
Sprawozdanie Wójta Gminy  

z wykonania uchwał i zadań między sesjami 

(od 26 lutego 2021 r. do 21 kwietnia 2021 r.) 

Na XIX sesji w dniu 26 lutego Rada Gminy podjęła 9 uchwał, z czego wszystkie 

są w trakcie realizacji. 

Sprawozdanie z realizacji zadań: 

1. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw zadań dla wsi:  

- Retków – plac zabaw - wniosek o dofinansowanie złożono na kwotę: 

20 000,00 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 10 000,00 zł 

- Ciopan – plac zabaw - wniosek o dofinansowanie złożono na kwotę: 

20 000,00 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 10 000,00 zł 

 - Sokóle – siłownia plenerowa - wniosek o dofinansowanie złożono na 

kwotę: 20 000,00 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 10 000,00 zł,  

- Łęka  - budowa oświetlenia - wniosek o dofinansowanie złożono na 

kwotę: 20 000,00 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 10 000,00 zł ,  

- Wólka Konstancja - poprawa estetyki terenu wiejskiego - wniosek  

o dofinansowanie złożono na kwotę: 20 000,00 zł w tym wnioskowane 

dofinansowanie 10 000,00 zł; 

2. Złożono wniosek o dofinansowanie utwardzenia placu przy OSP  

w Stanisławowie poprzez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej. 

Zadanie będzie polegało na budowie miejsc parkingowych i utwardzeniu 

terenu będącego równocześnie dojazdem do miejsc parkingowych przy 

remizie OSP w Stanisławowie. Teren zostanie utwardzony przy nowo 

pobudowanym budynku garażowym w ilości 275 m2. Całkowita wartość 

robót na podstawie kosztorysu inwestorskiego została wyceniona na 

126 176,88 zł, wniosek o dofinansowanie został złożony na kwotę 

100 941,00 zł. 

3. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrument 

Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu na dostawę i montaż systemu 

informującego o jakości powietrza w Gminie Stanisławów. Założeniem 

złożonego wniosku jest zakup 3 zestawów dla jednostek oświatowych (3 

czujniki powietrza i 3 zewnętrzne tablice LED) oraz  

1 tablicy LED umiejscowiona w Urzędzie Gminy Stanisławów. Zakupione 

zestawy i tablica LED dla Urzędu Gminy pozwolą kontrolować 

podstawowe parametry charakteryzujące jakość powietrza na terenie 

gminy i przezywać informację społeczeństwu. Całość wniosku opiewa na 



kwotę 53 142,15 zł – wnioskowane dofinansowanie stanowi 50% tej 

kwoty. 

4. Złożono wniosek na dofinansowanie w ramach Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej na remont sali 

gimnastycznej w Stanisławowie. Planowany zakres prac do wykonania: 

demontaż i wykonanie podłogi sali gimnastycznej, malowanie ścian, 

remont dwóch pomieszczeń towarzyszących. Całość wniosku opiewa na 

kwotę 500 000,00 zł – wnioskowane dofinansowanie 200 000,00 zł co 

stanowi 40%. 

5. Ogłoszono drugie postepowanie przetargowe na dostawę i wbudowanie 

żwiru, tłucznia, destruktu i kruszywa betonowego dla gminy Stanisławów. 

Pierwsze postępowania zostało unieważnione. 

6. Podpisano umowę na budowę nowych punktów świetlnych  

w miejscowościach Łęka, Pustelnik ul. Jaskółki i Nadrzeczna oraz Wólka 

Piecząca. Wybrano ofertę firmy ELEKTRO-NETWORK SP. Z O. O. ul. 

Wesoła 27, 05-300 Barcząca z ceną brutto 40 100,00 zł. (częściowo środki 

finansowe pochodzą z funduszu sołeckiego). Podpisano także umowę na 

pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa nowych punktów 

świetlnych na terenie Gminy Stanisławów” z Zakładem Instalacji 

Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak na kwotę 6 150,00 zł brutto. Kwota 

całkowita związana z realizacja zadania wynosi 46 250,00 zł w tym środki 

z funduszu sołeckiego w wysokości: 36 400,00 zł  

7. Podpisano umowę na opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy 

sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Stanisławów za cenę 46 000 

zł . Zadanie dotyczy opracowania i przeanalizowania Stacji Uzdatniania 

Wody oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów oraz 

wskazania jakie niezbędne inwestycje należy wykonać aby w przyszłości 

zapobiec niedoborom wody. 

8. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej 

rozbudowy budynku remizy dla OSP w Ładzyniu. W ramach zadania 

planuje się następujące prace: wykonać projekt architektoniczno-

budowlany oraz projekt wykonawczy  

(etap I i II) rozbudowy garaży i świetlicy wiejskiej OSP w miejscowości 

Ładzyń, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi 

dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz 

zagospodarowaniem terenu. 

9. Ogłoszono zapytanie ofertowe na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych 

wraz z kompleksową obsługą serwisową dla potrzeb Urzędu Gminy. 

Usługa obejmowałaby dzierżawę i usługi serwisowe 2 dużych, 

wielofunkcyjne urządzenia do wydruków (i nie tylko) typu color oraz jedno 

urządzenie do wydruków czarno-białych. 



10. W dniu 12.04 br. odbyło się w Urzędzie Gminy podpisanie umowy  na 

kompleksową rozbudowę dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 637 

relacji Warszawa-Węgrów o łącznej długości 5,3 km, w tym odcinek od 

miejscowości Pustelnik do Stanisławowa. Umowę na przebudowę drogi 

podpisał ….., dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. 

z o.o. z Mińska Mazowieckiego. W podpisaniu umowy wzięły udział 

członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina 

Ewa Orzełowska oraz Anna Brzezińska, radna województwa 

mazowieckiego. Koszt realizacji inwestycji to 17,915 mln zł. Środki na ten 

cel pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego. Roboty drogowe 

powinny zostać zakończone do połowy października 2022 r. 

13 Zakończyła się kontrola  zadania realizowanego ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Rewitalizacja parku  

w Stanisławowie”. Kontrola nie wniosła uwag do zrealizowanego zadania. 

11. W dniu 26 marca 2021 r odbyło się spotkanie online z przedstawicielami 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przebudowy 

drogi krajowej nr 50. Na spotkaniu przedstawione zostały wszystkie 

najważniejsze sprawy zgłoszone przez mieszkańców i Społeczny Komitet 

Wspierania Rozwoju Stanisławowa oraz omówiono miejsce połączenia DK 

50 z przyszłą obwodnicą. W dniu 19 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie 

z przedstawicielami GDDKiA w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 50, 

omówiono po raz kolejny uwagi do przedstawionej koncepcji oraz 

przygotowania do przeprowadzenia przez Urząd Gminy konsultacji 

społecznych. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Społecznego 

Komitetu oraz Pani Wójt. 

12. W dniu 16 marca 2021 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego 

zatwierdził do dofinansowania zadanie w ramach Instrumentu wsparcia 

zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego 

w kwocie 720 000,00 zł na „Rewitalizację centrum Stanisławowa – 

przebudowa centrum Stanisławów”. Szacunkowa wartość zadania 1 200 

000,00 zł, szacunkowy wkład z Budżetu Gminy 480 000,00 zł 

13. W dniu 15 marca 2021r. otrzymaliśmy informację o pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania na zadanie „Żłobek w 

Gminie Stanisławów” w ramach działania 8.3.1. Ułatwienie powrotu do 

aktywności zawodowej w kwocie 748 249,22 zł. Ogólna wartość projektu 

935 311,53 zł. 

14. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji gazowej od 

skrzynki gazowej zlokalizowanej w ogrodzeniu do budynku wraz  

z rozprowadzeniem do 2 kotłów gazowych i 2 kuchenek oraz wykonanie 



instalacji c.o. w budynku lekarzy przy ul. Armii Krajowej. Zapytanie 

zostało unieważnione w związku z zaoferowaną zbyt wysoką ceną. 

15. Uzupełniono ubytki w drogach destruktowych w miejscowościach: 

Stanisławów, Łęka, Kolonie Stanisławów, Ładzyń, Pustelnik. 

16. Wykonano profilowanie dróg na terenie gminy Stanisławów. 

17. W dniu 19 kwietnia 2021 r został otwarty Gminny Żłobek  

w Stanisławowie. Obecnie jest 11 dzieci. Dyrektorem żłobka została 

wybrana P. Alicja Kowalska.   

 

 


