
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami 

(od 23 lutego 2022 r. do 22 marca 2022 r.) 

Na XXVIII sesji w dniu 23 lutego 2022 r. Rada Gminy podjęła 16 uchwał, z czego 11 

zostało zrealizowanych, a 5 jest w trakcie realizacji.  

Na XXIX nadzwyczajnej sesji Rada Gminy w dniu 2 marca 2022 r. została podjęta 1 

uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2022 rok i jest ona w trakcie 

realizacji 

Sprawozdanie z wykonania zadań 

1. Ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację systemu oświetlenia drogowego 

na terenie gminy Stanisławów w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu 

Polski Ład. 

2. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na konserwację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

na terenie gminy Stanisławów. Wybrano firmę Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp z o. o.  z Mińska Mazowieckiego. 

3. Zrealizowano zadanie – utworzenie miejsca spotkań poprzez budowę altany wiejskiej 

nad rzeką Rządza. W ramach zadania postawiono altanę wraz ze stołami i ławkami. Na 

zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie 20 000 zł z programu Wzmocnij swoje 

otoczenie.  

4. 24 lutego podpisano umowę z Fundacją VIVA z Warszawy na odławianie, transport i 

umieszczanie zwierząt bezdomnych w schronisku za kwotę 2 460,00 zł brutto za jedno 

zwierzę. 

5. Odbyły się 2 spotkania w formie online w sprawie opracowania dokumentacji 

technicznej na budowę południowej obwodnicy miejscowości Stanisławów  

6. Podpisano umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowana na realizację grantu pn. 

„Cyfrowa Gmina”. Otrzymana kwota w wysokości 203 910 zł przeznaczona jest m.in. 

na  modernizację serwerowni, podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej 

oraz szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa dla wszystkich pracowników Urzędu. 

Dziś ta kwota zostanie wprowadzona do budżetu. 

 

 

Pomoc dla uchodźców 

 

Na dzień dzisiejszy w gminie jest 116 uchodźców - 56 osób dorosłych i 60 dzieci. 

Zakwaterowani są w domach prywatnych i lokalach gminnych przy ul. Lubelskiej. W szkołach 

uczy się 31 dzieci z czego 27 w Stanisławowie i po 2 dzieci w Pustelniku i w Ładzyniu. 

Obecnie nie ma kolejnych zgłoszeń potrzeby zakwaterowania uchodźców. Jeśli 

pojawiłyby się taka potrzeba, to mamy deklarację 5 osób z terenu naszej gminy, przyjęcia do 

swojego domu uchodźców oraz 50 miejsc noclegowych przygotowanych w remizie OPS 

Ładzyń. Trwa też remont dwóch mieszkań gminnych w budynku przy ul Szkolnej.  

Uchodźcy mają zapewnioną pomoc adekwatnie do potrzeb – począwszy od 

zakwaterowania, żywności, środków higienicznych, środków czystości, odzieży, obuwia, 

artykułów szkolnych, leków, wsparcia wolontariuszy pomagających w adaptacji, pomocy 

psychologicznej, prawnej, medycznej. W dniach 5 i 20 marca zorganizowano spotkanie 

integracyjne dla rodzin, kolejne z inicjatywy P. Elżbiety Król odbędzie się w dniu 29 marca. W 



każdy wtorek i czwartek w GOK odbywają się warsztaty dla dzieci oraz lekcje języka polskiego 

dla dorosłych.  

Obywatelom Ukrainy nadawany jest numer PESEL. Uchodźcom, którzy nie są w stanie 

pokryć koszty fotografii koniecznej przy składaniu wniosku zapewniana jest możliwość 

nieodpłatnego jej wykonania.   

GOPS przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 

w wysokości 300 zł na osobę. Udziela pomocy uchodźcom w szeroko rozumianej adaptacji 

społecznej, poszukiwania pracy oraz skorzystania z uprawnień wynikających z ustawy o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.  

Gmina jest też gotowa na przyjęcie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w 

związku z działaniami wojennymi.  Wnioski te przyjmować będzie Pan Janusz Wieczorek.  

 

Gmina nadal prowadzi zbiórkę niezbędnych dla nich rzeczy. 

Z inicjatywy Pani Marszałek Janiny Ewy Orzełowskiej, jednostki OSP z terenu powiatu 

mińskiego, w tym z gminy Stanisławów przeprowadziły zbiórkę różnego rodzaju artykułów dla 

obywateli Ukrainy. W wyniku powyższego do Ukrainy przewieziono 6 samochodów 

ciężarowych zgromadzonych rzeczy w tym jeden z artykułami medycznymi.   

 

Z powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymaliśmy 30 łóżek, poduszek, 

ręczników, koców i pościeli.  

 

Na tą chwilę największy problem (tak jak i w całym kraju) jest z nadawaniem numerów 

PESEL. Obywatele Ukrainy są rejestrowani na konkretną godzinę. Jednak z uwagi na to, że 

obsługa 1 osoby zajmuje ok. 30-40 minut, a pracownik musi jeszcze wykonywać bieżącą pracę, 

czas oczekiwania jest długi. Podobnie jest w sąsiednich gminach. W związku z tym, w niektóre 

dni wydłużamy czas pracy Urzędu Stanu Cywilnego, na przyszłą sobotę też mamy umówionych 

9 osób. Na dzień dzisiejszy nadaliśmy PESELE ok. 70 obywatelom Ukrainy.   

 

Jest już wzór wniosku o refinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli 

Ukrainy. Na dzień dzisiejszy nikt jeszcze takiego wniosku nie złożył, ale jest zainteresowanie. 

Mieszkańcy pytają o zasady zwrotu kosztów i pobierają wnioski.  

Taki wniosek najkorzystniej jest złożyć na koniec pobytu lub w cyklu miesięcznym, ponieważ 

po każdym wykazanym okresie, trzeba składać wniosek na kolejny okres.    


