RAPORT
O STANIE GMINY ZA ROK 2021

URZĄD GMINY LESZNOWOLA
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola
Lesznowola, 26 maja 2022 r.

Szanowni
Państwo!
Z wielką przyjemnością przedstawiam
Radzie Gminy Lesznowola oraz
Mieszkańcom Gminy Raport o Stanie
Gminy Lesznowola za rok 2021.
To kompleksowe i miarodajne źródło
wiedzy o naszej Gminie.
Mam nadzieję, że przedstawiony raport będzie ciekawą lekturą i przede
wszystkim pozwoli stwierdzić, iż rok 2021 był kontynuacją realizacji
Polityki Zrównoważonego Rozwoju Gminy, której zasadniczym celem
jest poprawa jakości życia Mieszkańców.
Warto podkreślić, iż był to trudny rok dla nas wszystkich ze względu
na pandemię COVID-19.
Dynamika rozwoju naszej Gminy nie zwalnia, co determinuje Samorząd
Gminy, do podejmowania kolejnych, nowych wyzwań.
Z wyrazami szacunku
Maria Jolanta Batycka-Wąsik
Wójt Gminy Lesznowola
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Charakterystyka
Gminy

powiat
warszawski
zachodni

Warszawa
powiat
pruszkowski

powiat
grodziski

Lesznowola
powiat
piaseczyński

INFORMACJE OGÓLNE
– GMINA W LICZBACH
• Położenie
– województwo mazowieckie, powiat piaseczyński.
Gmina graniczy z m.st. Warszawa (dzielnica Ursynów),
gminami Piaseczno, Tarczyn, Nadarzyn i Raszyn.
• Powierzchnia – 69 km2.
• Ludność (pobyt stały i czasowy)
– 2021 rok – 30 160 osób.
• Charakterystyka – gmina wiejska,
– 22 sołectwa,
– 29 miejscowości,
– 33 geodezyjne obręby ewidencyjne.

• Infrastruktura:
– oczyszczalnie ścieków: 3,
– stacje uzdatniania wody: 9,
– wodociągi: 247,4 km,
– kanalizacja: 364,3 km,
– drogi gminne (publiczne): 166,293 km,
– drogi wewnętrzne (niepubliczne): 56,067 km,
– drogi w gminie Lesznowola (publiczne i niepubliczne): 222,360 km,
– ścieżki rowerowe: 9 km.

• Budżet Gminy:
– dochody:
317 089 589 zł,
– wydatki:
312 074 765 zł.
• Przedsiębiorczość
– 9002 ﬁrm
(dane GUS).

• Liczba projektów zrealizowanych ze środków
zewnętrznych – 45.
.

GMINA LESZNOWOLA NA PRZESTRZENI LAT 2016-2021
Kategoria
Liczba mieszkańców
(pobyt stały)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

23 182

23 948

25 055

26 241

27 337

28 423

Dochody [zł]

168 977 109

196 059 346

208 816 606

247 429 720

279 791 091

317 089 589

Wydatki [zł]

199 409 728

192 920 626

211 467 925

297 968 199

300 698 595

312 074 765

43 280 482

12 591 962

20 641 546

63 776 636

46 114 714

28 244 024

w tym wydatki
inwestycyjne
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O STANIE GMINY LESZNOWOLA ZA ROK 2021

Tabela po prawej prezentuje liczbę osób zameldowanych na pobyt stały
i czasowy w podziale na miejscowości, stan na dzień 31.12.2021 r.
Liczebność mieszkańców naszej gminy w odniesieniu do poszczególnych
grup wiekowych i podziału na płeć – poniżej.
Wiek

Kobiety

0–2
3
4–5
6
7
8 – 12
13 – 15
16 – 17
18
19 – 60
> 60

599
193
449
248
220
1172
639
363
151
8353
2365

Ogółem

14 752

Wiek

Zameldowanie
na pobyt czasowy

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2021 r.
wynosiła 28 423 osób, na pobyt czasowy 1737, łącznie 30 160 osób.
W stosunku do roku 2020 liczba osób zameldowanych na pobyt stały
wzrosła o 1086 osób. Na pobyt czasowy – wzrost o 104 osoby.

Zameldowanie
na pobyt stały

LUDNOŚĆ GMINY

Garbatka

162

1

Jabłonowo

150

337

Janczewice

194

0

Jastrzębiec

136

2

Jazgarzewszczyzna

398

4

Kolonia Lesznowola

103

1

Kolonia Mrokowska

104

2

Kolonia Warszawska

219

33

Kosów

246

2

Lesznowola

2270

86

Łazy

2795

127

728

7

1399

51

Marysin

262

31

Mroków

551

258

Mysiadło

3715

88

Nowa Iwiczna

4193

89

Nowa Wola

2804

108

Podolszyn

226

9

Stachowo

85

0

Stara Iwiczna

1242

105

Stefanowo

607

7

Warszawianka

286

7

Wilcza Góra

766

7

Władysławów

510

9

Wola Mrokowska

1057

63

Wólka Kosowska

557

236

Zamienie

1080

39

Zgorzała

1578

28

28423

1737

Miejscowość

Łoziska
Magdalenka

Mężczyźni

0–2
3
4–5
6
7
8 – 12
13 – 15
16 – 17
18
19 – 65
> 65

626
210
479
236
224
1157
712
405
165
8202
1255

Ogółem

13 671

W 2021 roku na terenie Gminy urodziło się 422 dzieci (213 chłopców oraz
209 dziewczynek). W tym samym czasie zmarło 176 osób (87 mężczyzn
i 89 kobiet). Dodatni przyrost naturalny – 246 osób.

Razem

RAPORT
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Zestawienie osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w podziale na narodowości, stan na dzień 31.12.2021 r.
Obywatelstwo

Zameldowanie
na pobyt
stały
czasowy

Obywatelstwo

Zameldowanie
na pobyt
stały
czasowy

Albańskie

1

0

Macedońskie

1

0

Algierskie

2

0

Marokańskie

1

2

Arabii Saudyjskiej

0

1

Meksykańskie

1

0

Armeńskie

3

24

Mołdawskie

1

6

Belgijskie

2

0

Mongolskie

2

0

Białoruskie

28

93

Niemieckie

13

3

Bułgarskie

1

5

Nigerii

0

1

Brazylijskie

0

1

Norweskie

1

4

144

401

Pakistanu

0

2

Chorwackie

2

0

Portugalskie

4

2

Czeskie

2

2

Rosyjskie

13

11

Dominikańskie

0

1

Rumuńskie

6

1

Egipskie

1

2

Serbskie

1

0

Ekwadorskie

0

1

Słowackie

10

6

Filipińskie

0

1

Słoweńskie

4

0

Fińskie

1

0

Stanów Zjednoczonych Ameryki

1

1

Francuskie

9

1

Syryjskie

2

1

Greckie

3

1

Szwedzkie

2

0

Gruzińskie

0

14

Tadżyckie

0

3

Hiszpańskie

7

1

Tajlandzkie

1

0

Holenderskie

9

1

Tunezyjskie

0

1

Indyjskie

3

20

Tureckie

3

12

Irlandzkie

1

0

Turkmenistanu

5

0

Kanadyjskie

1

0

Ukraińskie

72

400

Kazachskie

1

0

Uzbeckie

2

2

Kolumbijskie

0

5

Węgierskie

6

0

Kenijskie

0

1

Wielkiej Brytanii

13

2

Kubańskie

1

0

Wietnamskie

77

433

Litewskie

2

1

Włoskie

13

2

Łotewskie

0

2

Chińskie
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ROLNICTWO

Działalność gospodarcza w 2021 r. na podstawie danych
z gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
W 2021 roku zarejestrowano w Gminie – w rejestrze REGON
88 nowych przedsiębiorców oraz złożono 781 wniosków
CEIDG-1.
• Założenia działalności gospodarczej – 88 wniosków.
• Zmiany we wpisie – 433 wniosków.
• Zmiany we wpisie z zawieszeniem – 118 wniosków.
• Zmiany we wpisie ze wznowieniem – 64 wniosków.
• Zmiany we wpisie z zakończeniem – 14 wniosków.
• Zakończenie prowadzenia działalności – 64 wniosków.

Mimo zmiany charakteru Gminy z typowo rolniczej na
mieszkaniowo-usługową, część mieszkańców w dalszym
ciągu zajmuje się rolnictwem. Z danych za rok 2021 wynika, że powierzchnia użytków rolnych stanowiąca własność
osób ﬁzycznych nieznacznie się zwiększyła w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 3 234,22 ha (2020 r. –
3209,9235 ha). Natomiast powierzchnią użytków rolnych
należących do osób prawnych zmniejszyła się. W roku 2020
wynosiła 432,1327 ha, a w 2021 – 407,8352 ha.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. 108 podmiotów gospodarczych
posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
Liczba ta wzrosła o 16 i na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 124 podmioty.

Działalność gospodarcza w Gminie
Lesznowola w statystykach GUS
• Osoby ﬁzyczne prowadzące działalność gospodarczą –
4 869 (wzrost o 7,96% względem poprzedniego roku).
• Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – 4 977 (wzrost o 3,04% względem poprzedniego roku).
• Sektor prywatny ogółem – 9 002 (wzrost o 5,06% względem poprzedniego roku).
• Podmioty nowo zarejestrowane – 654 (wzrost o 25,77%
względem poprzedniego roku).

Powierzchnia zasiewów:
• pszenica: ozima – 84 ha + jara 15 = 99 ha,
• żyto – 200 ha,
• jęczmień jary – 8 ha,
• owies – 45 ha,
• pszenżyto ozime – 65 ha,
• mieszanki zbożowe: ozime – 59 ha + jare – 18 ha = 77 ha,
• kukurydza – 58 ha.
Zboża ogółem – 552 ha.
• ziemniaki – 672 ha • buraki cukrowe 4 ha • rzepak ozimy
– 28 ha • łąki – 138 ha • pastwiska stałe – 127 ha.
Powierzchnia upraw pod osłonami – 29 460 m2 (kwiaty).
Sady ogółem – 126 ha, w tym:
• jabłonie – 50 ha • grusze – 10 ha • śliwy – 11 ha • wiśnie
– 20 ha • czereśnie – 35 ha.
Ogółem krzewy owocowe i plantacje jagodowe w sadach – 12 ha (borówka wysoka).
Truskawki gruntowe – 25 ha.

Podmioty w sektorze prywatnym wg. form prawnych
Sektor prywatny ogółem

9 002

wzrost o 5,06% względem poprzedniego roku

Osoby ﬁzyczne prowadzące działalność gospodarczą

4 869

wzrost o 7,96% względem poprzedniego roku

Spółki handlowe

3 513

wzrost o 1,65% względem poprzedniego roku

Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

2 416

spadek o 0,04% względem poprzedniego roku

Nowo zarejestrowane; sektor prywatny ogółem

445

wzrost o 12,94% względem poprzedniego roku

Nowo zarejestrowane; osoby ﬁzyczne prowadzące działalność gospodarczą

414

wzrost o 14,68% względem poprzedniego roku

Wyrejestrowane; sektor prywatny ogółem

273

spadek o 17,02% względem poprzedniego roku

Wyrejestrowane; osoby ﬁzyczne prowadzące działalność gospodarczą

170

wzrost o 6,25% względem poprzedniego roku

Wyrejestrowane; spółki handlowe

92

spadek o 43,56% względem poprzedniego roku

Wyrejestrowane; spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

73

spadek o 45,52% względem poprzedniego roku

Wyrejestrowane; stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne

1

bez zmian

RAPORT
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Organy Gminy
ORGAN UCHWAŁODAWCZY
Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy Lesznowola, która liczy 21 radnych.

Skład Rady Gminy Lesznowola w 2021 roku – kadencja 2018-2023

Bobrowska Małgorzata

Łupiński Krzysztof

Borowski Konrad

Łyszcz Magdalena

Filipowicz Tomasz

Maciejak Marta Natalia

Gawęda Justyna

Małek Izabela

Gonsowski Grzegorz

Obłucka Bożena

Grochala Łukasz

Osiński Piotr

Klimaszewski Krzysztof

Socha Mariusz

Kochanowska-Cydzik Anita

Soszyński Bartłomiej

Korlak Bożenna

Vasilopoulou Dorota

Kwiatkowski Grzegorz

Wiśniewski Jerzy

Lasek Anna
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Prezydium Rady Gminy Lesznowola

Bożenna Korlak
– Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Lasek
– Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Łukasz Grochala
– Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Komisje Merytoryczne Rady Gminy w 2021 r.
Komisja Rewizyjna
• Filipowicz Tomasz – Przewodniczący
• Gonsowski Grzegorz – Wiceprzewodniczący
• Kwiatkowski Grzegorz
• Obłucka Bożena
• Osiński Piotr
Komisja Polityki Gospodarczej
• Maciejak Marta Natalia – Przewodnicząca
• Socha Mariusz – Wiceprzewodniczący
• Borowski Konrad
• Gawęda Justyna
• Grochala Łukasz
• Klimaszewski Krzysztof
• Kwiatkowski Grzegorz
• Lasek Anna
• Łupiński Krzysztof
• Osiński Piotr
• Soszyński Bartłomiej
• Wiśniewski Jerzy
Komisja Polityki Społecznej
• Wiśniewski Jerzy – Przewodniczący
• Małek Izabela – Wiceprzewodnicząca
• Bobrowska Małgorzata
• Klimaszewski Krzysztof
• Kochanowska-Cydzik Anita
• Kwiatkowski Grzegorz
• Łupiński Krzysztof
• Łyszcz Magdalena
• Obłucka Bożena
• Vasilopoulou Dorota

Komisja Polityki Przestrzennej Rolnej i Urbanistyki
• Klimaszewski Krzysztof – Przewodniczący
• Bobrowska Małgorzata – Wiceprzewodnicząca
• Borowski Konrad
• Filipowicz Tomasz
• Gawęda Justyna
• Gonsowski Grzegorz
• Grochala Łukasz
• Kochanowska-Cydzik Anita
• Łyszcz Magdalena
• Maciejak Marta Natalia
• Socha Mariusz
• Vasilopoulou Dorota
• Wiśniewski Jerzy
Komisja Statutowa
• Łyszcz Magdalena – Przewodnicząca
• Vasilopoulou Dorota – Wiceprzewodnicząca
• Bobrowska Małgorzata
• Borowski Konrad
• Kochanowska-Cydzik Anita
• Obłucka Bożena
• Soszyński Bartłomiej
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
• Gawęda Justyna – Przewodnicząca
• Borowski Konrad – Wiceprzewodniczący
• Kochanowska-Cydzik Anita
• Łyszcz Magdalena
• Małek Izabela
• Obłucka Bożena
• Soszyński Bartłomiej

RAPORT
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Działalność Rady Gminy w 2021 roku

Uchwały podjęte ogółem
180
22 kwietna 2021 roku Rada Gminy Lesznowola podjęła
Stanowisko w sprawie Weteranów oraz Weteranów poUchwały zrealizowane przez Wójta Gminy
172
szkodowanych w wojskowych operacjach Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju.
Przyjęte przez Radę Gminy Lesznowola stanowisko wiąże się
Uchwały w realizacji
8
z upowszechnianiem i rozwijaniem świadomości lokalnej na temat udziału i wkładu polskich żołnierzy w misjach poza granicaUchwały niezrealizowane
0
mi kraju, którzy chronią bezpieczeństwo i światowy pokój w ramach
misji ONZ, NATO czy Unii Europejskiej, a także pozytywne prezentowanie i propagowanie współczesnych postaw patriotycznych dla młodszych pokoleń, zwłaszcza młodzieży szkolnej.

ORGAN WYKONAWCZY
Maria Jolanta Batycka-Wąsik
– Wójt Gminy Lesznowola

Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy. Do kompetencji Wójta należy m.in.: wykonywanie
uchwał Rady Gminy i zadań Gminy określonych przepisami prawa, gospodarowanie mieniem komunalnym, kierowanie Urzędem i sprawami bieżącymi Gminy, a także reprezentowanie Gminy na zewnątrz.
Ponadto Wójt jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów gminnych instytucji kultury.

Działalność ponadlokalna
Wójt Gminy Lesznowola działa również ponadlokalnie, uczestnicząc w stowarzyszeniach i klubach
reprezentujących różne obszary aktywności samorządowej.
• Związek Gmin Wiejskich RP
• Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin Na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego
• Stowarzyszenie Metropolia Warszawa
• Europejski Klub Biznesu POLSKA
• Stowarzyszenie Przedsiębiorcy.pl
• Stowarzyszenie Kobieta Charyzmatyczna
• Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
• Sieć Na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i Na Obszarach Wiejskich
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki
• Zarząd Gminny ZOSP RP w Gminie Lesznowola
• Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Piasecznie
• Fundacja Demokracji Lokalnej
• Samorządowe Stowarzyszenie Kobiet
• Rada Konsultacyjna ds. Programów i Treści Nauczania Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego
i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.
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Dokumenty
Strategiczne
Dokumenty strategiczne
to kompendium polityk
będących drogowskazem dla działalności
organów samorządu terytorialnego
w dłuższej perspektywie.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY LESZNOWOLA
DO 2021 ROKU
Dokument ten stanowi spójną koncepcję działań na rzecz
długotrwałego rozwoju Gminy, w sposób kompleksowy
określając jej kierunki i cele rozwoju w perspektywie do
2021 roku. W drugiej połowie 2020 roku rozpoczęto prace nad Strategią Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 20222032. W roku 2021 odbywały się konsultacje społeczne
dotyczące oczekiwań mieszkańców w zakresie działań strategicznych Gminy.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY LESZNOWOLA NA LATA 2021 – 2034
Dokument na podstawie którego planowane są m.in. dochody i wydatki oraz realizacja wieloletnich inwestycji.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY LESZNOWOLA
Dokument na podstawie którego określana jest polityka
przestrzenna Gminy. W 2021 r. trwała procedura dotycząca zmiany studium uwarunkowań.

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
NA LATA 2018 – 2022
Dokument zawiera charakterystykę zasobów oraz analizę
stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Gminy Lesznowola.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA GMINY LESZNOWOLA
Program jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z dbałości o środowisko naturalne oraz realizację zapisów Programów Ochrony Powietrza obowiązujących w województwie
mazowieckim. Głównym celem Programu jest likwidacja
źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW niespełniających wymagań ekoprojektu.

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU
NIERUCHOMOŚCI GMINY LESZNOWOLA
NA LATA 2021 – 2023
Plan zawiera zestawienie powierzchni zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, program zagospodarowania nieruchomości oraz prognozę dotyczącą:
udostępniania nieruchomości oraz nabywania nieruchomości do zasobu; poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem
nieruchomości do zasobu; wpływów osiąganych z opłat
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych
w użytkowanie wieczyste oraz opłat z dzierżawy i najmu.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY LESZNOWOLA NA LATA 2019 – 2022
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026
Program jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki
ochrony środowiska na terenie gminy. Opracowanie, jakim
jest Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania środowiskowe, które
odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. Program prowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania
środowiskiem, zapewnia skuteczne mechanizmy chroniące
środowisko przed degradacją, a także stwarza warunki dla
wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE
GMINY LESZNOWOLA
Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności
zwierząt, określa zasady ﬁnansowania i zapewnienia właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym oraz
wolnożyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy, w obrębie siedlisk ludzkich.
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PROGRAM USUWANIA AZBESTU
I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA
Program określa zasady organizacji odbioru oraz utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy.

REGULAMINU UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA
Dokument określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku obowiązujące mieszkańców Gminy, m.in.
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz
utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU
I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2021 – 2025
Dokument wyznaczający kierunki rozwoju, w tym budowę
i modernizację urządzeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy realizowane przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo
Komunalne. Zawiera wykaz zadań, okres planowanych realizacji oraz wielkość nakładów i środki przeznaczone na
ich realizację.

RAPORT
STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Zawiera diagnozę sytuacji społecznej Gminy Lesznowola
przedstawiającej najważniejsze problemy społeczne i istniejącą infrastrukturę społeczną. Dokument systematyzuje
potrzeby w zakresie pomocy społecznej oraz przedstawia
propozycje i kierunki jej rozwoju zmierzające do złagodzenia
skutków dominujących problemów społecznych w Gminie.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
Celem głównym Programu jest przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie poprzez stworzenie procedury umożliwiającej
spójne działanie wszystkich służb, ochronę oﬁar przemocy w rodzinie oraz skuteczne oddziaływanie na sprawców
przemocy.

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
Program stwarza podstawy do podjęcia działań w zakresie
ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Gminy Lesznowola mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia
osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do form pomocy niezbędnych do
życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY LESZNOWOLA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Zawiera zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi, ogłaszania konkursów i udzielania wsparcia ﬁnansowego na działania związane ze wspieraniem kultury i ochroną
dziedzictwa narodowego, działania proﬁlaktyczne i socjoterapeutyczne oraz działania z zakresu upowszechniania
kultury ﬁzycznej i sportu.

Celem programu jest edukacja społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, na temat zagrożeń związanych
z uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych, pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, a także promowanie i propagowanie idei zdrowego stylu życia
i wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
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Kierownictwo Gminy Lesznowola
w 2021 roku

Struktura
Urzędu Gminy

• Wójt
Maria Jolanta Batycka-Wąsik

• Zastępca Wójta
Marcin Kania

• Zastępca Wójta
Mirosław Wilusz

• Skarbnik
Marta Sulimowicz

• Sekretarz
Jan Wysokiński

Referaty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biuro Rady Gminy
Referat Dróg i Mostów
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Komunalnej
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
Referat Kontroli Podatkowej i Egzekucji
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Referat Realizacji Budżetu
Referat Realizacji Podatków i Opłat
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji
Referat Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Referat Zamówień Publicznych
Urząd Stanu Cywilnego

Samodzielne stanowiska
•
•
•
•
•
•

Audytor wewnętrzny
Gminny Komendant ds. Ochrony Przeciwpożarowej
Inspektor Ochrony Danych
Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik ds. Proﬁlaktyki Uzależnień

RAPORT
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Jednostki
Pomocnicze

Marianna
RYBARCZYK

Robert

GRZENDA
ZAMIENIE

OBŁUCKA

MYSIADŁO

Konrad
TKACZYK

(83,83 ha)

Bożena

(200,94 ha)

od 20.10.2021

Małgorzata

ZGORZAŁA

Edyta
BRZOSTOWSKA

(209,86 ha)

BRZEZIŃSKA
PODOLSZYN

NOWA IWICZNA

Teresa
ZIOMEK

(182,04 ha)

Mirosława
JABŁONOWSKA

(172,68 ha)

Bożena
POTERAŁA

NOWA WOLA
(614,43 ha)

JANCZEWICE
(246,88 ha)

STARA IWICZNA
(176,44 ha)

Hanna
LIWIŃSKA

JAZGARZEWSZCZYZNA

LESZNOWOLA

(268,96 ha)
Jazgarzewszczyzna, Łoziska

(622,80 ha)
Lesznowola, Kolonia Lesznowola,
Lesznowola PGR

Sławomir
ŚWITEK
Adam
GAWRYCH

Teresa
PIOTROWSKA

WILCZA GÓRA
(256,35 ha)

MAGDALENKA
(241,74 ha)

Konrad
BOROWSKI

WŁADYSŁAWÓW
(272,56 ha)

ŁAZY

Marcin
KORCZAK

Łukasz
SZULIK

(418,81 ha)

ŁAZY II
(246,88 ha)
Łazy II, PGR
i Radiostacja Łazy

MARYSIN
(126,44 ha)

Małgorzata
KAMOLA

Anna
LASEK
Marianna
SZELĄG

Gmina Lesznowola
liczy 22 sołectwa.

STEFANOWO

JABŁONOWO

(254,33 ha)
Stefanowo, Leszczynka

(164,52 ha)
Jabłonowo,
Kolonia Warszawska

Lesznowola

Janina
TOMERA

Marek
SOKOŁOWSKI

WÓLKA KOSOWSKA
(527,74 ha)
Wólka Kosowska,
Kosów

powiat
piaseczyński

MROKÓW
(518,11 ha)
Mroków, Stachowo,
Kolonia Mrokowska

WOLA MROKOWSKA
(424,02 ha)
Wola Mrokowska,
Warszawianka

GARBATKA
(177,94 ha)
Garbatka,
Jastrzębiec

Mariusz
MALADYN

Anna
PHAM
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Lesznowolska
Rada Seniorów (LRS)
Lesznowolska Rada Seniorów (LRS) została powołana
przez Wójta Gminy Lesznowola w styczniu 2019 roku.
W 2021 roku Rada liczyła 14 członków. LRS działa na podstawie Statutu oraz w oparciu o opracowany przez Radę
dokument pt. Plan Pracy Lesznowolskiej Rady Seniorów
na lata 2019 – 2023.
We wrześniu 2021 roku został powołany Koordynator Polityki Senioralnej w Gminie Lesznowola, którym została
pani Janina Szulowska – pracownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

Skład
Lesznowolskiej Rady Seniorów
w 2021 roku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kondracka Stanisława – Przewodnicząca
Mastalerczuk Krystyna – Wiceprzewodnicząca
Cudowska Hanna
Gawrych Zenon
Jóźwiak Hanna
Klimek Jerzy
Komorowska Wiesława
Lasota Marian
Liwińska Hanna
Milczarek Longina
Pasek Marian
Rybarczyk Marianna
Skowrońska-Marczuk Alicja
Sobczak Anna

Dane statystyczne
Gmina Lesznowola liczy 4 500 seniorów 60+ co stanowi
15% ogółu społeczeństwa na 25% w kraju.
Struktura ludności 60+ to:
• kobiety 56%
• mężczyźni 44%

W poszczególnych przedziałach wiekowych liczby te
wynoszą:
• 60-69 lat 60%
• 70-79 lat 28%
• 80-89 lat 10%
• 90-99 lat 2%
Seniorzy Gminy mieszkają w 22 Sołectwach położonych
wzdłuż południowej granicy Warszawy. Liczba seniorów
w tych Sołectwach jest różna i wynosi 10-20% ogółu mieszkańców. Najwięcej mieszka we wschodniej części Gminy,
najmniej w zachodniej.

Aktywność
Lesznowolskiej Rady Seniorów
Najważniejsze działania rekomendowane Gminie przez
Lesznowolską Radę Seniorów.
• Realizacja strategii działań Gminy, opracowanej do roku
2030.
• Integracja wszystkich seniorów w Sołectwach (spotkania zrealizowano w lipcu i w grudniu 2021 roku).
• Inspirowanie mieszkańców gminy do powołania nowych
Kół Gospodyń Wiejskich (KGW). W 2021 roku powstały
dwa KGW: w Sołectwie Mysiadło i w Sołectwie Zgorzała.
• Koordynacja działań różnych organizacji senioralnych
(pierwsze spotkanie zorganizowanie przez panią Wójt
w październiku 2021 roku).
• Promowanie szczepień przeciwko COVID-19 (wiele artykułów w Biuletynie Informacyjnym Gminy Lesznowola i działań w Klubach Seniora).
• Promocja bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 50+, ﬁnansowanych z funduszy Mazowsza (wiele mieszkańców gminy skorzystało).
• Zachęcanie Seniorów do uczestnictwa w aktywnościach
dedykowanych osobom starszym (udział lesznowolskich Seniorów w VIII Ogólnopolskich Senioraliach
w Krakowie).
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• Udział przedstawiciela Lesznowolskiej Rady Seniorów
w VII Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów odbywających się w siedzibie Senatu RP (artykuł w Biuletynie Informacyjnym nr 74/2021).
• Centrum Sportu w Mysiadle: promowanie bezpłatnych
zajęć z gimnastyki „Zdrowy kręgosłup’’ (od października 2021 roku) oraz gra w Bocce (od listopada 2021 roku)
ﬁnansowanych przez Gminę.
• Zorganizowanie 20 godzinnego kursu komputerowego
dla Seniorów w ﬁlii Gminnej Biblioteki Publicznej w Mysiadle, ﬁnansowanego przez Fundację Zaczyn.

• Rozpropagowanie akcji Ministerstwa Zdrowia pt. „Badanie osób 40+’’ w zakresie badań podstawowych (wielu
mieszkańców skorzystało).
• Działania na rzecz powołania Koordynatora Polityki Senioralnej w Gminie (Koordynator został powołany we
wrześniu 2021 r.)
• Uczestniczenie Prezydium LRS w wielu spotkaniach online dotyczących działań na rzecz Seniorów.

Jednostki Organizacyjne Gminy
ZESPÓŁ OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (ZOPO)

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

Zadania jednostki: nadzór nad oświatą, obsługa administracyjna gminnych szkół i przedszkoli.
Siedziba: Magdalenka, ul. Lipowa 28.
Dyrektor: Jacek Bulak

Zadania jednostki: pomoc socjalna, porady terapeutyczne, przeciwdziałanie przemocy, asystent rodziny, dodatki
mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 500+, 300+, Karty Dużej Rodziny i Karta Seniora.
Siedziba: Lesznowola, ul. Gminna 66
Kierownik: Lucyna Ołów

www.zopo.pl

CENTRUM SPORTU
W GMINIE LESZNOWOLA (CS)
Zadania jednostki: zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, organizowanie zawodów i imprez
sportowych, współpraca ze stowarzyszeniami i klubami
sportowymi działającymi na terenie Gminy.
Siedziba: Mysiadło, ul. Kwiatowa 28.
Dyrektor: Rafał Skorek
www.sportlesznowola.pl

www.gops-lesznowola.pl
www.facebook.com/Gminny-Ośrodek-PomocySpołecznej-w-Lesznowoli
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Instytucje Kultury
GMINNY
OŚRODEK KULTURY
(GOK)

GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA (GBP)

Zadania jednostki: organizacja
wydarzeń kulturalnych oraz zajęć
tematycznych dla Mieszkańców,
promocja lokalnych artystów.
Siedziba: Stara Iwiczna, ul. Nowa 6.
Dyrektor: Jolanta Walentyna Sobolewska

Zadania jednostki:
prowadzenie biblioteki centralnej
i ﬁlii, promocja czytelnictwa.

www.gok-lesznowola.pl
www.facebook.com/Gminny.Osrodek.Kultury.
w.Lesznowoli

www.bp-lesznowola.pl
www.facebook.com/bibliotekalesznowola

Siedziba: Magdalenka, ul. Lipowa 28.
Dyrektor: Magdalena Barańska

Spółka Prawa Handlowego
LPK Sp. z o.o.
W gminie funkcjonuje Lesznowolskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,
której jedynym właścicielem posiadającym
100% udziałów jest Gmina Lesznowola.

LPK Sp. z o.o. zajmuje się zaopatrzeniem w wodę
i odprowadzaniem ścieków komunalnych oraz
wykonywaniem części zadań inwestycyjnych
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
Prezes: Kazimierz Jabłoński.
Siedziba: Lesznowola, ul. Poprzeczna 50.
Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Zamieniu

Dane ﬁnansowe
Aktywa Spółki na początek 2021 roku wynosiły
195.945.290,37 zł, natomiast na koniec roku wynosiły
226.720.926,45 zł, co stanowi wzrost o 15,71%.
W roku 2021 Spółka zaplanowała przychody w wysokości 22.625.500 zł, które zostały wykonane w kwocie
23.472.962,82 zł co stanowi 103,75% w stosunku do planu, w tym zwłaszcza wpływy z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w wysokości 22.473.207,63 zł, które
zostały wykonane w 102,89%.
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Dane rzeczowe
Zaplanowano wydatki w kwocie 22.526.915,36 zł,
które wykonano w kwocie 24.041.943,04 zł, co
stanowi 106,73% w stosunku do planu. Głównymi składnikami wydatków były:
– usługi obce w kwocie 8.825.128,43 zł stanowiące 36,71% wydatków,
– amortyzacja w kwocie 5.647.448,21 zł stanowiąca 23,49% wydatków,
– wynagrodzenia i świadczenia w kwocie
4.974.475,43 zł stanowiące 20,69% wydatków,
– energia elektryczna w kwocie 2.068.824,01 zł
stanowiąca 8,61% wydatków,
– materiały w kwocie 1.345.528,14 zł stanowiące 5,60% wydatków,
– podatki i opłaty w kwocie 445.595,34 zł stanowiące 1,85% wydatków,
– pozostałe koszty w kwocie 734.943,48 zł stanowiły 3,05% wydatków.

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek roku 2021 wynosiła
238,1 km, natomiast na koniec roku 247,4 km.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie Spółki na początek roku 2021 wynosiła 344,8 km, natomiast na koniec roku 364,3 km.
Dostęp do sieci wodociągowej posiada 99,9% mieszkańców, tj. ok 12.594
przyłączy, natomiast w przypadku sieci kanalizacyjnej dostęp wynosi
ok 92% mieszkańców, tj. ok 10.403 przyłączy.
Stan na
koniec
2021 r.

