składaniu wniosków o dofinansowanie oraz po zakończeniu inwestycji wniosków o płatność.
Dofinansowanie dotyczy głównie wymiany kotłów tzw. „kopciuchów” na kotły nowej
generacji, wymiany instalacji grzewczej wraz z grzejnikami oraz docieplenia budynków.
W 2020 roku zostało złożonych 18 wniosków o dofinansowanie.
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
W 2020r. Gmina Stanisławów udzieliła dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków dwóm gospodarstwom domowym położonym na terenie gminy, nieobjętym siecią
kanalizacji sanitarnej.
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Dotacje udzielone na przydomowe oczyszczalnie ścieków na przestrzeni lat:

Kwota wydatkowana
przez Beneficjentów

Wysokość
dofinansowania ze
strony Gminy
(3500,00zł na
Beneficjenta)

Ostateczna kwota
poniesiona przez
Beneficjentów

Rok 2018 – 2

17 292,00zł

7 000,00zł

10 292,00zł

Rok 2019 – 5

44 492,74zł

17 500,00zł

26 992,74zł

Rok 2020 - 2

23 500,00zł

7 000,00zł

16 500,00zł

Liczba
beneficjentów

W 2020 roku w zakresie ochrony środowiska ponadto:
 rozpatrzono 345 wniosków o wycinkę drzew oraz 5 wniosków o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,
 zawarto umowę z Gabinetem Weterynaryjnym na profesjonalne odławianie,
transportowanie i umieszczanie zwierząt bezdomnych w schronisku,
 zawarto umowę na odbiór i utylizację padłych zwierząt.

Kultura i dziedzictwo narodowe
Główną instytucją realizującą w roku 2020 działania w sferze kultury i dziedzictwa
narodowego był Gminny Ośrodek Kultury. W związku z panującą epidemią w roku 2020
większość wydarzeń odbywało się w formie online, a spotkania odbywały się tylko
w momencie „luzowania” obostrzeń z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
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
realizowanych lub wspieranych jest przez organizacje społeczne, lokalne grupy aktywności lub
jednostki oświatowe naszej Gminy.
1. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury
Przy GOK działały (dostosowując się do zmieniających się w ciągu roku przepisów
sanitarnych) :







Orkiestra Dęta,
Chór Lira (od marca sekcja zawieszona z powodu pandemii COViD),
Zespół „Staśkowiacy”,
Grupa Taneczna,
Kółko Teatralne,
Kółko Plastyczne.

Gminny Ośrodek Kultury mimo panujących obostrzeń zorganizował w 2020 roku wiele
wydarzeń i konkursów m.in:





Konkurs „Szopek Bożonarodzeniowych”,
Noworoczny Koncert Kolęd,
Wystawę „Stanisławowianie na ślubnym kobiercu”,
Wystawę „Bo siła jest kobietą”,
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Półkolonie zimno dla dzieci,
Dzień kobiet czyli „Kobiety Kobietom”,
Konkurs plastyczny „Królowa Bona w gminie Stanisławów”,
Dzień flagi,
„Stanisławowskie kolorowanki”,
Warsztaty artystyczno-plastyczne,
Współorganizował „Dni Ziemi Kultury Pustelnickiej”,
Konkurs wokalno-recytatorski „Z miłości do niepodległości”,
Konkurs fotograficzno-przyrodniczy „Miejsca znane, mniej znane i nieznane”,
Konkurs plastyczno-graficzny na logo GOK,
Współorganizował wydarzenia „Ziemniaczane smaki jesieni”,
Współorganizowałe konkursu „Szopek Bożonarodzeniowych”,
Konkurs plastyczny „Święty Mikołaj oczami wyobraźni dziecka”,
Konkurs plastyczny „Moja kartka Bożonarodzeniowa”,
Konkurs wokalny „ Międzypokoleniowe kolędowanie”,
Świąteczny koncert kolęd – online.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie
Na terenie Gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie i 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 2020 biblioteka posiadała:
• Stanisławów – 15 231 woluminów, 791 czytelników,
• Pustelnik – 5445 woluminów, 207 czytelników,
• Ładzyń – 2945 woluminów, 85 czytelników.
Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie zakupiła łącznie 501 nowych książek.
3. Inne działania na terenie Gminy:








