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Gmina Stanisławów 

 

1. Ogólna charakterystyka gminy: otoczenie, podstawowe informacje 

1.1 Wprowadzenie 

Gmina Stanisławów, położona w centralnej Polsce, jest jedną z 13 gmin 

powiatu mińskiego, wchodzącego w skład województwa mazowieckiego. 

Stanisławów to gmina wiejska, składająca się z 29 sołectw. Zajmuje 

powierzchnię 106 km2, z czego użytki rolne stanowią ok. 62,7%, zaś lasy i 

grunty leśne – ok. 28% obszaru gminy.  

Gmina posiada bardzo korzystne położenie – oddalona zaledwie 40 km od 

Warszawy i 14 km od Mińska Mazowieckiego, leży na skrzyżowaniu 

ważnych szlaków komunikacyjnych.  

Owa dogodna lokalizacja oraz dobre połączenia komunikacyjne stwarzają 

szansę na rozwój nowych podmiotów gospodarczych. Póki co jednak, 

potencjał ekonomiczny gminy jest dość skromny. Głównym nurtem aktywności oraz 

podstawowym źródłem dochodów ludności jest rolnictwo, które okazuje się dość słabo 

rozwinięte. 

Strukturę gospodarczą gminy tworzą przede wszystkim małe rodzinne lub jednoosobowe firmy. 

Największym zakładem w okolicach Stanisławowa są pobliskie Polish Farm Meat – Zakłady Mięsne 

Stanisławów, posiadające kilka sklepów zakładowych oraz dwie hurtownie. Do innych większych 

podmiotów gospodarczych liczących się na lokalnym rynku należą: Gminna Spółdzielnia 

„Samopomoc Chłopska”, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, Zakład Tworzyw Sztucznych 

„Plastan” oraz PPHU „ZDP”. 

Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców oraz wysoki wskaźnik bezrobocia stanowią obecnie 

najpoważniejsze problemy, z jakimi boryka się gmina Stanisławów. Niedostateczna ilość 

przedsiębiorstw generujących niewielką ilość miejsc pracy sprawia, iż liczba osób bezrobotnych 

systematycznie wzrasta. Ponadto, gmina składa się w dużej mierze z obszarów wiejskich, 

charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem bezrobocia ukrytego. 

1.2 Położenie geograficzne 

Stanisławów położony jest na piaszczystym płaskowyżu, we wschodniej części Kotliny 

Warszawskiej, na pograniczu z Wysoczyzną Siedlecką, tj. we wschodniej części Mazowsza, w 

powiecie mińskim.  

1.3 Liczba i rodzaj jednostek pomocniczych 
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Jednostkami pomocniczymi gminy jest 29 sołectw: Borek Czarniński, Choiny, Ciopan, Cisówka, 

Czarna, Goździówka, Kolonie Stanisławów, Legacz, Lubomin, Ładzyń, Łęka, Mały Stanisławów, 

Ołdakowizna, Papiernia, Porąb, Prądzewo-Kopaczewo, Pustelnik, Retków, Rządza, Sokóle, 

Stanisławów, Suchowizna, Szymankowszczyzna, Wólka Czarnińska, Wólka Konstancja, Wólka 

Piecząca, Wólka Wybraniecka, Zalesie, Zawiesiuchy. 

Jednostkami organizacyjnymi Gminy Stanisławów są: 

• Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie 

• Gimnazjum w Stanisławowie 

• Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie 

• Zespół Szkół w Pustelniku 

• Zespół Szkół w Ładzyniu 

• Zespół Szkolny w Stanisławowie 

1.4 Skład i krótka charakterystyka władz uchwałodawczych i wykonawczych 

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy, składająca się z 15 radnych. Funkcję 

Przewodniczącego Rady Gminy pełni obecnie p. Elżbieta Król, wspierana przez jednego zastępcę 

(Wiceprzewodniczącego Rady Gminy).  

Rada działa na sesjach i przez swoje komisje, pozostające pod kontrolą Rady, której składają 

sprawozdania ze swej działalności. Do wewnętrznych organów Rady należą: Przewodniczący, 

Wiceprzewodniczący, Komisja Rewizyjna, komisje stałe oraz komisje doraźne, powołane do 

określonych zadań.  

Do stałych Komisji Rady Gminy należą: 

1. Komisja Rewizyjna 

2. Komisja Budżetu i Gospodarki 

3. Komisja Społeczna, Ekologii i Bezpieczeństwa 

Organem wykonawczym w gminie Stanisławów jest Wójt Gminy, wykonujący uchwały Rady Gminy 

określone przepisami prawa, kierujący sprawami gminy i reprezentujący ją na zewnątrz. 

Stanowisko Wójta Gminy Stanisławów pełni obecnie p. Adam Sulewski (pierwsza kadencja). 

Poprzedni wójt sprawował władzę w Stanisławowie przez 20 lat.  

 

 

1.5 Liczba mieszkańców 
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Liczba mieszkańców Gminy Stanisławów, zgodnie ze stanem na 31.12.2014, wynosiła 6586 osób. 

Największą miejscowością w gminie jest Stanisławów, liczący 1645 osób, najmniejszą - 

Zawiesiuchy, skupiające na swym terenie zaledwie 42 osoby. 

1.6 Dochód na jednego mieszkańca w 2014 roku 

3 011,25 zł (GUS-BDL). 