Wyszczególnienie

Przyrost
w ciągu roku
ilość
w%

Długość sieci wodociągowej

km

247,4

9,3

3,9

Długość sieci kanalizacyjnej

km

364,3

19,5

5,7

Liczba strefowych przepompowni ścieszt.
ków sanitarnych

119

3

2,6

Liczba przydomowych przepompowni
ścieków sanitarnych

szt.

1059

75

7,6

Liczba zaworów podciśnieniowych

szt.

202

–2

–1

Usługa sprzedaży wody

m3

1854169

38035

–2,05

Usługa odbioru ścieków (sprzedaż)

m3

1576646

48543

3,18

Gminna Spółka Wodna
Lesznowola – Stowarzyszenie
Działania Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola
Rok 2021 był szczególny pod względem spowolnienia spraw
formalno-prawnych wywołanych pandemią COVID-19.
Ograniczenia w dostępie do urzędów, utrudnienia w spotkaniach, przeciągające się procedury powodowały spowolnienie w normalnych działaniach Gminnej Spółki Wodnej
Lesznowola. Pandemia spowodowała uszczerbek w zasobach pracowniczych podmiotów wykonujących prace
dla Spółki. Zagrożone były terminy wykonania zaplanowanych prac a co za tym idzie prawidłowego i czasowego
rozliczenia dotacji.
• Ograniczony został sposób odbioru wykonanych robót. Zarząd Spółki został postawiony w bardzo trudnej sytuacji. Bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi było

priorytetem, a wypełnienie wymogów sanitarnych wynikających z rozporządzeń rządowych stało się koniecznością ograniczającą do minimum kontakty międzyludzkie.
• Zarząd Spółki nadal czynnie uczestniczył w procesie planowania przestrzennego Gminy, wnioskował do Wód
Polskich w sprawach decyzji wodnoprawnych oraz w odpowiednich referatach Urzędu Gminy i Starostwa.
• Rozwijała się współpraca Spółki z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad przy przebudowie urządzeń
melioracyjnych kolidujących z nowym przebiegiem pasa
drogowego trasy NS7. Kontynuowane są prace naprawcze na odcinku B gdzie doszło do opóźnień z powodu
rezygnacji Wykonawcy ﬁrmy IDS.
• Spółka Lesznowola współpracowała z sąsiednimi Spółkami Wodnymi w celu lepszego utrzymania wspólnych
urządzeń wodnych.
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Dotacje celowe i podmiotowe

Przetargi na wykonanie robót

• Spółka złożyła wniosek o dotację podmiotową do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, który został pozytywnie rozpatrzony i w dniu 7 lipca 2021
zostały podpisane umowy o przekazanie Gminnej Spółce Wodnej dotacji w łącznej kwocie 106 098 zł. Była to
jedna z największych dotacji w województwie mazowieckim spośród wszystkich spółek wodnych (Gminna Spółka Wodna Lesznowola od 5 lat jest liderem na
Mazowszu). Kwota dotacji stanowiła 13,5% kosztów
wszystkich prac konserwacyjnych. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona terminowo, zgodnie
ze wzorem protokołu i sprawozdania stanowiącymi załączniki do umowy.
• Składki członkowskie – na poziomie ok. 85% wśród osób
opłacających.
• Zarząd w roku 2021 ponownie złożył wniosek do Starosty Powiatu Piaseczyńskiego o podjęcie uchwały w sprawie przyznawania dotacji dla spółek – dotacji i uchwały
brak. Znakomita większość starostw w województwie
mazowieckim przyznaje takie dotacje. Kolejny raz w odpowiedzi Starosta wskazał brak środków ﬁnansowych.
• Samorząd Gminy Lesznowola przeznaczył w 2021 roku
dotację celową w pięciu transzach: 29 marca – 105 000
zł, 20 lipca – 100 000 zł, 07 września – 130 000 zł, 26
października 115 000 zł, 22 grudnia 100 000 zł. W sumie dotacja z budżetu UG wyniosła 550 000 zł, co stanowiło 70% kosztów wszystkich prac konserwacyjnych.
• Udział środków własnych w zadaniach wyniósł 134 282
zł, co stanowiło 16,5% kosztów wszystkich prac.

W związku ze zmianami przepisów Ustawy Zamówień Publicznych, zmieniły się zasady postępowań przetargowych
i ogłaszania publicznego. Spółka w obecnym porządku
prawnym powinna mieć specjalną skrzynkę elektroniczną do ogłaszania postępowań i odbierania ofert.
Po wystąpieniu do Ministra Cyfryzacji o rejestrację portalu Spółka dostała negatywną odpowiedź, w związku z tym,
że ustawodawca nie wskazuje Spółki Wodnej w katalogu
podmiotów publicznych, które mają obowiązek przeprowadzania postępowań przetargowych.
Zarząd Spółki podjął decyzję o przeprowadzeniu postępowań ofertowych, które są formą postępowań przetargowych publicznych.
• Postępowanie ofertowe na wykonanie prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych dla GSW Lesznowola.
• Konkurs na udrażnianie i naprawę zbieraczy i studni
melioracyjnych.

Podsumowanie
Prace naprawcze rozpoczęto 30 marca i wykonywane były
do 29 grudnia 2021.
Aura pogodowa w minionym roku raczej sprzyjała realizacji planowanych zadań. Niski poziom wody gruntowej
sprzyjał wykonywaniu robót. Wyjątkiem były obﬁte opady deszczu w połowie lipca i na początku września, które
spowodowały gwałtowne wezbrania wody w rowach, skutecznie utrudniając dokładne koszenie dna rowów. Prace
na niektórych rowach trzeba było poprawić.
Dużym utrudnieniem w wykonywaniu prac konserwacyjnych na rowach stanowi brak swobodnego dostępu ma-

Fotograﬁe od lewej (fot. Adam Gawrych):
1. Nowa Iwiczna – awaria melioracji powodem podtapiania domów i osiedli
2. Nowa Wola – obiekty mostowe budowanej autostrady na rowie melioracyjnym
3. Lesznowola – prace melioracyjne przy przekładaniu starego zbieracza
4. Nowa Wola – prace naprawcze na rowie nr 7 wykonywane przez Autostradę
1.

2.

3.

4.
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szyn do obiektu, spowodowany zbyt bliskim – niezgodnym
z przepisami grodzeniem działek po skarpie rowu oraz
sadzeniem drzew i krzewów w pasie rowu. Problem stanowi
zabudowa działek zmeliorowanych, brak przebudowy ciągów drenarskich, sadzenie drzew i krzewów na rurociągach
Z uchwalonego planu zadań na rok 2021 udało się wykonać większość zadań.
W roku 2021 naprawiono kilka poważnych awarii zbieraczy, których nie zaplanowano, a wystąpiły w skutek anomalii pogodowych. Wywołane obﬁtymi deszczami awarie
musiały być w trybie pilnym naprawione jako priorytetowe ze względu na podtopienia dróg publicznych czy osiedli mieszkaniowych.
W wyniku rosnących kosztów robocizny i brakiem siły roboczej, wykonawcy podnosili stawki za wykonywane usługi.
Dzięki wykonanym pracom, zostały stworzone warunki do
dobrego odbioru nadmiaru wód opadowych i roztopowych
przez wyczyszczone rowy i systemy melioracyjne. Spółka wykorzystała wszystkie środki pieniężne na prace konserwacyjne.
Prace na rowach są planowane optymalnie, tak aby zapewnić swobodny spływ wód roztopowych na wiosnę i częściowo przytrzymać wodę w porze letniej do jesieni.
Rowy muszą być przygotowane do odprowadzania wód
z deszczy nawalnych.
Koszenia skarp wykonywane były jesienią (poza kilkoma
przypadkami), kiedy kończą się okresy lęgowe ptaków i znika baza pożytków dla owadów. Rowy to nie tylko kanały
wodne, ale i bogate w życie środowisko – ostoja ptactwa,
płazów i drobnej zwierzyny polnej.

Wykonanie prac
z podziałem na rodzaj ﬁnansowania
Z dotacji Gminnej w sumie wykonano:
– Koszenie rowów melioracyjnych – 71 840 mb – 270 331 zł
– Odmulanie rowów melioracyjnych – 3 720 mb – 29 760 zł
– Naprawa awarii – 34 szt. – 339 144 zł
Z dotacji wojewódzkiej w sumie wykonano:
– Koszenie rowów melioracyjnych – 13 323 mb – 34 533,24 zł
– Odmulanie rowów melioracyjnych – 1 500 mb – 40 500 zł
– Naprawa awarii – 10 szt. – 36 080 zł
Prace wykonane z własnych środków:
– Odmulanie rowów melioracyjnych – 3 430 mb – 27 440 zł
– Naprawa awarii – 1 szt. – 3 500 zł
– Zakup kręgów i pokryw – 24 szt. – 6 878 zł
– Usługi WUKO – 3 szt. – 2 214 zł

Łącznie ze wszystkich funduszy wykonano:
• Koszenie rowów 85 163 mb – 304 864,24 zł
• Odmulanie 8 650 mb – 97 700,00 zł
• Udrożnienie zbieraczy – awarie 45 szt. – 378 724,00 zł
• Materiały i usługi – 9 092,00 zł
RAZEM: 790 380,24 zł
Łączna wartość wszystkich zrealizowanych prac w roku
2021 wyniosła 790 380.24 zł. brutto, gdzie udział Gminy
stanowi: 550 000 zł. (70%), dotacja Wojewody 106 098 zł
(13%),a środki własne Spółki Wodnej: 134 282,24 zł.(17%)
Zestawienie poniesionych kosztów:
Źródła ﬁnansowania zadania
Wartość przyznanej dotacji
z budżetu Gminy Lesznowola
Środki własne
Dotacja celowa Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego
Razem

Łączna wartość
poniesionych
wydatków
550 000,00 zł
134 282,24 zł
106 098,00 zł
790 380,24 zł

Finanse Spółki
PRZYCHODY w 2021 r.
Przychody ogółem: 947 016,53 zł, w tym:
1. Przychody ze składek członkowskich 158 766,85 zł
2. Przychody z umów (partycypacja) 31 410,00 zł
3. Przychody z dotacji (UG, Wojewoda)) 656 098,00 zł
4. Wizje lokalne 1 000,00 zł
5. Saldo z roku 2020 99 741,68 zł
KOSZTY w 2021 r.
Koszty ogółem: 847 466,43 zł, w tym:
1. Koszty dokumentacji i obsługi księgowej 984,00 zł
2. Opłaty i prowizje bankowe 850,00 zł
3. Obsługa biura, paliwo 3 438,98 zł
4. Koszt obsługi pocztowej 24 616,43 zł
5. Koszt prac konserwacyjnych 790 380,24 zł
6. Zwroty (nadpłaty, pomyłkowe wpłaty) 1 700,33 zł
7. Zwrot niewykorzystanej części dotacji 25 345,45 zł
8. Opłaty urzędowe 151,00 zł

Saldo Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola
na dzień 31.12.2021 – 99 550,10 zł
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Finanse Gminy
BUDŻET
Dochody
W 2021 r. DOCHODY WYKONANE WYNIOSŁY 317 089 589,33 zł, w szczególności:
Dochody budżetu gminy

Plan

Wykonanie

% wykonania
w stosunku
do planu

% udział
w dochodach
wykonanych

Dochody własne

177 848 715

184 256 175,11

103,60

58,11

Dotacje

68 025 222

68 442 983,22

100,61

21,58

Subwencja

64 390 431

64 390 431,00

100,00

20,31

310 264 368

317 089 589,33

102,20

100,00

RAZEM

DOCHODY WŁASNE
184 256 175,11 zł – tj. 58,11% w stosunku do dochodów wykonanych, w tym:
• Wpływy z podatku od osób ﬁzycznych – PIT – 92 667 166 zł, tj. 29,22%
• Wpływy z podatku od osób prawnych – CIT – 6 866 115,65 zł, tj. 2,17%
• Podatek od nieruchomości od osób ﬁzycznych i prawnych – 39 599 613,71 zł, tj. 12,49%
• Wpływy z opłat za odpady komunalne – 15 132 087,18 zł, tj. 4,77%
• Pozostałe podatki i opłaty lokalne – 29 991 192,57 zł, tj. 9,46%

DOTACJE
68 442 983,22 zł – tj. 21,58% w stosunku do dochodów wykonanych, w tym:
• Dotacje celowe na świadczenia wychowawcze – Rodzina 500+ – 54 791 645,06 zł, tj. 17,28%
• Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 6 690 673,73 zł, tj. 2,11%
• Dotacje otrzymane na podstawie porozumień – 3 324 004,93 tj. 1,05%
• Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 3 185 295,59 zł, tj. 1,0%
• Dotacje ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa – 373 044,78 tj. 0,12%
• Pozostałe dotacje – 78 319,13 tj. 0,02%

SUBWENCJA OŚWIATOWA
64 390 431 zł – tj. 20,31% w stosunku do dochodów wykonanych.
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Wydatki Gminy w 2021 roku

90,95%
Wydatki bieżące

WYDATKI OGÓŁEM WYNIOSŁY 312.074.764,58 zł.
Wydatki
budżetu
gminy

Plan

Bieżące

% wykonania
w stosunku do
planu

Udział %
w wydatkach
wykonanych

294 265 043

283 830 740,26

96,45

90,95

28 612 211

28 244 024,32

98,71

9,05

322 877 254

312 074 764,58

96,65

100,00

Majątkowe
RAZEM

Wykonanie

WYDATKI GMINY W 2021 ROKU

Oświata i wychowanie oraz
edukacyjna opieka wychowawcza
– 144 628 575,38 zł (46,34%)
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
– 21 330 626,78 zł (6,84%)

9,05%
Wydatki majątkowe

Rodzina i pomoc społeczna
– 66 338 805,25 zł (21,26%)
Różne rozliczenia
– 10 597 519,00 (3,40%)
Pozostałe działy
– 10 532 012,92 zł (3,37%)

Administracja publiczna
– 22 274 191,85 zł (7,14%)

Gospodarka mieszkaniowa
– 7 963 398,84 zł (2,55%)

Transport i łączność
– 24 156 855,46 zł (7,74%)

Kultura ﬁzyczna i sport
– 4 252 779,10 zł (1,36%)

UDZIAŁ PIT W DOCHODACH OGÓŁEM w 2021 roku

Podatek PIT 2021
Swój podatek PIT w Gminie Lesznowola rozlicza 86% Mieszkańców.

1 r.
202

Wpływy od 86% Mieszkańców
rozliczających PIT

ł
6z

6

1
67
6
2
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40

6
105

569

zł

Prognoza: kwota
przy rozliczeniu PIT
przez 100%
Mieszkańców

UDZIAŁ PIT W DOCHODACH PODATKOWYCH
w 2021 roku

Podatek dochodowy od osób ﬁzycznych PIT
– 92 667 166 zł (59,23%)
Pozostałe podatki i opłaty lokalne
– 63 781 632,86 zł (40,77%)

Podatek dochodowy od osób ﬁzycznych PIT
– 92 667 166 zł – 29,22%
Pozostałe dochody – 224 422 423,33 – 70,78%

UDZIAŁ CIT W DOCHODACH OGÓŁEM w 2021 roku

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT
– 6 866 115,65 zł (2,17%)
Pozostałe dochody – 310 223 473,68 zł (97,83%)

UDZIAŁ CIT W DOCHODACH PODATKOWYCH
w 2021 roku

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT
– 6 866 115,65 (4,39%)
Pozostałe podatki i opłaty lokalne
– 149 582 683,21 zł (95,61%)
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ZAPŁAĆ PIT W SWOJEJ GMINIE!

WARTO WIEDZIEĆ
KTO MA WPŁYW NA ROZWÓJ GMINY?
– Mieszkańcy.
W JAKI SPOSÓB?
– Rozliczając się z podatku dochodowego
w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie.

Zadłużenie Gminy do spłaty
w latach 2022 – 2034

PODATKI I OPŁATY
Do dochodów własnych Gminy zaliczamy wszystkie dochody z wyłączeniem subwencji i dotacji. Najważniejszym źródłem spośród dochodów podatkowych Gminy Lesznowola
w 2021 roku były wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób ﬁzycznych PIT (92 667 166,00 zł), które stanowiły 50,29% dochodów własnych. Drugie co do wartości
były wpływy z podatku od nieruchomości (39 599 613,71 zł),
które stanowiły 21,49% dochodów własnych. Znaczącym
dochodem w budżecie okazał się również podatek od czynności cywilnoprawnych PCC (11 786 640,99 zł), stanowiący 6,40% dochodów własnych gminy.

Zobowiązania
I.

Kredyty, pożyczki do spłacenia oraz
wykup obligacji według stanu na
1.01.2021 r.

144 973 949,00 zł

II. Spłata pożyczek długoterminowych

1 023 949,00 zł

III. Spłata kredytów długoterminowych

1 200 000,00 zł

IV. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)

4 000 000,00 zł

V. Przychody z emisji papierów wartościowych

21 000 000,00 zł

VI. Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych na 31.12.2021 r. (I-II-III-IV+V+VI=VII)

159 750 000,00 zł

DOCHODY GMINY LESZNOWOLA Z TYTUŁU
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
W LATACH 2016 – 2021
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DOCHODY PODATKOWE
W WYSOKOŚCI 156 448 798, 86 ZŁ
W ROZBICIU NA KATEGORIE PODATKOWE

Zobowiązania te stanowią
50,38% wykonanych dochodów.
Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 r. wyniosło
159.750.000,- zł. Polityka zadłużenia jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący terminową spłatę zobowiązań w kolejnych latach. Samorząd Gminy na przestrzeni
lat w sposób odpowiedzialny korzysta z zewnętrznych źródeł ﬁnansowych, które umożliwiają dynamiczną realizację
priorytetowych zadań inwestycyjnych. Obowiązek spłaty
został określony na lata 2022-2034. Plan spłaty zobowiązań Gminy przedstawia załączona tabela.
Plan spłaty zobowiązań w latach 2022-2034
Rok
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Kwota
6 223 949
9 300 000
10 800 000
11 650 000
12 095 000
12 000 000
12 000 000

dochody z tytułu podatku PIT – 92 667 166,00 zł (59,23%)

Rok

Kwota

dochody z tytułu podatku od nieruchomości
– 39 599 613,71 zł (25,31%)

2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

13 900 000
14 105 000
13 105 000
14 295 000
16 300 000
17 200 000
12 000 000

dochody z tytułu podatku PCC – 11 786 640,99 zł (7,53%)
dochody z tytułu podatku CIT – 6 866 115,65 zł (4,39%)
dochody z tytułu podatku od środków transportowych
– 1 751 131,91 zł (1,12%)
dochody z tytułu podatku rolnego – 341 047,16 zł (0,22%)
dochody z tytułu podatku leśnego – 37 785,55 zł (0,02%)
pozostałe dochody i opłaty – 3 399 297,89 zł (2,18%)
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Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz podatku leśnego stanowią stabilne źródło dochodów własnych budżetu
Gminy Lesznowola. Wzrost wysokości stawek podatkowych
na 2021 rok o wskaźnik inﬂacji tj. o 3,9%, jest kontynuacją
kreowania gminnej polityki wspierania przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych warunków do prowadzenia
działalności gospodarczej. Uchwalone stawki na 2021 rok
były dla większości kategorii podatkowych niższe od stawek maksymalnych, określonych przez Ministra Finansów.
Jest to wsparcie Mieszkańców i Przedsiębiorców Gminy
Lesznowola.

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU
OD GRUNTÓW POZOSTAŁYCH
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Referat Realizacji Podatków i Opłat w 2021 roku wystawił
i wysłał 28 849 decyzji podatkowych, w tym decyzji wymiarowych oraz decyzji zmieniających wymiar podatku
od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz
podatku od środków transportowych dla osób ﬁzycznych,
decyzji określających wymiar podatku od nieruchomości,
podatku rolnego oraz podatku leśnego oraz podatku od
środków transportowych dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych.
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Podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny
od osób prawnych

W tym
zalegających
powyżej 5 tys. zł

Ogólna liczba
podatników

Rodzaj należności

Liczba
zalegających
na 31.12.2021 r.

Tabela prezentująca ogólną liczbę podatników i liczbę podatników zalegających z opłatami:

1350

95

24

Podatek od środków transpor136
towych od osób prawnych (963 pojazdy)

7

2

39 495 1 646

25

Podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny
od osób ﬁzycznych

Podatek od środków transpor100
towych od osób ﬁzycznych (382 pojazdy)

18

3

Kwota rozłożenia na raty

Kwota
umorzenia

Rodzaj należności

Liczba
podatników

Łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień podatkowych
w 2021 roku

Podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny
od osób prawnych

1

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

0

0,00 zł

0,00 zł

Podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny
od osób ﬁzycznych

5

21169,01 zł

0,00 zł

Podatek od środków transportowych od osób ﬁzycznych

0

0,00 zł

0,00 zł

Razem

6

8528,00 zł

29697,01 zł

0,00 zł

0,00 zł

KONTROLA PODATKOWA I EGZEKUCJA
Referat Kontroli Podatkowej i Egzekucji prowadzi działania mające na celu wyegzekwowanie zaległych należności
podatkowych. W minionym okresie działania te dotyczyły także zaległych należności z tytułu opłaty retencyjnej
a także egzekucji kary tytułem przymuszenia.
W 2021 roku wprowadzone zostały w Ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji znaczące zmiany
dotyczące kosztów egzekucyjnych. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego urząd skarbowy pobiera
opłatę w wysokości 100 zł i nie są to jedyne koszty jakie
poniesie Podatnik/Zobowiązany w tej sytuacji. Dla uzmysłowienia Mieszkańcom jak wysokie są to opłaty umieściliśmy w przesyłanych upomnieniach symulację ponoszonych
kosztów. Dla kwoty zaległości 160 zł, w przypadku gdy egzekucja zostanie przeprowadzona przez urząd skarbowy,
kwota do zapłaty niemalże się podwaja.
W związku z tym, by ograniczyć ponoszenie dodatkowych
kosztów przez naszych Mieszkańców, prowadziliśmy tysiące
interwencji poprzez SMS-y, emaile, telefony – by dotrzeć do
wszystkich i przekazać informację o zadłużeniu – dając w ten
sposób ostatnią szansę na dokonanie wpłaty, zanim sprawy
przekażemy do urzędów skarbowych. Potwierdzeniem skuteczności tego działania jest umieszczone poniżej zestawienie ilości tytułów wykonawczych przekazanych w latach 2019-2021.

Rok
Ilość wysłanych
tytułów wykonawczych

2019

2020

2021

640

459

389

Pomimo tej niezliczonej ilości interwencji w minionym
roku wystawiliśmy więcej upomnień aniżeli w 2020 roku.
Był to poziom zbliżony do 2019 roku. Szczegółowe informacje poniżej

Rok

2019

2020

2021

Ilość wysłanych upomnień

4300

3557

4390

Przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego realizujemy w ramach tzw. miękkiej egzekucji powiadomienie o zadłużeniu listem zwykłym – to kolejne działanie mające na
celu uniknięcie przez Mieszkańców ponoszenia dodatkowych kosztów. W ramach tych czynności egzekucyjnych
w minionym roku wysłaliśmy 483 powiadomienia. Dla porównania w 2020 roku – 670, a w 2019 – 798 powiadomień.
W 2021 roku urzędy skarbowe wyegzekwowały 760.188 zł
zaległości podatkowych. Jest to ponad trzykrotnie większa
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kwota w porównaniu z rokiem 2020. Wynika to między innymi z przeprowadzenia skutecznej egzekucji wobec jednej
ze spółek, gdzie udało się odzyskać ponad 200 tyś złotych.
Szczegóły dotyczące minionych lat poniżej.

Rok

2019

2020

Odzyskane kwoty
w związku z prowadzeniem 430.000 zł 209.872 zł
egzekucji administracyjnej

2021
760.188 zł

Faktem potwierdzającym, że urzędy skarbowe wznowiły działalność egzekucyjną i że stała się ona skuteczniejsza, jest ilość wysłanych zapytań o prowadzoną egzekucję.
W 2021 roku wysłaliśmy ich 85. Dane dotyczące lat 20192021 zostały umieszczone w poniższej tabeli.

Rok
Ilość wysłanych zapytań
o prowadzoną egzekucję

wezwania do osób prawnych w wyniku czego dokonano
przypisów na kwotę 108.431 zł.
Łącznie dzięki czynnościom prowadzonym przez referat kontroli podatkowej i egzekucji odzyskano kwotę
2.512.925,00 zł.

2019

2020

2021

164

169

85

W 2021 złożyliśmy 4 wnioski o wpis do hipoteki celem zabezpieczenia należności podatkowych. Jest to ilość mniejsza
niż w 2020 roku (13 wniosków). Związane było to z faktem, że najbardziej zagrożone nieściągalnością kwoty zostały ujęte właśnie w tych wpisach z 2020 roku. Wpisy do
hipoteki niestety w 80 procentach dotyczą ﬁrm/osób ﬁzycznych które od lat zalegają z regulowaniem podatków,
tak więc dla ograniczenia kosztów nie wykonujemy tych
czynności po każdej racie a najczęściej po roku, chyba że
kwoty są istotne. Kolejne wnioski są w trakcie opracowania i będą złożone w roku 2022.
Referat prowadzi rejestr informacji przekazywanych przez
banki zgodnie z art. 111 c Ustawy prawo bankowe. Artykuł
ten dotyczy sytuacji, gdy właściciel rachunku bankowego
umrze lub gdy nie wykonał żadnych operacji w ciągu 10
lat, czego następstwem jest zamknięcie rachunku. Jeżeli
zachodzi taka konieczność kontaktujemy się z właścicielami /spadkobiercami i ustalamy dalszy tryb postępowania.
Referat kontroli podatkowej i egzekucji zajmuje się także
postępowaniami spadkowymi prowadzonymi przez sądy
w związku z pozostawieniem przez spadkodawców długów. Obecnie prowadzone jest jedno takie postępowania.
Warto wspomnieć ponadto, że w ramach czynności „spadkowych” referat pozyskał na rzecz gminy w 2021 roku nieruchomość o powierzchni ponad 4 tys. m2, która została
włączona do zasobów gruntowych gminy.
W związku z pandemią czynności kontrolne zostały ograniczone. Wysłano 5 wezwań do osób ﬁzycznych i dwa

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
W 2021 roku realizowano 45 projektów ze środków zewnętrznych.

E-usługi dla Mieszkańców
1. Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego
2014-2020, poddziałanie 2.1 E-usługi, projekt partnerski Urzędu Miasta st. Warszawy „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.
2. Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego 2014-2020, poddziałanie 2.1 E-usługi, projekt partnerski Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego
„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla
aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie
e-administracji i geoinformacji (ASI)”.

Administracja
3. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020,
projekt partnerski Urzędu m.st. Warszawy „Wsparcie
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej”.
4. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, projekt partnerski MSWiA „Samorząd bez
barier”. W ramach projektu Kancelaria Urzędu Gminy Lesznowola została wyposażona w pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących.
5. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, działanie 4.3, projekt partnerski Fundacji Partycypacji Społecznej „Mobilny Urzędnik”.

Edukacja dorosłych
6. Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego
2014-2020, poddziałanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, projekt
partnerski z CE IDEA „Moje kompetencje – mój sukces”. W ramach projektu realizowane są dla Mieszkańców gminy Lesznowola kursy językowe on-line z jęz.
niemieckiego i jęz. angielskiego.

27

O STANIE GMINY LESZNOWOLA ZA ROK 2021

Edukacja szkolna
7. Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego
2014-2020, poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT, projekt partnerski z GSD Europlus „Wiedza
na szóstkę! Zajęcia edukacyjne dla uczniów w Gminie
Lesznowola”. W ramach projektu zakupiono sprzęt IT
do szkół oraz część materiałów do zajęć, rozpoczęto
realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
8. Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego
2014-2020, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, projekt partnerski z GSD Europlus „Pociąg do wiedzy –
zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy
Lesznowola”. Zrealizowano 5 pikników, dokończono
realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach.
9. Program Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku
wielokulturowym „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych
w szkolnym środowisku wielokulturowym”.
10. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty, projekt grantowy „Asystent ucznia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w Gminie Lesznowola”.

Doposażenie szkół
11. Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego
2014-2020, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, projekt partnerski Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego „Mazowiecki program przygotowania szkół,
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.
12. Program Ministerstwo Edukacji i Nauki pn. Laboratoria Przyszłości „Zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji
przyszłości dla 6 szkół z terenu Gminy Lesznowola”.

Współpraca ponadnarodowa szkół
Program Erasmus+
13. Partnerstwo strategiczne współpraca szkół – ZSP Lesznowola.
14. Nasza szkoła jest ok – SP Nowa Iwiczna.
15. Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu –
ZSP Lesznowola.
16. Różni a jednak tacy sami – SP Łazy.
17. Partnerstwo współpraca szkół – APPic Learninig –
SP Mysiadło.
18. The Drama of Environment our Action Movement –
SP Nowa Iwiczna.

19. Ponadnarodowa mobilność uczniów – żadnych granic
między nami – SP Mroków.
20. Metoda CLIL, lekcja odwrócona – SP Mroków.
21. Global Rethinking Environmental Education Network
– SP Mysiadło.
22. Kompetencje kluczowe w szkole – SP Mysiadło.

Projekty społeczne
23. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna „Nowa
jakość pomocy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS”.
24. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, projekt partnerski GLOBAL TC „Socjodrama jako narzędzie
proﬁlaktyki i przemocy.
25. PFRON Moduł IV Programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi „Opaski telemedyczne dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lesznowola”.
26. Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego
2014-2020, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych „Mieszkania wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na
rzecz aktywnej integracji”.
27. Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego
2014-2020, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych „Zwiększenie dostępności usług
społecznych w gminie Lesznowola”.

Ochrona powietrza
28. Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego 2014-2020, poddziałanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza „Wymiana urządzeń grzewczych
w Gminie Lesznowola”. W 2021 r. w ramach projektu
zamontowano 7 kotłów gazowych i przeprowadzono
termomodernizację 8 budynków mieszkalnych.

Zdrowie
29. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 „Konkurs Rosnąca odporność”.
30. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 „Gmina na Medal”.

Drogi i infrastruktura
31. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2021 „Rozbudowa
drogi gminnej nr W280311 ulicy Plonowej i drogi gminnej ul. Astrów w miejscowości Nowa Wola gm. Lesznowola wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.
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32. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych I edycja „Budowa ulicy Wąskiej w miejscowości Wola Mrokowska”.
33. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
poddziałanie 7.4.2 Inwestycje w targowiska lub obiekty
budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów „Budowa targowiska w gminie Lesznowola”.
W ramach realizacji projektu zlecone zostało opracowanie projektu budowlanego i dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dotacje ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw
Mazowsze 2021
34. Przebudowa chodnika przy ul. Łączności w Sołectwie
Łazy.
35. Doposażenie siłowni zewnętrznej przy boisku w Sołectwie Zgorzała.
36. Zakup i montaż zadaszenia oraz lamp solarnych na terenie skate parku w Nowej Iwicznej.
37. Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Władysławów.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców
Mazowsze 2021
38. Remont instalacji elektrycznej na terenie Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Transportowiec’’ w Stefanowie.
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza
i Mikroklimatu Mazowsze 2021
39. Budowa tężni ogrodowej przy Centrum Integracji Społecznej w Magdalence. W ramach zadania zlecono opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego tężni
i dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia
na budowę oraz zakupiono sukcesywne dostawy solanki z Zabłocia.
OSP-2021
40. Zakup rozpieracza teleskopowego z akumulatorem i ładowarką dla OSP Nowa Wola.
41. Zakup kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Zamienie.

Rozwój czytelnictwa
42. Instytut Książki – „Mała książka Wielki człowiek”. W ramach zadania Biblioteka Publiczna w Lesznowoli (BP
w Lesznowoli) otrzymała pakiet 150 sztuk darmowych
książek i broszur dla rodziców dzieci przedszkolnych.

43. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025, Priorytet 3 Zakup Nowości Wydawniczych
do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek
szkolnych i pedagogicznych „Zakup Nowości Wydawniczych”. Rezultatem realizacji projektu było powiększenie księgozbioru BP w Lesznowoli o 346 sztuk
nowości wydawniczych.
44. Dotacja ze środków Samorządu Woj. Mazowieckiego
„Wydanie tomiku wierszy pt.: Bez mojej pomocy”. W ramach projektu wzbogacono wydania własne BP w Lesznowoli i wypromowano lokalnego twórcę.
45. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, priorytet
3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, projekt grantowy „Sieć na kulturę w podregionie Warszawskim Zachodnim”. Celem projektu było podniesienie kompetencji
cyfrowych pracowników i młodzieży z gminy Lesznowola oraz wsparcie działania na rzecz aktywizacji młodych
osób. Dzięki udziałowi w projekcie placówki BP w Lesznowoli zostały doposażone w sprzęt komputerowy niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów – 6 laptopów.
W 2021 r. Gmina Lesznowola pozyskała ponad 4,7 mln zł
dotacji ze środków zewnętrznych.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nazwa sołectwa
Garbatka
Jabłonowo
Janczewice
Jazgarzewszczyzna
Lesznowola
Łazy
Łazy II
Magdalenka
Marysin
Mroków
Mysiadło
Nowa Iwiczna
Nowa Wola
Podolszyn
Stara Iwiczna
Stefanowo
Wilcza Góra
Wola Mrokowska
Władysławów
Wólka Kosowska
Zamienie
Zgorzała

Wysokość przyznanych
środków sołeckich
w 2021 r.
20 000,00
20 000,00
20 000,00
30 000,00
80 000,00
50 000,00
30 000,00
30 000,00
20 000,00
20 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
20 000,00
30 000,00
20 000,00
20 000,00
30 000,00
20 000,00
20 000,00
30 000,00
30 000,00
780 000,00
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Inwestycje Gminne
GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA
SIEĆ WODOCIĄGOWA

GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA
W LICZBACH

Długość sieci wodociągowej

styczeń 2021 r.

238,1 km

przybyło
9,3 km

grudzień 2021 r.

247,4 km

Dostęp do sieci wodociągowej posiada
99,9% mieszkańców gminy, co stanowi ok. 12 594 przyłączy.

SIEĆ KANALIZACYJNA
Długość sieci kanalizacyjnej

styczeń 2021 r.

344,8 km

przybyło
19,5 km

Wyszczególnienie

grudzień 2021 r.

364,3 km

Na koniec roku
2021
ilość

Przyrost
w ciągu roku
ilość
w%

Długość
sieci wodociągowej

km

247,4

9,3

3,9%

Długość
sieci kanalizacyjnej

km

364,3

19,5

5,7%

Liczba strefowych
przepompowni
ścieków sanitarnych

szt.

119

3

2,6%

Liczba przydomowych
przepompowni
szt.
ścieków sanitarnych

1059

75

7,6%

–2

–1%

Liczba zaworów
podciśnieniowych

szt.

202

Usługa sprzedaży wody

m3

1 854 169

Usługa odbioru ścieków 3
m
(sprzedaż)

1 576 646

Dostęp do sieci kanalizacyjnej posiada
ok. 92% mieszkańców, co stanowi ok. 10 403 przyłączy.

Siedziba LPK Sp. z o.o. w Lesznowoli i Oczyszczalnia Ścieków w Zamieniu po rozbudowie

–38 035 –2,05%
48 543

3,18%
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Działalność inwestycyjna
LPK SP. Z O.O.

Budowa wodociągu i kanalizacji
w Woli Mrokowskiej

Budowa kanalizacji w Stefanowie
Budowa wodociągu w Wilczej Górze

W 2021 roku realizowano rozpoczęte w latach ubiegłych, a także rozpoczęto realizację nowych (łącznie 10) zadań inwestycyjnych związanych
z budową rozbudową i remontem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (łączna kwota netto wydana w roku 2021 wynosi 24.534.705,29 zł),
a mianowicie:
• Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zamieniu. Inwestycja została rozpoczęta w II kw. 2020 r –zakończenie robót przewidziane na
listopad 2022 r. Koszt poniesiony w roku 2021 – 23.857.814,19 zł.
• Remont przepompowni w Łazach (PGR) ul. Przyszłości. Inwestycja zrealizowana. Koszt realizacji -139.700,- zł.
• Remont kanału tłocznego i studni rozprężnej w Mrokowie na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Szkolnej. Zadanie zrealizowane. Koszt realizacji – 221.661,10 zł.
• Remont odcinka sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej w Lesznowoli
ul. Okrężna od nr 25 w kierunku wschodnim, polegający na zmianie
systemu z podciśnieniowego na ciśnieniowy. Zadanie częściowo zrealizowane. Koszt realizacji – 124.600,- zł.
• Zagospodarowanie cz. Terenu oczyszczalni w Łazach polegające na
hermetyzacji studni rozprężnych i pompowni ścieków surowych oraz
wykonania ogrodzenia. Zadanie zrealizowane w zakresie hermetyzacji
studni rozprężnych. Ze względu na brak środków własnych nie wykonano
docelowego ogrodzenia terenu. Koszt realizacji – 97.500,- zł.
• Remont przepompowni ścieków w Nowej Iwicznej ul. Willowa. Zadanie zrealizowano. Koszt realizacji – 87.500,- zł.
• Remont sieci kanalizacyjnej w Mysiadle polegające na wykonaniu połączenia umożliwiającego zrzut ścieków do Warszawy po Zachodniej
stronie ul. Puławskiej. Rozpoczęto realizację zadania zakończenie przewidziane w I kwartale roku 2022.
• Przebudowa i budowa kanału sanitarnego tłocznego z przepompownią w Nowej Woli ul. Kielecka i Krasickiego. Wykonywany jest projekt
techniczny (nie został zakończony przez brak wydanej decyzji środowiskowej –brak uzgodnień przez RDOŚ). Koszt realizacji – 5.930,- zł.
• Remont przepompowni ścieków w ul. Krasickiego/Postępu Nowa Wola.
Wykonywany jest projekt techniczny (nie został zakończony przez brak wydanej decyzji środowiskowej – brak uzgodnień przez RDOŚ).
• Remont przepompowni ścieków P-11 Władysławów. Wykonano dokumentację projektową – ﬁnansowane przez dewelopera.

REFERAT PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI

W 2021 Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji zrealizował i rozpoczął
szereg inwestycji polegających na budowie wodociągów i kanalizacji oraz budowie obiektów kubaturowych.
Łączny koszt realizowanych zadań to 10 658 127,68 zł.
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INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE

• Mroków – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul.
Rycerskiej na dz. nr 14/11, 23/8 Inwestycja zakończona
w 2021 r.
Koszt realizacji to 262 597,84 zł.
• Modernizacja drenażu przy szkole podstawowej w Mysiadle. Inwestycja zakończona w roku 2021 Poniesiony
koszt to 22 140 zł.
• Mysiadło, Zgorzała – Budowa kanalizacji z przyłączami
ul Gogolińska etap Inwestycja zakończona w roku 2021.
Koszt realizacji to 315 785,79 zł.
• Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska –
część wschodnia i Marysin część wschodnia – Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
– etap II. Wartość umowy: 6 322 200 zł brutto. Zadanie
zostanie zakończone w 2022 roku. Koszty poniesione
w roku 2021 to 835 195,28 zł.
• Stara Iwiczna – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w ul. Cichy Zakątek. Inwestycja zakończona w 2021 roku. Poniesione koszty to 281 783,24 zł.
• Wilcza Góra – Budowa sieci wodociągowej w ul. Rajskiej. Zadanie zostało zakończone w roku 2021, koszt
realizacji to 86 346 zł.
• Wola Mrokowska – budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. bocznej
od ul. Rejonowej na dz. nr 122, 33/8. Inwestycja zakończona w 2021 r. Poniesiony koszt to 324 395,56 zł.
• Wykonanie odwodnienia terenu przedszkola w Wólce
Kosowskiej. Inwestycja zakończona w roku 2021, koszt
prac to 33 825 zł.
• Wólka Kosowska – przygotowanie i zagospodarowanie
terenu pod plac zabaw przy przedszkolu (drenaż płyty
placu, roboty ziemne, nawierzchnia trawiasta darniowana). Koszt realizacji 119 310 zł.

INWESTYCJE KUBATUROWE

• Łazy „Remont elewacji budynku szkoły”.
Inwestycja zakończona w roku 2021.
Koszt to 87 900 zł.
• Nowa Iwiczna – opracowanie projektu Targowiska gminnego.
Wartość umowy: 59 286 zł brutto. Projekt zostanie ukończony w 2022 r.
Zadanie „Budowa Targowiska w gminie Lesznowola”
uzyskało doﬁnansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 999 992 zł.

EDUKACJA
Budowa szkoły w Zamieniu
Szkoła została uruchomiona w roku 2021
Budynek szkoły w Zamieniu jest nowoczesny i przestronny,
oferuje różnorodne przestrzenie edukacyjne i rozwiązania
technologiczne sprzyjające kreatywnej edukacji.
W szkole znajduje się m.in. 29 sal dydaktycznych, 2 świetlice, biblioteka z archiwum, w pełni wyposażona kuchnia
wraz z przestronną stołówką, dwusektorowa hala sportowa
o pow. 736 m kw. z zapleczem, segment rekreacyjno-sportowy oraz aula z antresolą o pow. 634 m kw. Powierzchnia
użytkowa budynku to 8080,55 m kw. Koszt budowy szkoły wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim wyniósł
38,5 mln zł, natomiast wyposażenie w sprzęt elektroniczny i meble to ponad 1 800 000 zł.

Widok od strony dziedzińca

Pracownia biologiczna
Wyposażenie kuchni szkolnej

Korytarz szkolny
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Hala sportowa

W 2021 roku wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły były to między innymi:
• „Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu na
placu zabaw przy szkole”, koszt to 85 731 zł.
• Wykonanie drenażu odwadniającego na dz. nr. 8/7 i 8/13,
koszt to 61 869 zł.
Aula szkolna

Przyszkolny plac zabaw

Zlecono także:
• opracowanie „Projektu i budowy boisk i zagospodarowania terenu wokół szkoły w Zamieniu”, gdzie docelowo powstanie boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni
trawiastej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia ze skocznią
w dal oraz zewnętrzna strefa naukowa szkoły tzw. Green
STEAM. Projekt zostanie ukończony w 2022 roku.

szkoły podstawowej ma na celu zwiększenie powierzchni
użytkowej dla części gastronomicznej. Powodem jest stały przyrost uczniów deklarujących korzystanie ze stołówki szkolnej oraz ze świetlicy przyszkolnej po zakończeniu
zajęć szkolnych. Rozbudowa obejmować będzie tylko powierzchnię samej jadalni, natomiast całe zaplecze kuchenne nie podlega przebudowie. Po analizie zdecydowano się
na rozbudowę skrzydła kuchennego w kierunku zachodnim, co pozwoli uzyskać dodatkowe 107,4 m2 powierzchni
użytkowej. Rozbudowa w kierunku zachodnim nie powoduje ingerencji w zakresie zacieniania czy przesłaniania
istniejącego budynku. Zachowany zostanie również zewnętrzny taras, który skomunikowany zostanie drzwiami
z częścią rozbudowywaną.

Budowa stołówki w szkole w Łazach
W roku 2021 rozpoczęto procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac planowane jest w pierwszej połowie 2022 roku. Rozbudowa budynku istniejącej

Projekt
stołówki
szkolnej
w SP Łazy
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DROGI I OŚWIETLENIE PUBLICZNE
INWESTYCJE W ROKU 2021
Miejscowość
Nowa Wola

Nazwa zadania

Koszt [zł]

Rozbudowa drogi gminnej
nr 280311W ul. Plonowej
5 364 704,00
i Astrów wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

Wólka Kosowska Modernizacja ul. Bandurskiego

314 880,00

Wola Mrokowska Wykonanie projektu ul.
Granicznej odc. Rejonowa
– Krótka

95 202,00

Lesznowola

453 832,83

Modernizacja ul. Biedronki

Ul. Plonowa w Nowej Woli

INWESTYCJE OŚWIETLENIA ULICZNEGO
Miejscowość

Nazwa zadania

Koszt [zł]

Lesznowola,
Nowa Wola

Rozbudowa ul. Szkolnej wraz
z przebudową oświetlenia
ulicznego

274 660,00

Łazy

Wykonanie projektu budowy
oświetlenia ul. Bursztynowej

12 177,00

Wólka Kosowska Wykonanie projektu budowy oświetlenia ul. Wesołej

17 835,00

ul. Jana Bandurskiego ps. „Norwid”
w Wólce Kosowskiej – nakładka asfaltowa

INWESTYCJE W ZAKRESIE
KANALIZACJI DESZCZOWYCH
Miejscowość
Janczewice

Nazwa zadania

Koszt [zł]

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr ew.
145/2, 204/1, 204/5, 204/6,
204/7, 204/8, 214

148 830,00

OBWODNICA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 721
Działania Gminy Lesznowola w zakresie współpracy
w sprawie budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 721 (DW 721):
• zobowiązanie do ponoszenia kosztów z tytułu wykupu
lub wypłaty odszkodowań za grunty przeznaczone pod
inwestycję – 15 % gruntów niezbędnych do jej budowy
(Porozumienie z 29 IX 2008 r.);
• zabezpieczenie w budżecie Gminy kwoty w wysokości
699 304,00 zł na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczo-przetargowej dla budowy nowego

Oświetlenie ul. Szkolnej w Lesznowoli/Nowej Woli

odcinka DW 721 (aneks z dnia 5 VII 2018 r. do Porozumienia z 2008 r.);
• sﬁnansowanie wlotu planowanej obwodnicy na trasę S-7
na rondzie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Sękocinie i zażegnanie protestów w tej kwestii (2014 r.);
• sﬁnansowanie w 2021 roku aktualizacji mapy do celów
projektowych w kwocie 159 900,00 zł;
• cykliczne spotkania konsultacyjne Wójta Gminy z udziałem przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie oraz strony społecznej.
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SPORT I REKREACJA

WYKAZ DOPOSAŻONYCH PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH W 2021 R.
Łazy, ul. Cicha
– zakup wraz z montażem zestawu zabawowego.

1.

Warszawianka, ul. Alpejska
– zakup wraz z montażem zjazdu linowego.
Nowa Wola, ul. Krasickiego
– budowa chodnika przy placu zabaw
(przy stawie).
Władysławów, ul. Wojska Polskiego
– zakup wraz z montażem zestawu zabawowego,
– zakup wraz z montażem sprężynowca
– 2 szt.,
– demontaż i montaż zjazdu linowego.

2.

Wola Mrokowska, ul. Wąska
– zakup wraz z montażem zestawu zabawowego,
– modernizacja i ogrodzenia wraz montażem piłkochwytów.
Na fotograﬁach:

3.

1. Doposażony plac zabaw i rekreacji
przy ul. Przyleśnej w Wilczej Górze
2. Zjazd linowy na obiekcie
sportowo-rekreacyjnym
we Władysławowie
3. Plac zabaw przy ul. Pokrętnej
w Nowej Iwicznej, z nowymi zabawkami

Nowa Iwiczna, ul. Krasickiego
– zakup wraz z montażem dwóch zadaszeń i lamp solarnych na terenie skateparku,
– zakup wraz z montażem huśtawki potrójnej.
Nowa Iwiczna, ul. Pokrętna
– zakup wraz z montażem karuzeli.
Stefanowo, ul. Graniczna
– wykonanie nawierzchni przy kontenerze.
Wilcza Góra, ul. Przyleśna
– zakup wraz z montażem piaskownicy,
– zakup wraz z montażem huśtawki podwójnej,
– zakup wraz z montażem sprężynowca.
Zgorzała, ul. Jaskółki
– zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej.
Zgorzała, ul. Cyraneczki
– zakup urządzenia siłowni zewnętrznej,
– zakup wraz z montażem huśtawki podwójnej.
Zgorzała, ul. Sokoła
– zakup wraz z montażem huśtawki potrójnej,
– wykonanie podbudowy, montaż obrzeży i nawierzchni bezpiecznej.

Urząd Stanu
Cywilnego
Rok 2021 był okresem wytężonej pracy Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznowoli. Urząd pracował bez żadnej przerwy
pomimo obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, obsługując wszystkich interesantów, którzy zgłosili się do USC.
W ramach swoich zadań i kompetencji Urząd Stanu Cywilnego w 2021 wykonał następujący katalog czynności:
• sporządzono 357 aktów stanu cywilnego:
– urodzenia 84,
– zgony 147,
– małżeństwa 125;
• wydano 8 decyzji z zakresu stanu cywilnego;
• zmigrowano z papierowych ksiąg stanu cywilnego do
elektronicznego Rejestru Stanu Cywilnego 247 aktów;

• wydano 2938 odpisów aktu stanu cywilnego (skrócone,
zupełne i wielojęzyczne);
• wydano zezwolenia i zaświadczenia oraz przyjęto oświadczenia z zakresu USC razem: 157;
• wpisano do aktów stanu cywilnego wzmianki dodatkowe (129) i przypiski (515) razem: 644;
• uzupełniono lub sprostowano 59 akty;
• wydano 24 decyzje o zmianie imienia i nazwiska;
• przyjęto 168 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego i wydano zaświadczenia w tej sprawie;
• wydano 2531 dowodów osobistych;
• rozpatrzono 18 wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej
z dowodem osobistym.
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Planowanie
Przestrzenne
Dane ogólne z zakresu planistyki
na dzień 31.12.2021 r.
• Powierzchnia gminy Lesznowola
objęta MPZP – 5754,4 ha
udział % w powierzchni gminy – 83,1%
• Powierzchnia gminy Lesznowola
nie objęta MPZP – 1174 ha
udział % w powierzchni gminy – 16,9%

W zakresie planowania przestrzennego, rok 2021 był kontynuacją prowadzonej od kilku lat przez Samorząd Gminy
nowej polityki przestrzennej, która ma na celu modyﬁkację intensywności zabudowy mieszkaniowej z priorytetem

Lp.

dla zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej oraz nieuciążliwej działalności gospodarczej.
Nowa ﬁlozoﬁa urbanizacyjna wiąże się z dostosowaniem
możliwości budżetu Gminy do obowiązku zabezpieczania
infrastruktury technicznej i społecznej dla rozwijających się
terenów. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż atrakcyjność naszej Gminy wśród inwestorów nieustannie rośnie,
a to z kolei powoduje dynamiczny wzrost liczby Mieszkańców oraz oczekiwanie na szybką realizację ich potrzeb (wodociągi, kanalizacja, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie
ścieków, szkoły, przedszkola, tereny rekreacyjne, drogi, chodniki, oświetlenie, a także instytucje kultury). W związku z powyższym, w 2021 roku miała miejsce kontynuacja procedury
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, zmiana planów zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębów Gminy oraz przystąpienia do kolejnych
zmian planów zagospodarowania przestrzennego.
W celu przybliżenia procedury powstawania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego został przygotowany mini „Przewodnik dla mieszkańca”, który ma za zadanie przybliżyć wyżej wymienioną procedurę. Przewodnik
jest dostępny na stronie www Urzędu Gminy.

Ilość

Obszar (ha)

13

5,6

2. Liczba decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7

85,8

3. Liczba uchwał o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

0

0

4. Liczba uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

17

632,0

5. Liczba uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym zmiany w tekście).

19

242,4

1.

Decyzje i uchwały podjęte w 2021 r.
Liczba decyzji o warunkach zabudowy.

Tabelaryczny wykaz uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2021 roku
Lp.
1.

Nazwa Uchwały

Obręb

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- Garbatka
nego gminy Lesznowola dla części obrębu Garbatka.

Numer Uchwały
Nr 393/XXXVI/2021 z dnia 25.03.2021 r.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3937
z dnia 30.04.2021 r.

2. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze- PGR i Radiostacja Nr 396/XXXVI/2021 z dnia 25.03.2021 r.
strzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy. Łazy
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3938
z dnia 30.04.2021 r.
3. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- Nowa Wola
nego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap II. i Zgorzała

Nr 410/XXXVIII/2021 z dnia 22.04.2021 r.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5188
z dnia 09.06.2021 r.
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Lp.

Nazwa Uchwały

Obręb

Numer Uchwały

4. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- Wola Mrokowska
nego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Nr 412/XXXVIII/2021 z dnia 22.04.2021 r.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4906
z dnia 31.05.2021 r.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze- Łazy
Nr 434/XXXIX/2021 z dnia 27.05.2021 r.
strzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5925
z dnia 05.07.2021 r.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- Lesznowola
Nr 435/XXXIX/2021 z dnia 27.05.2021 r.
nego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6229
z dnia 09.07.2021 r
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- Lesznowola
Nr 436/XXXIX/2021 z dnia 27.05.2021 r.
nego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5926
z dnia 05.07.2021 r.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- Wola Mrokowska Nr 445/XL/2021 z dnia 24.06.2021 r.
nego gminy Lesznowola dla części Wola Mrokowska.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7328
z dnia 05.07.2021 r.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- Wólka Kosowska Nr 460/XL/2021 z dnia 22.07.2021 r.
nego gminy Lesznowola dla części Wólka Kosowska.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7680
z dnia 03.09.2021 r.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- Wólka Kosowska Nr 461/XL/2021 z dnia 22.07.2021 r.
nego gminy Lesznowola dla części Wólka Kosowska.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7681
z dnia 03.09.2021 r.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze- PAN Jastrzębiec, Nr 480/XLII/2021 z dnia 23.09.2021 r.
strzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PAN Jastrzębiec oraz Garbatka
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9162
części obrębu Garbatka.
z dnia 26.10.2021 r.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- Lesznowola
Nr 495/XLIII/2021 z dnia 21.10.2021 r.
nego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11664
z dnia 13.12.2021 r.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze- Nowa Wola
Nr 496/XLIII/2021 z dnia 21.10.2021 r.
strzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11665
i części obrębu Nowa Wola.
z dnia 13.12.2021 r.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze- Wilcza Góra
Nr 536/XLV/2021 z dnia 21.12.2021 r.
strzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów i częDz. Urz. Woj. Maz. poz. 1071
ści obrębu Wilcza Góra.
z dnia 31.01.2022 r.
W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania Lesznowola
Nr 516/XLIV/2021 z dnia 23.112021 r.
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola, zaDz. Urz. Woj. Maz. poz. 1067
twierdzonego uchwałą Nr 90/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia
z dnia 31.01.2022 r.
18 kwietnia 2019 r.
W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania Mysiadło,
Nr 534/XLV/2021 z dnia 21.12.2021 r.
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Mysiadło, Zgo- Zgorzała,
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1070
rzała, Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 97/IX/2019 Rady Gmi- Nowa Iwiczna
z dnia 31.01.2022 r.
ny Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r.
W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania Marysin,
Nr 537/XLV/2021 z dnia 21.12.2021 r.
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Marysin i Wól- Wólka Kosowska Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1805
ka Kosowska.
z dnia 15.02.2022 r.

Tabelaryczny wykaz uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2021 roku (w tym zmiany w tekście)
Lp.

Nazwa Uchwały

Obręb

Numer Uchwały

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa- Lesznowola
nia przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 90/VII/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. (obszar położony przy ul. Gminnej
i ul. Szkolnej).

Nr 375/XXXIII/2021
z dnia 21.01.2021 r.

2. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa- Lesznowola
nia przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola, zatwierdzonego
uchwałą Nr 291/XXVI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. (obszar położony pomiędzy ul.
Żytnią a ul. Biedronki).

Nr 376/XXXIII/2021
z dnia 21.01.2021 r.

1.
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Lp.

Nazwa Uchwały

Obręb

Numer Uchwały

3. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa- Mysiadło,
nia przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Mysiadło, Zgorzała, Nowa Zgorzała,
Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 97/IX/2019 z dnia 14 maja 2019 r.
Nowa Iwiczna

Nr 383/XXXIV/2021
z dnia 25 lutego 2021 r.

4. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa- Marysin,
nia przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Marysin i Wólka Kosowska, Wólka Kosowska
zatwierdzonego uchwałą Nr 266/XXIV/2020 z dnia 21 maja 2020 r. (obszar położony
pomiędzy ul. Zdrowotną a ul. Żurawinową).

Nr 394/XXXVI/2021
z dnia 25.03.2021 r.

5. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa- Warszawianka,
nia przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Warszawianka i Wola Mro- Wola Mrokowska
kowska zatwierdzonego uchwałą Nr 267/XXIV/2020 z dnia 21 maja 2020 r.

Nr 510/XLIV/2021
z dnia 23.11.2021 r.

6. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro- Mysiadło
wania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło, zatwierdzonego
uchwałą Nr 515/XXXVI/2017 z dnia 25 października 2017 r. (obszar przy ul. Kwiatowej).

Nr 538/XLV/2021
z dnia 21.12.2021 r.

7. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze- Stara Iwiczna
strzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (obszar na zachód od
torów kolejowych).

Nr 430/XXXIX/2021
z dnia 27.05.2021 r.

8. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze- Kolonia Lesznowola Nr 431/XXXIX/2021
strzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola (obszar położoz dnia 27.05.2021 r.
ny pomiędzy: ul. Słoneczną, granicą obrębu Nowa Wola i granicą obrębu Lesznowola).
9. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze- PGR i Radiostacja Nr 432/XXXIX/2021
strzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy (obszar poło- Łazy
z dnia 27.05.2021 r.
żony pomiędzy ulicami: Rozmaitości, Alternatywy).
10. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze- PGR
Nr 433/XXXIX/2021
strzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy i części ob- i Radiostacja Łazy, z dnia 27.05.2021 r.
rębu Łazy (obszar położony pomiędzy ulicami: Przyszłości, Rozmaitości, Gruntową).
Łazy
11. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze- Marysin
strzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Marysin (obszar położony pomiędzy:
ul. Zdrowotną, ul. Purpurową, ul. Gruntową oraz zachodnią granicą obrębu Marysin).

Nr 458/XLI/2021
z dnia 22.07.2021 r.

12. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze- Lesznowola
strzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (obszar położony pomiędzy: ul. Okrężną, ul. Myszki Polnej, ul. Borową oraz ul. Wilczą).

Nr 479/XLII/2021
z dnia 23.09.2021 r.

13. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze- Kolonia Lesznowola Nr 507/XLIV/2021
strzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola (obszar położoz dnia 23.11.2021 r.
ny pomiędzy ul. Słoneczną i granicą obrębu Nowa Wola).
14. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze- Kosów
strzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kosów (obszar położony przy ul. Żytniej).

Nr 508/XLIV/2021
z dnia 23.11.2021 r.

15. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze- Łazy
strzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy (obszar przy ul. Wiejskiej i Al.
Krakowskiej).

Nr 509/XLIV/2021
z dnia 23.11.2021 r.

16. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze- Wilcza Góra
strzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra (obszar przy ul. Żwirowej i ul. Gwiaździstej).

Nr 511/XLIV/2021
z dnia 23.11.2021 r.

17. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze- Władysławów
strzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów (obszar przy ul. Wojska Polskiego).

Nr 512/XLIV/2021
z dnia 23.11.2021 r.

18. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze- Wola Mrokowska Nr 513/XLIV/2021
strzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska (obszar położony
z dnia 23.11.2021 r.
pomiędzy ul. Ogrodową a granicą gminy).
19. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze- Stara Iwiczna
strzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (działki nr ew. 187, 188).

Nr 514/XLIV/2021
z dnia 23.11.2021 r.
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Gospodarka
Gruntami
Zmiana stanu gospodarki gruntami
w Gminie Lesznowola w 2021 roku

Rodzaj gruntu

Rok
2020

Rok
2021

Zmiana
stanu
gospodarki
gruntami
w 2021 r.

Grunty stanowiące wła139,2752 129,0925
sność Gminy

– 10,1827

Drogi stanowiące wła219,6949 225,4760
sność Gminy

+ 5,7811

Drogi będące we władaniu Gminy

19,4417

19,4417

bez zmian

Grunty będące we
współwłasności z innymi podmiotami

3,4905

4,7593

+ 1,2688

Grunty stanowiące własność Gminy oddane
w użyczenie

3,8074

2,6921

– 1,1153

Grunty stanowiące własność Gminy oddane 14,0642
w użytkowanie

13,7642

– 0,3000

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy

1,3799

1,3799

bez zmian

Grunty stanowiące własność Gminy oddane
w użytkowanie wieczyste

22,6748

22,6748

bez zmian

Grunty stanowiące własność Gminy oddane
w dzierżawę

4,2366

3,7438

– 0,4928

Grunty będące we władaniu Gminy oddane
w dzierżawę

0,1088

0,1088

bez zmian

Grunty dzierżawione
przez Gminę

25,5737

23,4554

– 2,1183

Zakres czynności wykonanych w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
• 148 postanowień o możliwości dokonania podziału nieruchomości.
• 142 decyzje administracyjne.
• 288 zawiadomień i zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego.

• 25 umów cywilnoprawnych w zakresie dzierżawy i użyczenia.
• 24 uchwały w sprawie nadania nazw drogom gminnym
i prywatnym (25 nazw dróg):
– ul. Czyżyka – Zgorzała,
– ul. Blasku Księżyca – Łoziska,
– ul. Sarmacka – Władysławów,
– ul. Storczykowa – Nowa Wola,
– ul. Begonii – Nowa Wola,
– ul. Polanki – Magdalenka,
– ul. Świętej Rity – Warszawianka,
– ul. Jastrzębia – Zgorzała,
– ul. Chłodna – Kolonia Lesznowola,
– ul. Żniwna – Janczewice,
– ul. Prosta – Stefanowo,
– ul. Henryka Sienkiewicza – Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Nowa Wola,
– ul. Władysława Reymonta – Nowa Wola, Kolonia
Lesznowola,
– ul. Surﬁnii – Nowa Wola,
– ul. Iberyjska – Władysławów,
– ul. Leśny Zakątek – Jazgarzewszczyzna,
– ul. Żabia – Janczewice,
– ul. Koralowa – Łazy,
– ul. Starych Dębów – Stefanowo,
– ul. Modra – Łazy,
– ul. Oliwkowa – Łazy,
– ul. Towarowa – Stara Iwiczna,
– ul. Przedsiębiorców – KPGO Mysiadło,
– ul. Turystyczna – Nowa Iwiczna,
– ul. Olszynkowa – Nowa Wola.
• 1.632.357,00 zł – wypłaty z tytułu odszkodowań za drogi
przejęte na podstawie decyzji Wójta Gminy Lesznowola wydanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
• 4.357.587,02 zł – wypłaty z tytułu odszkodowań za drogi
przejęte na podstawie decyzji Starosty Piaseczyńskiego
w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
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Komunalne
zasoby
Mieszkaniowe
W 2021 r. stan zasobów mieszkaniowych socjalno-komunalnych w Gminie Lesznowola wynosił 104 lokale (2 lokale zostały zbyte). Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania wynosiła 40,52 m2, zaś przeciętna liczba izb –
2,5. Mieszkania w ramach gminnych zasobów przyznawane są zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr 403/
XXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017 r.
przez 5-osobową Komisję powoływaną Zarządzeniem przez
Wójta Gminy Lesznowola. Gminna Komisja Mieszkaniowa dokonuje niezapowiedzianych kontroli stanu zasiedlenia osób ubiegających się o przydział mieszkań. Kontrole
te są podstawą przy opiniowaniu wniosków i podejmowaniu decyzji. W 2021 roku niezasiedlone było 1 mieszkanie. Był to lokal zarezerwowany na przypadki awaryjne lub

Gminne obiekty mieszkalne
Lp.

Adres

Liczba Powierzchnia
lokali
[m2]

1 Łazy, ul. Produkcyjna 8

32

1288,20

2 Zamienie, ul. Błędna 32

30

1248,68

3 Lesznowola, ul. Bankowa 3

24

762,5

4 Łazy, Al. Krakowska 182

4

181,39

5 Łazy, Al. Krakowska 203

2

73,7

6 Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 23

2

90,16

7 Łazy, ul. Produkcyjna 4 m.4

1

52,84

8 Łazy, ul. Produkcyjna 6 m.5

1

52,51

9 Łazy, ul. Lokalna 5

1

53,17

10 Łazy, ul. Przyszłości 9 m.11

1

66,90

11 Kolonia Warszawska, ul. Ułanów 39

1

78,9

12 Jastrzębiec, ul. Łąkowa 13

1

23,77

13 Lesznowola, ul. Szkolna 8

1

108,83

14 Lesznowola, ul. Oﬁcerska 6

1

20,26

15 Lesznowola, ul. Topolowa 6

1

55,80

16 Lesznowola, ul. Topolowa 6 A

1

56,05

104

4213,66

Ogółem

104

lok

ale
2

,52
40

m

przeciętna
powierzchnia użytkowa
mieszkania

2,5

przeciętna liczba izb

na lokal zamienny. Na dzień 1 stycznia 2021 r. zaległości
w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 70 140,90 zł, i dotyczyły 37 mieszkań. Na dzień
31 grudnia 2021 r. dane te przedstawiały się następująco
– 78 727,22 zł zaległości i dotyczyły 29 mieszkań. W 2021
r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 62
420,50 zł, których beneﬁcjentami było 30 osób. Podstawą
ich przyznania było spełnienie kryteriów ustawy o najmie
lokali i dodatkach mieszkaniowych (tytuł prawny do lokalu, kryterium dochodowe, powierzchnia przypadająca
na 1 osobę). Kwota najniższego dodatku wynosiła 27,14 zł,
zaś kwota najwyższego dodatku – 707,94 zł.

