
 

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami 

(od 22 czerwca 2022 r. do 1 września 2022 r.) 

Na XXXIII sesji w dniu 22 czerwca Rada Gminy podjęła 5 uchwał z czego 3 zostały zrealizowane, 
a 2 są w trakcie realizacji.    

Wykonanie zadań:  

Przetargi i zapytania ofertowe: 
1.  W dniu 07.07.2022 r ogłoszono przetarg na dostawa sprzętu informatycznego, 

oprogramowania, usług i przeprowadzenie szkolenia w ramach realizacji konkursu grantowego 
Cyfrowa Gmina z podziałem na cztery części. Umowy zawarto w dniu 28.07.2022 r. 

2. W dniu 12.07.2022 r. ogłoszono przetarg na Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej 
w Pustelniku, gmina Stanisławów w ramach termomodernizacji budynku SP w Pustelniku. 
Wpłynęły 3 oferty , najtańsza HYLTREX Piotr Zientara Szymankowszczyzna 14A, 05-304 
Stanisławów z cena 553 500,00 zł brutto, okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące 

3. W dniu 14.07.2022 r ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na „Budowę ogólnodostępnej stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych w miejscowości Stanisławów”. Wybrano firmę Arinea Sp. 
z  o. o. na kwotę 135 831,36 zł 

4. W dniu 21.07.2022 r unieważniono postępowanie na poprawę efektywności energetycznej 
budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Pustelniku. Kwota oferty 2 192 871,00 zł 

5. W dniu 21.07.2022 r. ogłoszono przetarg na Modernizację oczyszczalni ścieków Centralna 
w miejscowości Retków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego, gmina Stanisławów z podziałem 
na 3 zadania. Na 2 zadania wpłynęły oferty i są w trakcie sprawdzania na zadanie 3 brak oferty 
i w tej części przetarg unieważniono. 

6. W dniu 22.07.2022 r ogłoszono postępowanie przetargowe na Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowościach Zalesie i Goździówka, gmina Stanisławów – etap I. Złożono 3 oferty, 
najtańsza złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o  z cena  1 129 872,57 
zł oraz drugi przetarg na  Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Zalesie i Goździówka, 
gmina Stanisławów - etap II. Złożono 3 oferty, najtańsza złożona przez Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Sp z o  z cena  624 935,17 zł.. Przetarg w trakcie sprawdzania.  

7. W dniu 29.07.2022 r ogłoszono przetarg na Budowa drogi gminnej w miejscowościach Czarna 
- Szymankowszczyzna, Gmina Stanisławów. Przetarg został unieważniony ponieważ cena 
najtańszej oferty przewyższyła kwotę przeznaczoną na to zadanie. Złożono oferty z cenami 
4 239 810,00 zł i 4 631 754,00 zł 

8. W dniu 03.08.2022 r ogłoszono przetarg na Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół 
z terenu Gminy Stanisławów na okres od 01 września 2022 r do 23 czerwca 2022 r.. Wpłynęły 
4 oferty z czego najtańsza zawierała braki formalne. Oferent w wyznaczonym terminie nie 
uzupełnił dokumentów.  Z kolei drugi oferent zrezygnował z udziału w postępowaniu. Wybrano 
więc ofertę trzecią pod względem cenowym złożoną przez  Usługi Transportowe Przewóz Osób 
Bogdan Raniszewski z Wyszkowa z ceną 256 679,50zł 

9. W dniu 12.08.2022 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na „Transport uczniów 
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów do szkół specjalnych w roku 
szkolnym 2022/2023”. Usługi Przewozowe Piotr Pieńkowski, z Mińska Mazowieckiego. Cena 
594zł/dzień przewozu. 

10. W dniu 17.08.2022 r ogłoszono zapytanie ofertowe na „Renowację odcinka ul. Spacerowej 
w miejscowości Ładzyń, gmina Stanisławów”. Wpłynęły 2 oferty z cenami 189 555,85 zł 
i 171 182,68 zł  

11. W dniu 18.08.2022 r. ogłoszono postępowanie na Modernizację oczyszczalni ścieków 
Centralna w miejscowości Retków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego, z podziałem na 
3 zadania. Na 2 zadania wpłynęły oferty i są w trakcie sprawdzania na zadanie 3zakup wozu 
asenizacyjnego brak oferty i w tej części przetarg unieważniono. 

12. W dniu 18.08.2022 r. ogłoszono postępowanie na Budowa drogi gminnej w miejscowościach 
Czarna - Szymankowszczyzna, Gmina Stanisławów. Składanie ofert w dniu 20.09.2022 r.  



13. W dniu 30.08.2022 r ogłoszono zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż ogrodzenia placów 
wiejskich w miejscowościach: Retków, Porąb, Cisówka, Ołdakowizna i Ciopan”. Składanie ofert 
upływa w dniu 06.09.2022 r.  

 
Dofinansowanie 

1. W dniu 9.07.2022 r podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na 
dofinansowanie w kwocie 300 000 zł na realizację projektu „Modernizacje boiska wraz 
z terenem przyległym w miejscowości Stanisławów – etap II (wymiana ogrodzenia, ułożenie 
kostki i nowe oświetlenie. 

2. W dniu 9.07. 2022 r podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na 
dofinansowanie w kwocie 314 000 zł na realizację projektu Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Goździówka- Zalesie, gmina Stanisławów. 

3. W dniu 9.07. 2022 r podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na 
dofinansowanie w kwocie 50 000 zł na realizację projektu modernizację strażnicy w Ładzyniu 
(wymiana instalacji elektrycznej) i zakup sprzętu pożarniczego oraz środków ochrony osobistej 
dla jednostek OSP. 

4. W dniu 26.07.2022 r. podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na 
realizację projektu „Dobre praktyki dla rozwoju” w kwocie 55 964,00 zł w zakresie wizyty 
studyjnej do Małopolski.  

5. W dniu 08.08.2022 r złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w kwocie 35 000,00 zł odbioru 
azbestu z terenu gminy Stanisławów. Wniosek na posiedzeniu zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskał pozytywną ocenę. Czekamy na 
podpisanie umowy.  

14. W dniu 25.08.2022 r podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na 
dofinansowanie  w kwocie 2 000 000,00 zł na zadanie „Kompleksowa przebudowa dróg na 
terenie gminy Stanisławów. 1 000 000 zł do wykorzystania w tym roku i 1 000 000 w przyszłym. 

 

Stawki wody i ścieków   

W dniu 28.06.2022 r. Wody Polskie wydały decyzję w sprawie ustalenia stawek wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres 3 lat. Cena wody w 1 roku 2,45 zł/1m3, w II roku 2,50 
zł/1 m3 i w III roku 2,53 zł/1m3. Cena za odprowadzanie ścieków w I roku 4,58 zł/1 m3, w II roku 4,90 
zł/1 m3 i w III roku 4,95 zł/1 m3. Taryfy obowiązują od 16 lipca 2022 r. 

Wydarzenia:  
1. W dniu 25.06.2022 r. w Rządzy odbył się piknik pn. „Święto obchodów Świętojańskich” 

z dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 15 tys.  
2. W dniu 2 lipca odbył się piknik w Choinach organizowany przez sołectwa: Choiny, Łęka, 

Zawiesiuchy. 
3. W dniu 14 sierpnia odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. Otrzymaliśmy dofinansowanie ze 

środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 30 tys. zł.  

 