obchody świąt narodowych (uroczystości oficjalne, działania szkół i organizacji
społecznych),
Finał WOŚP,
koncerty chóru gminnego Lira i Stanisławowskiej Orkiestry Dętej,
działania stanisławowskiego Szczepu ZHP,
działalność Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego,
publikacje zamieszczane w Wieściach Ziemi Stanisławowskiej,
wiele projektów i działań w jednostkach oświatowych oraz stowarzyszeniach
działających na terenie Gminy.
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Pozostałe działania prowadzone w 2020 roku
1. Podatki
Jednym z ważniejszych, a jednocześnie trudniejszych zadań gminy jest naliczanie i pobór
podatków i opłat lokalnych determinujących możliwości realizacji zadań bieżących oraz
realizację inwestycji na terenie naszej gminy. Rokrocznie gmina wydaje ok. 8 500 decyzji
podatkowych oraz wystawia kilkanaście tysięcy faktur i decyzji dotyczących opłat lokalnych
(woda, ścieki, inne). To wszystko realizowane jest przez bardzo ograniczony zespół. Proces ten
jest wspierany przez sołtysów, którzy dostarczają większość decyzji podatkowych i pobierają
znaczącą część podatków lokalnych.
Liczba wydanych w 2020 r. decyzji podatkowych:






decyzje w sprawach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – 8 056 szt.
decyzje w sprawach umorzenia zobowiązań – 7 szt.
decyzje w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zobowiązań – 4
szt.
decyzje dotyczące podatku od środków transportowy – 16 szt.
decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolniczej - 396 szt.
Wpływy do budżetu z podatków lokalnych w latach 2015-2020 (w zł)
wykonanie dochodów budżetu
OSOBY FIZYCZNE

Rok podatkowy

podatek od
nieruchomości

podatek
rolny

OSOBY PRAWNE
podatek
podatek od
podatek
leśny
nieruchomości
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

2020

1 113 205,95 294 238,18 69 278,58

2 604 641,00

1 595,00 52 791,00

2. Lokalny Program Rewitalizacji
W 2020 roku zakończono prace nad realizacją rewitalizacji Parku w Stanisławowie realizując
cel „Wielofunkcyjne centrum miejscowości – zagospodarowanie centrum”.
Rozpoczęto prace nad termomodernizacją dwóch budynków komunalnych wraz z wymianą
źródeł ciepła oraz wymieniono źródło ciepła w świetlicy w Cisówce realizując Lokalny
Program Rewitalizacji. Przygotowano dokumentację projektową budowy sali sportowej
w Ładzyniu.
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3. Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Stanisławów

W ramach realizacji programu wykonano następujące przedsięwzięcia:













zrealizowano zadanie pn. „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii
w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica” –
wykonano dostawę, montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji
odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach, w tym na terenie gminy
Stanisławów: 23 zestawów kolektorów słonecznych oraz 13 instalacji
fotowoltaicznych,
wykonano 4 odcinki dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (zmiana nawierzchni na
bitumiczną zmniejsza poziom zanieczyszczeń pyłowych oraz emisji gazów
cieplarnianych),
trwają końcowe prace przy zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez
wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy
Stanisławów” w ramach zadania przeprowadzono prace termomodernizacyjne
i wymianę urządzeń grzewczych w dwóch gminnych budynkach komunalnych przy
ul. Lubelskiej, ulicy Zachodniej oraz wymianę źródła ciepła w świetlicy wiejskiej
w Cisówce,
przyjęto i złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej 18 wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze” na wymianę urządzeń
grzewczych oraz prace termomodernizacyjne w prywatnych budynkach z terenu gminy,
uzyskano dofinansowanie i zawarto umowę na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja
źródeł ciepła na terenie Gminy Stanisławów”, na koniec 2020 roku zinwentaryzowano
około 30% źródeł ciepła z terenu gminy. Zadanie jest kontynuowane w 2021 roku,
złożono wniosek o dofinansowanie zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej
w budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Pustelniku”,
Gmina prowadzi rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa o przyłączenie kolejnych
miejscowości do sieci gazowej.

4. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stanisławów 20172032
W 2020 roku wykonano demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest na kwotę całkowitą:
37 655,06 zł, z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie wyniosła 36 939,00 zł, środki własne 715,16 zł.
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Poniżej zestawienie dotyczące odbioru wyrobów zawierających azbest
z lat 2018, 2019 oraz 2020

AZBEST

Ilość odebranego
azbestu
w 2018 r.

Ilość
posesji
z których
odebrano
azbest w
2018 r.

Demontaż,
transport
i unieszkodliwienie

6,900[Mg]

4

10,62 [Mg]

7

16,8 [Mg]

5

Transport i
unieszkodliwienie

119,980[Mg]

51

148,12 [Mg]

60

120,92
[Mg]
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Razem

126,880 [Mg]

55

158,74 [Mg]

67

137,72
[Mg]
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Ilość
odebranego
azbestu
w 2019 r.

Ilość
posesji
Ilość
z których odebranego
odebrano
azbestu
azbest
w 2020 r.
w 2019 r.

Ilość
posesji
z których
odebrano
azbest
w 2020 r.

5. 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:
 powstała Gminna Przechowalnia dla bezdomnych, porzuconych zwierząt, dzięki temu
nie przekazano żadnego psa do schroniska,
 6 psów trafiło do adopcji,
 5 psów zostało przekazanych do fundacji,
 wydawano karmę opiekunom społecznym dla wolno żyjących kotów celem
dokarmiania,
 do utylizacji oddano 4 padłe dziki.
6. Transport publiczny
W roku 2020 na terenie Gminy Stanisławów funkcjonował autobusowy transport publiczny
zamawiany przez gminę. Połączenia autobusowe były zorganizowane na następujących
trasach:
• trasa nr I: Wólka Piecząca – Stanisławów - Borek Czarniński,
• trasa nr II: Cisówka – Pustelnik – Stanisławów – Borek Czarniński,
Na trasie nr I w okresie od stycznia do września autobus kursował dwa razy rano i dwa razy po
południu zaś w okresie od października do grudnia dwa razy rano i cztery razy po południu.
Na trasie nr II autobusy kursowały dwa razy rano i dwa razy po południu.
Autobusy kursowały wyłącznie w dni nauki szkolnej.
W okresie styczeń – wrzesień po terenie gminy autobusy pokonywały 222 kilometry dziennie
zaś w okresie październik – grudzień 263 kilometrów dziennie.
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7. Gospodarka mieszkaniowa
W roku 2020 zasób mieszkaniowy gminy obejmował 10 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.

Każde mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania wynosiła 48,5 m2. W zasobach mieszkaniowych Gminy były niewykorzystane
2 mieszkania.
W 2020 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy. Na dzień
1 stycznia 2020 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły
łącznie 1571,91 zł, a płatności dotyczyły 3 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości
w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 978,72 zł, a płatności
dotyczyły 2 mieszkań. W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę
1458,96 zł, których beneficjentami była jedna rodzina.
8. Wnioski, skargi, petycje
W 2020 roku w sumie do urzędu Gminy wpłynęło: 3 petycje, 6 skarg oraz 3 wnioski.
Ilość w
2019

Sposób rozpatrzenia

Skargi

10

2 przekazano wg. właściwości, 8
uznano za bezzasadne

Wnioski

3

Rozpatrzono pozytywnie

7

6 petycji rozpatrzono we własnym
zakresie, 1 w części rozpatrzona
we własnym zakresie i w części
przekazana do rozpatrzenia
zgodnie z właściwością

