
 

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami 

(od 20 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r. )  

 

Rada Gminy na XXXVI sesji w dniu 20 października 2022 r. podjęła 6 uchwał z czego 1 

została zrealizowana w całości, a 5 jest w trakcie realizacji.   

 

Realizacja zadań 

1. Zakończone zostały prace przy budowie ogrodzeń placów zabaw w m. Retków, Ciopan, 

Ołdakowizna, Zalesie, Cisówka, Porąb i placu w Stanisławowie. 

2. Trwają prace przy wykonaniu podbudowy na drodze w miejscowości Ołdakowizna, 

wykonana została stabilizacji i pierwsza warstwa kruszywa – koszt 325 000 zł. 

3. Trwają prace przy przebudowie drogi w miejscowości Goździówka i Zalesie – koszt całej 

inwestycji ok. 1 700 000 zł. Wykonawcą jest PBDiM. 

4. Rozstrzygnięto przetarg na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Ładzyń ul. 

Akacjowa, Prądzewo-Kopaczewo ul. Wołomińska, Pustelnik ul. Graniczna, Lubomin, Wólka 

Czarnińska, Wólka Konstancja. Przetarg wygrała firma Instalatorstwo Elektryczne Adam 

Chychłowski ze Strachówki za kwotę 413 882 zł. 

5. Zakończono i rozliczono realizację MIAS-ów tj. plac zabaw w m. Ołdakowizna, Wólka 

Piecząca, Porąb oraz oświetlenie w m. Borek Czarniński i Wólka Wybraniecka.  

6. Trwają prace przy budowie oświetlenia boiska sportowego w Stanisławowie. 

7. 14 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach miało miejsce uroczyste wręczenie 

promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: 

- OSP Czarna otrzymała promesę na kwotę 6.300 zł 

- OSP Lubomin otrzymała promesę na kwotę 10.531 zł  

- OSP Ładzyń otrzymała promesę na kwotę 6.436 zł  

- OSP Pustelnik otrzymała promesę na kwotę 4.388 zł  

- OSP Stanisławów otrzymała promesę na kwotę 7.898 zł 

Łącznie Gmina Stanisławów otrzymała 35.553 zł.  

8. W dniu 15 listopada 2022 roku otrzymaliśmy środki finansowe z Polskiego Ładu w kwocie 

1 575 000,00 zł za realizację zadania - modernizacja oświetlenia drogowego na terenie 

gminy Stanisławów.  

9. Rozpoczęły się prace przy realizacji zadania - Utworzenie ogrodu deszczowego 

w Stanisławowie. Prace wykonuje firma MRK TECHNIK z Ostrołęki. Koszt realizacji  

146 858 zł. 

 

Wydarzenia: 

22 października w Muzeum Ziemi Stanisławowskiej odbył się Piknik Historyczny 

zorganizowany przez Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne, Koło Gospodyń Wiejskich 

w Stanisławowie "Nasza Chata” pod patronatem Wójta Gminy Stanisławów w ramach projektu 

"Historia poza próżnią".  

28 października odbyły się obchody Dnia Kobiet Wiejskich połączone z konkursem Smaki 

jesieni. 

6 listopada nastąpiło otwarcie sali gimnastycznej w Ładzyniu. 

11 listopada świętowaliśmy Dzień Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. 

w kościele w Stanisławowie, po Mszy przeszliśmy pod pomnik przy GOK, a po uroczystościach 

pod pomnikiem dalsza część uroczystości była kontynuowana w Gminnym Ośrodku Kultury 

gdzie wystąpił chór Sentito z Wołomina. Dzień Niepodległości był również świętowany 

w Pustelniku. 

https://www.facebook.com/GminaStanislawow?__cft__%5b0%5d=AZVDbbX39D1YOIQj13vD-WAIBRqKdnLkJjGLxrKtoQoLf-HgJB00BYEk51hhqFYt1_9yUMjSFdqw6lbR_YNwV5lN4-24836Lw7HN3kMBGeP-OzbtbY2CpDvpyhTGuEjF9FOqh7zwyoFDXmO4MPP_RoeZM5YfmQ5MYiKHaIkXE7nJBcGwC1X2DzHGdH0mSbrNbLQ&__tn__=-%5dK-R


13 listopada w Wólce Czarnińskiej odbyły się obchody rocznicy odzyskania Niepodległości, 

zorganizowane przez Stowarzyszenie "Nasza Wólka" oraz KGW ,,Wólczanki”. W ramach 

promocji Lasów Państwowych zaprezentowano stoisko z żywnością pochodzenia leśnego. 

15 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się obchody Dnia Seniora zorganizowane 

przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Stanisławowie. 

W najbliższą niedzielę 20 listopada, w Stanisławowie odbędzie się Jarmark Marciński 

,,Powrót do tradycji”.  

 

 

 

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Nasza-W%C3%B3lka-1495591840703287/?__cft__%5b0%5d=AZWHsy4HaUQnGaNAE5CrrQ8zG21EkM9L0XlpgRLv9wuIkLV4GG3DZEId82TQEzBBlBPK3182arywSC_SncmRSytj72_eHsmvqB6OEYl2lUmXU_I2SeIhvMzpJqGLqdXfxmFuHb8rC9FQHbUkgMUr2XZCTjYPLSdyFqvWKDjLBvqX8k7n77IUVYQyp-nBzzTbNxw&__tn__=kK-R

