
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami 

(od 20 grudnia 2021 r. do 23 lutego 2022 r.) 

Na XXVI sesji w dniu 20 grudnia 2021 r.  Rada Gminy podjęła 9 uchwał, z czego 6 

zostało zrealizowanych, a 3 są w trakcie realizacji.  

Na XXVII nadzwyczajnej sesji w dniu 7 lutego 2022 r. rada podjęła 2 uchwały: w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r. oraz zmian w WPF. Obydwie uchwały są 

w trakcie realizacji.  

 

Realizacja zadań między sesjami: 

 

1. W dniu 30 grudnia 2021 r. została podpisana umowa na świadczenie usług 

przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2 zadania:  

- zadanie I: Wólka Piecząca – Borek Czarniński, 

- zadanie II: Cisówka – Stanisławów - Borek Czarniński. 

 Cena 2,48 brutto za 1 km. 

2. 27 stycznia   została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie skratek, 

zawartości piaskowników i ustabilizowanych osadów ściekowych z terenu 

oczyszczalni ścieków w Retkowie na kwotę 340 210,00 zł z firmą PHU BANIA. 

Do przetargu wpłynęły 2 oferty. 

3. W dniu 7 lutego podpisaliśmy umowę na odbiór odpadów komunalnych z 

terenu gminy Stanisławów w 2022 r. na kwotę 730 782,00 zł z firma PROGRES. 

W przetargu wpłynęło 6 ofert. 

4. Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie na 5 zadań w ramach Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS 2022 na: 

- budowę placów zabaw w miejscowościach: Porąb, Wólka Piecząca i 

Ołdakowizna, 

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wólka Wybraniecka i 

Borek Czarniński. 

5. Złożyliśmy wniosek w ramach zadania Mazowsze dla sportu 2022 na 

Modernizację boiska sportowego wraz z terenem przyległym przy ul. Armii 

Krajowej w Stanisławowie – etap II na kwotę 400 000 w tym 300 000 

dofinansowanie (w ramach zadania zostanie wykonanie ogrodzenie boiska 



wraz z terenem przyległym, nowe oświetlenie LED, monitoring, 

zagospodarowanie terenu) 

6. Rozliczyliśmy : 

a) dofinansowanie na rewitalizację centrum Stanisławowa  – przebudowa 

centrum Stanisławów w kwocie 720 000 zł. Łączny koszt zadania 

1 200 000,00 zł 

b) dofinansowanie na remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej 

w Stanisławowie na kwotę 200 000 zł. Łączny koszt zadania 500 000,00 zł 

7. Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na konserwację sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej na terenie gminy Stanisławów – do wyznaczonego terminu 

składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. 

8. Ogłosiliśmy też przetarg na dostawę oleju opałowego do budynków Szkoły 

Podstawowej w Pustelniku. Otwarcie ofert nastąpiło się w dniu dzisiejszym 

 

9. Trwają prace przy budowie sali gimnastycznej w Ładzyniu – wykonano 

pokrycie dachu, częściowo wykonano ocieplenie ścian styropianem, zakupiono 

i częściowo  zamontowano stolarkę okienną.  

 


