
Sprawozdanie Wójta Gminy 

z wykonania uchwał i zadań między sesjami 

(od 22 września do 17 listopada 2021 r.) 

 

Na XXIV Sesji Rada Gminy Stanisławów podjęła 10 uchwał z czego 7 zostało zrealizowanych, a 3 

jest w trakcie realizacji. 

Sprawozdanie z wykonania zadań  

1. Otrzymaliśmy kolejne środki finansowe związane z przeciwdziałaniem covid-19, są to  

2 dotacje z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy z Funduszu 

przeciwdziałania covid-19 w wys.: 

- 953 293 zł,  na realizacje zadań własnych gminy, 

- 1 626 739 zł na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji. 

2. Otrzymaliśmy również 500 000 zł za zajęcie 2 miejsca w powiecie w konkursie rosnąca 

odporność. Konkurs premiuje gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia 

mieszkańców w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2021 r.   

 

3. 8 listopada w Dobrem podpisałam 2 umowy na kolejne środki zewnętrzne dla Gminy 

Stanisławów, które pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Środków 

Unii Europejskiej. I tak: 

2 000 000 zł – na modernizację świetlic wiejskich i remiz OSP na terenie gminy. 

893 566,84 zł  – na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Pustelniku. 

 

4. W dniu 25 października ogłoszone zostały wyniki Polskiego Ładu. Gmina złożyła 3 wnioski i 

wszystkie otrzymały dofinansowanie: 

1) Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków wraz z zakupem wozu 

asenizacyjnego na kwotę 3 325 000 zł 

2) Budowa drogi gminnej w miejscowościach Czarna – Szymankowszczyzna na kwotę              

1 710 000 zł 

3) Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stanisławów na kwotę                  

1 575 000 zł 

5. W dniu 11 października podpisana została umowa pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a 

Wykonawcą na realizację sieci gazowniczej w miejscowości Papiernia, Rządza i Wólka Piecząca. 

6. Zrealizowano i rozliczono dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego na 5 MIAS-ów na terenie Gminy Stanisławów tj.: plac zabaw w Ciopanie,  plac 

zabaw w Retkowie, siłownia plenerowa w Sokólu, oświetlenie drogowe w Łęce, 

zagospodarowanie terenu w Wólce Konstancji. 

7. Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wólka Konstancja na kwotę 

556 000 zł w tym dofinansowanie 120 000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na 

zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wykonano 

nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych na powierzchni 4 800 m2 i długości 960 m. 

 



 

 

8. Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów, 

została wykonana podbudowa oraz warstwa wiążąca. Koszt zadania wyniósł 450 895,47  zł.   

9. Trwają prace przy rewitalizacji rynku w Stanisławowie, zostały już wykonane chodniki przy ul. 

Cmentarnej, Radzymińskiej i ul. Szkolnej, obecnie trwają prace w samym Rynku. 

10. Zostały zamontowane monitory LCD do wyświetlania jakości powietrza na terenie gminy 

Stanisławów. Zamontowano je na budynku Urzędu Gminy, oraz na budynkach szkół: w 

Stanisławowie, Pustelniku i Ładzyniu. 

11. W dniu 11 października 2021 r rozpoczął się remont sali gimnastycznej w Stanisławowie. 

12. W dniu 20 października otrzymaliśmy dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 16 400 zł. 

13. Trwają prace przy budowie sali gimnastycznej w Ładzyniu, pokryta została część dachu, 

wykonano częściowo instalację elektryczną. 

14. W październiku firma zewnętrzna odebrała azbest z 13 posesji na kwotę 20 000 zł 

 

 