Budynki niemieszkalne znajdujące się
w zasobie Gminy Lesznowola w 2021 r.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Mroków, ul. Marii Świątkiewicz 2 – OSP Mroków.
Mroków, ul. Górskiego 4 – Ośrodek Zdrowia.
Magdalenka, ul. Słoneczna 273 – Ośrodek Zdrowia.
Magdalenka, ul. Lipowa 28:
– Biblioteka,
– Gminny Ośrodek Kultury,
– Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.
Nowa Wola, ul. Krasickiego 215:
– OSP Nowa Wola,
– Świetlica środowiskowa.
Mysiadło, ul. Topolowa 2:
– Gminny Ośrodek Kultury,
– Biblioteka,
– Poczta Polska.
Łazy, ul. Przyszłości 8:
– Gminny Ośrodek Kultury,
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
– Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Władysławów, ul. Wojska Polskiego 64
– działalność społeczno-wychowawcza.
Janczewice, ul. Jedności 99 a:
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
– Świetlica środowiskowa.
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10. Lesznowola, ul. Gminna 60
– Urząd Gminy Lesznowola,
11. Lesznowola, ul. Gminna 66
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
12. Podolszyn, ul. Polna 133
– Świetlica środowiskowa.
13. Zamienie, ul. Zakładowa 16
– OSP Zamienie.
14. Nowa Iwiczna, ul. Krasickiego 60.

Ochrona
Środowiska
Rok 2021 był rokiem, w którym Gmina kontynuowała intensywne działania w zakresie ochrony powietrza. Wychodząc
z założenia, że powietrze, którym oddychamy, jest najważniejszym zasobem, jaki zapewnia nam środowisko, a lasy
to wielkie fabryki tlenu, które w procesie fotosyntezy pobierają z powietrza dwutlenek węgla, a oddają życiodajny
tlen w roku 2021 priorytetem dla Gminy stała się ochrona lasów położonych na jej terenie, a tym samym poprawa jakości powietrza, którym oddychamy.
Konkretnym efektem przyjętych założeń było powołanie
w kwietniu 2021 r. przez Samorząd Gminy Lesznowola
i Nadleśnictwo Chojnów Leśnej Grupy Roboczej (LGR).
Zadaniem LGR była i jest współpraca samorządu i leśników
w zakresie podejmowania i realizacji wspólnych inicjatyw,
których celem jest zachowanie walorów przyrodniczo–środowiskowych w lasach oraz szeroko rozumiana edukacja
przyrodnicza mająca na celu wyjaśnienie zasad prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Gminy Lesznowola.

DZIAŁANIA
LEŚNEJ GRUPY ROBOCZEJ
W ROKU 2021
1. Przedstawiciele poznali zasady, harmonogram oraz
terminy prac gospodarczych prowadzonych przez

15. Nowa Iwiczna, ul. Krasickiego 60A
– Gminny Ośrodek Kultury.
16. Mysiadło, ul. Osiedlowa 2B
– Referat Gospodarki Komunalnej/Klub Seniora.
17. Lesznowola, ul. Dworkowa 6
– zabytek przeznaczony do remontu.
18. Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 23
– Świetlica środowiskowa.

Nadleśnictwo Chojnów tj. rodzaj tych prac w poszczególnych kwartałach roku oraz możliwości ewentualnego ich ograniczenia na rzecz dobrostanu przyrody
i klimatu.
2. W miejscowych lasach podczas roboczych spotkań w terenie zwiedzili szkółkę leśnych sadzonek, poznali zasady
zakładania i utrzymania upraw leśnych, zabezpieczenia
młodych drzew przed presją ze strony leśnej zwierzyny,
skuteczne metody walki z półpasożytami drzew oraz zasady rozprzestrzeniania się szkodników i działania, które ograniczają ich inwazję.
3. Zawarli porozumienie na urządzenie nowego miejsca rekreacyjno-edukacyjnego dla Mieszkańców Gminy Lesznowola pod nazwą „Sukcesja naturalna w Magdalence”.
W ramach planowanego projektu wybudowana zostanie przez Gminę wieża widokowa oraz prowadząca do
niej ścieżka edukacyjna o standardzie umożliwiającym
wykorzystanie jej przez osoby z niepełnosprawnościami. Obiekt ten zlokalizowany będzie na terenie lasów
Nadleśnictwa Chojnów, w oddziale 68 j Leśnictwa Sękocin, obręb Magdalenka, na działce o nr ewidencyjnym
2116, o powierzchni 3,74 ha.
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W ramach porozumienia zostały zaplanowane wspólne działania w tym zakresie zarówno dla Nadleśnictwa
jak również dla urzędu. Działania planowane do wykonania przez Nadleśnictwo obejmują:
• wybudowanie oraz urządzenia ścieżki edukacyjnej
w standardzie umożliwiającym jej wykorzystywanie
przez osoby z niepełnosprawnościami (na wózkach
inwalidzkich oraz niewidome);
• zaprojektowania i wybudowania tablic edukacyjnych,
zamontowania ławek i koszy na śmieci, które będą
rozmieszczone na terenie całego obiektu „Sukcesja
naturalna w Magdalence”;
• opracowania treści regulaminu korzystania z obiektu i zamieszczenia go na urządzanym terenie.
W ramach porozumienia Gmina zobowiązała się do:
• wybudowanie drewnianej wieży widokowej oraz
drewnianej kładki przystosowanych do wykorzystania także przez osoby z niepełnosprawnościami, poruszające się na wózku inwalidzkim oraz niewidome;
• ponoszenia kosztów związanych z niezbędną modernizacją ścieżki okalającej obiekt, tablic edukacyjnych,
ławek i koszy na śmieci;
• utrzymania porządku na terenie całego obiektu „Sukcesja naturalna w Magdalence”.
Zwiedzający, Mieszkańcy naszej Gminy, ale także przyjezdni goście, otrzymają wyjątkowo atrakcyjny teren
wraz z niezbędną infrastrukturą do obserwacji naturalnego procesu (sukcesji) powstawania lasu.
4. W dniu 12 października 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą na „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wieży widokowej wraz z ciągiem
komunikacyjnym o długości 150 m.”
5. W listopadzie 2021 r. zorganizowali i przeprowadzili
akcje sadzenia lasu w miejscowości Wilcza Góra. Teren wielkości około 30 arów zadrzewiony został sa-

dzonkami klonu jawora oraz sosny, a efekt tych działań
widoczny będzie z pewnością przez kolejne dziesięciolecia.
6. Chroniąc środowisko i naturalne lasy możemy podejmować jeszcze szereg innych działań. Jednym z nich jest
sadzenie roślinności rodzimej w swoim otoczeniu. Wykorzystywanie bowiem różnorodnej, rodzimej roślinności (występującej na danym terenie w sposób naturalny)
pozwoli zachować naturalny krajobraz, przyniesie korzyści nie tylko nam, ale również przyrodzie przyczyniając
się do zachowania bioróżnorodności.
Pod koniec 2021 r. opracowano Poradnik ogrodniczy dla Mieszkańców. To
kolorowa broszura ze zdjęciami i opisem
rodzimych drzew oraz krzewów, które znakomicie sprawdzą się w „lesznowolskim klimacie” i naszym
otoczeniu. Poradnik zachęca
Mieszkańców Gminy Lesznowola do ich sadzenia, tak
aby dostarczały wiele satysfakcji i nie wymagały
kosztownych zabiegów.
Broszura jest dostępna
do pobrania na stronie
internetowej Urzędu, zaplanowano także wersję
papierowej.
7. Zawarcie porozumienie w sprawie zmniejszenia intensywności cięć gospodarczych w lesznowolskich lasach.
Na powierzchniach w oddz. 57-g, -h, 68-c, 380-d, przeprowadzono korekty zakresu prac, które ograniczają
intensywność planowanych cięć w celu pozyskiwania
drewna na początku 2022 r. tj.:
• pozostawiono grupę drzew (dębów) wyróżniających
się rozmiarami w tej okolicy, które stanowią ważny
element krajobrazu oraz w przyszłości będą pełnić
rolę drzew biocenotycznych (oddz. 380-d),
• zwiększono powierzchnię obligatoryjnych grup pozostającego starodrzewu, zaplanowano do pozostawienia grupy drzew z dolnych warstw lasu głównie
dębów i grabów (oddz. 57-g, -h),
• skorygowano ograniczono intensywność wykonania
trzebieży, ze szczególnym uwzględnieniem grup dębu
na skraju lasu (oddz. 68-c).

Akcja sadzenia drzew przez członków Leśnej Grupy Roboczej
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OCHRONA ZWIERZĄT
W zakresie opieki nad zwierzętami w roku 2021 realizowany był przez Gminę kompleksowy „Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi na rok 2021 rok” Podejmowane
były działania mające na celu zapobieganiu oraz niekontrolowanemu rozrodowi psów i kotów oraz pomocy kotom wolnożyjącym.
Według szacunków w Gminie Lesznowola jest 206 sztuk kotów wolno żyjących. To zwierzęta, które urodziły się i żyją na
wolności, w otoczeniu człowieka. Nie są to koty bezdomne,
więc nie można ich wyłapywać czy wywozić do schronisk.
Zamiast tego powinno się stwarzać im warunki bytowania
w miejscach dotychczasowego schronienia. Zwierzęta te
są ważnym elementem środowiska, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów).
Opiekę nad nimi sprawują Karmiciele. W Lesznowoli zarejestrowanych jest 32 Opiekunów, którzy zajmują się kotami wolno żyjącymi. To także oni w ramach wolontariatu
dokarmiają zwierzęta karmą dostarczoną przez Gminę.
W minionym roku zakupiono 726 kg suchej karmy, na łączna kwotę 4 896,87 zł.
ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ LESZNOWOLA w 2021 roku
W ZAKRESIE POMOCY DLA ZWIERZĄT

1. Opieka na bezdomnymi zwierzętami sprawowała wyłoniona zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych
– Przychodnia Weterynaryjna. Przychodnia świadczyła
kompleksową opieką weterynaryjną dla zwierząt bezdomnych oraz zajmowała się adopcyjną tych zwierząt.
W wyniku wspólnych działań Gminy z przychodnią,
nowy dom znalazło łącznie 134 szt. zwierząt, którym
zapewniono opiekę na koszt Gminy.
59 psów i 75 kotów odłowionych na terenie Gminy, znalazło dzięki adopcji nowy dom.
Sadzenie drzew w Zamieniu, ul. Waniliowa

Akcja SadziMY drzewa

2. W ramach akcji czipowania (ﬁnansowanie 100% Gminy)
oznakowanych zostało 143 szt. zwierząt właścicielskich,
w tym 71 kotów i 72 psy.
3. W ramach akcji kastracji psów właścicielskich (50%
kosztów zabiegu sﬁnansowanych zostało przez Gminę,
50% ponosili właściciele zwierząt) wydatkowano środki w wysokości 27 890,00 zł. Łącznie zabiegom kastracji poddano 159 sztuk zwierząt – 85 kotów i 74 psy.
4. Sprawujemy opiekę nad 206 kotami wolo żyjącymi, przebywającymi w 32 gromadach kocich.
Gmina sprawuje opiekę nad stanem zdrowotnym
i kondycją drzew pomników przyrody. Usuwany jest
posusz z drzew oraz wykonywane są inne zabiegi dendrologiczne przy drzewach, w tym poprawiające ich
kondycję i stan zdrowotny. Korzystamy z usług ﬁrm
posiadających specjalne uprawnienia do pracy przy
drzewach objętych specjalną ochroną. W roku 2021
podjęliśmy działania poprawiające kondycję drzewa
pomnikowego – dębu szypułkowego w miejscowości
Władysławów. Usunięto posusz, wycięto i zabezpieczono odłamany w czasie wichury konar oraz założono wiązania elastyczne w koronie drzewa. Działania
poprawiły kondycję oraz statykę drzewa.

ZIELEŃ PUBLICZNA
WYCINKI
Ilość wyciętych drzew na terenach gminnych 82 sztuki.
Ilość wyciętych krzewów około 120 m2.
NOWE NASADZENIA
Drzewa 159 sztuk.
Krzewy 140 m2 (545 sztuk).
Aleja parkowa w Mrokowie
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Nowe nasadzienia, ul. Szkolna w Lesznowoli

Mysiadło – nowe nasadzenia przy ulicy Osiedlowej

LOKALIZACJA NOWYCH NASADZEŃ
• LESZNOWOLA wzdłuż ul. Gminnej – szpaler klonów
kulistych (bezkosztowo, nasadzenia zastępcze).
• LESZNOWOLA ul. Słoneczna – 220 jabłoń rajska oraz
berberysy (rekultywacja trawnika).
• MARYSIN utrzymanie terenów zielonych około 700 m2,
nasadzenia ok. 140 sadzonek krzewów iglastych i liściastych (nasadzenia sołeckie).
• MROKÓW przed Szkołą Podstawową – wykonanie alei
parkowej (klomby, drzewa, ławki).
• MYSIADŁO nad stawem – klony czerwone (bezkosztowo, nasadzenia zastępcze).
• MYSIADŁO Przedszkole ul. Osiedlowa – klony jesionolistne (bezkosztowo, nasadzenia zastępcze).

Gospodarka
Odpadami

Mysiadło, ul. Okrąg

• MYSIADŁO przy ul. Okrąg – klony kuliste (bezkosztowo, nasadzenia zastępcze).
• PGR i RADIOSTACJA ŁAZY ul. Rolna – szpaler klonów
pospolitych (bezkosztowo, nasadzenia zastępcze).
• STEFANOWO ul. Malinowa – szpaler klonów czerwonych (bezkosztowo, nasadzenia zastępcze).
• STEFANOWO ul. Urocza – klony czerwone (bezkosztowo, nasadzenia zastępcze).
• ZAMIENIE ul. Waniliowa – szpaler klonów czerwonych
(bezkosztowo, nasadzenia zastępcze).
• CHOINKI ŚWIĄTECZNE nasadzenia w Marysinie, Nowej Iwicznej oraz Zgorzale.

MASA ODPADÓW KOMUNALNYCH w Mg
ODEBRANYCH OD MIESZKAŃCÓW w 2021 r.

=,(/21(

W Gminie Lesznowola w 2021 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte były nieruchomości
zamieszkałe oraz nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe. Z systemu zostały wyłączone Rodzinne
Ogrody Działkowe oraz nieruchomości niezamieszkałe, na
których jest prowadzona wyłącznie działalność gospodarcza.
Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto 8 881 nieruchomości, w tym 8 660 nieruchomości zamieszkałych oraz 221 nieruchomości letniskowych.
W Gminie Lesznowola obowiązuje selektywny sposób
zbierania odpadów komunalnych, w podziale na następujące frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe ze szkła, odpady ulegające biodegradacji
(w podziale na BIO kuchenne i zielone), odpady wielkogabarytowe oraz zmieszane.

PAPIER
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METALE
,7:25=<:$
SZTUCZNE

%,2

6=.â2

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
– 7645,9 Mg (54,68%)
opakowania z papieru i tektury – 324,54 Mg (2,32%)
zmieszane odpady opakowaniowe – 1527 Mg (10,92%)
opakowania ze szkła – 741,74 Mg (5,30%)
BIO odpady kuchenne – 39,94 Mg (0,29%)
przeterminowane leki – 1,12 Mg (0,01%)
odpady zielone – 2959,52 Mg (21,17%)
odpady wielkogabarytowe – 743,26 Mg (5,32%)
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W ramach gminnego sytemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2021 r. odebrano łącznie z nieruchomości zamieszkałych i letniskowych 13 983,02 Mg odpadów
komunalnych.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy (osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy – 30 160 osób) w ciągu roku zostało wytworzonych
ogółem 463,63 kg odpadów komunalnych (wzrost w porównaniu z 2020 r. o 27,89 kg na 1 osobę zameldowaną,
w tym 210,12 kg odpadów zebranych selektywnie (wzrost
o 64,73 kg/osobę oraz 253,51 kg odpadów zmieszanych (spadek o 36,84 kg/osobę).
Do wyliczenia masy odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wzięto pod uwagę ogólną masę odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych i letniskowych.
Przedstawiona tendencja zmian jest prawidłowa, przy czym
należy zaznaczyć, iż jakość segregacji musi w dalszym ciągu ulec poprawie, szczególnie dotyczy to Mieszkańców zabudowy wielorodzinnej.
Na terenie gminy Lesznowola w 2021 r. funkcjonował Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do
którego mieszkańcy gminy mogli nieodpłatnie dostarczać
% UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI ODPADÓW
DOSTARCZONYCH DO PSZOK

selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym również
w określonych ilościach odpady budowlane i rozbiórkowe.
Do PSZOK-u w 2021 r. mieszkańcy dostarczyli 297,671 Mg
odpadów komunalnych, w tym m. in: 79,32 Mg odpadów
budowlanych; 109,94 Mg odpadów wielkogabarytowych;
45,61 Mg odpadów ulegających biodegradacji; 14,85 Mg odpadów opakowaniowych z papieru i tektury; 11,03 Mg odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych; 9,20 Mg
zużytych opon, 5,27 Mg zużytych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych; 5,58 Mg opakowań zawierających substancje niebezpieczne lub nimi zanieczyszczonych; 3,51
Mg zużytej odzieży i tekstyliów oraz 13,361 Mg pozostałych odpadów.
W ciągu 2021 r. z PSZOK skorzystało 2334 właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lesznowola.
W 2021 r. zlikwidowano 3 nieduże, dzikie wysypiska odpadów, które znajdowały się w Magdalence, Jazgarzewszczyźnie i Marysinie.
W 2021 roku nie stwierdzono pożarów wysypisk.
W 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz letniskowych nie uległa zmianie. Dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych wynosiła 11,85 zł za 1 m3 zużytej wody, natomiast roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosiła 181,90 zł za rok, jeśli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w 2021 r. do systemu wpłynęło 15 132 087,18 zł, natomiast
koszty wyniosły 16 055 181,84 zł, w tym koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy
Lesznowola wyniosły 14 374 293,28 zł, koszty udostępnienia, obsługi i zagospodarowania dostarczonych odpadów
do PSZOK – 554 617,80 zł. Koszty administracyjne funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1 126 270,76 zł.

odpady budowlane i remontowe – 27%
odpady wielkogabarytowe – 37%
odpady ulegające biodegradacji – 15%
opakowania z papieru i tektury – 5%
opakowania z tworzyw sztucznych – 4%
zużyte opony – 3%
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 2%
opakowanie niebezpieczne – 2%
odzież i tekstylia – 1%
pozostałe odpady – 4%

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU POSZCZEGÓLNYCH
FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
• Odpady zmieszane:
– 1 raz w tygodniu w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej oraz 2 razy w tygodniu w zabudowie wielolokalowej – w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;
– co 2 tygodnie w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej oraz 1 raz w tygodniu w zabudowie wielolokalowej – w okresie od 1 grudnia do 31 marca.
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• Odpady BIO – kuchenne:
– raz w tygodniu w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej oraz 2 razy w tygodniu w zabudowie wielolokalowej – w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;
– co 2 tygodnie w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej oraz 1 raz w tygodniu w zabudowie wielolokalowej – w okresie od 1 grudnia do 31 marca.
• Odpady zielone:
– 2 razy w miesiącu, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej i letniskowej.
• Szkło:
– 1 raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej oraz 2 razy w miesiącu w zabudowie wielorodzinnej.

• Papier:
– 1 raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej oraz 2 razy w miesiącu w zabudowie wielorodzinnej.
• Metale i tworzywa sztuczne:
– 2 razy w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej oraz 1 raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej.
• Odpady wielkogabarytowe:
– 2 razy w roku w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej i letniskowej;
• Choinki:
– 2 terminy (styczeń i luty).

Transport
Publiczny
Transport publiczny realizowany był przez następujących
przewoźników:
• linie autobusowe ZTM,
• linie uzupełniające L,
• Koleje Mazowieckie.
Ceny biletów w 2021 roku pozostawały na tym samym poziomie i w liniach uzupełniających wynosiły:
• 1 zł – bilet jednorazowy ulgowy,
• 2 zł – bilet jednorazowy bez zniżki,
• 30 zł – bilet miesięczny ulgowy,
• 60 zł – bilet miesięczny bez zniżki.

stałe w Gminie Lesznowola lub zamieszkującym na stałe
w Gminie Lesznowola i rozliczającym się w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie ze wskazaniem zamieszkania na terenie gminy Lesznowola. Kwota doﬁnansowania w 2021 r.
wyniosła 38 295,00 zł.
W gminie funkcjonuje 1 parking typu „Parkuj i Jedź”,
który znajduje się przy stacji kolejowej w Nowej Iwicznej.
Tabela prezentująca transport oraz jego koszty

Ponadto w 2021 obowiązywały bilety włączone do oferty „wspólny bilet” na podstawie porozumienia międzygminnego z m.st. Warszawą. Zgodnie z podpisanym
porozumieniem Gmina w 2021 roku partycypowała
w kosztach i dopłacała do linii autobusowych średnio
161 254,00 zł miesięcznie oraz do Kolei Mazowieckich
średnio 98 453,00 zł miesięcznie. Ponadto, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Lesznowola wyrażającej zgodę
na przystąpienie do programu „Warszawa +”, w roku 2021
Gmina doﬁnansowała bilety osobom zameldowanym na

Transport publiczny
Autobusy ZTM
Kolej Mazowiecka
Bilet Metropolitalny
Linie „L”
Konserwacja infrastruktury ZTM
i wiat przystankowych
RAZEM:

Koszty roczne
1 935 056 zł
1 181 443 zł
33 979 zł
2 510 759,95 zł
38 840,31 zł
5 700 078,26 zł

RAPORT
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Bezpieczeństwo w Gminie
STATYSTYKI POLICYJNE
Na terenie Gminy Lesznowola funkcjonuje Komisariat
Policji przy ul. Oﬁcerskiej, który liczy 27 etatów w tym
2 wakaty. Komisariat swoim działaniem obejmuje 33 miejscowości z podziałem na 4 rejony przypisane do odpowiedniego dzielnicowego.
W 2021 roku odnotowano:
1. Liczba przestępstw stwierdzonych (ogółem – 615) i z podziałem wg kategorii:
• Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu:
− zabójstwo: 0
− uszczerbek na zdrowiu: 7
− udział w bójce lub pobiciu: 4
• Przestępstwa przeciwko mieniu:
− kradzież cudzej rzeczy: 158
− kradzież pojazdu: 30
− rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze: 5
− oszustwo: 117
− uszkodzenie mienia (zniszczenie cudzej rzeczy): 20
• Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji:
− wypadki drogowe: 11
− wypadki ze skutkiem śmiertelnym: 2
− zatrzymani nietrzeźwi kierujący art. 178a §1kk (prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego): 26
− zatrzymani kierujący z prawomocnym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych art. 244 kk: 10
• Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece:
− znęcanie się nad rodziną art. 207 kk: 17
− uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego art.
209 kk: 13
• Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym: 0
2. Liczba ujawnionych wykroczeń:
− przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: 15
− przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 252

− przeciwko mieniu: 376,
− przeciwko obyczajności publicznej: 6,
− przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej: 15,
− przeciwko obowiązkowi ewidencji: 0.
3. Liczba przeprowadzonych postępowań mandatowych
przez policjantów z Komisariatu Policji w Lesznowoli:
621 (nałożono grzywny na sumę: 110 560 zł).
− Liczba pouczeń zgodnie z art. 41 kw: 643.
− Liczba skierowanych wniosków o ukaranie do
sądu: 66.
4. Liczba wszystkich interwencji przeprowadzonych na terenie gminy Lesznowola: 6823.
− Liczba osób zatrzymanych: 134.
− Liczba osób doprowadzonych do wytrzeźwienia: 20.
− Liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie: 10.
− Liczba sporządzonych „niebieskich kart”: 6.
Mając na uwadze rozpiętość terytorialną gminy Lesznowola, a tym samym troskę o szybkość reakcji policjantów na
zgłaszane interwencje, dla zwiększenia bezpieczeństwa na
terenie gminy Rada Gminy podjęła uchwałę o przyznaniu
doﬁnansowania w kwocie 55 000 zł na zakup samochodu osobowego (oznakowanego) na potrzeby Komisariatu
Policji w Lesznowoli. Dodatkowo, Rada Gminy zdecydowała o przekazaniu kwoty 15 000 zł na dodatkowe służby
ponadnormatywne na terenie naszej gminy.

OBRONA CYWILNA
I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Jednym z zadań obrony cywilnej (a także zarządzania kryzysowego) jest organizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności, który ma ostrzegać przed niebezpieczeństwem
zagrożeń związanych między innymi z możliwymi skażeniami i zakażeniami, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska, w celu umożliwienia jej odpowiedniego
zareagowania. Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się syreny alarmowe.
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W lipcu 2021 r., została przeprowadzona konserwacja syren alarmowych znajdujących się na terenie gminy w następujących miejscach:
1. Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. „Noblistów Polskich” ul. Szkolna nr 6, Lesznowola;
2. Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, Lesznowola;
3. Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Lipowa 28,
Magdalenka;
4. Świetlicy wiejskiej, ul. Nadrzeczna 23, Wólka Kosowska;
5. Szkole Podstawowej, ul. Cyraneczki 8, Zgorzała;
6. Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Nowa 15, Stara Iwiczna;
7. Szkole Podstawowej w Mrokowie, ul. M. Świątkiewicz 2a, Mroków;
8. Szkole Podstawowej w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego 56, Nowa Iwiczna;
9. Szkole Podstawowej w Łazach, ul. Łączności 56, Łazy;
10. Budynku komunalnym w Mysiadle, ul. Osiedlowa 10,
Mysiadło.

dzania kryzysowego na terenie gminy, jest zobowiązany
między innymi do zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego. Mając powyższe na uwadze, w grudniu
2021 r., odbyło się szkolenie dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie:
• aktów prawnych warunkujących działania w obszarze
zarządzania kryzysowego;
• planowania cywilnego jako podstawy zarządzania kryzysowego, w tym opracowanie planu zarządzania kryzysowego i jego struktura;
• wykazania zależności między planem zarządzania kryzysowego, a działaniami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (katalog zagrożeń, fazy zarządzania
kryzysowego, zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego itp.);
• wskazania na zadania w czasie stanu klęski żywiołowej.

W październiku 2021 roku, został zakupiony pulpit sterujący do sterowania systemem alarmowym. Zastosowanie
pulpitu sterowania i dystrybucji cyfrowych sygnałów audio wykorzystywany będzie między innymi do:
• sterowania systemami nagłośnienia, alarmowania i komunikacji głosowej oraz dystrybucji dźwięku i głosu;
• sterowania systemów przywoławczych i ewakuacyjnych;
• pełnej zdalnej diagnostyki urządzeń.

Działania związane z pandemią

W 2021 roku, Gmina Lesznowola otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2 000 zł
na zakup radiotelefonów przenośnych wraz z oprogramowaniem na wyposażenie formacji obrony cywilnej.
Wkład własny gminy to kwota 3933 zł.
Zakupione radiotelefony to nowoczesny sprzęt cyfrowo-analogowy, który jest znakomitym połączeniem najnowszych technologii, zapewniający doskonałą wydajność,
najwyższą niezawodność oraz bogaty zestaw funkcji. Jest
to środek łączności, który doskonale sprawdzi się w każdych, nawet najcięższych warunkach.
Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r., w sprawie warunków
i trybu planowania i ﬁnansowania zadań wykonywanych
w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy
administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego,
jak również zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu
kryzysowym, wójt jako organ właściwy w sprawach zarzą-

Rok 2021, to kolejny rok walki z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 i tym samym był to czas kontynuacji
działań sanitarno-epidemicznych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniu.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo były podejmowane działania
polegające na przeprowadzeniu ozonowania w budynkach
szkół publicznych na terenie gminy. Łącznie, ozonowaniu
poddano powierzchnię prawie 37 000 m2, a koszt tej usługi wyniósł 46 465 zł.
W związku z powtarzającymi się anomaliami pogodowymi,
związanymi z występowaniem gwałtownych i intensywnych
opadów deszczu lub śniegu oraz wichur, które powodowały częste i coraz dłuższe awarie w dostawie prądu, Gmina
Lesznowola zakupiła 2 agregaty prądotwórcze (za kwotę 19 557 zł), dla wsparcia osób korzystających z urządzeń
wspomagających czy podtrzymujących życie.

SPRAWY OBRONNE
W 2021 r. działalność w dziedzinie spraw obronnych i wojskowych skupiała się na następujących zagadnieniach:
• rejestracja i kwaliﬁkacja wojskowa,
• szkolenie obronne,
• świadczenia na rzecz obrony,
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• opracowywanie i aktualizacja dokumentacji oraz formowanie struktur zapewniających realizację zadań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny,
• uruchomienie teleinformatycznego stanowiska komputerowego do przetwarzania dokumentów niejawnych.
REJESTRACJA I KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Ze względu na jesienny termin kwaliﬁkacji wojskowej
w 2021 r. oraz zakończenie przed terminem wyznaczonym
dla Gminy Lesznowola kwaliﬁkacji wojskowej w 2020 r.
(spowodowane nasileniem pandemii COVID-19), aktualizowano dane w rejestrach osób urodzonych w latach 2001-2002. Do końca roku dokonano też rejestracji
osób urodzonych w 2003 r. na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i przygotowania kwaliﬁkacji wojskowej w 2022 r.
Wójt Gminy Lesznowola skierował do 309 osób wezwania do stawienia się przed Powiatową Komisja Lekarską
w ramach kwaliﬁkacji wojskowej. Wezwani zostali mężczyźni z roczników 2001 i 2002 oraz jedna kobieta posiadająca kwaliﬁkacje przydatne w czynnej służbie wojskowej.
Poza imiennymi wezwaniami, o kwaliﬁkacji informowały obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego na słupach
ogłoszeniowych oraz informacje umieszczone na stronie
internetowej Gminy Lesznowola. W terminie kwaliﬁkacji
wojskowej wskazanym dla zobowiązanych mieszkańców
gminy Lesznowola (18-27 października 2021 r.), w pracach komisji uczestniczył upoważniony przedstawiciel
Wójta Gminy Lesznowola. 266 osób uzyskało orzeczenia
Powiatowej Komisji Lekarskiej i otrzymało wojskowe dokumenty osobiste.
SZKOLENIE OBRONNE
Szkolenie obronne kolejny rok prowadzone było z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. Część materiałów szkoleniowych udostępniono on-line, a szkolenia stacjonarne
realizowano z podziałem na niewielkie grupy szkoleniowe
(do 10 osób). Główny nacisk został położony na szkolenie obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Lesznowola oraz
osób zaangażowanych w organizację Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej na terenie Gminy Lesznowola. Prowadzono także szkolenie podstawowe w zakresie ochrony
informacji niejawnych, mające na celu zapewnienie dostępu osobom zaangażowanym w realizację wybranych
zadań obronnych do dokumentacji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone”.
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ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE
NA RZECZ OBRONNOŚCI
Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Mokotów prowadzono postępowania administracyjne w sprawie przeznaczenia pojazdów na uzupełnienie
etatowych potrzeb wskazanych jednostek wojskowych Sił
Zbrojnych RP, w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz
obrony planowanych do wykorzystania w razie ogłoszenia
mobilizacji i w czasie wojny. Wydano 15 decyzji administracyjnych w tym zakresie. Działalność planistyczno-sprawozdawcza w tym obszarze obejmowała sporządzanie planów
i zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych. W czerwcu przeprowadzono także, wspólnie z przedstawicielami
Wojskowej Komendy Uzupełnień WarszawaMokotów i zainteresowanej jednostki wojskowej, kontrolę utrzymania
sprzętu objętego świadczeniami rzeczowymi.
DOKUMENTACJA I STRUKTURY
SŁUŻĄCE REALIZACJI ZADAŃ
W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY
Zarządzeniem nr 127/2021 Wójta Gminy Lesznowola
z 24 sierpnia 2021 r. ustanowiono nowe zasady organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy Lesznowola oraz wprowadzono do użytku Instrukcję Stałego Dyżuru wraz z zestawem
dokumentacji. Dokonano także wyboru i przeszkolenia nowej obsady osobowej służby Stałego Dyżuru.
Prowadzono aktualizację dokumentacji Akcji Kurierskiej
Administracji Publicznej, szkolenie oraz wymianę wyposażenia kurierów. Dokonano zakupu m.in. teczek pracy, latarek oraz map topograﬁcznych. Część wydatków została
pokryta z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obronnych.
Kontynuowano prace zmierzające do opracowania nowego
Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Lesznowola.
KONTROLA MUW
W dniu 14 października 2021 r. Zespół Kontrolny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadził kontrolę problemową stanu przygotowań Urzędu
Gminy Lesznowola do realizacji zadań obronnych. Kontrola obejmowała następujące zagadnienia:
• zapisy w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy
Lesznowola dotyczące wykonywania zadań obronnych
w stałej gotowości obronnej państwa,
• planowanie i realizacja szkolenia obronnego,
• planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony,

O STANIE GMINY LESZNOWOLA ZA ROK 2021

• przygotowanie systemu obronnego państwa umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP
(organizacja Akcji Kurierskiej),
• przygotowanie systemu kierowania obroną państwa,
• przygotowanie do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza realizowanych na rzecz
sił sojuszniczych (HNS).
Zespół Kontrolny pozytywnie ocenił przygotowanie Urzędu do realizacji zadań obronnych. Zalecił także wprowadzenie korekt (aktualizacji i uzupełnień) w dokumentacji
Akcji Kurierskiej i Stanowiska Kierowania.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
System ochrony przeciwpożarowej w Gminie Lesznowola
opiera się na Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Piasecznie oraz trzech
jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie
Lesznowola:
1. OSP Mroków – działa w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym (KRSG) od 2006 roku,
2. OSP Nowa Wola – działa w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym od 1997 roku,
3. OSP Zamienie – jednostka działa poza Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym.