1.7 Liczba pracowników Urzędu Gminy, struktura organizacyjna 

Urząd Gminy Stanisławów jest jednostką organizacyjną i budżetową gminy. Siedzibą Urzędu jest 

Stanisławów, ul. Rynek 32. Obecnie, Urząd Gminy Stanisławów zatrudnia 35 osób. W skład 

struktury organizacyjnej Urzędu wchodzą: 

1. Wójt Gminy 

2. Zastępca Wójta 

3. Sekretarz Gminy/Kierownik Referatu Organizacyjnego/Pełnomocnik ds. ochrony 

informacji niejawnych 

4. Skarbnik Gminy/Kierownik Referatu Finansowego 

5. Urząd Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich, w skład którego wchodzą kierownik USC i 

spraw obywatelskich oraz jego zastępca 

6. Referat Finansowy, w skład którego wchodzą: 

a. Z-ca skarbnika/z-ca kierownika Referatu Finansowego 

b. 2 stanowiska ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych 

c. Stanowisko ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej 

d. Stanowisko ds. księgowości podatkowej 

e. Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat 

f. Stanowisko ds. księgowości 

g. Stanowisko ds. rozliczeń kasowych i kadr 

7. Referat Organizacyjny, w skład którego wchodzą: 

a. Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej 

b. Stanowisko ds. Biuletynu Informacji Publicznej 

c. Stanowisko ds. informatyki 

d. Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, ochrony przeciwpożarowej i 

gospodarki komunalnej 

e. Stanowisko woźnej 

8. Referat Gospodarki Komunalnej, w skład którego wchodzą: 

a. Kierownik referatu 

b. Stanowisko ds. utrzymania i ochrony dróg 

c. 2 stanowiska ds. gospodarki komunalnej 

d. Stanowisko ds. księgowości opłat komunalnych 
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e. Stanowisko pomocy administracyjnej 

f. Inkasent ds. poboru opłat 

g. 5 stanowisk pracowników gospodarczych 

9. Referat Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska, w skład którego wchodzą: 

a. Kierownik referatu 

b. Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji 

c. Stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych 

d. Stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa 

e. Stanowisko ds. planowania przestrzennego 

f. Stanowisko ds. ochrony środowiska 

g. Stanowisko pomocy administracyjnej 

1.8 Wydatki i przychody budżetu w 2014 roku 

Uchwała Nr IV/7/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 stycznia 2015 roku (uchwała budżetowa 

Gminy Stanisławów) ustaliła: 

• Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 23.515.735,00 zł, z tego bieżące w kwocie 

20.099.811,00 zł oraz majątkowe w kwocie 3.415.924,00 zł 

• Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 24.155.735,00 zł, z tego bieżące w kwocie 

19.074.118,46 zł oraz majątkowe w kwocie 5.081.616,54 zł. 

• Deficyt budżetu gminy w wysokości 640.000,00 zł, który miał zostać sfinansowany 

przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki 

• Przychody budżetu w wysokości 3.314.314,74 zł 

• Rozchody budżetu w kwocie 2.674.314,74 zł 

1.9 Realizowane obecnie strategie, programy samorządowe  

Kluczowym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju gminy jest „Strategia Rozwoju Gminy 

Stanisławów na lata 2015-2025”, znajdująca się obecnie w końcowej fazie tworzenia (poprzedni 

dokument opracowany na lata 2000-2015 uległ dezaktualizacji, w związku z czym podjęto pracę 

nad nową strategią rozwoju, w proces jej opracowywania włączając reprezentantów różnych grup 

społecznych, n.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych; w poszczególnych sołectwach 

odbyły się warsztaty strategiczne, na których przeprowadzono analizę SWOT danej miejscowości, 

diagnozując najistotniejsze potrzeby jej mieszkańców. 

Istotnym dokumentem wytyczającym kierunki rozwoju Stanisławowa jest „Plan Odnowy 

Miejscowości Stanisławów (POMS) na lata 2010-2017”, posiadający zdecentralizowany, lokalny 

charakter, przygotowany z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości, przy udziale 

przedstawicieli władz samorządowych. Specyfika planu polega na tym, iż jest on ukierunkowany 
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na zagadnienia cywilizacyjno-kulturowe, koncentrując się na prostych, lokalnych 

przedsięwzięciach, mających docelowo prowadzić do poprawy standardu i jakości życia 

mieszkańców. Posiada zatem nie tyle progospodarczy, ile prospołeczny i prokulturowy charakter, 

dzięki czemu stanowi doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, koncentrującej się na 

zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych. Celem POMS jest podtrzymanie lub 

odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie 

tego w sposób dostępny, oczekiwany i popierany przez lokalną społeczność. Idea odnowy wsi 

wynika z przekonania, że zrewitalizowana, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska 

swą atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewniając tym samym swym mieszańcom godziwy 

standard i przyzwoitą jakość życia, zdoła również zapobiec odpływowi młodzieży do większych 

aglomeracji miejskich. POMS opracowany został przez Grupę Inicjatywną, powołaną na zebraniu 

wiejskim we współpracy z Wójtem Gminy. 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stanisławów na lata 2004-2013, mimo iż dwa lata temu skończył 

się termin jego obowiązywania, nadal określa najważniejsze działania mające na celu 

systematyczny rozwój gminy, zakładający współpracę wszystkich podmiotów tworzących lokalną 

wspólnotę (władz samorządowych, podmiotów gospodarczych oraz wszystkich mieszkańców 

gminy zainteresowanych jego efektywną realizacją). Plan Rozwoju Lokalnego został przygotowany 

w ramach działań umożliwiających Gminie Stanisławów aplikowanie do Funduszy Strukturalnych o 

dofinansowanie projektów mających na celu zrównoważony rozwój gminy. Dotychczas nie 

podjęto procesu jego aktualizacji. 

