
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami 

(od 22 marca 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r.) 

 

Na XXX sesji w dniu 22 marca Rada Gminy podjęła 6 uchwał z czego 3 zostały zrealizowane, 
a 3 są w trakcie realizacji.  

Sprawozdanie z wykonania zadań między sesjami. 

 
1. Został ogłoszony przetarg na modernizację systemu oświetlenia drogowego na terenie 

gminy Stanisławów. Planowany termin składania i otwarcia ofert określono na dzień 28 

kwietnia. 

2. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na rozbudowę strażnicy OSP w Lubominie – 

na wykonanie ścian oraz stropów żelbetowych. Termin składania i otwarcia ofert 

upływa w dniu 28 kwietnia 2022 r. 

3. Ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę centralnego zasilacza awaryjnego UPS do 

budynku Urzędu Gminy Stanisławów wraz z podłączeniem do systemu zasilania. 

Termin składania ofert – 28 kwietnia 2022r.  

4. Ogłoszono zapytanie ofertowe  na wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa 

w Urzędzie Gminy Stanisławów i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu 

Gminy w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach zadania „Cyfrowa Gmina”. Wpłynęły 

4 oferty, wybrano ofertę firmy Blac Fox Marcin Baranowski z Krakowa za kwotę 

7 150,00 zł brutto. 

5. Zlecono opracowanie dokumentacji podłączenia agregatu UPS oraz instrukcje 

współpracy agregatu z sieci wewnętrzna w budynku Urzędu Gminy za kwotę 6 150,00 

zł brutto. 

6. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stanisławów i częściowo Kolonie 

Stanisławów. Termin składania wniosków upłynął w dniu 19 kwietnia. 

7. Trwają prace przy budowie sali gimnastycznej w Ładzyniu. Wykonywane są instalacje 

wewnętrzne oraz układana jest glazura w sanitariatach. 

8. W dniu 23 kwietnia (sobota) na terenie gminy Stanisławów zgodnie z Rozkazem 

Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zostały 

przeprowadzone ćwiczenia praktyczne p.k. „RZĄDZA 2022” z udziałem Kompanii 

Gaśniczej „Siedlce”. Celem ćwiczeń było m.in. doskonalenie prowadzenia działań 

związków taktycznych jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas dużych pożarów 

lasów i śródleśnych jednostek osadniczych, sprawdzenie poziomu wyszkolenia 

ratowników i gotowości operacyjno-technicznej sił i środków jednostek Ochotniczych 



Straży Pożarnych z terenu Gminy Stanisławów, Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego z terenu powiatu mińskiego, Kompanii Gaśniczej „Siedlce”. W ćwiczeniach 

brały udział zastępy PSP i OSP w powiatów: mińskiego, siedleckiego i łosickiego. 

Łącznie w manewrach udział brało 134 strażaków, służba leśna Nadleśnictwa 

Mińsk i Policja.  

9. Uchodźcy: na dzień dzisiejszy na terenie gminy mamy 158 obywateli Ukrainy. 

W naszym budynku przy ul. Lubelskiej zostało zakwaterowanych 12 osób, pozostałe 

osoby przebywają w prywatnych domach. Początkowo nasza pomoc była znacznie 

szersza, obecnie kiedy już wiadomo, że osoby, które przyjęły naszych sąsiadów 

z Ukrainy otrzymają dofinansowanie na zakwaterowanie i wyżywienie (40 zł na osobę) 

nasza pomoc ma trochę mniejszy zakres. Wypłaty dofinansowania już zostały 

uruchomione, dotychczas zostało wypłacone 79 800 zł. Niektórzy uchodźcy znaleźli  

zatrudnienie. W ub. tygodniu w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie 

z przedstawicielami Urzędu Pracy i Policji. Przedstawicielka PUP przedstawiła 

możliwości wsparcia dla obywateli Ukrainy, zaś policjantka omówiła zagrożenia z jakimi 

mogą się spotkać uchodźcy. Zostało nadanych 249 PESELI. Wszystkie osoby 

przebywające na naszym terenie, które zgłosiły się z wnioskami o nadanie numerów 

PESEL, miały nadane PESELE i w marcu mogły złożyć wniosek o świadczenie 500+ 

oraz mogły się ubiegać o jednorazowe świadczenie w wys. 300 zł.   

W ub. tygodniu poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej została 

pozyskana żywność z Banku Żywności w Siedlcach (ponad 600 kg), która została już 

rozdysponowana wśród Ukraińców. Prawdopodobnie w dniu jutrzejszym zostanie 

przywieziona kolejna partia żywności.  

 
 