JEDNOSTKA OSP MROKÓW
• Posiada na swoim wyposażeniu 2 samochody ratowniczo-gaśnicze tj.:
– średni marki Scania GBA 3/27,
– superciężki marki Scania GCBA 8/50,
– oraz samochód kwatermistrzowski marki Ford Transit
zakupiony ze środków własnych jednostki.
• Budynek OSP wyposażony w dwa boksy garażowe z zapleczem socjalnym. Budynek OSP wyposażony jest w system selektywnego alarmowania i powiadamiania GSM.
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy garażowany jest
w strażnicy OSP. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
marki Scania i przyczepy w garażu na placu OSP.
• W jednostce OSP Mroków, w przypadkach podwyższonej gotowości bojowej pełnione są dyżury przez kierowców OSP. Gotowość zastępu do wyjazdu 4,00 min.
z obsadą 6 ratowników.
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• Poza tym jednostka posiada profesjonalny niezbędny
sprzęt ratowniczo-gaśniczy służący do zwalczania pożarów, powodzi oraz wypadków drogowych i innych miejscowych zagrożeń. Specjalizuje się w zwalczaniu pożarów
wielkokubaturowych hal magazynowych (przyczepka
wyposażona w wentylatory do oddymiania obiektów).
Jednostka położona tuż przy trasie krajowej E7 wyspecjalizowała się również w akcjach ratownictwa drogowego
(średnio ponad 50 wyjazdów do zdarzeń wypadkowych
rocznie).

JEDNOSTKA OSP NOWA WOLA
• Posiada na swoim wyposażeniu 3 samochody ratowniczo-gaśnicze, tj.:
– Scania GBA 3/27 – średni,
– Star 244 GBA 2,5/16 – średni,
– Scania GCBA 8/50 – superciężki.
• Budynek OSP wyposażony w trzy boksy garażowe z zapleczem socjalnym. Budynek OSP wyposażony jest
w system selektywnego alarmowania i powiadamiania GSM.
• Średnie samochody ratowniczo-gaśnicze garażowane
są w budynku strażnicy OSP. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA Scania i przyczepy w dwóch boksach nowego garażu na placu OSP.
• W jednostce OSP Nowa Wola, w przypadku podwyższonej gotowości bojowej pełnione są dyżury przez kierowców OSP. Gotowość zastępu do wyjazdu 4,00 min.
z obsadą 6 ratowników.
• Poza tym jednostka posiada profesjonalny niezbędny
sprzęt ratowniczo-gaśniczy służący do zwalczania pożarów, powodzi oraz wypadków drogowych i innych
miejscowych zagrożeń. Specjalizuje się w ratownictwie
medycznym – posiada przyczepkę ze sprzętem rat. medycznego.

JEDNOSTKA OSP ZAMIENIE
• Posiada na swoim wyposażeniu 2 samochody, tj.:
– Renault Midlum GBA 2/24 –
średni ratowniczo-gaśniczy
– Ford Transit – lekki przeznaczony do działań kwatermistrzowsko-logistycznych.
• Obok siedziby jednostki został postawiony nowy garaż,
który na obecną chwilę spełnia wymogi zaplecza techniczno-garażowego.
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• Poza tym jednostka posiada profesjonalny niezbędny
sprzęt ratowniczo-gaśniczy służący do zwalczania pożarów, powodzi oraz wypadków drogowych i innych
miejscowych zagrożeń. Specjalizuje się w organizowaniu zaplecza kwatermistrzowsko-logistycznego.
WYJAZDY DO ZDARZEŃ JEDNOSTEK OSP w 2021 r..
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Z przedstawionego na wykresie powyżej wykazu działań
gminnych jednostek OSP wynika, że najwięcej wyjazdów
do zdarzeń ratowniczo-gaśniczych w roku 2021 odnotowała jednostka OSP Nowa Wola łącznie 210 wyjazdów.
Najwięcej jednostka uczestniczyła w tzw. miejscowych zagrożeniach 151 (wypadki drogowe, akcje związane z podtopieniami, usuwanie skutków wichur i nawałnic, dezynfekcja
infrastruktury przystankowej w zakresie działań proﬁlaktycznych COVID-19 itp.). Do pożarów 25 razy, alarmy fałszywe 34 razy.

Jednym z kluczowych zdarzeń w jakich brała udział jednostka OSP Nowa Wola, to.: w dniu 1.04.2021 r. w godzinach
wieczornych, w Lesznowoli na ul. Słonecznej w zdarzeniu
drogowym dwóch samochodów ciężarowych oraz osobowego, które zderzyły się czołowo. Ze względu na siłę
uderzenia oraz zniszczenia pojazdów, jeden z kierowców
samochodu ciężarowego był uwięziony. Za pomocą narzędzi
hydraulicznych wykonano dostęp do uwięzionego kierowcy, a następnie przy pomocy deski ortopedycznej wydostano go z pojazdu. W zdarzeniu poszkodowana również
była osoba z samochodu osobowego. W decydującej fazie
działań, każdy ze strażaków był zaangażowany w wydostanie kierowcy samochodu ciężarowego. W akcji uczestniczyła również JRG Piaseczno.
Jednostka OSP Mroków w 2021 r. łącznie odnotowała
173 wyjazdy do zdarzeń, do miejscowych zagrożeń wyjeżdżała 96 razy, do pożarów 33 razy natomiast alarmów fałszywych 44 razy.
Jednostka OSP Zamienie to jednostka wspierająca w 2021 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w kwestii wolontariatu dla osób przebywających na kwarantannie.
Ponadto wszystkie jednostki OSP z Gminy Lesznowola
prowadziły długotrwałe działania podczas podtopień jakie
miały miejsce wiosną i jesienią, a także usuwania powalonych drzew na drogach i posesjach stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

Wydatki Gminy na jednostki OSP
• OSP Mroków – 220 370,27 zł
• OSP Nowa Wola – 293 453,11 zł
• OSP Zamienie – 98 514,30 zł
Łącznie – 612 337,68 zł

Strażacy z OSP Nowa Wola gaszą pożar hali w Grójcu
– fot. Hubert Perzyna

Strażacy z OSP Nowa Wola biorą udział w akcji ratowniczej przy zderzeniu Tirów i sam. osobowego na ul. Słonecznej
w Lesznowoli – fot. Hubert Perzyna
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Główne szczegółowe inwestycje dla OSP z budżetu Gminy
Inwestycja szczegółowa
Hełmy strażackie, latarki dla OSP Zamienie
Ubrania bojowe dla OSP Zamienie

Środki
z budżetu
Gminy
11 000,00 zł
40 000,00 zł

Kamera termowizyjna FLIR K45 dla OSP
Nowa Wola

23 400,75 zł

Sprzęt ratownictwa drogowego tj. rozpieracz hydrauliczny teleskopowy RZT 2-1500
E-FORCE, akumulator 5 Ah, ładowarka 230
V dla OSP Nowa Wola

38 408,00 zł

Naprawa i konserwacja aparatów ochrony
dróg oddechowych dla OSP Nowa Wola

10 139,14 zł

Szkolenie z zakresu kwaliﬁkowanej pierwszej pomocy medycznej dla strażaków ze
wszystkich jednostek OSP

13 000,00 zł

Zestaw ratownictwa medycznego dla OSP
Nowa Wola

4 090,00 zł

Lanca gaśnicza dla OSP Nowa Wola

2 742,90 zł

Odzież strażacka dla OSP Mroków

69 557,73 zł

Buty i kurtki strażackie dla OSP Nowa Wola

4 894,62 zł

Materiały medyczne do toreb pierwszej
pomocy – OSP Mroków i OSP Nowa Wola

4 954,30 zł

Węże pożarnicze – OSP Mroków i OSP
Nowa Wola

12237,20 zł

Kamery do monitoringu na zewnątrz – OSP
Nowa Wola

4428,00 zł

Kątowe latarki bateryjne – OSP Nowa Wola

1800,00 zł

Prądownica turbo – OSP Nowa Wola

2263,20 zł

Pilarka na wysięgniku – OSP Nowa Wola

3599,04 zł

Sprzęt wysokościowy – OSP Nowa Wola

2613,10 zł

Akumulatory do samochodu Renault – OSP
Zamienie

1500,00 zł

Naprawa i przegląd samochodu Scania –
OSP Mroków i OSP Nowa Wola

8742,25 zł

Naprawa sygnalizacji uprzywilejowania –
oświetlenie – OSP Nowa Wola

1519,82 zł

Przegląd urządzeń hydraulicznych – OSP
Mroków

1362,84 zł

Przebudowa przyłącza napowietrznego –
OSP Mroków

3690,00 zł

Wymiana liny wyciągarki w samochodu Scania – OSP Nowa Wola

1328,40 zł

Działania Jednostki OSP Mroków przy usuwaniu skutków podtopień
– fot. Marek Sokołowski

Działania Jednostek OSP
w związku z pandemią COVID-19
Wszystkie jednostki OSP aktywnie włączyły się do działań
związanych z ograniczeniem skutków pandemii Covid-19.
Na bieżąco prowadzono dezynfekcję infrastruktury przystankowej (łącznie 144 punkty) na terenie gminy, a także
dezynfekcji poddano elementy budynków i urządzeń użyteczności publicznej (takie jak drzwi wejściowe, klamki i barierki przy budynkach gminnych, ławki itp.) Dezynfekcję
przeprowadzono kilkadziesiąt razy przez wszystkie jednostki OSP. Druhowie z OSP Zamienie, przy ścisłej współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, podejmowali
działania wspierające i pomocowe dla osób wymagających
wsparcia, w szczególności osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych (dowożenie zakupów dla
osób będących na kwarantannie).
Od początku stanu zagrożenia epidemicznego, wszystkich druhów i druhny z OSP wyposażano w środki ochrony osobistej, w postaci maseczek ochronnych, rękawic,
środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz w kombinezony ochronne.
Strażacy z OSP Nowa Wola – gaszą pożar budynku mieszkalnego
w Józefosławiu (po lewej) oraz usuwają wiatrołomy w Mysiadle
(po prawej) – fot. Hubert Perzyna
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Ochrona Zdrowia
ORGANIZACJA SŁUŻBY ZDROWIA
Na terenie gminy Lesznowola ochronę zdrowia zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS, który świadczy usługi w ośrodkach zdrowia w Magdalence
oraz w Mrokowie. Spółka SALUS działa od 2001 roku
i jest podmiotem leczniczym zarejestrowanym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Podstawą działania NZOZ SALUS są umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia, które umożliwiają świadczenie
usług medycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
W zakresie kontraktów z NFZ NZOZ SALUS realizuje następujące świadczenia:
• Podstawową Opiekę Zdrowotną (lekarze rodzinni, gabinety zabiegowe, gabinety szczepień),
• ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Ginekologiczna),
• stomatologię (Poradnia stomatologiczna).
Od roku 2016 SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności
Fizycznej (CRiAF) w Mrokowie realizuje w ramach NFZ
świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej – ﬁzjoterapii ambulatoryjnej (ﬁzykoterapia, kinezyterapia). NZOZ
SALUS oraz SALUS CRiAF oferują również komercyjne
usługi medyczne. Poza tym SALUS CRiAF prowadzi zajęcia aktywności ﬁzycznej: Zdrowy kręgosłup, Joga, Pilates,
Płaski brzuch i stretching, Zumba ﬁtness, Wushu – zajęcia również dla rodziców z dziećmi powyżej 7 roku życia.
W 2021 r. do NZOZ SALUS w ramach świadczeń podstawowej
opieki zdrowotnej było zapisanych 12 747 osób: w ośrodku
w Magdalence 7 135 a w Mrokowie 5 612 osób. Liczba udzielonych porad przez lekarza POZ wyniosła 53 495: w Magdalence 28 846 a w Mrokowie 24 649 porad. W ramach działania
poradni stomatologicznej udzielono prawie 3 394 świadczeń medycznych: w Magdalence 1 528 a w Mrokowie 1 866.
W roku 2021 Gmina kontynuowała rozpoczętą w roku 2020
współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma (SKN
ONKOMA), działającym przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu
Badawczego. Projekt trwał do 1 czerwca 2021 roku, a w jego

LICZBA ZAPISANYCH W RAMACH ŚWIADCZEŃ
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NZOZ SALUS
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ramach realizowano czynności mające na celu przeciwdziałanie zachorowaniom na czerniaka. W ramach tego programu
uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, z wykorzystaniem
materiałów udostępnionych przez SKN ONKOMA, zapoznawali się z zasadami proﬁlaktyki czerniaka.
Tak jak w latach poprzednich, również w roku 2021 Gmina podejmowała działania w zakresie proﬁlaktyki chorób
raka piersi – w styczniu, w marcu, w lipcu i we wrześniu
mieszkanki Gminy Lesznowola mogły bezpłatnie wykonać
Przychodnia w Mrokowie
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badanie mammograﬁczne piersi w mobilnych stacjach diagnostycznych – mammobusach.

Szczepienia przeciwko COVID-19
Rok 2021 to drugi rok trwania pandemii COVID-19, w którym Gmina Lesznowola podejmowała działania mające na
celu promowanie szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2.
W 2021 r. na terenie naszej Gminy działało 5 populacyjnych punktów szczepień oraz 2 Punkty Szczepień
Powszechnych. Były również podejmowane liczne akcje
promujące szczepienia. Dzięki tym działaniom oraz odpowiedzialnemu podejściu Mieszkańców do akcji szczepień przeciw COVID-19 Gmina Lesznowola zajęła I miejsce
w skali powiatu w konkursie Rosnąca odporność (nagroda
1 mln złotych), a w Konkursie Gmina Na Medal jako jedna
z 15 gmin w Polsce zdołaliśmy do 31 grudnia 2021 r. osiągnąć
wymagany 67% poziom wyszczepienia (nagroda 100 tys. zł).

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Gminny Program Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lesznowola na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Rady
Gminy Lesznowola Nr 352/XXX/2020 z dnia 26 listopada
2020 r. Realizowane w ramach Programu działania należą
do zadań własnych Gminy, których obowiązek wdrożenia
wynika z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Ograniczenia spowodowane pandemią m.in.: konieczność przestrzegania obostrzeń sanitarnych, odbywania
izolacji lub kwarantanny, wprowadzenie edukacji zdalnej
spowodowały, że duża część zadań nie mogła być realizowana w zaplanowanej formie, niemniej jednak we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy była prowadzona
proﬁlaktyka uniwersalna, ukierunkowana na całą populację. W ramach tej proﬁlaktyki podejmowane były działania, których celem była promocja zdrowego stylu życia,
Przychodnia w Magdalence
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ograniczenie zjawiska przemocy, opóźnienie wieku inicjacji sięgania po substancje psychoaktywne, redukcja zasięgu
zachowań ryzykownych. We wszystkich szkołach zrealizowano programy proﬁlaktyczne, w szczególności w zakresie
sytuacji kryzysowych, m.in. rekomendowane przez PARPA
„Bezpieczne dorastanie”, „Debata”, „Bezpieczna Szkoła”,
„Od depresji do autodestrukcji”, „Oswoić stres”, „Cukierki”, zrealizowano również spotkania dla rodziców w formie
stacjonarnej i online – Szkoła Rodziców i Wychowawców.
Na terenie gminy działały dwa punkty konsultacyjne, w których diagnozowano problemy w rodzinach zgłaszających
się osób i planowano pomoc oraz wsparcie dla osób korzystających z jego usług.
W ramach realizacji Programu zorganizowano kampanie
w zakresie problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie:
• „Przeciw pijanym kierowcom!” – kampania miała na celu
uświadomienie młodzieży i dorosłym jak poważne mogą
być skutki nietrzeźwości podczas kierowania pojazdami.
Skłaniała do reagowania w kryzysowych sytuacjach.
• „Postaw na rodzinę!” – kampania miała na celu m.in. uświadomienie rodzicom i dzieciom jak ważna jest rola rodziny
w życiu człowieka. Ukazywała, że wyrażanie odpowiednich
słów oraz kontrolowanie emocji wpływa na wychowanie
dzieci i młodzieży oraz zapobiega popadaniu w uzależnienia. W ramach kampanii odbyły się pikniki rodzinne.
• „Reaguj na przemoc!” – kampania miała na celu dotrzeć
z ważnymi informacjami do osób doznających przemocy, świadków, a także sprawców.
• „Otwórz się na pomoc” – projekt „Otwórz się na pomoc” składa się on z 2 elementów.
– Pierwszy to interaktywny ﬁlm poświęcony problemowi
uzależnienia dzieci od komputera i Internetu oraz ﬁlmy
skierowane do ich rodziców i opiekunów, które mają pomóc dzieciom i młodzieży i ich rodzinom w walce z uzależnieniem od internetu i innymi problemami. Pokieruj
w interaktywnym ﬁlmie losami 12-letniego Dominika,
który musi zmierzyć się z własnymi słabościami, zatapiając się w świecie cyfrowego uzależnienia. To jak zakończy się jego historia zależy tylko od Ciebie.
– Drugi element to poradnik prasowy skierowany do
wszystkich mieszkańców Gminy Lesznowola, w którym znajdziemy wiele ciekawych informacji dotyczących zdrowia.
Gminny Program realizowany był przy współpracy GOPS,
placówek oświatowych, Gminnej Biblioteki Publicznej,
Centrum Sportu, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Policji.
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Zadania Jednostek
Organizacyjnych Gminy
ZADANIA OŚWIATOWE – ZESPÓŁ OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Finansowanie zadań oświatowych
Wydatki na oświatę od wielu lat stanowią duży udział
w ogólnych wydatkach budżetu Gminy Lesznowola.
W 2021 r. stanowiły one 62% wszystkich wydatków ponoszonych z budżetu Gminy. Wysoki poziom wydatków na
przestrzeni ostatnich trzech lat w tym zakresie wynika z realizacji wydatków na inwestycje, w tym m.in. rozbudowę
Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, budowę Gminnego Przedszkola w Wólce Kosowskiej oraz budowę Szkoły
Podstawowej w Zamieniu.
Na przestrzeni lat 2016-2021 obserwuje się dynamiczny wzrost
wydatków bieżących na oświatę. Od 2016 r. do 2021 r. wydatki
bieżące na oświatę wzrosły o 82% (z 76 mln zł do 138,7 mln zł).
Subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa jest
zbyt niska, aby pokryć bieżące wydatki oświatowe. W 2021 r.
subwencja oświatowa pokrywała jedynie 38% wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę, zaś 62% wydatków na ten
cel ﬁnansowane było z budżetu Gminy, aby zapewnić funkcjonowanie placówek oświatowych na odpowiednio wysokim poziomie. Wydatki bieżące na oświatę oraz źródło ich
ﬁnansowania w latach: 2016 – 2021 przedstawia wykres nr 1.
wykres nr 1 – WYDATKI BIEŻĄCE NA OŚWIATĘ
ORAZ ŹRÓDŁO ICH FINANSOWANIA
[mln zł]
w latach 2016-2021 (w mln zł)
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Znaczącą pozycję w bieżących wydatkach oświatowych
stanowią również dotacje dla niepublicznych placówek
oświatowych i wykazują one dynamiczny wzrost na przestrzeni lat 2016 – 2021. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w 2021 r. stanowiły 23% bieżących
wydatków przeznaczonych na oświatę. Dotacja na jedno dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola
w 2021 r. wyniosła miesięcznie 1075,24 zł. Łącznie na ten
cel w 2021 r. przekazano z budżetu gminy środki ﬁnansowe w wysokości 32 971 288 zł, tj. o 10% więcej niż w 2020 r.
Wysokość udzielonych dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych i bieżące wydatki na oświatę w latach:
2016-2021 przedstawia wykres nr 2.
wykres nr 2 – BIEŻĄCE WYDATKI NA OŚWIATĘ
ORAZ DOTACJE
DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w latach 2016-2021 (w mln zł)
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SZKOŁY PODSTAWOWE
W 2021 r. Gmina Lesznowola była organem prowadzącym dla:
• Szkoły Podstawowej w Zamieniu,
• Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej,
• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Polskich w Lesznowoli,
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• Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach,
• Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mrokowie,
• Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle.
Wszystkie gminne szkoły to obiekty nowoczesne, spełniające najwyższe standardy dydaktyczne.
Poniżej zdjęcia gmminnych szkół podstawowych.
Szkoła Podstawowa w Zamieniu
1.09.2021 r. oddano do użytkowania nowy obiekt oświatowy Szkołę Podstawowa w Zamieniu. Jest to nowoczesny,
przestronny budynek posiadający różnorodne przestrzenie
edukacyjne i rozwiązania technologiczne sprzyjające uczeniu się. Obiekt o łącznej powierzchni 8 000 m2 posiada pełną infrastrukturę. Wokół budynku powstaje obecnie plac
zabaw dla dzieci, a niebawem ruszą prace nad zewnętrzną
częścią sportową. Planowane jest również stworzenie przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej, tak aby uczniowie mogli
spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu. Wartość inwestycji to 38,5 mln zł.
Jest to jedna z największych dotychczasowych inwestycji gminnych zrealizowana w ciągu ostatnich lat.

Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej

•
•
•
•
•
•
•
•

46 oddziałów
981 uczniów
36 sal lekcyjnych
stołówka szkolna
2 sale gimnastyczne
1 hala sportowa
3 boiska
1 plac zabaw

Rozbudowany gmach szkoły
przy ul. I. Krasickiego 56 w Nowej
Iwicznej

Nowa część szkoły – widok od strony hali sportowej i łącznika nad ul. Szkolną

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

•
•
•
•
•

17 oddziałów
353 uczniów
29 sal lekcyjnych
kuchnia z jadalnią
dwusektorowa
hala sportowa
• sala gimnastyczna
• siłowna/sala ﬁtness
• sala do gimnastyki
korekcyjnej

Szkoła Podstawowa w Zamieniu
– widok od strony frontowej

•
•
•
•
•
•
•
•

50 oddziałów
1 091 uczniów
54 sale lekcyjne
1 sala gimnastyczna
stołówka szkolna
1 hala sportowa
1 boisko
4 place zabaw

Budynek przy ul. Szkolnej 6
w Lesznowoli

Dwusektorowa hala sportowa o powierzchni
736 m2 z wyposażeniem w SP Zamienie
Budynek przy ul. Sportowej w Lesznowoli
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach

•
•
•
•
•
•
•
•

31 oddziałów
636 uczniów
27 sal lekcyjnych
stołówka szkolna
2sale gimnastyczne
1 hala sportowa
5 boisk
3 place zabaw

Budynek przy ul. ks. Kan. H. Słojewskiego 1 w Łazach

Budynek przy ul. Łączności w Łazach

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków
w Mysiadle

•
•
•
•
•
•
•
•

31 oddziałów
604 uczniów
22 sale lekcyjne
stołówka szkolna
1 hala sportowa
1 sala gimnastyczna
2 boiska
1 plac zabaw

Budynek główny przy ul. Kwiatowej 28
w Mysiadle

Budynek przy ul. Ogrodowej 13 w Mysiadle
ul. Kwiatowej 28 w Mysiadle

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie

•
•
•
•
•
•
•
•

33 oddziały
678 uczniów
29 sal lekcyjnych
stołówka szkolna
3 sale gimnnast.
1 hala sportowa
4 boiska
2 place zabaw

GMINNE PRZEDSZKOLA
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Lesznowola była organem prowadzącym dla przedszkoli:
• Gminnego Przedszkola w Zamieniu,
• Gminnego Przedszkola w Wólce Kosowskiej,
• Gminnego Przedszkola w Mysiadle,
• Gminnego Przedszkola w Lesznowoli,
• Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu.
Budynek przy ul. M. Świątkiewicz 2 A
w Mrokowie

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej
w Mrokowie

Gminne Przedszkole w Zamieniu
Dotychczas gminne przedszkole zlokalizowane było
w obiekcie mieszczącym się przy Błędnej 32 w Zamieniu.
Zaś, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lesznowola nr 451/
XL/2021 z dnia 24 czerwca 2021, w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola, siedziba dotychczas funkcjonującego Gminnego
Przedszkola w Zamieniu została powiększona o nowy
obiekt zlikwidowanej Filii Szkoły Podstawowej w Zgorzale przy ul. Cyraneczki 8.
W nowym obiekcie oświatowym swoją edukację rozpoczęło
40 przedszkolaków. W budynku w Zgorzale przy ul. Cyraneczki 8 dzieci mają zapewnione doskonałe warunki loka-
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lowe – sale są duże i dobrze doświetlone, a obok znajduje
się plac zabaw i parking dla rodziców dowożących swoje
pociechy do placówki.
– Obiekt Gminnego Przedszkola w Zamieniu przy ul. Cyraneczki w Zgorzale.

Gminne Przedszkole w Lesznowoli
– Przedszkole przy ul. Szkolnej 16 w Lesznowoli.
• 18 oddziałów
• 401 wychowanków

• 5 oddziałów
• 94 wychowanków

– Przedszkole przy ul. Miłosza 5 w Lesznowoli.

– Gminne Przedszkole, ul. Błędna 6 w Zamieniu.

Gminne Przedszkole w Jastrzębcu
– Gminne Przedszkole w Jastrzębcu.
Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej
– ul. Jana Bandurskiego ps. „Norwid” w Wólce Kosowskiej.

• 2 oddziały
• 34 wychowanków

• 9 oddziałów
• 208 wychowanków

– Plac zabaw Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu.

Gminne Przedszkole w Mysiadle
– ul. Osiedlowa 4 w Mysiadle.
• 11 oddziałów
• 213 wychowanków

RAPORT

58
PLACÓWKI NIEPUBLICZNE
W roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Lesznowola funkcjonowało:
• 7 niepublicznych szkół podstawowych,
• 23 niepubliczne przedszkola,
• 3 niepubliczne punkty przedszkolne,
• 2 niepubliczne kluby dziecięce,
• 12 niepublicznych żłobków.

Kadra i system doskonalenia zawodowego
W 2021 r. w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę zatrudnionych było
762 nauczycieli oraz 411 pracowników administracji i obsługi. W szkołach i placówkach oświatowych funkcjonował
rozbudowany system pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którego głównym zadaniem jest wspomaganie procesu dydaktycznego.
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania
zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poniesione zostały
nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach
wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek oświatowych mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów o doﬁnansowaniu
kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe.
W 2021 r. doﬁnansowaniem objętych było łącznie 19 nauczycieli, natomiast 216 nauczycieli skorzystało z różnych
form doskonalenia (np. kursy, szkolenia). Zgodnie z przepisami prawa kwota ta stanowi 1% planowanego funduszu płac nauczycieli. Informacje te prezentuje wykres nr 3.
wykres nr 3 – NAKŁADY NA DOSKONALENIE
ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM
2020/2021

Szkoły podstawowe – 83 682 zł (87,8%)
Przedszkola – 11 583 zł (12,2%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Referatu
Realizacji Budżetu Urzędu Gminy Lesznowola

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że duża grupa nauczycieli posiada już kwaliﬁkacje
do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Efektem
podejmowanych działań, oraz właściwej polityki kadrowej
jest niewątpliwie bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli oraz szeroki „wachlarz” form
i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki uczniów (egzaminu ósmoklasisty). System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany
był przez obowiązujący system awansów zawodowych. Stan
kadry pedagogicznej w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021
przedstawia wykres nr 4.
wykres nr 4 – STRUKTURA ZATRUDNIENIA
NAUCZYCIELI W LESZNOWOLSKICH PLACÓWKACH
SAMORZĄDOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Dyplomowany – 37%

Kontraktowy – 32%

Mianowany – 26%

Stażysta – 5%

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych ZOPO
w Lesznowoli

Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła także dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. Ponad
34% stanowią nauczyciele ze stażem pracy pedagogicznej
do 10 lat. Dużą grupę (65,10%) stanowią nauczyciele ze
stażem pracy w przedziale powyżej 10 lat. Przy nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co
zapewnia pożądaną dobrą jakość pracy.

Poziom nauczania
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
W dniach 25 – 26 – 27 maja 2021 r. odbył się już po raz trzeci egzamin ósmoklasisty. Pierwsza jego edycja odbyła się
w roku szkolnym 2018/2019. Ze względu na pandemię wirusa
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Średni wynik w %

wykres nr 5 – WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 (w %)
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wykres nr 7 – WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Z MATEMATYKI W SZKOŁACH
W
GMINIE LESZNOWOLA (W%)
100

52

Matematatyka

Jez. angielski

Województwo

Kraj

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych ze szkół
oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Wyniki egzaminu z języka polskiego w gminnych szkołach
podstawowych przedstawia wykres nr 6.

Średni wynik w %

wykres nr 6 – WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Z JEZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH W GMINIE
LESZNOWOLA (w %)
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Źródło: dane ZOPO w Lesznowoli
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Średni wynik w %
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wykres nr 8 – WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOŁACH
W GMINIE LESZNOWOLA (w %)

47

20

Gmina Lesznowola

64

66

30

Jez. polski

64

Źródło: dane ZOPO w Lesznowoli
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Wyniki egzaminu z języka angielskiego w gminnych szkołach podstawowych przedstawia wykres nr 8.
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Wyniki egzaminu z matematyki w gminnych szkołach podstawowych przedstawia wykres nr 7.

Średni wynik w %

COVID-19, Dyrektorzy szkół wdrożyli bardzo szczegółowe
procedury, aby zdający egzamin uczniowie mieli zapewnione maksimum bezpieczeństwa. Egzamin ósmoklasisty ma
na celu sprawdzenie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej. Uczniowie przystąpili do egzaminu
z trzech przedmiotów: z języka polskiego (120 min), matematyki (100 min) oraz języka obcego nowożytnego (90
min). Egzamin nie ma progu zdawalności, co oznacza, że
nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien
uzyskać – egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym i każdy
uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na koniec roku
szkolnego 2020/2021 przedstawia poniższy wykres nr 5.
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Źródło: dane ZOPO w Lesznowoli

Stan realizacji zadań oświatowych gminy
na rzecz uczniów
DOWOŻENIE UCZNIÓW
Realizując obowiązki określone w art. 32 ustawy Prawo
oświatowe dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od
szkół. Stan realizacji tego obowiązku począwszy od 2017 r.
przedstawia tabela nr 1.
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Tabela nr 1 – Liczba dowożonych uczniów w latach: 2017-2021
Wyszczególnienie,
uczniowie:

2017

2018

2019

2020

2021

Niepełnosprawni
dowożeni

32

37

39

42

54

Zamieszkujący
w znacznym oddaleniu od szkoły – dowożeni

1 199

1 180

1 516

1 426

1 600

Razem – dowożeni

1 231

1 217

1 555

1 468

1654

Nakłady na dowożenie uczniów w latach: 2017-2021 przedstawia wykres nr 9.
wykres nr 9 – NAKŁADY NA DOWOŻENIE UCZNIÓW
DO SZKÓŁ W LATACH: 2017-2021 (w tys. zł)
3 199
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Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych ZOPO
w Lesznowoli

STYPENDIA WÓJTA GMINY LESZNOWOLA
Działania związane z rozwijaniem talentów i zainteresowań
dzieci i młodzieży są wspomagane przez system stypendialny. W 2016 r. Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów
Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz w edukacji szkolnej. W roku szkolnym
2020/2021 stypendium to otrzymało:
• za osiągnięcia sportowe – 37 uczniów,
• za wysokie wyniki w nauce szkolnej – 10 uczniów,
• za osiągnięcia artystyczne – 3 uczniów.