1.10 Analiza SWOT pod kątem współpracy Urzędu Gminy w Stanisławowie z organizacjami 

pozarządowymi 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Aktywne, prospołeczne, przedsiębiorcze 
jednostki – liderzy kilku organizacji, 
inicjujący działania na rzecz lokalnej 
społeczności 

• Podejmowane przez pracowników 
Urzędu Gminy starania mające na celu 
stałe informowanie przedstawicieli III 
sektora o wdrażanych inicjatywach oraz 
przedsięwzięciach planowanych do 
realizacji 

• Bardzo mała liczba organizacji, duża ilość 
stowarzyszeń „martwych”, nieaktywnych 
(powstały ad hoc, w konkretnym celu i z 
konkretnej przyczyny – dla realizacji 
pojedynczej inicjatywy; po jej 
uskutecznieniu, zaprzestały jakiejkolwiek 
działalności) 

• Pasywność III sektora – nieliczne 
stowarzyszenia podejmują działalność na 
rzecz mieszkańców Stanisławowa (część 
spośród organizacji aktywnych realizuje 
działania wyłącznie w interesie i na rzecz 
swych członków) 

• Mało drożny kontakt z organizacjami: 
brak regularnych spotkań, niski poziom 
zaangażowania w proces konsultacji 
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programu współpracy, trudność z 
rekrutacją członków komisji 
konkursowych 

• Pasywność po stronie Urzędu Gminy, brak 
chęci zmiany obecnego status quo – 
wyrwania III sektora ze stanu „uśpienia”, 
pobudzenia lokalnej aktywności 

• Mało wspierająca, prospołeczna postawa 
poprzednich władz samorządowych – 
przez wiele lat organizacje nie były 
odpowiednio „zaopiekowane” ze strony 
samorządu brak było dbałości o ich 
rozwój (słabe kontakty, brak inicjatywy, 
selektywne wspieranie dotacjami, 
zgodnie z preferencjami władz) 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Zmiana polityki nowych władz wobec III 
sektora – bardziej wspierająca postawa, 
nakierowana na aktywizację lokalnych 
NGOs 

• Dalsza pasywność organizacji 
pozarządowych 

• Niemożność przełamania obecnego 
impasu we wzajemnych kontaktach NGO i 
samorządu 

2. Charakterystyka organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy 

Stanisławów 

2.1 Liczba i rodzaje podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających siedzibę 

na terenie Gminy Stanisławów (lista organizacji działających na terenie Gminy Stanisławów – 

załącznik 2.1) 

Na terenie Gminy Stanisławów działają następujące organizacje pozarządowe (wytłuszczono 

stowarzyszenia aktywne, podejmujące jakiekolwiek inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności): 

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Nr 10 w Stanisławowie 

2. Stanisławskie Towarzystwo Historyczne 

3. Stowarzyszenie Wspierania Oświaty w Stanisławowie 

4. UPLKS Stanisławów 

5. Jeździecki Klub Sportowy „Sokóle” 

6. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej 

7. Uczniowsko-Parafialno-Ludowy Klub Sportowy STANISŁAWÓW 

8. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dziecka w Pustelniku 
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9. Stowarzyszenie „Społeczny Komitet Budowy Obwodnicy w Stanisławowie” 

10. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stanisławowskiej 

11. Towarzystwo Rozwoju Pustelnika i Okolic w Pustelniku 

12. Stowarzyszenie Obywatelskie „Svoboda” 

13. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rządza 

14. Stowarzyszenie Przyjaciół Cisówki 

15. Stowarzyszenie „Nasza Wólka” 

16. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 

17. Anonimowi Alkoholicy grupa „Ocaleni” 

Żadna z powyższych organizacji nie posiada statusu OPP. 

2.2 Inne podmioty prowadzące stale działalność pożytku publicznego na obszarze Gminy 

Stanisławów, ale mające siedzibę poza jej terenem 

Jedyną organizacją działającą na terenie Stanisławowa, a przy tym posiadającą siedzibę poza jej 

terenem jest oddział ogólnokrajowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zrzeszający 

swych członków w celu: 

1. Poprawiania ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia z życiu społecznym 

przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze 

związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi 

i spółdzielczymi; 

2. Organizowania życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów. Inwalidów; 

3. Reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, 

samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa. 

Stanisławowska organizacja jest dość dobrze zakorzeniona w GOKu (była dyrektorka tej placówki 

została przewodniczącą PZERiI), podejmuje wiele inicjatyw, jednak nakierowanych wyłącznie na 

potrzeby swych członków, o wąskim zasięgu oddziaływania (stowarzyszenie emeryckie wspiera 

swoich członków m.in. poprzez dystrybucję żywności z Polskiego Banku Żywności). Organizacja 

raczej nie realizuje działań skierowanych do ogółu społeczności, jest również dość pasywna w 

obszarze pozyskiwania funduszy (nie startuje do konkursów, zdarza jej się jedynie otrzymywać 

drobne kwoty z Komisji Alkoholowej na przygotowanie imprez okolicznościowych). 

Przedstawiciele emerytów jako jedyni godzą się na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej 

opiniującej upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Stanisławów, chętnie biorą także 

udział w różnego rodzaju szkoleniach i spotkaniach. 

2.3 Główne obszary aktywności organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stanisławów  
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Gmina Stanisławów charakteryzuje się bardzo niskim poziomem społecznej aktywności. 

Mieszkańców cechuje bierność oraz powszechnie spotykana postawa roszczeniowa. Działania na 

rzecz wspólnego interesu nie są popularną ani też praktykowaną formą spędzania wolnego czasu. 