Petycje

Ilość
w 2020

Sposób rozpatrzenia

6

2 przekazano wg
właściwości, 4 uznano za
bezzasadne

1

Rozpatrzono pozytywnie

3

pozostawione bez
rozpatrzenia z uwagi na
nieuzupełnienie braków
formalnych

W 2020 r wpłynęło także 47 wniosków o udzielenie informacji publicznej, jest to
o 14 wniosków mniej niż w 2019 r. Na wszystkie wnioski zostały udzielone odpowiedzi.
9. Rada Gminy
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym, do jej właściwości należą wszystkie
sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. W skład
Rady Gminy Stanisławów wchodzi 15 Radnych. W ramach rady Gminy działają 4 stałe
komisje: Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu i Gospodarki, Komisja Społeczna, Ekologii
i Bezpieczeństwa oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Urząd Gminy, zgodnie
z obowiązującym prawem, prowadzi obsługę techniczną, formalną i prawną działalności Rady
Gminy Stanisławów. Z uwagi na pandemię i wprowadzone ograniczenia w 2020 r. odbyło się
znacznie mniej posiedzeń Komisji i sesji Rady Gminy niż w 2019 r.
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Uchwały 2019 r.

Razem: 86
Zrealizowane: 47

Finansowe: 16
Organizacji pracy Rady Gminy: 2
Podatków i opłat: 4
Gminnych planów, programów i regulaminów: 6
Skarg i wniosków: 7
Inne: 12

W trakcie: 39

Finansowe: 20
Podatków i opłat: 5
Gminnych planów, programów i regulaminów: 7
Inne: 3
Organizacji pracy Rady Gminy: 4

Uchwały 2020 r.

Razem: 61
Zrealizowanych: 30

Finansowe: 10
Organizacji pracy Rady Gminy: 1
Podatków i opłat: 0
Gminnych planów, programów i regulaminów: 2
Skarg i wniosków: 8
Inne: 9

W trakcie: 31

Finansowe: 14
Podatków i opłat: 9
Gminnych planów, programów i regulaminów: 4
Inne: 4
Organizacji pracy Rady Gminy: 0

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
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Komisje 2020 r.

Ilość posiedzeń: 24

Budżetu i Gospodarki: 4
Społeczna, Ekologii i Bezpieczeństwa: 11
Skarg, Wniosków i Petycji: 5
Rewizyjna: 2
Wspólna: 2
Statutowa: 0

Sesje 2019 r.

Razem: 9

Sesje 2020 r.

