
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami 
(od 30 maja 2022 r. do 22 czerwca 2022 r.) 

Na XXXII sesji w dniu 30 maja Rada Gminy podjęła 8 uchwał, z czego 6 zostało 
zrealizowanych, a 2 są w trakcie realizacji. 

Zadania: 

1. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30 000,00 zł na 

piknik „Dni Kultury Stanisławowskiej”, który odbył się w dniu 19.06.2022 r w parku w 

Stanisławowie. 

2. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na 

się Święto Obchodów Świętojańskich  połączone z III Gminnym Konkursem Wianków, 

które odbędzie się w dniu 25.06.2022 r. 

3. Otrzymaliśmy również dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w 

wys. 314 000 zł z przeznaczeniem na ,,Przebudowę drogi gminnej w miejscowościach 

Zalesie i Goździówka, gmina Stanisławów”.  

4. Ogłoszono postępowanie przetargowe na „Termomodernizację budynku szkoły 

podstawowej w Pustelniku”. Termin składania i otwarcia ofert 24.06.2022 r. 

5. Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu informatycznego, 

oprogramowania, usług i przeprowadzenie szkolenia w ramach realizacji konkursu 

grantowego Cyfrowa Gmina z podziałem na 4 zadania”. Postępowanie zostało 

unieważnione w związku z brakiem oferty na zadanie nr 3 obejmujące ,,Aktualizację 

oprogramowania do monitorowania sieci i zakup licencji”.  

6. Otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w ramach Instrumentu 

wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w 

kwocie 2 000 000  zł na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów. 

7. Zakupiono i zainstalowano centralny zasilacz awaryjny UPS dla urządzeń elektronicznych 

pracujących w sieci LAN Urzędu Gminy Stanisławów. Koszt 71 964,85 zł został pokryty ze 

środków, pochodzących z nagrody za wysoką wyszczepialność przeciw covid.  

8. 1 czerwca w Urzędzie Gminy Siennica nastąpiło wręczenie promes z Rządowego 

Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Stanisławów otrzymała 

7 984 750 zł.  Podczas spotkania podsumowano wyniki naboru drugiej edycji programu 

"Polski Ład". 



9. Odbyły się dwa spotkania w sprawie remontu ośrodka zdrowia w Pustelniku, na 

spotkaniach rozmawialiśmy również o zwiększeniu godzin pracy pediatry w ośrodku 

zdrowia w Stanisławowie. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy od Pana Michała Żuka 

dyrektora ds. inwestycji Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach schemat 

techniczny remontu. Mamy również informację, że w Stanisławowie zostały 

zwiększone godziny pracy pediatry, jest też nowa Pani w rejestracji.   

Pozostałe uroczystości i wydarzenia: 
- 31 maja odbył się Piknik Majowy w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo, 

- 12 czerwca w Pustelniku odbył się XI Piknik Rodzinny pod hasłem "Pamiętajmy o historii", 

- 18 czerwca miało miała miejsce uroczystość obchodów 100-lecia OSP Czarna. 

- w dniu 26 czerwca odbędzie się Piknik charytatywny dla Leosia. 

W związku z rezygnacją  Pana Piotra Matusika z funkcji radnego, w okręgu nr 13 obejmującym 

miejscowości: Rządza, Ołdakowizna i Wólka Piecząca  muszą się odbyć wybory uzupełniające. 

Termin wyborów został wyznaczony na dzień 24 lipca. Zarejestrowały się 2 komitety wyborcze. 

Do 20 czerwca można było zgłaszać kandydatów na Radnych. Tylko jeden komitet zgłosił 

kandydata, dlatego też termin zgłaszania kandydatów został przedłużony do 27 czerwca. 

Jeżeli, pomimo to, drugi komitet nie zgłosi kandydata, mandat zostanie obsadzony bez 

głosowania.   

 