Dominuje ogólna pasywność, jakiekolwiek przejawy działalności na rzecz interesu lokalnego, 

cechują się nieufnością, każda forma bezinteresownej aktywności społecznej traktowana jest z 

dużą dozą podejrzliwości czy wręcz niechęci. Istnieje poważny problem z zachęceniem i 

motywowaniem mieszkańców do włączenia się w działania na rzecz wspólnego dobra. Działalność 

na rzecz wspólnoty podejmowana jest punktowo, przez kilka osób-liderów paru lokalnych 

organizacji. Pozostałe stowarzyszenia nie udzielają się na forum gminnym, współpraca z 

samorządem ogranicza się do sporadycznej wymiany informacji. 

Do organizacji aktywnych należą m.in.: 

• Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne, organizujące różnego rodzaju eventy 

kultywujące historię gminy, m.in. w czasie tegorocznego weekendu majowego, 

Towarzystwo zorganizowało – przy współudziale samorządu – imprezę pod nazwą Dni 

Stanisławowa. Wydaje również zeszyty „Stanisławowskiego Rocznika Historycznego” 

(pierwszy zeszyt ukazał się w 2013 roku, promocja odbyła się w siedzibie Gminnej 

Biblioteki Publicznej, w czasie gminnych dożynek w Stanisławowie oraz w trakcie 

pierwszych Dni Powiatu Mińskiego na stoisku gminy Stanisławów). We wrześniu 2013 STH 

wydało mapę turystyczną gminy. 

• Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dziecka z sołectwa Pustelnik, podejmujące 

inicjatywy na rzecz najmłodszych członków społeczności, ze środków pozyskanych z 

Fundacji Batorego oraz od samorządu, m.in. funduje stypendia dla najbardziej 

uzdolnionych dzieci, organizuje półkolonie, czasem również imprezy okolicznościowe 

(m.in. coroczny piknik rodzinny). Członkowie stowarzyszenia starają się zaszczepiać w 

najmłodszych członkach lokalnej wspólnoty zalążki społecznej aktywności, zachęcając ich 

do angażowania się w działania charytatywne i wolontariackie (korzystanie z 

fundowanego przez SWRD stypendium powiązane jest z obligacją do odpracowania 

społecznie określonej liczby godzin). 

• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej – główną osią działalności organizacji jest 

wydawanie kwartalnika pt. Wieści Ziemi Stanisławowskiej. Sporadycznie, członkowie 

Towarzystwa uczestniczą w lokalnych imprezach okolicznościowych.  

• Stowarzyszenie Wspierania Oświaty w Stanisławowie prowadzi kawiarenkę na 

dożynkach, dochód pozyskiwany ze sprzedaży produktów gastronomicznych przeznaczany 

jest na cele oświatowe. 

• Jeździecki Klub Sportowy „Sokóle” organizuje zawody hippiczne. 

• Uczniowsko-Parafialno-Ludowy Klub Sportowy – główny grantobiorca, otrzymujący 

największą ilość środków finansowych z budżetu gminy – prowadzi działania w zakresie:  
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1. Planowania i organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o 

możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną 

rodziców i sympatyków klubu, 

2. Angażowania wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i 

zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych 

3. Uczestniczenia w imprezach sportowych, organizowanych na obszarze działania 

samorządu terytorialnego i poza nim, 

4. Organizowania zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego 

rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, 

5. Organizowania działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji 

zdrowotnych, 

6. Organizowania uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego, 

7. Kształtowania pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w 

realizacji zadań sportowych Klubu, 

8. Udziału w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz katolickich krajowych i 

międzynarodowych imprezach sportowych, 

Jednostki OSP w pewnym sensie wyłączone są spod kurateli osoby dedykowanej do współpracy z 

sektorem NGO - kontaktami ze strażą zajmuje się pracownik ds. obrony cywilnej oraz skarbnik (w 

zakresie współpracy finansowej). Lokalne OSP charakteryzują się niskim poziomem aktywności, 

pozyskane środki inwestują głównie w remont i modernizację remiz oraz zakup sprzętu 

pożarniczego.  

2.4 Informacja o działających formalnych lub nieformalnych sieciach czy też radach skupiających 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stanisławów  

Na terenie Gminy Stanisławów brak jest tego typu organizacji. 

2.5 Informacja o podmiotach oferujących stałe wsparcie finansowe działalności pożytku 

publicznego na terenie Gminy Stanisławów 

Jedynym podmiotem oferującym stałe wsparcie finansowe organizacjom jest Lokalna Grupa 

Działania Ziemi Mińskiej. Proces budowania partnerstwa miał charakter oddolny – szansa, jaka 

pojawiła się w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a zwłaszcza oś 4 

Leader, zainspirowała mieszkańców gminy powiatu mińskiego do założenia stowarzyszenia. 

Ostatecznie, LGD powstała w 2008 roku, w skład grupy założycielskiej weszło 57 osób, 

reprezentujących 7 podmiotów publicznych, 40 podmiotów społecznych oraz 10 podmiotów 

gospodarczych. LGD obejmuje obecnie obszar siedmiu gmin: Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, 

Jakubów, Mińsk Mazowiecki, Siennica oraz Stanisławów. Celem stowarzyszenia jest 

podejmowanie działań na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego, a w szczególności rozwój 
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obszarów wiejskich i wspieranie inicjatyw lokalnych na terenie siedmiu gmin. Wśród celów 

szczegółowych znajdują się również:  

1. Wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska 

2. Wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich 

3. Wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu 

4. Wspieranie rozwoju turystyki 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania 

lokalnych tradycji i sztuki oraz produktów regionalnych 

6. Wspieranie przedsiębiorczości. 

Zgodnie z umową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2009-2015 dla obszaru LGD 

Ziemi Mińskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” została 

zarezerwowana kwota 6.714.428,00 zł. 

