
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami 

(od 1września 2022 r. do 20 października 2022 r.) 

Na XXXIV sesji w dniu 1 września Rada Gminy podjęła  7 uchwał, jedna uchwała 

została w całości zrealizowane pozostałe są w trakcie realizacji. 

Na XXXV nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w dniu 26 września Rada Gmina 

podjęła 2 uchwały, obydwie są w trakcie realizacji. 

Sprawozdanie z realizacji zadań miedzy sesjami. 

1. W dniu 28.09 podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej na odbiór wyrobów zawierających azbest w kwocie 35 000,00. 

Azbest jest sukcesywnie odbierany od mieszkańców. 

2. Ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację boiska sportowego w 

miejscowości Stanisławów – wymiana ogrodzenia. Wpłynęły 3 oferty najtańsza firmy 

RAD-BUD z Radomia z ceną 149 020,65 zł. 

3. Ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację świetlic wiejskich – wymiana 

oświetlenia w budynku remizy OSP w Ładzyniu. Wpłynęły 3 ofert, najtańsza 

243 497,11 zł. Przetarg w trakcie rozstrzygania. 

4. Ogłoszono postepowanie przetargowe na przebudowę drogi w miejscowości 

Ołdakowizna, wpłynęły 2 oferty - najtańsza 325 745,82 zł. Przetarg w trakcie 

rozstrzygania. 

5. Ogłoszono postępowanie przetargowe na  „Udzielenie i obsługa kredytów bankowych 

dla Gminy Stanisławów” z podziałem na trzy części: Część 1 – Udzielenie i obsługa 

kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 

pożyczek, Część 2 – Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na 

częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów w 2022 r. 

w wysokości 500 000,00 zł w związku z realizacją zadania „Przebudowa targowiska 

gminnego w Stanisławowie”, Część 3  - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 

długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Stanisławów w 2022 r w wysokości 650 000,00 zł w związku z realizacją zadania 

„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym 

wykonanie projektów)” 

6. Ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę dróg gminnych w miejscowości 

Stanisławów ul. Targowa i ul. Podgraniczna. 



7. Trwają prace przy wykonywaniu ogrodzeń w miejscowościach Retków, Porąb, 

Ołdakowizna, Ciopan, Cisówka, Zalesie, Stanisławów. W części miejscowości 

ogrodzenia zostały już wykonane. 

8. Zakończono prace na budowie sali gimnastycznej w Ładzyniu. Obecnie trwają prace 

odbiorowe i porządkowe. 

9. Podpisana została umowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Zalesie – 

Goździówka. Umowa została zawarta z PBDIM w Mińsku Mazowieckim. 

Wydarzenia 

1. W dniu 4 września odbył się międzygminny rajd rowerowy. W rajdzie udział wzięły 

gminy: Stanisławów, Dobre i Jakubów. 

2. W dniu 22 września w Jakubowie odbyła się Konferencja otwierająca projekt Cooltura 

jest cool - Poprawa dostępu do kultury i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów i Gminy 

Stanisławów”. 

3. W dniach 24- 25 września odbyły się VI Dni Kultury Pustelnickiej. 

4. W dniach 12- 14 września odbył się wyjazd studyjny do Małopolski.  

5. W dniu 1 października w sali OSP w Ładzyniu miało miejsce wydarzenie Dzień Seniora 

zorganizowane przez Klub Senior+.  

6. W dniu 2 października na targowisku w Stanisławowie odbył się zlot pojazdów 

pożarniczych „STAŚKÓW FIRE TRUCK 2022” organizowany przez OSP Stanisławów 

7. W dniu 4 października nastąpiło otwarcie drogi powiatowej Porąb i Ludwinów. 

8. 13 października odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Powiatu Mińskiego LAURA 

2021”- dwaj druhowie z OSP Stanisławów Przemysław i Konrad Zdanowiczowie 

zostali uhonorowani Laurą za działalność społeczną na rzecz wspólnoty powiatowej- 

nagroda zbiorowa.  

9. W dniu 15 października KGW Borek Czarniński zorganizowało Piknik Rodzinny - 

,,Bawmy się razem” połączony z pogadanką pt. "Dary lasu znamy i chętnie z nich 

korzystamy".  

10. W dniu 16 października przy remizie OSP w Stanisławowie odbył się piknik 

organizowany przez OSP Stanisławów pn. ,,Bądź bezpieczny” połączony z obchodami 

Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”. 

11. Przez cały miesiąc odbywały się zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego.  

 

 