Razem: 6

10. Rozwój gospodarczy
W 2020 r. zarejestrowano w gminie 21 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem
działalności tychże przedsiębiorstw był działalność produkcyjna (np. produkcja odzieży),
transportowa, budowlana, handlowa oraz usługowa( np. fryzjerstwo i pozostałe zabiegi
kosmetyczne).
W 2020 r. wyrejestrowano 14 przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności
wyrejestrowanych podmiotów była działalność usługowa (transport towarów, naprawa
pojazdów, działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, działalność związana
z organizacją targów, wystaw i kongresów), działalność handlowa. Ostatecznie w 2020 r. na
terenie Gminy Stanisławów zarejestrowanych było 368 podmiotów gospodarczych.
11. Ład przestrzenny
W 2020 roku wpłynęło 18 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wydano 17 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzje te dotyczyły
inwestycji polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa o długości
do 215 m, budowie sieci kablowych średniego napięcia i niskiego napięcia wraz z kontenerową
stacją transformatorową, stanowiskiem słupowym SN i złączami kablowych ZK, budowie sieci
wodociągowej rozdzielczej, budowie linii elektroenergetycznej kablowej oświetlenia
ulicznego, przebudowie drogi gminnej, budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV wraz
ze stanowiskiem słupowym, budowie stanowiska słupowego średniego napięcia 15 kV, linii
energetycznej kablowej średniego napięcia 15kV, dwóch kanalizacji kablowych, złącza
kablowego średniego napięcia 15kV, budowie złącza kablowego średniego napięcia 15 kV,
rozbudowie budynku remizy strażackiej ochotniczej straży pożarnej w Lubominie o budynek
garażowy z częścią socjalno-techniczną oraz budowie bezodpływowego zbiornika na
nieczystości ciekłe o poj. do 10m3, budowie linii energetycznej kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV wraz ze stanowiskiem słupowym niskiego napięcia, budowie doziemnego przyłącza
telekomunikacyjnego wraz z instalacją telekomunikacyjną w budynku użyteczności publicznej
– Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie, budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do
0,5MPa, modernizacji napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia oraz naziemnych
stacji transformatorowych w zakresie skablowania linii elektroenergetycznej średniego
napięcia i zamianie na
kontenerowe stacje transformatorowe, budowie linii
elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego, budowie linii elektroenergetycznej
napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi do 8 sztuk. Ponadto
wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
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W 2020 roku wpłynęło 289 wniosków o ustalenie warunków zabudowy. Wydano:
 163 pozytywne decyzje o warunkach zabudowy, w większości były to decyzje
dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pozostałe dotyczyły zabudowy
zagrodowej, budynków gospodarczych, budynków garażowych i zabudowy letniskowej
oraz budynków usługowych. Wydano - 21 decyzji o odmowie ustalenia warunków
zabudowy,
 3 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie warunków zabudowy,
 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na niewniesienie stosownych
wyjaśnień i uzupełnień po otrzymaniu wezwania przez wnioskodawców, 2 wnioski
wycofano,
 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania,
 19 decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego inwestora,
 3 decyzje zmieniające decyzje o warunkach zabudowy,
 1 decyzję odmawiającą zmiany decyzji o warunkach zabudowy,
 48 postanowień wyjaśniających do wydanych decyzji.
Ponadto wydano 310 zaświadczeń wraz z wypisami i wyrysami z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stanisławów, 39 pism ogólnych z zakresu planowania przestrzennego
niezwiązanych z procedurą wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz 2 postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
12. Promocja Gminy
Głównym celem promocji gminy jest ukazywanie Gminy Stanisławów jako atrakcyjnego
miejsca zamieszkania i pobytu dla obecnych, ale również potencjalnych 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.
W trakcie całego 2020 roku, mimo trudnej sytuacji pandemicznej, dzięki zaangażowaniu gminy
oraz wszystkich organizacji i grup mieszkańców, udało się zrealizować wiele projektów
w rozmaitych dziedzinach, stanowiących równocześnie ważny element promujący naszą
lokalną atrakcyjność.
Poniżej staramy się wymienić tylko niektóre z nich:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