Sporadycznie, stanisławowskie organizacje w trybie doraźnym aplikują o środki z innych źródeł 

(Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dziecka udało się pozyskać fundusze na stypendia dla dzieci i 

młodzieży z warszawskiej Fundacji Batorego). 

3. Współpraca Urzędu Gminy w Stanisławowie i organizacji pozarządowych  

3.1 Historia współpracy 

Programy współpracy opracowywane są w Gminie Stanisławów od 2003 roku – impulsem do ich 

uchwalenia, poza obligacją wynikającą z ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie, była chęć wsparcia klubów sportowych środkami pochodzącymi z budżetu gminy, 

co wiązało się z koniecznością przygotowania programu współpracy. Dokument ten jednak od 

początku traktowany był w gminie Stanisławów wyłącznie w kategoriach prawnego przymusu, nie 

zaś planu wyznaczającego kierunki współpracy i pozwalającego na naszkicowanie 

zasad/warunków kooperacji adekwatnych do zgłaszanych potrzeb. 

3.2 Informacje o rocznych i wieloletnich programach współpracy: cele, formy współpracy, zadania 

publiczne przeznaczone do zlecenia organizacjom, kwoty przeznaczone na realizację tych zadań, 

metody monitorowania i oceny współpracy /wersje elektroniczne rocznych programów 

współpracy na 2014 i 2015 rok – załączniki 3.2.1-3.2.2/ 

Zgodnie z zapisami Programu Współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi i 

stowarzyszeniami, uchwalany corocznie dokument stanowi element lokalnego systemu polityki 

społeczno-finansowej gminy. Określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych 

gminy z organizacjami i stowarzyszeniami, o których mowa w m.in.3 ust.2 i 3 UDPPiW. Celem 

głównym Programu jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Gminę 

Stanisławów działań organizacji pozarządowych i stowarzyszeń poprzez powierzanie im 
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ustawowych zadań gminy. Poprzez określenie i realizację tych zasad, samorząd pragnie włączać 

organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej.  

Obszar współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o 

których mowa w m.in.4 ust.1 ustawy, a w szczególności: 

1. Kulturę fizyczną i sport 

2. Ekologię i ochronę środowiska 

3. Naukę, edukację, oświatę i wychowanie 

4. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji 

5. Pomoc społeczną 

6. Ochronę i promocję zdrowia 

7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

8. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

9. Wypoczynek dzieci i młodzieży 

10. Ratownictwo i ochronę ludności 

11. Promocję i organizację wolontariatu 

Zlecanie realizacji zadań organizacjom przez Gminę Stanisławów odbywa się poprzez: 

1. Wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji (konkurs ofert) 

2. Powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 

realizacji (konkurs ofert) 

3. Zlecenie organizacji realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym 

z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z m.in. 19a ustawy 

4. Zawarcie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w rozdziale 2a 

ustawy 

Formy wsparcia mogą obejmować w szczególności: 

a) Udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których 

tematyka wiąże się z programem, m.in.. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia 

lokalu, środków technicznych, m.in. 

b) Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych 

z innych źródeł niż dotacja gminy (m.in. pomoc w wypełnianiu wniosków, umieszczanie 

informacji na stronach internetowych gminy, przesłanie informacji e-mailem, etc.) 

c) Nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem 

realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert 

d) Promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji programu na stronach 

internetowych gminy 

e) Wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert 

f) Wsparcie inicjatyw lokalnych 
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Priorytetem Gminy Stanisławów jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, 

którą tworzą jej mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami 

środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem gminy. 

Podstawowymi korzyściami takiej współpracy są m.in.  

a) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację lokalnych społeczności 

b) Umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje 

otoczenie 

c) Wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań/rozwiązań dzięki dobremu 

rozpoznaniu występujących potrzeb 

W rzeczywistości jednak, pracownicy UG wyrażali przekonanie, iż samorząd nie posiada żadnych 

narzędzi, które mogłyby zachęcić organizacje do współpracy; urząd pomaga w sytuacji, gdy 

przedstawiciele III sektora sami zgłaszają się z konkretną potrzebą – wówczas wspiera ich w 

granicach możliwości czasowych, organizacyjnych, finansowych; sam jednak nie podejmuje 

żadnych inicjatyw na rzecz zacieśnienia współpracy z lokalnymi organizacjami. 

Program każdorazowo poddawany jest konsultacjom społecznym, jednak mają one charakter 

bardzo prowizoryczny – dokument wywieszany jest w BIPie na okres dwóch tygodni, zwykle nikt 

nie zgłasza do niego żadnych uwag. 

Monitoring Programu współpracy polega na zbieraniu opinii, wniosków oraz informacji 

wnoszonych przez organizacje pozarządowe realizujące program. Pracownicy merytoryczni oraz 

gminne jednostki organizacyjne współpracujące z podmiotami programu, w zakresie swoich 

kompetencji monitorują realizację programu i odpowiadają za przeprowadzanie kontroli realizacji 

zadań zleconych, przedkładają również roczne sprawozdania z realizacji tych zadań. Mogą także 

zgłaszać propozycje zadań do realizacji na rok kolejny. 