Ogółem stypendium Wójta Gminy w roku szkolnym
2020/2021 otrzymało 50 uczniów na łączną kwotę 46 000 zł.

Działania oświatowe
podjęte w czasie pandemii COVID-19
SZKOŁY
Funkcjonowanie placówek
• Wprowadzono regulaminy dotyczących przestrzegania
zasad reżimu sanitarnego, bezpieczeństwa i zachowania dystansu społecznego.
• Utrzymano higienę, dezynfekcję pomieszczeń i czyszczenie przedmiotów używanych przez uczniów (drzwi
wejściowe, klamki, komputery, toalety).
• Bezwzględne przestrzegano zasady uczęszczania do
szkoły bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
• Poddawano izolacji uczniów z objawami chorobowymi.
• Powiadamiano Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicznej o każdym przypadku wystąpienia zakażenia
wirusem COVID-19 i ustalano niezbędne działania do
wdrożenia w placówce.
• Wprowadzono szczegółowe procedury dotyczące pracy w bibliotece szkolnej i stołówce oraz sprawowania
opieki nad uczniami w świetlicy szkolnej.
• Realizowano w reżimie sanitarnym dowóz uczniów
uczęszczających do szkół.

Nauczanie
• Wprowadzono zajęcia w trybie zdalnym dla uczniów, dla
których nauka stacjonarna w szkole została zawieszona, realizowano zajęcia on-line, głównie na platformie
TEAMS, zgodnie z planem lekcji uczniów oraz wykorzystywano do komunikacji komunikatory: Skype, Messenger, Google Zoom.
• Powszechnie używano dziennika elektronicznego UONET+
do przekazywania informacji dotyczących treści realizowanego materiału i komunikacji z rodzicami.
• Nauczyciele wzbogacali lekcje o ciekawe materiały edukacyjne, które pojawiały się w przestrzeni internetowej,
na stronach internetowych szkół publikowano adresy
platform edukacyjnych, które rozszerzały materiał realizowany w ramach podstawy programowej.
• Z pozyskanych środków zewnętrznych w wysokości
150 000 zł zakupiono 81 komputerów, które udostępniono uczniom w celu realizacji zdalnego nauczania.
• Zadbano o to, by uczniowie nie spędzali długiego czasu
przy komputerze podczas nauki zdalnej, dlatego skrócono długość trwania godziny lekcyjnej i zapewniono
możliwość skorzystania przez uczniów z dłuższej przerwy pomiędzy kolejnymi lekcjami.
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• Stale monitorowano aktywność i frekwencję uczniów
na zajęciach zdalnych.
• W czerwcu dla uczniów z klas 4-7 oraz uczniów z klas 8
zdających końcowy egzamin wieńczący naukę w szkole podstawowej, wprowadzono możliwość skorzystania
z indywidualnych konsultacji.
• Z nauczycielami dot. Wyjaśnienia niezrozumianych treści programowych i poprawienia ocen (w konsultacjach
tych wzięło udział 53 uczniów).
• W trybie stacjonarnym w szkołach przeprowadzono egzamin ósmoklasisty z zachowaniem reżimu sanitarnego i jednoczesnym zapewnieniem przyjaznej atmosfery
i bezpieczeństwa uczniów.
• W czasie pandemii, szkoły prowadziły wypożyczalnię
komputerów dla uczniów, którzy nie posiadali własnego sprzętu.
Wsparcie psychologiczne dla uczniów i rodziców
• Zadbano o możliwość kontaktu on-line przez uczniów
i rodziców z psychologiem szkolnym.
• Publikowano na stronie internetowej szkoły porady psychologa jak należy zadbać o zdrowie psychiczne i ﬁzyczne ucznia w dobie pandemii.
• Zamieszczano na stronie internetowej szkoły nagrania
z webinarów adresowane do rodziców dotyczących zasad tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na
odległość przygotowanych przez kuratorium oświaty
w warszawie, mazowiecki urząd wojewódzki i mazowieckie samorządowe centrum doskonalenia nauczycieli.

PRZEDSZKOLA
Najważniejsze działania:
• wdrożono regulaminy pracy placówki w reżimie sanitarnym dotyczącym przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny zarówno przez pracowników, dzieci jak
i rodziców;
• wydzielono osobną strefę dla rodziców przyprowadzających i odbierających dziecko z placówki;
• bezwzględne przestrzegano zasady, że do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe,
mierzono temperaturę ciała oraz wnikliwe obserwowano niepokojące objawy złego samopoczucia u dzieci i niezwłoczne zawiadamiano o tym fakcie rodziców;
• izolowano dzieci, u których zaobserwowano objawy zachorowania oraz podwyższoną temperaturę ciała;
• przestrzegano przez pracowników bezwzględnych zasad
higieny: zakupiono środki do dezynfekcji rąk i ochrony
osobistej, parownice do dezynfekcji przedmiotów, często wietrzono pomieszczenia;
• wprowadzono zasady korzystania z placu zabaw w jednym czasie tylko przez jedną grupę zgodnie z graﬁkiem;
• w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa z pomieszczeń przedszkolnych usunięto zabawki pluszowe, na których długo utrzymywały się bakterie oraz
wprowadzono zakaz przynoszenia przez dzieci własnych rzeczy.

Zajęcia dodatkowe
• Większość zajęć dodatkowych realizowanych przez nauczycieli szkolnych była kontynuowana on-line.
• W szkołach, z zachowaniem ostrego reżimu sanitarnego przeprowadzono zajęcia „Akcja Zima” i „Akcja Lato”
realizując ciekawe warsztaty: plastyczne, ruchowe, manualne pod okiem doświadczonych instruktorów.

Najważniejsze (innowacyjne)
projekty edukacyjne

Konkursy przedmiotowe i plastyczne,
zawody sportowe oraz olimpiady
• Ze względu na okres pandemii wiele zawodów sportowych i olimpiad przedmiotowych zostało odwołanych.
• W trybie zdalnym zostały przeprowadzone konkursy:
plastyczne, logopedyczne, recytatorskie i przedmiotowe, w których uczniowie lesznowolskich gminnych szkół
zajęli zaszczytne miejsca lub zdobyli wyróżnienia.

EDUKACJA NOWEJ GENERACJI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MYSIADLE
System nauczania w Szkole Podstawowej w Mysiadle został uznany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty jako
innowacja edukacyjna i zyskał aprobatę wielu edukatorów
i ekspertów. System ten doskonale wpisuje się w wytyczne sformułowane przez Parlament Europejski i Radę Unii
Europejskiej dotyczące kluczowych kompetencji współ-

Pomimo pandemii COVID-19 w lesznowolskich szkołach
realizowano (w sposób zdalny) innowacyjne projekty edukacyjne. Poniżej najważniejsze z realizowanych projektów.

RAPORT
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czesnego ucznia i wzorowany jest na czołowych modelach
edukacyjnych w Finlandii, Danii i Kanadzie. Nowoczesny
model edukacji w Szkole Podstawowej w Mysiadle polega na nauce przedmiotów w oparciu o pracę zespołową
uczniów za pomocą metody projektowej z szerokim wykorzystaniem technologii informatycznych. Najważniejsze
zalety modelu nauczania opartego na Edukacji Nowej Generacji zostały przedstawione na rysunku nr 1.
rysuneku nr 1 – EDUKACJA NOWEJ GENERACJI
– ZALETY MODELU NAUCZANIA
Inspirowanie uczniów
do samodzielnego
poszukiwania
informacji

Twórcze podejście
uczniów do
rozwiązywania
problemu

Możliwość
prowadzenia
eksperymentów
przez uczniów

Okazja do odgrywania
przez uczniów
określonych
ról (ekspertów,
doradców)

Kształtowanie
umiejętności
pracy w grupie,
planowania czasu
oraz argumentowania
własnych poglądów

Branie przez uczniów
odpowiedzialności
za własną naukę

Żródło: opracowanie ZOPO

• budowanie dialogu międzykulturowego poprzez wsparcie nauczycieli w pracy z klasą i grupą wielokulturową;
• ułatwienie obcokrajowcom przyjmowania ich dzieci do
szkoły polskiej i funkcjonowania w niej.
Najważniejsze działania:
• współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim w zakresie
opracowania programu do nauczania języka polskiego
jako obcego;
• zatrudnienie asystentów kulturowych, którzy pomagają w kontakcie z uczniami obcokrajowcami i ich rodziców ze szkołą;
• konsultacje kulturowe, których celem jest wsparcie merytoryczne nauczycieli;
• szkolenia prawne dla nauczycieli z zakresu praw ucznia
cudzoziemskiego w polskiej szkole;
• dodatkowe lekcje języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich;
• warsztaty akulturacyjne: dla uczniów cudzoziemskich,
których celem jest rozwiązanie problemów społeczno-kulturowych oraz ułatwienie adaptacji kulturowej.

Edukacja Nowej Generacji jako model nauczania w szkole Podstawowej w Mysiadle ma na celu sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki, która opiera jest na wiedzy
i tym samym odpowiadać na potrzeby uczniów i rodziców, którzy oczekują kształcenia uczniów na miarę XXI
wieku: samodzielnych, odpowiedzialnych, otwartych na
zmiany, proaktywnych i gotowych do podejmowania nowych wyzwań.

PROJEKT „POCIĄG DO WIEDZY”
Cele projektu:
• podniesienie kluczowych kompetencji i cyfrowych umiejętności oraz postaw przydatnych w przyszłości na rynku pracy uczniów z lesznowolskich szkół;
• kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów
w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz krytycznego myślenia.

PROJEKT „WIELOKULTUROWA SZKOŁA
W GMINIE LESZNOWOLA”
Do szkół w Gminie Lesznowola uczęszcza wielu obcokrajowców, które uczą się razem z polskimi uczniami.
W szkołach prowadzone są liczne projekty na rzecz rozwoju wielokulturowości.

Najważniejsze działania:
• dodatkowe zajęcia (matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, zajęcia językowe z angielskiego oraz zajęcia
teatralne);
• wyjazdy edukacyjne: wizyty w Centrum Nauki Kopernik, Ogrodzie Botanicznym, Teatrze Roma i Teatrze Syrena, pikniki edukacyjne;
• doposażanie pracowni przedmiotowych w szkołach
(m.in. drukarki 3d, materiały dydaktyczne).

Cele projektu:
• zwiększenie zdolności szkoły w zakresie realizacji polityki wielokulturowej oraz integracji obywateli obcokrajowców;
• podniesienie kompetencji interkulturowych personelu
szkoły, uczniów oraz środowiska szkolnego;

63

O STANIE GMINY LESZNOWOLA ZA ROK 2021

Projekty Erasmus Plus
(ﬁnansowane z funduszy Unii Europejskiej)

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE

PROJEKT „APPIC LEARNING”
kwota doﬁnansowania: 26 525 €
Cele projektu:
• integracja nauczycieli oraz uczniów z państw partnerskich: Polski, Estonii, Niemiec i Macedonii Północnej,
• poznawanie nowoczesnych technik kształcenia na odległość w międzynarodowym zespole.
Najważniejsze działania:
• wyjazd do szkoły Krste Misirkow w Skopje w Macedonii Północnej,
• stworzenie przez uczniów klas ósmych w języku angielskim „pamiętnika ze zdalnego nauczania podczas pandemii” (prace uczniów zostały zamieszczone na stronie
www projektu).
PROJEKT „GREEN APPLICATION”
we współpracy ze szkołami Las Lagunas w Madrycie
(Hiszpania) oraz Merian Schule Freiburg (Niemcy)
kwota doﬁnansowania: 27 780 €

Cel projektu:
• szerzenie świadomości wśród uczniów i społeczności lokalnej o konieczności ochrony środowiska naturalnego.
Najważniejsze działania:
• konferencja online ze szkołami partnerskimi podczas
której ustalono: porządek mobilności na przyszły rok
szkolny, tematykę działań podczas nauczania zdalnego, podstawowe zasady funkcjonowania projektu.
PROJEKT „KOMPETENCJE KLUCZOWE W SZKOLE”
kwota doﬁnansowania: 23 936,00 €

Cel projektu:
• polepszenie kompetencji kadry z języka angielskiego
(10-miesięczny kurs językowy).

Najważniejsze działania:
• szkolenie na temat podstaw funkcjonowania i korzystania z platformy eTwinning,
• nawiązanie współpracy ze „Szkołą Językową Poręcka
i Spółka”, która będzie prowadzić kursy językowe na terenie szkoły.

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE

PROJEKT „ŻADNYCH GRANIC MIĘDZY NAMI”
kwota doﬁnansowania: 193 361 zł

Cel projektu:
Podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w obszarach:
• porozumiewania się w językach obcych,
• umiejętności uczenia się,
• społecznych i obywatelskich,
• posługiwania się nowoczesnymi technologiami cyfrowymi,
• świadomości i ekspresji kulturalnej.
Najważniejsze działania:
• wizyta studyjna grupy 15 uczniów ze SP w Mrokowie
w szkole w Batei w Hiszpanii,
• udział uczniów w: dodatkowych lekcjach języka angielskiego, przygotowaniu kulturowym, zajęciach informatycznych i spotkaniach z psychologiem.
„METODA CLIL, LEKCJA ODWRÓCONA
I EDUKACJA NIEFORMALNA POMYSŁEM I SZANSĄ
NA DALSZY ROZWÓJ NASZYCH UCZNIÓW”
– PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ KADRY
kwota doﬁnansowania: 184 327 zł

Cel projektu:
• podniesienie kompetencji językowych nauczycieli.
Najważniejsze działania:
• kursy językowe dla nauczycieli szkoły: w kraju, na Cyprze, Malcie i w Hiszpanii.
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI
PROJEKT „DOBRE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
GWARANCJĄ SUKCESU”
kwota doﬁnansowania: 77 032 zł

Cele projektu:
• podniesienie kwaliﬁkacji językowych kadry nauczycielskiej,
• wzrost kompetencji w zakresie realizacji i zarządzania
międzynarodowymi projektami edukacyjnymi.
Najważniejsze działania:
• nawiązanie współpracy międzynarodowej z innymi placówkami w celu realizacji wspólnych projektów.

RAPORT
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH
PROJEKT „RÓŻNI, A JEDNAK TACY SAMI”
kwota doﬁnansowania: 112 885 zł

Cel projektu:
• wzmocnienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej.
Najważniejsze działania:
• kursy językowe dla kadry pedagogicznej,
• nawiązanie współpracy ze szkołami językowymi za granicą (Malta).

Nagrody i wyróżnienia w obszarze edukacji
SZKOŁA PODSTAWOWA
W NOWEJ IWICZNEJ
PROJEKT “THE DRAMA OF ENVIRONMENT: OUR
ACTION MOVEMENT!”
realizowany we współpracy ze szkołami z Hiszpanii i
Czech
kwota doﬁnansowania: 24 708 €

Cel projektu:
• propagowanie wśród uczniów działań ekologicznych
oraz sposobów ochrony środowiska naturalnego.
Najważniejsze działania:
• międzynarodowe akcje edukacyjne uczniów na rzecz
poprawy ochrony środowiska naturalnego (ze względu
na pandemię realizowane w trybie on-line).
PROJEKT „NASZA SZKOŁA JEST OK”
kwota doﬁnansowania: 4 193 €

Cel projektu:
• wzmocnienie kompetencji kadry pedagogicznej w ocenianiu i trafnym formułowaniu informacji zwrotnej
uczniów.
Najważniejsze działania:
• cykl szkoleń metodycznych dla grona pedagogicznego.

Priorytetowe podejście lesznowolskiego Samorządu do oświaty
ma odzwierciedlenie w przyznawanych Gminie Lesznowola nagrodach. W minionym 2021 r.
Gmina Lesznowola otrzymała następujące certyﬁkaty w obszarze edukacji:
• Lider wśród liderów,
• Samorządowy Lider Edukacji,
• Samorządowiec XXX lecia –
medal edukacyjny,
• Certyﬁkat „Edukacyjnej Doskonałości” dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łazach,
• Certyﬁkat „Złota szkoła XXX
lecia samorządu terytorialnego” dla Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łazach,
• Ranking miejsc edukacji szans
(II miejsce wśród gmin wiejskich).
Bardzo wysoka pozycja Gminy Lesznowola w konkursach i rankingach oceniających lokalny system oświatowy,
to efekt wieloletnich, wysokich nakładów na oświatę oraz
dowód, że starania i współpraca szkół, nauczycieli, uczniów,
ich rodziców oraz samorządu przynoszą najlepsze efekty.

65

O STANIE GMINY LESZNOWOLA ZA ROK 2021

ZADANIA Z ZAKRESU SPORTU
I REKREACJI – CENTRUM SPORTU
W GMINIE LESZNOWOLA

Nowoczesne obiekty sportowe, liczba organizowanych imprez, sukcesy zawodników oraz wysokie nakłady na sport
pozwalają na stwierdzenie, iż Lesznowola jest sportową
gminą. Potwierdzeniem tego są wielokrotne przyznane
Lesznowoli wyróżnienia „Sportowa Gmina”.
W Gminie Lesznowola sprawami z zakresu sportu i rekreacji zajmuje się jednostka organizacyjna gminy – Centrum
Sportu w Gminie Lesznowola www.sportlesznowola.pl.

Kluby Sportowe
Na terenie Gminy Lesznowola działają Uczniowskie Kluby Sportowe oraz specjalizujące się w wielu dyscyplinach
Kluby Sportowe, zrzeszające dorosłych i młodzież.
Organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się sportem
otrzymują środki z budżetu Gminy na prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych.
Również z budżetu doﬁnansowywane są obozy sportowe.
Odbywa się to w ramach otwartych konkursów ofert w oparciu o Gminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Centrum Sportu współpracuje z klubami poprzez
udostępnianie obiektów sportowych oraz wspólne organizowanie turniejów, zawodów i innych imprez sportowych.
Wykaz Klubów Sportowych i ich ofertę można sprawdzić na
stronie internetowej Centrum Sportu.

Infrastruktura
W Gminie Lesznowola zadania z zakresu kultury ﬁzycznej
i rekreacji wykonuje Centrum Sportu, które administruje
gminnymi obiektami sportowymi, terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi. W 2021 roku infrastruktura sportowa powiększyła się o halę sportową w Zamieniu,
doposażono także place zabaw i boiska rekreacyjne.
W 2021 roku infrastruktura sportowa obejmowała 94 obiekty sportowo-rekreacyjne:
• 6 hal sportowych,
• 2 stadiony lekkoatletyczne z kompleksem boisk,
• 2 kompleksy boisk sportowych,
• 4 ligowe boiska piłkarskie,

• 16 boisk rekreacyjnych; w tym do piłki nożnej 10, piłki
siatkowej 5 i koszykówki 1,
• 32 place zabaw,
• 25 siłowni zewnętrznych,
• 5 street workoutów,
• 2 skateparki.

Inwestycje
W 2021 roku położono nacisk na zadania z zakresu administrowania obiektami i terenami, w tym rozbudowę i konserwację bazy sportowo-rekreacyjnej.
Poniżej wykaz realizowanych zadań.
• Wymiana oświetlenia na hali sportowej w Mysiadle –
89 544,00 złotych.
• Zakup maszyn szorująco-zbierających przeznaczonych
do utrzymania czystości powierzchni płaskich na halach sportowych w Mysiadle, Nowej Iwicznej, Lesznowoli oraz w Mrokowie – 129 076,20 złotych.
• Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych
wraz z Przedmiarem robót, Specyﬁkacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Kosztorysem Inwestorskim
oraz nadzorem autorskim. Projekty oświetlenia 3 obiektów w Gminie Lesznowola w podziale na 3 zadania:
1. Nowa Wola, ul. Krasickiego (boisko piłkarskie),
2. Zamienie, ul. Zakładowa (boisko piłkarskie),
3. Kosów, ul. Karasia (boisko piłkarskie + boisko treningowe).
Kwota – 49 655,00 złotych.
• Doposażenie placów zabaw, elementów siłowni zewnętrznych oraz pozostałych części wyposażenia obiektów sportowo-rekreacyjnych to ponad 178 400,00 zł.
• Koszenie trawy na placach zabaw boiskach rekreacyjnych i boiskach piłkarskich – 202 327,65 złotych.
MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWIZACJI
SOŁECTW – MIAS MAZOWSZE 2021
W 2021 roku Gmina Lesznowola pozyskała środki z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw – MIAS Mazowsze 2021.
Pomoc ﬁnansowa w kwocie 21 000,00 złotych została wydatkowana na zakup wraz z montażem nowych urządzeń
zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej na placach zabaw oraz zadaszeń wraz z lampami solarnymi na terenie
skateparku, w trzech miejscowościach:
• Władysławów,
• Zgorzała,
• Nowa Iwiczna.
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POZOSTAŁE WYDATKI – STYPENDIA SPORTOWE
Dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych przyznano 37 stypendiów sportowych Wójta Gminy Lesznowola w kwocie 37 000,00 zł.

Działania promocyjne
Gmina Lesznowola wraz z Centrum Sportu podejmuje
szereg działań promujących kulturę ﬁzyczną poprzez organizowanie otwartych zawodów i turniejów. W ubiegłym
roku Centrum Sportu zorganizowało lub współorganizowało wiele turniejów sportowych oraz imprez. W kalendarzu imprez organizowanych przez Centrum Sportu są
także imprezy cykliczne, które odbywają przez cały rok.
Działania promocyjne mają bardzo szeroki zakres i można podzielić je na 5 głównych obszarów.
• Organizacja imprez i turniejów sportowych.
• Publikacje w prasie lokalnej, ogólnopolskiej, mediach
społecznościowych.
• Materiały informacyjno-promocyjne, gadżety personalizowane.
• Udział w konkursach i przedsięwzięciach wizerunkowych.
• Wsparcie utalentowanych Mieszkańców Gminy uprawiających dyscypliny sportowe: karting, powożenie zaprzęgami konnymi, żeglarstwo (regaty transatlantyckie)
oraz w zakresie motoryzacji klasycznej.

GD Dance Show 2021
Turniej szachowy „Hetman” w SP Zamienie

RAPORT
Organizacja imprez i turniejów sportowych
Nazwa imprezy, zawodów, dyscyplina
Memoriał im. Mateusza Walczaka w piłce siatkowej
„Turniej 100 strzał” KYUDO
XI Zawody Wędkarskie „Rybka 2021” w Mysiadle
Zawody wędkarskie w Łazach
II runda Mistrzostw Polski
modeli zdalnie sterowanych ślizgów elektrycznych
Mini Euro w Lesznowoli dla rocznika 2014 na pikniku
„Pomagamy – Wygrywamy’’
Piknik i Kino Plenerowe „Postaw na Rodzinę’’ w Lesznowoli
Rodzinny Piknik – Święto Gminy Lesznowola 2021
Dzień Dziecka Sołectwa Podolszyn pn. „Piraci z Podolszyna”
Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz 2021
Akcja Lato 2021 (rolki, deskorolki)
Mistrzostwa w Kolarstwie MTB „Legia MTB’’
Pożegnanie lata – sołecki piknik rodzinny Jazgarzewszczyzna
i Łoziska
Seminarium Heki w Kyudo
20-lecie „KS Walka Kosów’’
GD Dance Show 2021
II Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Amatorskim Kajakowaniu
Lesznowolska Liga Siatkówki
Dożynki w Podolszynie
XVI Tataspartakiada osób niepełnosprawnych
Piknik Rodzinny z Toshi w Lesznowoli
Święto Dyni – VII Bieg po Dynię 5 km
Indywidualne Biegi Przełajowe (SZS)
Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Piłce Nożnej (SZS)
Mistrzostwa Gminy Lesznowola w szachach (SZS)
Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Badmintona (SZS)
Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Unihokeju (SZS)
Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Tenisie Stołowym (SZS)
Mikołajki – Piknik Rodzinny Sołectwa Zgorzała
Otwarcie Lodowiska w Lesznowoli
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci FC Lesznowola
(rocznik 2015)

W związku z epidemią COVID-19 Centrum Sportu w Gminie Lesznowola poniosło koszty w wysokości 4947,48 zł.
Za tę kwotę zakupiono m.in. preparaty do odkażania, środki ochrony w tym maseczki i rękawiczki jednorazowe.
Otwarcie gminnego lodowiska w Lesznowoli
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POMOC SPOŁECZNA
– GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli (GOPS). W 2021
roku beneﬁcjentami pomocy społecznej były 234 osoby,
w tym 163 osoby w przedziale wiekowym 18-59 lat oraz
74 osoby w wieku 60+. Ze wszystkich osób, które w 2021
roku skorzystały ze świadczeń pomocy społecznej 153 osoby były poniżej kryterium dochodowego oraz 81 osób powyżej kryterium dochodowego. Spośród wszystkich osób
korzystających w 2021 roku, 130 to osoby długotrwale korzystające, a wśród nich 69 to kobiety i 61 to mężczyźni.

Świadczenia dla mieszkańców
Przyczyny udzielania świadczeń z pomocy społecznej
w 2021 r.:
• długotrwała lub ciężka choroba,
• bezrobocie,
• ubóstwo,
• niepełnosprawność.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane
jest zadanie Wójta Gminy wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków
publicznych. Do korzystania z tej formy świadczeń mają
prawo inne osoby niż ubezpieczeni. Prawo do tego typu
świadczenia przysługuje przez okres 90 dni i w 2021 roku.
Z tego typu pomocy skorzystało 16 osób.
ŚWIETLICA W ŁAZACH
Świetlica mieszcząca się w Łazach to placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego, która działa w strukturach GOPS Lesznowola od 2010 r. Pobyt dziecka w placówce
jest bezpłatny i dobrowolny. Świetlica może objąć opieką 35 dzieci.
Działalność w 2021 r.:
– 28 podopiecznych,
– 1 nauczyciel.

Świadczenia rodzinne
ZASIŁEK RODZINNY
Na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba rodzin, które otrzymały zasiłek rodzinny na dzieci wyniosła 208 rodziny w tym
409 dzieci. Wypłacono łączną kwotę 872 601,82 zł.
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
• Zasiłek pielęgnacyjny – 424 rodziny.
• Świadczenie pielęgnacyjne – 96 rodzin.
• Specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 rodziny.
• Łącznie – 6 115 świadczeń na kwotę 1 051 109,38 zł.
POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI –
„RODZINA 500 PLUS”
• 5 946 rodzin w tym 9 218 dzieci
• kwota 54 336 015,46 zł.
„DOBRY START” – PROGRAM 300+
• 35 rodziny w tym 48 dzieci
• kwota 14 250 zł.
PROGRAM „ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR
RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”
Program ﬁnansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków własnych budżetu Gminy. W 2021 r.
Ośrodek zatrudnił drugiego Asystenta.
W 2021 roku było to 4000 zł z budżetu państwa i 180 251 zł
z budżetu Gminy. Z usług Asystenta Rodziny skorzystało
w 2021 roku 20 rodzin.
OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Do końca 2021 roku kartę wydano 994 rodzinom składającym się z 4198 osób, w tym 2487 dzieci.
LESZNOWOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Do końca 2021 roku kartę otrzymało 611 rodzin składających się z 3409 osób, w tym 1991 dzieci. Koszt w 2021 roku
wyniósł 38 201,95 zł.
POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU
W 2021 roku w ramach Programu „Posiłek w szkole
i w domu” 20 rodzin z 33 dziećmi w tych rodzinach skorzystało z posiłków w szkole, które opłacił GOPS w Lesznowoli. 17 910,30 zł stanowi dotacja z budżetu państwa
a 12 514,60 zł, to środki pochodzące ze środków własnych
budżetu Gminy. Z tego też Programu 130 rodzinom został
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wypłacony zasiłek celowy, na który 139 454 zł pochodziło
z budżetu państwa a 110 593 zł pochodziło ze środków własnych budżetu Gminy.
OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA – EDYCJA GMINY
LESZNOWOLA
• Liczba wydanych kart – 52.
LESZNOWOLSKA KARTA SENIORA
Program Lesznowolska Karta Seniora jest spójny z Ogólnopolską Kartą Seniora – edycja Gminy Lesznowola i stanowi jego uzupełnienie jako istotny element senioralnej
polityki społecznej w Gminie Lesznowola.
• Liczba wydanych kart – 50.
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020 Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
W 2021 r. dystrybucja żywności odbywała się w GOPS Lesznowola od stycznia do maja.
• Liczba beneﬁcjentów – 201 osób.
• Ilość wydanej żywności – 13 324,29 ton.
DODATEK MIESZKANIOWY
• Beneﬁcjenci – 29 rodzin.
• Wydatki – 61 885,80 zł.
DODATEK ENERGETYCZNY
Dodatek energetyczny przyznawany jest wraz z dodatkiem
mieszkaniowym. W 2021 roku 7 gospodarstw domowych
skorzystało z tej formy pomocy na kwotę 1125,84 zł.
NIEBIESKIE KARTY
W 2011 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny,
który składa się z grupy specjalistów podejmujących się
współpracy w celu udzielenia pomocy osobom lub całym
rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. W 2021 roku wpłynęły 43 Niebieskie
Karty w 78 rodzinach. Powołano 43 Grupy Robocze, które
spotkały się 100 razy. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie
Lesznowola zakończył procedurę Niebieskiej Karty w 36
przypadkach (wśród nich były też Niebieskie Karty, które
przeszły z lat ubiegłych) w tym: w 7 zakończono procedurę
z uwagi na zakończenie przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy, a w 29 przypadkach, z uwagi na brak zasadności podejmowanych działań.
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Projekty realizowane w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Lesznowoli
KLUB SENIOR+ W MAGDALENCE
Cel – Klub Senior+ zapewniał czterogodzinną bezpłatną
ofertę usług 3 razy w tygodniu. – Z usług Klubu Senior+
mogą korzystać osoby w wieku 60+ nieaktywne zawodowo, mieszkańcy Gminy Lesznowola.
Koszt – 98 460 zł.
Uczestnicy – w 2021 roku z oferty Klubu w różnego rodzaju zajęciach skorzystało, rotacyjnie, 50 mieszkańców. Chęć
uczestnictwa zgłaszało więcej osób, jednak ze względu na
możliwości lokalowe oraz ograniczenia związane z pandemią, nie było możliwości przyjmowania deklaracji uczestnictwa od wszystkich chętnych.
Efekty – Podstawowy zakres usług świadczonych przez
Klub Seniora „Senior+” to:
• aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca
usługi w zakresie aktywności ruchowej, ﬁzjoterapii;
• nabywanie nowych umiejętności – nauka języków, szkolenia komputerowe, poradnictwo psychologiczne, zajęcia
rozwijające umiejętności społeczne, zajęcia plastyczne,
zajęcia rozwijające pamięć;
• realizacja potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym,
rekreacyjnym i towarzyskim;
• możliwość korzystania z telewizji, prasy, biblioteki oraz
komputera i Internetu.
NOWA JAKOŚĆ POMOCY – WDROŻENIE
USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNOWOLI
Cel – Podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych
i całego Ośrodka poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych. Projekt ma
na celu również zmianę wizerunku GOPS i poprawę bezpieczeństwa pracy pracowników (m.in. zakup przycisków
bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników).
Koszt projektu w 2021 r. to 80 198,69 zł.
Realizacja – Projekt realizowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Uczestnicy – Pracownicy GOPS Lesznowola.
Efekty – W wyniku reorganizacji powstała nowa struktura
organizacyjna poprzez wyodrębnienie Stanowisk/Zespołów
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i przypisanie im ramowych zadań. Nastąpiło oddzielenie
świadczeń ﬁnansowych od pracy socjalnej. Pracownicy
GOPS mają możliwość korzystania ze wsparcia w postaci superwizji pracy socjalnej oraz superwizji grupowej, korzystają ze szkoleń. Mieszkańcy gminy, którzy znaleźli się
w trudnej sytuacji życiowej mogą skorzystać z pomocy psychologa czy terapeuty uzależnień.
„ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG
SPOŁECZNYCH W GMINIE LESZNOWOLA”
Od 01.08.2021 r GOPS w partnerstwie z Ex Voto Magdalena Doberszyc ul. Kordeckiego 45/10 04-327 Warszawa,
realizuje projekt pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola” współﬁnansowany ze środków EFS w ramach RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa
IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Główne założenia projektu.
1. Zwiększenie o 5 miejsc usług opiekuńczych.
2. Koordynacja usług opiekuńczych, poprzez indywidualne plany wsparcia.
3. Wsparcie dla 22 osób, które będą objęte usługami opiekuńczymi w postaci usprawniania i rehabilitacji w miejscu zamieszkania.
4. Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla osób korzystających z usług opiekuńczych i ich rodzin w miejscu zamieszkania.