konkurs szopek w Pustelniku,
turniej sołtysów gmin Jakubów, Dobre, Stanisławów,
Dni Kultury Pustelnickiej,
nagrodzono książkami najlepszych uczniów klas VIII szkół podstawowych z terenu gminy,
ufundowano nagrody w konkursie „Polska Niepodległa”,
zakupiono i złożono wiązanki okolicznościowe pod miejscowymi pomnikami z okazji świąt
państwowych,
7) wydano folder z okazji 30-lecia samorządów,
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8) uroczyście otwarto drogę w Suchowiźnie w połączeniu z przekazaniem sprzętu ochronnego
jednostkom OSP ze Stanisławowa i Ładzynia,
9) zakupiono kubki reklamowe (z herbem gminy),
10) zakupiono paczki świąteczne dla emerytów,
11) zakupiono art. świąteczne dla podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rutce
12) zakupiono dekoracje świąteczne - lampki LED,
13) zorganizowano uroczystość wręczenia rządowych bonów inwestycyjnych 3 lipca 2020 r.,
14) reklama w informatorze Akademia pierwszej pomocy dla grup dziecięcych przy
jednostkach OSP,
15) sfinansowano wydruk Wieści Ziemi Stanisławowskiej i ogłoszenie w „Co Słychać?”,
16) zakupiono stroje ludowe dla grupy folklorystycznej „Staśkowiacy”,
17) rozpoczęto prace przy tworzeniu nowej strony internetowej Gminy.
Ponadto wpłynęło 28 próśb o przypinki i inne gadżety z herbem gminy Stanisławów.
13. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 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 2020 r. przewidziano, że na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe,
których cele statutowe to przewidują zostanie przeznaczone 155.000 zł, z czego 140.000 zł
miało być rozdzielone w konkursach, 15.000 zł w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
W ramach realizacji programu:
 ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych,
 złożono 28 ofert, z czego 19 w pierwszym konkursie, a 9 w drugim.
W pierwszym konkursie przyznano dotacje 17 podmiotom. Dwa projekty odrzucono ze
względów formalnych. W drugim, na doposażenie siedziby organizacji przyznano
8 podmiotom. Jeden podmiot wycofał ofertę.
Zawarto 25 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania publicznego.
Żadna organizacja nie złożyła oferty uproszczonej w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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 2020 kontynuowano 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 (powstało ich 8), które obok OSP stały się głównymi ośrodkami
aktywności społecznej. Właśnie Kołom Gospodyń Wiejskich zawdzięczamy znaczny wzrost
zainteresowania konkursami ofert (w 2020 r. złożono 28 ofert przy 8 w 2019 r.). Wzrosła
również liczba umów zawartych w wyniku konkursów ofert z 7 w 2019 r. do 25 w 2020 r.
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Organizacje pozarządowe, a głównie Koła Gospodyń Wiejskich, pomimo trudnej sytuacji,
zdołały podjąć wiele inicjatyw i zorganizować lub współorganizować różnego rodzaju imprezy,
a oto niektóre z nich:
 konkurs szopek - KGW Pustelnik,
 Bal Karnawałowy - KGW Pustelnik,
 Bal Karnawałowy dla Dzieci – KGW Lubomin,
 Dzień Kobiet – KGW Lubomin,
 przygotowanie poczęstunku na spotkanie wakacyjne dla dzieci z Pustelnika i okolic
w ramach półkolonii organizowanych przez GOK w Stanisławowie,
 wicie wieńców dożynkowych i prezentacja podczas dożynek gminno-parafialnych
i diecezjalnych w Stanisławowie,
 warsztaty kulinarne;
 konkurs „Ziemniaczane smaki jesieni”,
 impreza plenerowa „Widowisko Ognia i światła” – KGW Pustelnik,
 „Gminne Kolędowanie on-line”,
 akcja szycia maseczek dla mieszkańców Gminy,
 wydarzeniem pt. „Wariacje z dynią”, czyli wspólne przygotowywanie potraw
z dyni – KGW Stanisławów,
 w dniu 17 sierpnia w GOK zorganizowano „ Akcję Lato z GOK” . Trzydzieścioro
dzieci uczestniczyło w quizach składających się na Turniej Wiedzy o Gminie
Stanisławów - na wesoło” - KGW Stanisławów,
 Tłusty Poniedziałek – Smażenie pączków - KGW Stanisławów,
 promowane potraw regionalnych na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego KGW Stanisławów
 konkurs „Ziemniaczane smaki jesieni” czyli konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu Gminy Stanisławów - KGW Stanisławów
Na koniec 2020 roku na terenie Gminy istniało 42 organizacje pozarządowe, w tym: 2 fundacje,
29 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:
 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,
jestem przekonana, że przedstawiony raport stanowił rzetelne źródło wiedzy o stanie naszej
Gminy oraz zmianach zachodzących w obszarach aktywności jej Mieszkańców, zaś
w kolejnych latach będzie źródłem porównawczym i analizą wieloletniego trendu cechującego
rozwój Gminy.
Rok 2020 był drugim pełnym rokiem mojej pracy jako Wójta Gminy. Był to bardzo
dobry rok dla Gminy Stanisławów, okres ciężkiej pracy, ale i wymiernych efektów. To czas
wyjątkowy, pandemia zmieniła naszą rzeczywistość, ale jednocześnie postawiła przed nami
nowe zadania. Pomimo tego, zrealizowaliśmy wiele inwestycji, pozyskaliśmy rekordowe
środki zewnętrzne zarówno na projekty infrastrukturalne, jak i na projekty edukacyjne. Praca
wykonana w tym roku będzie skutkowała również w kolejnych okresach, gdyż wiele działań
czy dotacji dotyczyć będzie lat przyszłych.
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