Wskaźnikami efektywności realizacji programu są w szczególności informacje dotyczące: 1) liczby 

organizacji pozarządowych współuczestniczących w realizacji zadań publicznych w danym roku, 2) 

wysokości środków finansowych zaangażowanych w realizację programu, 3) liczby osób, które 

były adresatami zadań realizowanych we współpracy z gminą, 4) liczby zadań zrealizowanych w 

ramach programu. 

3.3 Łączna kwota środków przekazana podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

przez Urząd Gminy w Stanisławowie w latach 2013-2015 

Podstawowym instrumentem współpracy finansowej w Gminie Stanisławów są dotacje 

przyznawane w ramach otwartego konkursu ofert. Cyklicznie ogłasza się konkurs na dotacje 

sportowe – od kilku lat jedna z organizacji, UPLKS otrzymuje stałą kwotę w wysokości 40 tys. zł (w 

tym 20 tys. zł z GKRPA) na prowadzenie bieżącej działalności. Mocno doinwestowywane są 

również jednostki OSP, korzystające nie tylko ze środków przyznawanych w ramach dotacji, ale 

także – jako jedyne organizacje w gminie – otrzymujące dofinansowanie w trybie pożyczek (o 

czym mowa będzie w dalszej części raportu). 
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Poniższa tabela zawiera dane dotyczące sposobu wydatkowania środków budżetowych na 

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w latach 2012-2015: 

Rok 2012 

Zorganizowano otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu – jako jedyny złożył ofertę i wygrał konkurs Uczniowsko-Parafialno-

Ludowy Klub Sportowy Stanisławów. Otrzymał 40.000,00 zł, w tym 20.000,00 zł z funduszy 

GKRPA przeznaczonych na zapobieganie uzależnieniom.  

W trybie pozakonkursowym z art.19a, przekazano 5.000,00 zł Stowarzyszeniu Wspierania 

Rozwoju Dziecka w Pustelniku jako wsparcie realizacji programu stypendialnego 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej otrzymało wsparcie finansowe stałej kampanii 

informacyjnej dotyczącej profilaktyki uzależnień realizowanej na łamach periodyku „Wieści 

Ziemi Stanisławowskiej” w kwocie 2.500,00 zł 

Rok 2013 

Uczniowsko-Parafialno-Ludowy Klub Sportowy wygrał konkurs na upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w gminie Stanisławów. Otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł oraz 

dodatkowe 20.000,00 zł z GKRPA (ponadto, dwóch trenerów prowadziło zajęcia sportowo-

profilaktyczne finansowane ze środków GKRPA) 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dziecka otrzymała dotację w wysokości 5.000,00 zł na 

realizację programu stypendialnego dla młodzieży gimnazjalnej z terenu całej gminy 

Stanisławów. Z programu skorzystało 11 beneficjentów. Dodatkowo, SWRD otrzymało  

3.000,00 zł na organizację półkolonii letnich z GKRPA. 

Towarzystwo Emerytów i Rencistów otrzymało dofinansowanie z GKRPA na organizację 

spotkań integracyjnych 

OSP otrzymały drobne kwoty z GKRPA na spotkania integracyjne 

W ramach współpracy z organizacjami religijnymi, GKRPA dofinansowała wyjazdy członków 

oazy z Pustelnika i ze Stanisławowa na rekolekcje wakacyjne z elementami profilaktyki 

uzależnień. Każda z organizacji otrzymała po 1.500,00 zł. 

Rok 2014 

W ramach realizacji programu przeprowadzono dwa konkursy ofert: 

1. Na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – dotację w 

wysokości 40.000,00 zł (20.000,00 zł z opłat za zezwolenie na handel alkoholem i 20.000,00 zł 

bezpośrednio z budżetu) otrzymał UPLKS, który jako jedyny zgłosił swoją ofertę.  
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2. Na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej – dotację w wysokości 5.000,00 zł 

otrzymało Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dziecka z Pustelnika (jedyny oferent) na 

program stypendialny przeprowadzany wspólnie z Fundacją Batorego. Fundacja wyłożyła 

2.560,00 zł, zaś 3.560,00 zł stowarzyszenie pokryło ze środków własnych 

Dodatkowo, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dziecka w Pustelniku w trybie 

pozakonkursowym z art. 19a otrzymało dofinansowanie w wysokości 4.000,00 zł na 

organizację półkolonii letnich z elementami profilaktyki uzależnień oraz dofinansowanie 

obsługi technicznej pikniku rodzinnego w kwocie 2.000,00 zł (ze środków przeznaczonych na 

kulturę) 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej otrzymało środki na dofinansowanie druku 

dwóch numerów „Wieści Ziemi Stanisławowskiej” w wysokości 5.851,44 zł 

Andrzej Oniśk w trybie inicjatywy lokalnej otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.500,00 zł 

na opłaty i nagrody w ramach działania Pustelnickiego LZS „Tęcza”. Środki finansowe 

pochodziły z opłat za zezwolenie na handel alkoholem. 

Katolicki Ruch „Światło-Życie” oazy z parafii Stanisławów i Pustelnik otrzymało 1.200,00 zł na 

dofinansowanie wyjazdu swych członków na rekolekcje wakacyjne z elementami profilaktyki 

uzależnień. 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 10 w Stanisławowie, otrzymało 

393,96 zł na integracyjne spotkanie wigilijne (ze środków GKRPA) 

Stowarzyszenie „Nasza Wólka” z Wólki Czarnińskiej otrzymało 200,00 zł na nagrody w 

konkursie profilaktyki uzależnień przeprowadzonym w czasie uroczystości Dnia Kobiet.  