5. Zakup sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego i uruchomienie bezpłatnej wypożyczalni dla mieszkańców
gminy.
6. Podniesienie kompetencji i wiedzy na temat opieki nad
osobami niesamodzielnymi dla 15 opiekunów faktycznych – 3 kursy.
7. Uruchomienie pilotażowego systemu teleopieki dla
30 seniorów z terenu gminy Lesznowola.
Wartość projektu: 492 825,00 zł
Wkład własny rzeczowy o wartości 36 000 złotych (użyczenie pomieszczenia na wypożyczalnię sprzętu).
PROJEKT Z PAŃSTWOWYM FUNDUSZEM
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W grudniu 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli uzyskał dotację z PFRON w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w wysokości
41 760,00 zł na zakup dla 30 osób, mieszkańców Gminy
Lesznowola z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności opasek telemedycznych „SOS” oraz zestawów środków ochrony osobistej p/ Covid-19 (maseczka, rękawiczki,
płyny dezynfekcyjne).
Obecnie trwa nabór uczestników.

Zadania Instytucji Kultury
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Celem Biblioteki jest rozwój czytelnictwa i edukacji, gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz
promowanie lokalnych twórców. W Gminie w 2021 r. funkcjonowały 4 biblioteki, w tym dwie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w Mrokowie przy
ul. Rejonowej 44 i w Mysiadle przy ul. Topolowej 2) oraz
1 punkt biblioteczny w Zamieniu (nieczynny do odwołania).
Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicz-

nej w Lesznowoli pracowało łącznie 11 osób: 7 osób na stanowisku bibliotekarskim, główna księgowa, specjalista ds.
kadr i płac, specjalista ds. promocji i organizacji imprez
kulturalnych oraz dyrektor.
29021 rok zakończył się wielkim wyróżnieniem dla lesznowolskiej biblioteki – Biblioteka zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie na najciekawszą akcję promującą
kampanię #NieZostawiamCzytelnika. Jury doceniło wydarzenie „Oblicza Biblioteki. Hashtagi czytelnicze” akcję viralową promującą czytelnictwo. Stowarzyszenie Bibliotekarzy
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Polskich wyróżniło również panią
Joannę Konofalską – bibliotekarkę z Mrokowa, w ogólnopolskim
konkursie na Bibliotekarza Roku
za wieloletnią pracę. W 2021 r. na
prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa Gmina wydała
1 350 000,00 zł co stanowi 0,4%
z budżetu Gminy Lesznowola.
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liczył 58 812 woluminów, 4 685 pozycji zbiorów specjalnych. 217 nowych książek Biblioteka otrzymała w darze od
Mieszkańców Gminy.
Biblioteka poszerzyła ofertę e-usług poprzez w 100% skatalogowany zbiór książek, audiobooków i ﬁlmów dostępnych online, bezpłatny dostęp do ponad 60 000 pozycji
zbiorów licencjonowanych (e-booków) na platformie Legimi oraz do bazy Wolne Lektury i biblioteki cyfrowej Polona oraz Academica. W poprzednim roku wzbogacono
zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: – książki
z serii Wielkie Litery dla osób starszych i słabowidzących,
specjalnie oznaczonych w katalogu on-line, literatura popularnonaukowa (głównie historyczne i podróżnicze), – literatura piękna polska i obca, – reportaże, – literatura dla
dzieci i młodzieży, – literatura w języku angielskim.

Realizowane projekty
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli pozyskała
dotacje na zakup nowości wydawniczych z Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Priorytet 3 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie 8 250,00 zł.

985

do
5 lat

6-12
lat

13-15
lat

wg wieku
16-19 20-24 25-44 45-60 pow.
lat
lat
lat
lat 60 lat

212

555

198

208

94

1387

888

463

Zasoby
W roku 2021 księgozbiór wszystkich bibliotek zwiększył
z się o 1 700 woluminów, 607 zbiory specjalne (audiobooki, ﬁlmy). Łącznie księgozbiór na koniec 2021 roku

CZYTELNICTWO
W LICZBACH

4 005 liczba czytelników
53 629 liczba wypożyczeń
58 812 liczba książek
4 685 zbiorów specjalnych
e-booków
60 000 liczba
dostępnych dla mieszkańców

• MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK. Jako oﬁcjalny ambasador kampanii społecznej propagującej korzyści wynikające ze wspólnego, rodzinnego czytania
już od pierwszych miesięcy życia dziecka, Biblioteka
rozdała małym czytelnikom ponad 150 szt. wyprawek
czytelniczych.
• SIEĆ NA KULTURĘ. Biblioteka zrealizowała z sukcesem dwuletni projekt w podregionie warszawskim,
głównym celem projektu było podniesienie kompetencji medialnych i cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku
10-18 lat poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć. Biblioteka w ramach projektu pozyskała 6 laptopów o wartości łącznie ok. 10 200 zł.
• OTWARTE SPOŁECZNE ARCHIWUM GMINY LESZNOWOLA. To wieloletnia inicjatywa mieszkańców gminy
Lesznowola realizowana przez Bibliotekę. Do współpracy zaproszono mieszkańców, regionalistów, historyków
i inne zainteresowane osoby chętne do przekazywania
bądź udostępniania różnych materiałów np. fotograﬁi,
dokumentów i pamiątek dotyczących własnej rodziny,
budynków lub miejscowości znajdujących się w Gminie Lesznowola.
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Czytelnictwo
W 2021 roku pojawiła się pierwsza w Gminie Lesznowola
wrzutnia na książki pod biblioteką w Magdalence. Wrzutnia ułatwia czytelnikom zwracanie wypożyczonych materiałów o dowolnej porze, czyli również poza godzinami
otwarcia biblioteki, siedem dni w tygodniu.
Na koniec 2021 roku liczba użytkowników wyniosła
4150 mieszkańców Gminy Lesznowola co stanowi prawie
5% więcej użytkowników do roku poprzedniego.
W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 3 165 czytelniczek i 985 czytelników, którzy wypożyczyli
łącznie 55 892 wzrost o 33% do roku poprzedniego. Liczba czytelników na 100 mieszkańców wyniosła prawie 13%
a w przeliczeniu na 1 mieszkańca, przypadało 1,83 woluminów.

Multimedia
Biblioteka systematycznie wprowadza księgozbiór do programu bibliotecznego MAK+, co daje możliwość samodzielnego zamawiania i rezerwacji książek on-line na stronie
biblioteki oraz na portalu szukamksiażki.pl. Na mocy porozumienia Mazowieckiego Konsorcjum Bibliotek Publicznych, Biblioteka w Lesznowoli udostępnia bezpłatnie
książki elektroniczne (e-book) w ilości 66 000 pozycji na
rok. W roku 2021 wypożyczono 1814 e-booków poprzez
indywidualne kody użytkowników.

Zajęcia edukacyjne
Rok 2021 biblioteka rozpoczęła od wyzwania dla Czytelników „Przeczytam 52 książki w 2021 roku” polegającym
na przeczytaniu średnio jednej, dowolnej książki na tydzień. Był to ambitny plan, który potwierdził, że #lesznowolaczyta.
Część spotkań edukacyjnych i kulturalnych odbyła się
on-line, m.in. wielkanocny cykl biblioteczny, lockdownowa zumba z biblioteką, koncert „Walentynki z Osiecką”,
Walentynki z Osiecką – Wójt Gminy

warsztatowe ferie zimowe oraz Światowy Dzień Czytania
Tolkiena. W wakacje biblioteka przeniosła dzieci w Letnie
podróże w literaturze, które były cyklem warsztatów i lekcji bibliotecznych. Największym zainteresowaniem cieszyła
się Wielka Loteria na Dzień Kobiet (ze wsparciem sponsorów) oraz akcje Pączek za Książkę (wsparcie cukierni
Olsza) i Poczta Świętego Mikołaja.
Po raz pierwszy biblioteka organizowała dla Czytelników
Rodzinny Piknik. Kino plenerowe pod Urzędem Gminy
w Lesznowoli i Powitanie Lata w Lesznowoli cieszyło
się ogromną frekwencją. Biblioteczne Kiermasze książek
i Strefy Relaksu pojawiły się na piknikach m.in. w Łoziskach, Podolszynie i Lesznowoli. Bardzo ważny jest dla
nas ruch („w zdrowym ciele zdrowy mózg”), promocji
zdrowego stylu życia sprzyjał Rajd Rowerowy pod hasłem Odjazdowy Bibliotekarz współorganizowany z Centrum Sportu.
Od poprzedniego roku i na podstawie doświadczeń zebranych w czasie pandemii, biblioteka położyła duży nacisk
na przekaz w mediach społecznościowych. Przy wykorzystaniu proﬁlu Facebook, Instagrama, YouTube i strony internetowej GBP w Lesznowoli propagowała i włączała się
w różnego rodzaju akcje proﬁlaktyczne, prozdrowotne,
podpowiadała jakie zajęcia można wykonywać podczas kwarantanny, co warto zobaczyć i co poznać.
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Wydawnictwa zwarte
W 2021 roku biblioteka wydała tomik wierszy „Bez Twojej pomocy…” Janiny Dusza, to zbiór ponad 250 stronicowy wierszy zebranych z ostatnich kilkunastu lat twórczości
mieszkanki gminy Lesznowola. Publikacja została współﬁnansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na kwotę 11 000,00 zł.

ważne daty, z okazji setnej rocznicy urodzin Lema zorganizowano wystawę, która gościła we wszystkich naszych
ﬁliach oraz w Urzędzie Gminy.

Media

Spotkania promujące książkę i czytelnictwo
Biblioteka zorganizowała szereg spotkań, imprez i warsztatów, promujących bibliotekę i czytelnictwo m.in. lekcje
biblioteczne w przedszkolach na terenie całej gminy. W bibliotece stale działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki, które spotykają się raz w miesiącu przy kawie i dobrej książce.
Są to co miesięczne spotkania klubowiczek przy ciekawej
książce i dobrej kawie w bibliotekach w Magdalence, Mysiadle i Mrokowie. DKK liczy 15 osób systematycznie i aktywnie uczestniczących. spotkania.
W roku 2021 podczas Spotkań Autorskich biblioteka gościła Wojciecha Wajdę, Dominika Szczepańskiego, Annę
Rozenberg, Jakuba Poradę, Ewelinę Marcinkiewicz, Janinę Dusza oraz Pana Poetę.
Jak co roku biblioteka włączyła się w ogólnopolskie akcje
Narodowe Czytanie oraz NOC BIBLIOTEK. Uczniowie ze
szkoły podstawowej w Nowej Iwicznej mieli okazję spędzić
noc w towarzystwie książek ﬁlii w Mysiadle. Celebrujemy

GBP w Lesznowoli prowadzi własną stronę internetową:
www.bp-lesznowola.pl oraz posiada własny proﬁl na portalu
społecznościowym YouTube, Facebook i Instagram które są
na bieżąco aktualizowane. Biblioteka współpracuje z lokalnymi portalami internetowymi: lesznowola.pl oraz z lokalną
prasą w zakresie informowania o wydarzeniach, imprezach
i inicjatywach związanych z działalnością Biblioteki.
Najważniejsze relacje z wydarzeń bibliotecznych zamieszczane są w Biuletynie Informacyjnym Gminy Lesznowola oraz lokalnej prasie.

Wydarzenia
W 2021 roku Panie Ewa Jowik i Agnieszka Lis otrzymały
odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznane
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za tworzenie i upowszechnianie kultury.
Agnieszka Lis – popularna pisarka literatury obyczajowej,
autorka osiemnastu powieści, pianistka, nauczycielka gry
na fortepianie.
Ewa Jowik – poetka, tekściarka, autorka ponad dwudziestu tomików wierszy o bardzo zróżnicowanym charakterze.
Wręczenie gratulacji p. Agnieszce Lis i p. Ewie Jowik
podczas Sesji Rady Gminy
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GMINNY OŚRODEK
KULTURY
W gminie w 2021 r. funkcjonuje jeden Ośrodek Kultury oraz podległe
mu ﬁlie. Siedziba główna GOK Lesznowola znajduje się w Starej Iwicznej, natomiast ﬁlie w miejscowościach: Nowa Iwiczna, Mysiadło, Łazy, Magdalenka,
Władysławów, Wólka Kosowska. Budynki w Starej Iwicznej, Nowej Iwicznej, Łazach, Mysiadle, Magdalence dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W 2021 r. GOK Lesznowola zorganizował 96 wydarzeń,
w tym:
• 7 wystaw,
• 11 koncertów,
• 1 4 0 wykładów,
• 8 konkursów,
• 20 pokazów teatralnych,
• 9 warsztatów okolicznościowych.
W wydarzeniach wzięło udział 5306 osób stacjonarnie oraz
uczestnicy on-line.
Przy GOK Lesznowola funkcjonują następujące grupy artystyczne:
• Lesznowolska Orkiestra Symfoniczna,
• Zespół Piosenki Biesiadnej „Mrokowiacy”,
• Zespół Śpiewaczy „Tęcza”,
• Zespół Big Band dla Frajdy,
• Zespół Kameralny OKTAWA,
• Chór GOSPELTRAIN,
• Teatr TELIMENA
oraz
• Uniwersytet Trzeciego Wieku przy ﬁliach w Magdalence i Mysiadle,
• KLUBY SENIORA w ﬁliach w Magdalence, Mysiadle
i Nowej Iwicznej.

Lesznowolska Orkiestra Symfoniczna fot. Marta Skok

Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli obejmuje obsługą administracyjno-ﬁnansowo-księgową siedzibę główną
i ﬁlie GOK na terenie gminy Lesznowola.
1. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli zarządza pracą wszystkich ﬁlii GOK, znajduje się w Starej Iwicznej, ul. Nowa 6. Biuro jest czynne codziennie
w godz. 8.00 – 16.00, w poniedziałki 8.00 – 17.30.
2. Filia GOK Lesznowola w Mysiadle, ul. Topolowa 2.
3. Filia GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego 60 (zmiana wcześniejszej lokalizacji).
4. Filia GOK Lesznowola w Magdalence (CIS), ul. Lipowa 28 – parter.
5. Filia GOK Lesznowola w Łazach II, ul. Przyszłości 8.
6. Filia GOK Lesznowola w Wólce Kosowskiej, ul. Nadrzeczna 23.
7. Filia GOK Lesznowola we Władysławowie, ul. Wojska
Polskiego 64.
W 2021 r. GOK działał też w Świetlicy OSP Mroków (Zespół
Piosenki Biesiadnej Mrokowiacy) i Świetlicy OSP Nowa
Wola (Zespół Śpiewaczy Tęcza), Świetlicy Integracyjnej
w Zgorzale (zajęcia aerobiku z elementami choreograﬁi)
oraz Świetlicy Integracyjnej w Łazach (gimnastyka 50+).

Grupy te zrzeszają 260 mieszkanek i mieszkańców.
Koncert Zespołu Kameralnego OKTAWA

Zespół Piosenki Biesiadnej Mrokowiacy
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Zajęcia cykliczne
Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli przeprowadził
zajęcia cykliczne o charakterze kulturalno-artystycznym.
MIEJSCA I WYKAZ PRZEPROWADZONYCH
ZAJĘĆ W PLACÓWKACH GOK LESZNOWOLA
ORAZ W ŚWIETLICACH OSP NA TERENIE GMINY
LESZNOWOLA
1. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli
w Starej Iwicznej: próby zespołów Big Band dla Frajdy, zumba dla dorosłych, cantienica, tai-chi.
2. Filia GOK Lesznowola w Mysiadle: ceramika, nauka gry
na gitarze, nauka gry na instrumentach klawiszowych,
emisja głosu, malarstwo dla dorosłych, zakątek artysty
(zajęcia plastyczne z elementami historii sztuki), sztuka z odzysku, projektowanie mody, rysunek, rękodzieło, zajęcia teatralne dla dzieci i dorosłych, nauka gry
w szachy, gimnastyka 50+, taniec hip-hop, ninja kids,
pilates, zumba dla dzieci i dorosłych, Soroban, warsztaty wizażu i sztuka makijażu, warsztaty mediacji dla
dorosłych, spotkania UTW, spotkania Klubu Seniora
Nowa Iwiczna (na czas remontu i adaptacji ﬁlii w Nowej Iwicznej), plastusie (dzieci 2-4 lata), masa pomysłów, spotkania Klubu Podróżnika PO HORYZONT,
próby Chóru GOSPELTRAIN.
3. Filia GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej: zajęcia rozpoczęły się w lutym 2022 roku (z powodu remontu
i adaptacji budynku na potrzeby ﬁlii).
4. Filia GOK Lesznowola w Magdalence (CIS): nauka gry
na gitarze/ukulele, próby Zespołu Kameralnego OKTAWA, konwersacje języka angielskiego, plastusie, zajęcia
teatralne dla młodzieży, warsztaty mediacji dla dorosłych, Spotkania Klubu Seniora Magdalenka, spotkania UTW.
5. Filia GOK Lesznowola w Łazach II: nauka gry na instrumentach klawiszowych, nauka gry na gitarze, zajęcia teatralne dla dzieci i dorosłych, ninja kids, rysunek,
zumba dla dzieci i dorosłych, próby Lesznowolskiej
Orkiestry Symfonicznej.
6. Filia GOK Lesznowola w Wólce Kosowskiej: rysunek,
papieroplastyka, ceramika, zajęcia świetlicowe, zajęcia teatralne dla dzieci.
7. Filia GOK Lesznowola we Władysławowie „Galeria Na
Górce”: ceramika, rękodzieło.
8. Świetlica OSP w Mrokowie: próby Zespołu Piosenki
Biesiadnej MROKOWIACY.
9. Świetlica OSP w Nowej Woli: próby Zespołu Śpiewaczego
TĘCZA.

10. Świetlica Integracyjna w Zgorzale: aerobik z elementami
choreografii.
11. Świetlica Integracyjna w Łazach (Łączności): gimnastyka
50+.
Zajęcia ruchowe i taneczne zostały wznowione od września ze względu na wcześniejsze obostrzenia pandemiczne.

Wydarzenia kulturalne otwarte
Gminny Ośrodek Kultury w 2021 roku zorganizował lub
współorganizował dla mieszkańców następujące wydarzenia kulturalne o charakterze otwartym, stacjonarnym
oraz wirtualnym, ﬁnansowanych z GOK lub współﬁnansowanych ze środków współorganizatorów – innych instytucji lub sołectw. W wydarzeniach stacjonarnych wzięło
udział ok. 5306 osób. Wielu uczestników korzystało również z oferty GOK on-line podczas zamknięcia ﬁlii spowodowanych obostrzeniami pandemicznymi.
FESTYNY, PIKNIKI, IMPREZY PLENEROWE
1. Dzień Dziecka sołectwa Podolszyn pn. „Piraci z Podolszyna” na boisku w Podolszynie. Działania z GOK:
warsztaty plastyczne oraz animacje ruchowe.
2. Piknik Rodzinny i kino plenerowe na błoniach w Lesznowoli. Działania z GOK: warsztaty plastyczne i wicia
wianków. Organizatorzy: Wójt i Samorząd Gminy Lesznowola; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych; Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli, Centrum Sportu w Gminie Lesznowola oraz Sołtys i Rada
Sołecka Lesznowoli. Współorganizator – Delikatesy
„Motylek” z Lesznowoli.
3. Kino plenerowe w Mysiadle nad stawem – GOK Lesznowola.
4. Malarska Niedziela z muzyką na żywo w wykonaniu
Barbary Ostrowskiej w ogrodzie CIS Magdalenka przy
ul. Lipowej 28.
5. Malarska Niedziela z muzyką na żywo w wykonaniu
Zespołu Mrokowiacy nad stawem w Mysiadle.
Uczestnicy Malarskiej Niedzieli
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6. Pożegnanie Lata: piknik rodzinny Sołectwa Jazgarzewszczyzna i Łoziska. Organizatorzy: Sołtys i Rada Sołecka
Jazgarzewszczyzna i Łoziska. Działania GOK warsztaty ceramiczno-plastyczne, animacje dla dzieci.
7. Święto Gminy Lesznowola – Piknik Rodzinny 2021
na błoniach przed Urzędem Gminy w Lesznowoli.
Działania GOK Lesznowola: warsztaty rękodzielnicze
i plastyczne, organizacja koncertów: Gabrieli Kurzac
i Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, DJ Envie.
Narodowe Czytanie z Teatrem Telimena, organizacja warsztatów zewnętrznych. Organizatorzy: Wójt
i Rada Gminy Lesznowola, Gminny Ośrodek Kultury
w Lesznowoli, Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, ZOPO,
MZPwGL.
8. Dożynki – piknik w Sołectwie Podolszyn. Działania
GOK: animacje, gry i zabawy dla dzieci oraz warsztaty
rękodzielnicze z warzyw i owoców.
9. Bieg po dynię – Święto Dyni. Działania GOK: warsztaty plastyczne – malowanie i zdobienie dyń. Organizatorzy: Wójt i Samorząd Gminy Lesznowola, ZSP
w Lesznowoli, Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli, Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.
10. Mikołajkowy Jarmark Świąteczny w Lesznowoli. Działania GOK: warsztaty artystyczne i rękodzielnicze,
wystawa i sprzedaż rękodzieła ceramicznego. Organizatorzy: Wójt i Samorząd Gminy Lesznowola, ZSP
w Lesznowoli, Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli, Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.
11. Integracja Mikołajkowa dla dzieci z Sołectwa Podolszyn – warsztaty o tematyce świątecznej prowadzone
przez instruktorów GOK Lesznowola.
12. Spotkanie wigilijne Seniorów z Gminy Lesznowola –
Filie GOK w Łazach, Mysiadle i Magdalence.
WYDARZENIE CHARYTATYWNE
1. Sportowy piknik charytatywny „Pomagamy – Wygrywamy” – lesznowolska akcja charytatywna zorganizowana przez Wójt i Samorząd Gminy Lesznowola wraz
z jednostkami, w tym z GOK Lesznowola i Fundacją
„Kochaj Życie”. Działania GOK: scena, warsztaty plastyczne, ceramiczne, wplatanie warkoczyków, tatuaże,
obrazy na aukcję, gadżety na Loterię Fantową Koło Fortuny, koncert Big Bandu dla Frajdy.
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KONCERTY
1. Wirtualny Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu
Avy Rubin i Grzegorza Toporowskiego. Emisja koncertu na fanpage i YouTube GOK Lesznowola.
2. Wirtualny Wiosenny Koncert Jazzowy w wykonaniu
Oli Błachno. Emisja koncertu na fanpage i YouTube
GOK Lesznowola.
3. Koncert operetkowy w wykonaniu śpiewaków i tancerzy Teatru Scena Kamienica. Miejsce: Mysiadło nad
stawem.
4. Koncert Doroty Miśkiewicz i Marka Napiórkowskiego
z okazji Inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku Miejsce: Filia GOK Lesznowola w Łazach, ul. Przyszłości 8
5. 10-lecie Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej. Miejsce: Hotel Książę Poniatowski w Łazach.
6. Koncert Mikołajkowy w wykonaniu Iwony Manisty-Kutryś Miejsce: Filia GOK Lesznowola w Łazach, ul.
Przyszłości 8.
7. Spotkania z muzyką. Koncerty cykliczne (1 raz w miesiącu) w wykonaniu muzyków Filharmonii Narodowej. Miejsce: Filia GOK w Mysiadle ul. Topolowa 2
(4 koncerty) i Filia GOK Lesznowola w Łazach, ul. Przyszłości 8 (3 koncerty).
SPEKTAKLE TEATRALNE
1. Wirtualne inscenizacje emitowane na fanpage, stronie
internetowej i na YouTube GOK Lesznowola w wyk.
Teatru TELIMENA pod kierunkiem Anity Kochanowskiej-Cydzik: „Wiadomości od Miłości” oraz z cyklu baśni H.C. Andersena: „Calineczka”, „Bociany”, „Ślimak
i Krzak Róży”, „Gryka”, „Świniopas”, „Zaufanie to majątek”.
Przedstawienie Teatru TELIMENA pt. „Moralność Pani Dulskiej”
podczas Święta Gminy Lesznowola
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2. Bajkowe Niedziele – teatrzyki dla dzieci. 5 wirtualnych
przedstawień na fanpage oraz YouTube GOK, 1 plenerowa Niedziela Bajkowa w Nowej Iwicznej, 2 stacjonarne w Filii GOK w Starej Iwicznej oraz 2 stacjonarne
w Filii GOK w Łazach.
3. Spektakl „Ja Ewa” w wykonaniu Teatru Scena Przyfabryczna – w ﬁlii GOK Łazach.
4. Spektakl dziecięcy „Mysz, która chciała być lwem”
w wykonaniu Teatru Patataj w ﬁlii GOK w Starej Iwicznej (Teatralna Sobota).
5. Spektakl dziecięcy „Straszne Smoczysko” w wykonaniu Teatru Wiolinki w ﬁlii GOK w Łazach (Teatralna
Sobota).
6. Spektakl dla młodzieży i dorosłych pt. „Scena 68” w wykonaniu teatru improwizacji Akt VIII w GOK w Starej
Iwicznej.
7. Spektakl dla dorosłych „Moralność Pani Dulskiej” w wykonaniu Teatru TELIMENA w ﬁlii GOK w Mysiadle.
WYDARZENIA PATRIOTYCZNE
1. Wirtualny Koncert Patriotyczny z okazji 3. Maja w wykonaniu Grzegorza Toporowskiego i Tomasza Nowaka.
2. Kameralna uroczystość z okazji 79. rocznicy rozstrzelania więźniów Pawiaka na wzgórzach Magdalenki. Msza
Święta w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Magdalence oraz złożenie kwiatów w Miejscu Pamięci w lesie w Magdalence.
3. Uroczyste Obchody Święta Wojska Polskiego – uroczystości przed Urzędem Gminy Lesznowola – złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz otwarcie wystawy
plenerowej pt. „Polskie Symbole Narodowe” zorganizowanej przez GOK Lesznowola. Koncert organowy w wykonaniu Andrzeja Szadejko w kościele pw.
Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej.
4. Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2021 – uroczystości przed Urzędem Gminy Lesznowola oraz Koncert „Pieśni Legionów” Ferajna z Hoovera w kościele
pw. Św. Marii Magdaleny w Magdalence.
KONKURSY
1. Plastyczne: „Laurka czułostka” – konkurs dla dzieci z ok.
Dnia Babi i Dziadka, „Jesienny Kalejdoskop” – konkurs
skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych
gminy Lesznowola.
2. Fotograﬁczne: Wirtualny konkurs pt. „Flaga Polski
2021-IV edycja”– na Facebook na fanpage GOK Lesznowola oraz ogłoszenie IV edycji konkursu fotograﬁcznego „Kolory mojego lata 2021”.

3. Recytatorski: „Warszawska Syrenka” 44. edycja – eliminacje gminne w trybie wirtualnym
4. Konkurs na logo Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej.
WYKŁADY I PRELEKCJE
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykłady emitowane
w środy i czwartki na zamkniętej grupie pn. „Lesznowolscy Studenci UTW” na Facebooku. Od października wykłady odbywały się stacjonarnie w ﬁliach GOK
w Magdalence i w Mysiadle.
2. Klub Podróżnika – wykłady i prelekcje w wykonaniu
podróżników. Odbyło się 5 spotkań wirtualnych oraz
(po zdjęciu obostrzeń) 4 stacjonarne w ﬁlii GOK w Mysiadle.
WARSZTATY OKOLICZNOŚCIOWE (stacjonarne, po
zdjęciu obostrzeń):
1. Familijne warsztaty ﬂorystyczne plenerowe „Ogród
w słoiku” z okazji Dnia Mamy – w ﬁliach w Nowej
Iwicznej i Magdalence.
2. Warsztaty stolarskie z okazji Dnia Taty – w ﬁlii GOK
Mysiadle.
3. Warsztaty rękodzieła „Pretty Cool Dynia” – w ﬁlii GOK
Mysiadle.
4. Warszaty z makramy ściennej w ﬁliach GOK w Starej
Iwicznej i Wólce Kosowskiej.
5. Warsztaty malarstwa na szkle (temat Świąt Bożego Narodzenia) – w ﬁlii GOK Magdalence.
6. Ceramiczne Mikołajki – w ﬁlii GOK Łazach.
7. Warsztaty świąteczne stroiki – w ﬁlii GOK Mysiadle.
8. Warsztaty świąteczne rękodzieła „Krasnal” w ﬁlii GOK
Magdalence.
Warsztaty makramy
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sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego amatorów oraz
artystów profesjonalnych.
• Galeria Na Górce, Władysławów ul. Wojska Polskiego
64. W Galerii funkcjonuje ceramiczna ekspozycja stała.

Świąteczne krasnale wykonane przez uczestników warsztatów

LATO Z GOK LESZNOWOLA
1. Artystyczny Lipiec i Sierpień – stacjonarnie w ﬁliach
GOK Lesznowola w Mysiadle, Łazach, Wólce Kosowskiej i Magdalence. Warsztaty kulturalno-artystyczne
dla dzieci prowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym.
2. Wakacyjny Kurs Małego Aktora w ﬁlii GOK w Mysiadle i Łazach.
3. Zajęcia ceramiczne w Pracowni Ceramiki i Rzeźby Galeria Na Górce we Władysławowie
KULTURALNIE – WIRTUALNIE
Podczas zamknięcia dla uczestników placówek GOK
Lesznowola związanego z pandemią COVID-19, na fanpage GOK Lesznowola na Facebooku pojawiały się posty
przygotowywane przez instruktorów GOK, umożliwiające domową naukę wykonywania prac ceramicznych,
malarskich, papieroplastycznych oraz rękodzielniczych.
Na fanpage GOK w 2021 roku zostało opublikowanych
127 warsztatów.

Galerie artystyczne
i inne miejsca
ekspozycyjne w GOK
Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli posiada trzy galerie artystyczne, w których cyklicznie
odbywają się wystawy malarstwa,

Wernisaż
Anny Connolly
w Galerii Pasaż

• Galeria Wystaw Artystycznych OKNO w siedzibie
GOK Lesznowola w Starej Iwicznej, ul. Nowa 6. Zorganizowano 2 wystawy.
1. „Kobiece Światoprzestrzenie 2021”. Ogólnopolska
Wystawa Malarstwa – bez wernisażu, prezentowana
przede wszystkim wirtualnie ze względu na pandemię. Po zdjęciu obostrzeń wystawę można było oglądać w miejscu ekspozycji.
2. „ Babie lalo” wernisaż malarstwa Agnieszki Piotrowskiej – akwarele i prace na jedwabiu.
• Galeria PASAŻ, Mysiadło, ul. Topolowa 2. Zorganizowano 5 wystaw.
1. Wystawa artystyczna Joanny Jagodzińskiej – malarstwo, ceramika, tkactwo – bez wernisażu, prezentowana tylko wirtualnie ze względu na pandemię.
2. Wernisaż malarstwa Anny Connolly oraz koncert wernisażowy w wykonaniu Duetu Ojciec i Syn.
3. Wernisaż wystawy zbiorowej grupy uczestników zajęć malarstwa Jana Drewicza w GOK Lesznowola.
4. Wernisaż pokonkursowy Gminnego Konkursu Plastycznego Anioły.
5. Oprócz powyższych, ekspozycja wyłącznie wirtualnej wystawy (bez wieszania ekspozycji na ścianach,
forma fotograﬁczna) – dziecięca wystawa pokonkursowa „Anioły jak z bajki” styczeń 2021, edycja konkursu grudzień 2020 r.