Rok 2015 

W roku 2015, na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe przeznaczono 

kwotę w wysokości 45.000,00 zł. 

3.4 Informacje o Radzie Działalności Pożytku Publicznego 

Nie dotyczy – na terenie Gminy Stanisławów nie powołano dotychczas w/w instytucji. Ze strony 

organizacji brak jest zainteresowania taką formą współpracy, samorząd również nie naciska, nie 

motywuje przedstawicieli III sektora do zacieśnienia kooperacji z urzędem i bardziej aktywnego 

włączenia się w proces konsultacyjno-doradczy. 

3.5 Informacje o Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych 

Na terenie Gminy Stanisławów nie istnieje tego typu instytucja. 
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3.6 Informacje o projektach dotyczących współpracy finansowanych ze środków zewnętrznych, 

które były realizowane na terenie Gminy Stanisławów w 2014 roku i/lub są realizowane w 2015 

roku 

Na terenie gminy Stanisławów zasadniczo nie realizuje się projektów finansowych ze środków 

zewnętrznych (ani tych dedykowanych współpracy III sektora z samorządem ani jakichkolwiek 

innych). W kontekście generalnej pasywności zarówno urzędu jak i lokalnych organizacji – obszar 

ten jest mocno zaniedbany i słabo zagospodarowany. 

Jedynie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dziecka z sołectwa Pustelnik, podejmujące inicjatywy 

na rzecz najmłodszych członków społeczności, ze środków pozyskanych z Fundacji Batorego oraz 

od samorządu - funduje stypendia dla najbardziej uzdolnionych, organizuje półkolonie, czasem 

również imprezy okolicznościowe (m.in. coroczny piknik rodzinny). 

3.7 Osoba, komórki zajmujące się w Urzędzie Gminy współpracą z organizacjami pozarządowymi 

Za współpracę z organizacjami pozarządowymi odpowiedzialne są trzy osoby: referent ds. 

biuletynu informacji publicznej, pracownik ds. obrony cywilnej (zajmujący się kontaktami z 

jednostkami OSP) oraz skarbnik gminy. 

4. Wybrany instrument współpracy finansowej: dotacja inwestycyjna 

Poniższe informacje pochodzą ze zrealizowanego wywiadu ze skarbnikiem gminy, są również 

wynikiem analizy pozyskanych w trakcie spotkania dokumentów (uchwał Rady Gminy oraz umów 

z jednostkami OSP, regulującymi sposób i zakres korzystania z dotacji inwestycyjnych – załączniki 

4.1-4.5) 

Podstawę prawną udzielania organizacjom dotacji inwestycyjnej stanowią: ustawa o samorządzie 

gminnym (art.18.ust.2. pkt 15), ustawa o ochronie przeciwpożarowej (art. 32 ust.3b), ustawa o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (art.4 ust.1 pkt 23) oraz ustawa o finansach 

publicznych (art.221). W Stanisławowie z dotacji inwestycyjnych korzystają wyłącznie jednostki 

OSP – uzasadnieniem dla takiego stanu rzeczy jest fakt, iż zadania realizowane przez OSP w 

zakresie bezpieczeństwa publicznego należą do katalogu zadań własnych gminy, z drugiej strony 

zaś, zapisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowią, iż jednostki OSP mogą realizować swe 

zadania wykorzystując wsparcie finansowe samorządu. Obie ustawy zatem w pewien sposób się 

uzupełniają, umożliwiając wspieranie straży środkami pochodzącymi z budżetu gminy. 

W ostatnich latach w Stanisławowie, dwie jednostki OSP – z Rządzy oraz Pustelnika - przystąpiły 

do remontu remiz, zwracając się do samorządu z prośbą o wsparcie finansowego realizowanych 

inwestycji. W przypadku remizy w Pustelniku sytuacja okazała się dość prosta – zarówno teren jak 

i sam budynek stanowią własność gminy. Strażacy, planując budowę nowej remizy, podjęli 

starania o umieszczenie w budżecie wieloletnim gminy tej właśnie inwestycji. OSP ze swojej strony 
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również podejmowała działania mające na celu pozyskanie funduszy na budowę siedziby (zbiórki 

publiczne, loterie fantowe, sprzedaż cegiełek, etc.). Ostatecznie, w roku 2013, przy udziale 

środków OSP w kwocie 56.240,50 zł i środków budżetowych gminy w wysokości 56.999,63 zł, 

wybudowano w stanie surowym nowy budynek remizy. We własnym zakresie strażacy wykonali 

dokumentację projektową, samodzielnie prowadzili również wszystkie prace wykończeniowe 

(zasilane co roku środkami z budżetu gminy, w roku 2015 na ten cel przeznaczono 300.000,00 zł).  

Jak podkreślano, dofinansowanie działań OSP, w sytuacji, gdy dotyczą one terenu/budynku 

stanowiącego własność gminy jest dofinansowaniem zwykłego zadania inwestycyjnego z budżetu 

gminy. Sytuacja ta daje zatem urzędowi dość dużą swobodę działania (w roku bieżącym gmina 

partycypowała m.in. w zakupie samochodu dla straży, przy czym środki nie pochodziły z dotacji, 

lecz stanowiły wydatek bezpośredni -część, którą dofinansowała gmina, została przekazana OSP 

jako środek trwały). 

W przypadku jednostki OSP w Rządzy sytuacja okazała się bardziej skomplikowana - właścicielem 

terenu oraz budynku jest straż, gmina nie ma zatem możliwości umieszczenia w budżecie tego 

typu inwestycji i finansowania jej w sposób bezpośredni. Wsparcie realizowanej inwestycji nie 

mogło pochodzić również z dotacji, przyznawanych (zgodnie z zapisami UDPPW) na zadania 

„miękkie”. Chcąc wspomóc jednostkę OSP w Rządy w przeprowadzeniu działań remontowych, 

samorząd znalazł rozwiązanie w postaci dotacji inwestycyjnej.  

Poniższa tabela ilustruje wysokość kwot przyznanych na dotację inwestycyjną w latach 2012-2015 

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Nie wykorzystano 
instrumentu dotacji 

 OSP w Rządzy 
otrzymała dotację 
celową w kwocie 

6.500,00 zł na 
dofinansowanie 

zakupu materiałów 
budowlanych do 
kontynuowania 

budowy garażu na 
samochód i sprzęt 
ochrony pożarowej 

będący na 
wyposażeniu OSP w 

Rządzy 

OSP w Rządzy 
otrzymała dotację 
celową w kwocie 

135.000,00 zł (środki 
pochodzące ze 

sprzedaży budynku 
po szkole w Rządzy) 
na dofinansowanie 

kontynuacji budowy 
remizy oraz garażu na 

samochód i sprzęt 
pożarniczy będący na 
wyposażeniu OSP w 

Rządzy 

OSP w Stanisławowie 
otrzymała dotację 
celową w kwocie 

5.535,00 zł na 
wykonanie 

dokumentacji 
technicznej instalacji 
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gazowej w remizie w 
Stanisławowie przy ul. 

Szkolnej 10 

Każdorazowo, przyznanie dotacji regulowane jest przez Uchwałę Rady Gminy w sprawie 

udzielenie dotacji celowej (patrz: załącznik 4.1-4.3).  Dokument określa termin wykonania i 

rozliczenia zadania, sposób wydatkowania przyznanej dotacji, jej rozliczenia (poprzez 

przedstawienie kopii faktur) oraz kontroli wykonania zadania (w przypadku dofinansowania 

budowy - poprzez sprawdzenie zakresu wykonanych prac z przedstawionymi fakturami, w 

przypadku zakupu materiałów – poprzez sprawdzenie ilości zakupionych materiałów wynikających 

z faktur i porównanie ich z zakresem wykonanych prac oraz ilością zużytych materiałów). 

Uchwała zawiera również uzasadnienie, stanowiące, iż w budżecie gminy na dany rok, w pozycji 

„dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” ujęto konkretne zadanie, na które 

zostały przeznaczone środki w trybie dotacji inwestycyjnej. 

Szczegółowe warunki korzystania z dotacji inwestycyjnej określone są w umowie zawartej przez 

Gminę Stanisławów reprezentowaną przez Wójta Gminy przy kontrasygnacie skarbnika oraz daną 

jednostką OSP (patrz: załącznik 4.4-4.5).   

Jak podkreślano, najważniejszą zaletą dotacji inwestycyjnej jest sama możliwość wsparcia 

przedsięwzięć niezwykle istotnych z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności - obie remizy 

pełnią ważną funkcję centrów życia społeczno-kulturalnego, budowa i remont placówek cieszą się 

szerokim poparciem mieszkańców poszczególnych sołectw (dowodem na to jest fakt, iż 

wyposażenie remiz zostało dofinansowane środkami pochodzącymi z funduszy sołeckich, co 

spotkało się z powszechną aprobatą członków lokalnych wspólnot). 

Przedstawiciele samorządu wyrażali również przekonanie, iż stosowanie instrumentu w trybie 

ustawy o finansach publicznych jest prostsze niż mechanizmy związane z realizacją otwartego 

konkursu ofert: uchwała oraz umowa, mimo iż posiadają dość prostą, lakoniczną konstrukcję – 

precyzyjnie i w sposób wystarczający regulują zasady korzystania z instrumentu; odbiorca musi 

działać na warunkach określonych w umowie i terminowo rozliczyć się z zaciągniętego 

zobowiązania, w przeciwnym razie jest zobligowany do zwrotu otrzymanej kwoty.  

Bezpośrednia realizacja zadania spoczywa na jednostkach OSP, zobowiązanych do samodzielnego 

wykonania wszelkich zadań związanych z wdrażaniem inwestycji (korzystanie z publicznych 

pieniędzy sprawia, iż jednostki OSP automatycznie podlegają pod ustawę zamówień publicznych, 

muszą więc bezwzględnie stosować się do jej zapisów). Z perspektywy samorządu, sytuacja ta 

teoretycznie wydaje się dość komfortowa, w praktyce jednak często zdarza się, iż pracownicy 

urzędu proszeni są przez OSP o pomoc w kwestiach formalnych (członkowie straży nie posiadają 

odpowiedniego doświadczenia, nie mają również zaplecza księgowo-prawnego).  



 

20 

 

Zgodnie z informacją udzieloną przez skarbnika gminy, dotacja inwestycyjna będzie przez 

stanisławowski samorząd wykorzystywana jeszcze w przyszłych latach, do momentu pełnego 

zakończenia realizowanych przez OSP inwestycji. W minionym roku, z instrumentu skorzystała 

kolejna jednostka OSP w Stanisławowie – dotację przeznaczono na wybudowanie kotłowni 

gazowej. 

Nie planuje się stosowania instrumentu w odniesieniu do pozostałych organizacji pozarządowych- 

na ogół stowarzyszenia korzystają z mniejszych kwot, przyznawanych w trybie klasycznych dotacji, 

z kolei większe inwestycje (realizowane np. przez kluby sportowe – budowa boiska lub hali 

sportowej) przekraczają finansowe możliwości gminy.  

Warszawa, 2015r.  

 