RAPORT

78

Współpraca
z Organizacjami Pozarządowymi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi
na terenie gminy Lesznowola odbywa się poprzez zlecenie
organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych
na zasadach wsparcia poprzez dotacje przyznawane w trybach otwartych konkursów ofert jak również w trybie pozakonkursowym tzw. małych grantów.
Uchwałą Nr 343/XXIX/2020 z dnia 29 października 2020 r.
Rada Gminy Lesznowola przyjęła „Roczny program współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2021”. Przedmiotem współpracy z organizacjami pozarządowymi była realizacja zadań publicznych w sześciu zakresach.
1. Pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; wspieranie organizacji letniego
i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Ochrony i promocji zdrowia.
3. Upowszechniania kultury ﬁzycznej i sportu.
4. Wsparcia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.
5. Edukacji, oświaty i wychowania – w szczególności poprzez wspieranie działań na rzecz edukacji prospołecznej i patriotycznej osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
6. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym zgodnie z Gminnym
Programem Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
W roku 2021 ogłoszono cztery konkursy, w ramach których zrealizowano 17 projektów z zakresu upowszechniania sportu w gminie Lesznowola.
Były to zadania publiczne dotyczące m.in. Modelarstwa
Sportowego Klas NS, turniejów karate czy kickboxingu,
rozgrywek na różnych szczeblach młodzieży i seniorów
w piłce nożnej, turniejów szczypiornistów czy siatkarzy;
– 2 projekty z zakresu wsparcia i upowszechniania turystyki i rekreacji krajoznawczej;

– 2 projekty z zakresu wsparcia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
– 1 projekt z zakresu wsparcia działań proﬁlaktycznych
i socjoterapeutycznych.
Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych w ramach konkursów wniosła 230.800 zł.
Zrealizowano również 17 projektów z inicjatywy organizacji pozarządowych z pominięciem procedury konkursowej
tzw. małych grantów. Były to m.in.: obozy sportowe i półkolonie uwzględniające również osoby niepełnosprawne,
rodzinne kajakowanie czy budowa toru do gry w bocce.
Łączna kwota przeznaczona na tzw. małe granty wyniosła 127.480 zł.
Na wykresach pokazana została liczba i kwota projektów
konkursowych oraz małych grantów w latach 2016-2021.
LICZBA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW
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600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
-

461 915

452 570

27

28

475 905

539 987

35

31
191 409
17

2016

2017

Wydatkowane środki

2018

2019

2020

40
35
30
25
230 800 20
15
17
10
5
0
2021

– Ilość zrealizowanych projektów

LICZBA I KWOTA PRZYZNANYCH MAŁYCH GRANTÓW
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

127 480
101 080
82 700
58 648

10

8

2016

2017

Wydatkowane środki

57 880

64 400

9

9

2018

2019

17

15

2020

2021

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

– Ilość zrealizowanych projektów

79

O STANIE GMINY LESZNOWOLA ZA ROK 2021

Aktywność
Obywatelska
NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ
W 2021 roku, od 1 kwietnia do 30 września trwał Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). To
odbywające się raz na 10 lat ogólnopolskie badanie statystyczne, którego celem jest poznanie sytuacji demograﬁcznej
i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powiatów oraz gmin, w celu analizy zmian, jakie zaszły w procesach demograﬁczno-społecznych i ekonomicznych od czasu
ostatniego spisu powszechnego. Spis był obowiązkowy dla
każdej osoby mieszkającej w Polsce, niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy wieku. Z uwagi na trwającą pandemię, podstawową metodą spisową w 2021 r. był samospis
internetowy. Pierwsze wyniki NSP 2021 zostały opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny już w styczniu 2022 r.
Do zadań Wójta – jako Gminnego Komisarza Spisowego – należało m.in. powołanie Gminnego Biura Spisowego w celu
sprawnego przeprowadzenia spisu na obszarze Gminy, nabór
kandydatów na rachmistrzów, otwarcie i obsługa gminnego
punktu spisowego (w przypadku Gminy Lesznowola było
to 7 punktów spisowych – 1 główny działający od początku
Spisu w Urzędzie Gminy oraz 6 punktów uruchomionych
na początku września 2021 w lesznowolskich szkołach podstawowych) oraz promocja NSP 2021 wśród Mieszkańców.
Mieszkańcy Gminy Lesznowola brali czynny udział w Spisie,
co sprawiło, że Gmina bardzo długo utrzymywała się w czołówce gmin pod względem osób spisanych metodą samospisu internetowego. Ostatecznie, w Gminie Lesznowola zostało
spisanych 89,3% mieszkań, co jest bardzo dobrym wynikiem
i świadczy o dużej świadomości obywatelskiej Mieszkańców.
Za działania prowadzone z zakresu organizacji i promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Gmina Lesznowola została wyróżniona przez
Punkt spisowy w Urzędzie Gminy

Gminny Punkt Spisowy na Dożynkach w Podolszynie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego II miejscem
w województwie mazowieckim na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Dodatkowo Gmina Lesznowola otrzymała
także nagrodę specjalną za zaangażowanie we współpracę
z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

PETYCJE I WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
Informacja publiczna
• Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2021 r. – 179.
• Liczba rozpatrzonych wniosków na dzień 31.12.2021 –
176. (Na pozostałe 3 wnioski odpowiedź została udzielona zgodnie z terminem – w styczniu 2022 r.)
• Liczba wydanych decyzji administracyjnych odmawiających udzielenia informacji publicznej – 0.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Urzędu Gminy Lesznowola w 2021 r. dotyczyły m.in.:
• realizacji budżetu,
• budowy i remontów dróg,
• miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola,
• gospodarki odpadami komunalnymi,
• ewidencji ludności,
• udostępnienia uchwał Rady Gminy,
• informacji z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami,
• informacji dotyczących dotacji przyznawanych dla
przedszkoli,
• informacji dotyczących spraw pracowniczych,
• informacji dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym,
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• informacji z zakresu ochrony środowiska – decyzji środowiskowych,
• informacji dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji,
• informacji z zakresu promocji i komunikacji z mieszkańcami.
Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
• Liczba wniosków, która wpłynęły do Urzędu Gminy
w 2021 r. – 0.

Petycje
W 2021 roku do Urzędu Gminy Lesznowola wpłynęły 2 petycje, które zostały uznane przez Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Lesznowola za bezzasadne.

Petycje dotyczyły podjęcia przez Radę Gminy uchwały
w sprawie „uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych
wykluczające społecznie mieszkańców naszej gminy z powodów rasowych, religijnych, medycznych oraz uznania za
zasadne i nieodzowne by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na COVID -19, że
w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć
i ponieść wszelkie koszty prawne i ﬁnansowe wystąpienia
niepożądanych odczynów poszczepiennych”.
Mieszkańcy Gminy Lesznowola we własnym zakresie angażowali się w projekty społeczne i działania charytatywne.
Przykładami takich działań są np. realizowany w Sołectwie
Lesznowola projekt Szlachetna Paczka Lesznowola oraz
udział mieszkańców i uczniów lesznowolskich szkół w akcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP).

Udogodnienia dla Mieszkańców
Karty dla Mieszkańców

Monitoring powietrza – sensory

W Gminie Lesznowola wydawane są trzy rodzaje lokalnych
kart, dzięki którym mieszkańcy mogą uzyskać zniżki na usługi i świadczenia lokalne lub bezpłatny wstęp na biletowane
wydarzenia gminne. W przypadku Biletu Metropolitalnego
– Lesznowolskiej Karty Mieszkańca, w ramach posiadania
karty mieszkańcy mogą nabywać tańsze bilety długoterminowe w środkach lokalnego transportu zbiorowego.
• Lesznowolska Karta
Dużej Rodziny 3+ 4+
Liczba rodzin, którym wydano karty w 2021 r. – 244.

Na terenie Gminy znajduje się 12 sensorów monitorujących
jakość powietrza, dzięki którym mieszkańcy mogą w czasie
rzeczywistym sprawdzić jakość powietrza w swojej okolicy. Sensory wskazują:
• poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10,
• temperaturę,
• wilgotność powietrza,
• ciśnienie atmosferyczne,
• siłę wiatru.

• Lesznowolska
Karta Seniora
liczba wydanych kart
w 2021 r. – 50 sztuk.
• Bilet Metropolitalny
– Lesznowolska
Karta Mieszkańca
liczba wydanych kart
w 2021 r. – 563 sztuki.

Mapa z lokalizacją sensorów dostępna jest na stronie internetowej Urzędu https://www.lesznowola.pl/sensory

Proﬁlaktyka zdrowia – deﬁbrylatory
Na terenie Gminy Lesznowola zlokalizowanych jest 7 specjalistycznych urządzeń ratujących życie – deﬁbrylatorów
AED, które są dostępne dla mieszkańców w przypadku zagrożenia życia.
Lokalizacja urządzeń AED.
• Urząd Gminy Lesznowola – ul. Gminna 60 w Lesznowoli, urządzenie zamontowane na zewnątrz (obok głównego wejścia do Urzędu Gminy) i dostępne całodobowo.
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• Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60 w Lesznowoli,
urządzenie zamontowane na korytarzu, dostępne w godzinach pracy Urzędu.
• Magdalenka ul. Lipowa 28 –Centrum Integracji Społecznej, siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej i ZOPO– na
parterze budynku, urządzenie dostępne w godzinach
funkcjonowania.
• Mysiadło, ul. Kwiatowa 28 – urządzenie znajduje się
w pokoju socjalnym przy hali sportowej, dostępne codziennie w godz. 08.00 – 22.30.
• Mroków, ul. Marii Świątkiewicz 2a – urządzenie zamontowane na korytarzu przy wejściu do szkoły, dostępne
codziennie w godz. 08.00 – 22.30.
• Łazy, ul. Ks. Słojewskiego 1 – urządzenie w pokoju socjalnym pracowników hali sportowej, dostępne codziennie w godz. 08.00 – 22.30.
• Lesznowola, ul. Szkolna 6 – urządzenie zamontowane
na korytarzu przy pokoju nauczycieli w-f, urządzenie
dostępne codziennie w godz. 08.00 – 22.30.

Udogodnienia teleinformatyczne
• Spersonalizowany portal komunalny https://odpadykomunalne.lesznowola.pl – indywidualne konto dla każdego Mieszkańca.
• Aplikacja Evenio z funkcją kalendarza odbioru odpadów – do pobrania na urządzenie mobilne.

• Gminny System Powiadamiania SMS – system bezpłatny dla Mieszkańców, rejestracja numerów telefonów
komórkowych i stacjonarnych (a także rezygnacja) indywidualnie, przez stronę internetową Urzędu Gminy
https://lesznowola.serwersms.pl/.

Dostępność Urzędu
dla osób ze szczególnymi potrzebami
W 2021 roku w Urzędzie Gminy Lesznowola zostały wprowadzone liczne udogodnienia w zakresie dostępności:
• wprowadzenie standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,
• wyposażenie Kancelarii Urzędu w pętlę indukcyjną dla
osób słabosłyszących,
• oznaczenia schodów i powierzchni szklanych w budynku,
• dostosowanie łazienki dla osób z niepełnosprawnościami,
• częściowe dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych informacji na temat rozkładu pomieszczeń
w budynku,
• uaktualnienie istniejących procedur dotyczących ewakuacji uwzględniających ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami,
• stworzenie na stronie internetowej www.lesznowola.pl
zakładki o dostępności Urzędu.

Działania Promocyjne
W 2021 do standardowych działań promocyjnych Gminy została włączona kampania informacyjna dotycząca
szczepień przeciwko COVID-19 oraz w zakresie wprowadzanych przez rząd obostrzeń, wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.
Gmina realizując powyższe działania wykorzystywała własne kanały informacyjne – stronę internetową i fanpage
Urzędu Gminy Lesznowola na Facebooku oraz strony internetowe i proﬁle społecznościowe jednostek organizacyjnych Gminy oraz gminnych instytucji kultury, Gminny
System Powiadamiania SMS, a także pocztę elektroniczną. Kontynuowano również współpracę z Sołtysami, którzy wywieszali ogłoszenia i plakaty w tablicach sołeckich
(ponad sto tablic w różnych częściach gminy).

Od marca do końca września realizowano intensywną
kampanię informacyjną dotyczącą Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021),
która była przeprowadzona zgodnie z wytycznymi i przy
ścisłej współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie oraz Wojewódzkim Urzędem Statystycznym. Kampania zachęcająca do udziału w NSP 2021 była realizowana
za pomocą mediów społecznościowych, strony www Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy (w tym gminnych
szkół podstawowych), na łamach Biuletynu Informacyjnego Gminy Lesznowola, a także podczas wydarzeń plenerowych organizowanych na terenie gminy. W działania
promocyjne zostali włączeni Sołtysi Gminy Lesznowola
oraz Radni, a także lokalne paraﬁe.
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Wydawnictwa własne
KWARTALNIK
– BIULETYN INFORMACYJNY GMINY LESZNOWOLA
W 2021 roku ukazały się 4 edycje Biuletynu Informacyjnego Gminy Lesznowola – bezpłatnego, kolorowego kwartalnika, ukazującego się w nakładzie 2 tys. egzemplarzy.
Biuletyn był dostępny dla czytelników zarówno w wersji
elektronicznej na stronie internetowej Urzędu www.lesznowola.pl, jak i w wersji drukowanej. Kolportaż wydania
tradycyjnego był realizowany środkami własnymi, Biuletyn był dostępny m.in.: w Urzędzie Gminy, gminnych Bibliotekach, siedzibie głównej i ﬁliach Gminnego Ośrodka
Kultury w Lesznowoli, gminnych szkołach podstawowych
(w okresie ich funkcjonowania w trybie stacjonarnym),
przedszkolach, ośrodkach zdrowia oraz
w wybranych punktach handlowych.
RAPORT O STANIE GMINY
LESZNOWOLA ZA ROK 2020
Raport Wóta Gminy za rok 2020 został
wydany w formie kolorowej, kilkudziesięciostronicowej wkładki do Biuletynu Informacyjnego Gminy Lesznowola.
W wersji elektronicznej Raport dostępny
jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Lesznowola.

–

–

–

–

dy przy pamiątkowym obelisku pod Urzędem Gminy
w Lesznowoli połączone były z inauguracją trzech wystaw tematycznych – „Symbole Narodowe” (wystawa
plenerowa), „Operacje Wojsk Specjalnych” wystawa
opracowana przez chorążego Mariusza Sybilskiego
z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz autorska wystawa ppłk. Krzysztofa Klimaszewskiego „PJW KFOR Kosowo 1999 – 2021”.
79. rocznica pomordowania więźniów Pawiaka w Magdalence – obchody w dniu 28 maja – złożenie kwiatów
pod pomnikiem w „Miejscu straceń” w magdaleńskim lesie oraz i uroczysta Msza św. w kościele pw.
św. Marii Magdaleny w Magdalence.
Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa
– 29 maja obchody przed pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza
Granicami Państwa znajdującym się przy Centrum
Weterana w Warszawie.
77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego –
złożenie kwiatów przed pamiątkowym obeliskiem
pod Urzędem Gminy w Lesznowoli.
Święto Niepodległości – uroczyste obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada odbyły się
przed pamiątkowym obeliskiem przy Urzędzie Gminy w Lesznowoli. W niedzielę 14 listopada zorganizowano koncert Pieśni Legionów w wykonaniu Ferajny
z Hoovera, który odbył się w kościele pw. Św. Marii
Magdaleny w Magdalence.

Imprezy i wydarzenia o zasięgu gminnym
Wydarzenia plenerowe oraz zawody sportowe organizowane przez Centrum Sportu w Gminie Lesznowola odbywały
się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi rządowymi
i wytycznymi z zakresu organizacji zawodów sportowych.
• Uroczystości patriotyczne
– Święto Konstytucji 3 Maja – obchody przy pamiątkowym obelisku pod Urzędem Gminy w Lesznowoli oraz koncert patriotyczny udostępniony na fanpage
Gminnego Ośrodka Kultury.
– 15 sierpnia – uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego oraz 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Obcho-

Obchody Święta Niepodległości

• Piknik charytatywny „Pomagamy-Wygrywamy!”
zorganizowany 20 czerwca wspólnie z Fundacją Zdrowia i Kultury „Kochaj Życie”, na rzecz podopiecznych
Fundacji, którymi są dzieci z ciężkimi wadami ortopedycznymi (w tym mieszkańcy Gminy Lesznowola).
Piknik został zorganizowany na stadionie sportowym
przy ZSP Lesznowola. Główną atrakcją pikniku był
mecz piłkarski Aktorzy i Dziennikarze kontra Samorządowcy.
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Święto Gminy

Dożynki w Podolszynie

• Święto Gminy Lesznowola. Impreza odbyła się 4 września na błoniach w Lesznowoli i została zorganizowana
w formule pikniku rodzinnego.
• Dożynki w Podolszynie. Tradycyjne Święto Plonów po
raz drugi zorganizowało Sołectwo Podolszyn. Impreza
odbyła się 5 września.
• Ogólnopolskie Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar
Wójta Gminy Lesznowola GD Dance Show 2021 odbył
się 11 września w hali sportowej SP Łazy. Głównym organizatorem wydarzenia była ﬁrma Pro Dance.
• Tataspartakiada Dobrej Woli. W 2021 r. była to już XVI
edycja pikniku sportowo-rodzinnego dla rodzin niepełnosprawnych, który od samego początku odbywa się na
terenie gminy Lesznowola. Impreza zorganizowana pod
Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP Agaty Kronhauser-Dudy. Tataspartakiada odbyła się 2 października na stadionie sportowym w Lesznowoli.
• Bieg po Dynię i Święto Dyni. Najpopularniejsza impreza biegowa w Gminie Lesznowola i impreza towarzysząca, podkreślająca lokalną specyﬁkę oraz koloryt Gminy.
W 2021 r. odbyła się VII edycja Biegu po Dynię. Biegi
dziecięce i młodzieżowe odbywały się na bieżni stadionu
sportowego przy ZSP Lesznowola, po raz pierwszy wystartowała także kategoria dla osób niepełnosprawnych
– bieg Fundacji „Kochaj Życie”. Trasa bieg głównego wynosiła 5 kilometrów i prowadziła ulicami Szkolną, Gminną, Oﬁcerską, Miłosza, Jedności, Poprzeczną i Szkolną.
W Biegu po Dynię brali udział zawodnicy z całej Polski.
• Mikołajkowy Jarmark w Lesznowoli i uroczyste otwarcie gminnego lodowiska połączone z rewią na lodzie –
wydarzenia zostały zorganizowane 4 grudnia 2021 r.
Lesznowolskie lodowisko, w które zostało uroczyście
otwarte przez przedstawicieli lesznowolskiego samorządu, zlokalizowane było na płycie stadionu sportowego
przy ul. Szkolnej 6 i składało się z dwóch taﬂi – zadaszonej o wymiarach 18 × 40 m oraz mniejszej o wymiarach
10 × 10, przygotowanej głównie z myślą o dzieciach. Występ taneczno-muzyczny oraz zabawy na lodzie przygotowała ﬁrma Piruet Sp. z o.o. – administrator lodowiska.
W sezonie 2021/2022 z lodowiska bezpłatnie mogli ko-

Bieg po Dynię

Mikołajkowy Jarmark

rzystać posiadacze Lesznowolskiej Karty Mieszkańca.
Towarzyszący otwarciu lodowiska Mikołajkowy Jarmark
był połączony z atrakcjami dla dzieci – wizytą Świętego Mikołaja z elfami oraz warsztatami zdobienia pierników i tworzenia ozdób choinkowych.

Wydarzenia organizowane pod Patronatem
Honorowym Wójt Gminy Lesznowola
W 2021 roku Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik objęła Patronatem Honorowym pięć wydarzeń.
1. „Walentynki z Osiecką” – organizator Gminna Biblioteka
Publiczna w Lesznowoli. Termin i miejsce: 14.02.2021 r.,
przedstawienie online do obejrzenia na fanpage i kanale You Tube Gminnej Biblioteki Publicznej. Strona www:
https://www.lesznowola.pl/news/aktualnosci/2021/2021-01/
walentynkowy-wieczor-muzyczno-poetycki#cnt
2. „Postaw na rodzinę” piknik i kino plenerowe – organizator Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli. Termin
i miejsce: 26.06.2021 r., błonia przed Urzędem Gminy
Lesznowola. Strona www: https://www.lesznowola.pl/
news/aktualnosci/2021/2021-06/kino-plenerowe-powitanie-wakacji#cnt
3. „I Lesznowolski Piknik Seniora” – organizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli. Termin
i miejsce: 02.07.2021 r., Górki piaskowe w Magdalence.
Strona www: https://www.lesznowola.pl/news/aktualnosci/2021/2021-06/piknik-dla-seniorow-i-ich-rodzin#cnt
4. Kampania informacyjno-edukacyjna „Co nam dają
drzewa?” – organizator ALARM DLA KLIMATU – PIASECZNO. Termin i miejsce: 24.09.2021 r., publikacja
w Biuletynie Informacyjnym Gminy Lesznowola. Strona www: https://www.lesznowola.pl/assets/lesznowola/media/ﬁles/de5d5904-3170-4a06-93c4-a593764ef24e/
biuletyn-informacyjny-nr-73-2021.pdf
5. Turnieje Szachowe Hetman – organizator TeamPartners. Termin i miejsce: 26.09.2021 r., Szkoła Podstawowa w Zamieniu. Strona www: https://www.lesznowola.
pl/news/aktualnosci/2021/2021-09/turnieje-szachowe-w-zamieniu#cnt
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Nagrody i Wyróżnienia
GMINA LESZNOWOLA W KONKURSACH I RANKINGACH
Samorządowy Lider Edukacji
oraz Medal Dla Wójt Gminy
„Samorządowiec 30-lecia”
W X Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego
Konkursu i Programu Certyﬁkacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji” Wójt Gminy
Lesznowola otrzymała Medal Edukacyjny
„Samorządowiec 30-lecia”. W ocenie Kapituły Konkursowej Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik w okresie 30 lat istnienia niezależnego
polskiego samorządu terytorialnego wykazała
się wysokimi i osobistymi osiągnięciami w zakresie kreowania nowoczesnej i innowacyjnej
polityki oświatowej na poziomie lokalnym.
Gmina Lesznowola otrzymała także dwa tytuły „Samorządowy Lider Edukacji” oraz „Lider wśród Liderów” tytuł przyznawany gminom wyróżnionym
już po raz 9. za osiągnięcia w dziedzinie polityki
oświatowej i zarządzania szkolnictwem.
W ramach konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”
po raz pierwszy została przeprowadzona certyﬁkacja
placówek oświatowych. W gronie 20 najlepszych szkół
i placówek oświatowych spośród wszystkich placówek
działających w certyﬁkowanych gminach, powiatach

i województwach znalazła się Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Łazach, która otrzymała tytuł Złotej
Szkoły 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce
oraz Certyﬁkat Edukacyjnej Doskonałości.

Miejsce
Edukacyjnych Szans
Gmina Lesznowola zajęła II miejsce spośród 1 523 gmin
wiejskich, które zostały sklasyﬁkowane w Ogólnopolskim Rankingu „Miejsca Edukacyjnych Szans”. Ranking
został opracowany
przez „Evidence Institute”, niezależną
placówkę naukową
prowadzącą badania
w obszarze edukacji.
Jakość lesznowolskiej edukacji została poddana ocenie,
która miała trzy składowe: poziom osiągany przez słabszych
uczniów, zróżnicowanie wyników

85

O STANIE GMINY LESZNOWOLA ZA ROK 2021

Dyplom „Miejsca Edukacyjnych Szans” odebrał Dyrektor ZOPO
Jacek Bulak (drugi od lewej)

Nagrody w konkursie budowlanym odbierali Sekretarz Gminy
Jan Wysokiński i Dyrektor ZOPO Jacek Bulak

wszystkich uczniów na egzaminie ósmoklasisty oraz
dostępność edukacji przedszkolnej. Analiza powstała
na bazie najnowszych dostępnych danych i dotyczyła
ostatnich czterech lat.

Druga inwestycja gminna oddana do użytkowania
w 2020 roku – Modernizacja Szkoły Podstawowej
w Nowej Iwicznej – również została doceniona przez
Jury Konkursu i zakwaliﬁkowała się do wąskiego grona Finalistów XXV Edycji Jubileuszowej Konkursu.

Ogólnopolski Konkurs
„Modernizacja Roku
& Budowa XXI wieku”
Budowa Gminnego Przedszkola w Wólce Kosowskiej
otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Modernizacja Roku & Budowa XXI
wieku” w kategorii obiekty edukacji i szkolnictwa.
Wyróżnienie w Konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” otrzymali także Projektant i Wykonawca tej inwestycji:
• DEEM Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze
Anna Dziuba-Jaglińska z Wiktorowa,
• Eko-Invest Sp. z o.o. z Kielc.

Honorowa Odznaka
Powiatu Piaseczyńskiego
Mieszkanką Gminyy Lesznowola, która w 2021 r.
na Hozostała wyróżniona
norową Odznaką Powiatu Piaseczyńskiego
go jest
Pani Magdalena Rejnowicz-Rydzewska.. Laureatka jest założycielką
ycielką
zespołu muzycznego
znego
efano„Sąsiedzi ze Stefanowa”, współzałożycielką
ycielką
„Stowarzyszenia Niezapomniane Melodie”,
e”, kierowniczką grupy wokalno-tanecznej „Szczęśliwa 60-tka” oraz inicjatorką powstania
Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej, skupiającej
muzyków amatorów z terenu gminy Lesznowola i gmin
sąsiednich, w której gra na skrzypcach.

Godło Promocyjne Teraz Polska
Gmina uzyskała przedłużenie prawa do posługiwania się Godłem do 31 maja 2022 r.
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Rosnąca
odporność

Ranking GUS – wydatki gmin
w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Gmina Lesznowola zajęła I miejsce w powiecie
piaseczyńskim
w ministerialnym
konkursie „Rosnąca odporność”, wygrywając tym samym nagrodę
pieniężną w wysokości 1 mln zł. Konkurs premiował gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia przeciwko COVID-19 swoich
Mieszkańców w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2021 roku.

W opublikowanym w listopadzie 2021 r. przez Bank Danych Lokalnych GUS zestawieniu średnich wydatków gmin w przeliczeniu na
jednego mieszkańca, Gmina Lesznowola uplasowała się na 15. miejscu w Polsce i 3. miejscu na Mazowszu. Wydatki poniesione przez
Gminę w 2020 roku wyniosły 10 339 zł na jednego mieszkańca.
Jest to jednocześnie pierwszy wynik w powiecie piaseczyńskim.

Ranking Serwisu Samorządowego PAP
– „Gmina Dobra do życia”
W ogólnopolskim Rankingu Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej „Gmina Dobra
do życia” 2021, Gmina Lesznowola znalazła się
wśród gmin o najwyższym wskaźniku jakości
życia (WJZ), plasując się na 6. pozycji.
W kategorii „Strefy podmiejskie miast na prawach
powiatu” Lesznowola zajęła 5. miejsce w skali kraju.
Ranking został opracowany przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geograﬁi i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
i bada jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce.

Ranking Magazynu Ekonomicznego Forbes
– „Miasta Przyjazne dla Biznesu 2021”
Gmina Lesznowola znalazła się na 9. miejscu w kategorii „Gminy do 49 tys. mieszkańców”.
Punktem wspólnym dla niemal wszystkich wyróżnionych w rankingu „Miasta przyjazne dla biznesu” gmin liczących poniżej 50
tys. Mieszkańców, jest ich lokalizacja. Praktycznie wszystkie usytuowane są blisko większych aglomeracji.
W badaniach rankingowych brano pod uwagę liczbę nowotwieranych i zamykanych ﬁrm w ciągu danego roku.

Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego
Gmina Lesznowola zajęła II miejsce w kategorii Gminy Wiejskie w I Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego oraz
otrzymała dyplom z tytułem „Lider powiatu piaseczyńskiego”.
Konkurs miał charakter niekomercyjny i opierały się na ogólnodostępnych danych GUS, a nagrodzone gminy wyróżniały się pod
względem rozwoju społeczno-gospodarczego.
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Działania Gminy
W dobie pandemii COVID-19
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
w Gminie Lesznowola (GZZK)
GZZK jako organ pomocniczy Wójta, w 2021 roku został
zwołany 3 razy (19 marca, 15 lipca i 3 listopada), skład członków poszczególnych posiedzeń był dobierany w zależności
od aktualnych potrzeb i sytuacji sanitarno-epidemicznej.
Celem posiedzeń GZZK było przede wszystkim:
• dokonanie oceny aktualnej sytuacji sanitarno-epidemicznej na terenie gminy Lesznowola w oparciu o informacje
przekazane przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i kierowników komórek organizacyjnych
Urzędu oraz Policję;
• zaplanowanie adekwatnych działań zapobiegawczych;
• dostosowanie i zaktualizowanie wewnętrznych procedur do obowiązującego stanu prawnego i sytuacji sanitarno-epidemicznej.

Obrady GZZK

Organizacja pracy urzędu
w czasie stanu epidemii
Rok 2021, był już drugim rokiem, kiedy mierzyliśmy się ze
światową pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Tym samym, przez cały rok, na
obszarze całego kraju obowiązywał stan epidemii wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca
2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii. Ta sytuacja wymusiła na pracodawcach, w tym na kierownikach jednostek samorządu terytorialnego, dostosowanie organizacji pracy Urzędu i obsługi

interesantów, do panującej sytuacji zagrożenia sanitarno-epidemicznego.
Podstawą do działania kierowników jednostek samorządu terytorialnego, były między innymi (obok przepisów
Kodeksu pracy) postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Począwszy od 1 stycznia 2021 roku, wykonywanie zadań
przez Urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym,
mogło podlegać ograniczeniom polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom jak również wykonywaniu określonych zadań
przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
Dużej elastyczności wymagało dostosowanie działalności
Urzędu do bieżącej sytuacji epidemicznej i zaleceń wydawanych na szczeblu rządowym. Uwzględniając wprowadzane ograniczenia, nakazy i zakazy, jednocześnie mając
na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego zarówno pracownikom Urzędu
jak i interesantom, na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Lesznowola w sprawie określenia zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Lesznowola w okresie stanu epidemii
(łącznie wydano 18 zarządzeń organizacyjnych) – wprowadzono ograniczenia w obsłudze interesantów.
Najistotniejsze ograniczenia dotyczyły:
• zamknięcia Urzędu dla interesantów, z wyjątkiem zadań
niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, dotyczących zwłaszcza:
– rejestracji stanu cywilnego (urodzeń, zgonów i małżeństw),
– ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz ewidencji działalności gospodarczej,
– świadczenia usług komunalnych,
– administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej między innymi decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego,
– ochrony środowiska;
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• umawiania wizyt w Urzędzie telefonicznie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
• załatwiania pozostałych spraw za pośrednictwem platformy ePUAP oraz drogą elektroniczną poprzez dedykowane adresy e-mail i za pośrednictwem kontaktu
telefonicznego;
• dokonywania wszelkich płatności (podatki, opłaty itp.)
wyłącznie w sposób elektroniczny lub za pośrednictwem
placówek pocztowych.
Obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Lesznowola nadal
odbywała się wyłącznie przy wyznaczonych stanowiskach
obsługi (łącznie 9 stanowisk) w taki sposób, aby zapewnić przy takim stanowisku tylko jedną osobę obsługiwaną
przez pracownika Urzędu.
Pracownicy wykonujący obsługę interesantów, stosowali
środki ochrony osobistej, w tym byli zobowiązani do zakrywania ust i nosa, a stanowiska obsługi były wyposażone
w ochronne przegrody i systematycznie je dezynfekowano.
Wprowadzono jednocześnie obowiązek dla osób wchodzących do Urzędu (interesanci i pracownicy):
• poddania się pomiarowi temperatury (obowiązywało
do 28 czerwca 2021 roku),
• dezynfekcji rąk,
• w odniesieniu do interesantów – poruszania się po urzędzie z zakrytymi ustami i nosem.
Wprowadzono zakaz wstępu do Urzędu osobom, które:
• nie zastosowały się do powyższych wymogów,
• miały objawy choroby COVID-19 (np.: kaszel, duszności, utratę węchu i/lub smaku),
• były objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
Ponadto, w dniu 15 marca 2021 roku, zarządzeniem Wójta Gminy Lesznowola, wprowadzone zostały zmiany
w obowiązujących „Procedurach postępowania w celu
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w Urzędzie
Gminy Lesznowola”.
Podążając za dynamicznie zmieniającą się sytuacją sanitarno-epidemiczną, a wraz z nią za wprowadzanymi zmianami
przepisów wprowadzających kolejne ograniczenia, nakazy i zakazy w związku ze stanem epidemii, dostosowano
powyższe „Procedury postępowania…” poprzez wprowadzenie dwóch kolejnych zmian.

Główne postanowienia „Procedur…”, odnoszą się do:
• zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Urzędu i pracownikom podmiotów obsługujących Urząd oraz interesantów;
• zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy;
• procedur zapobiegawczych w sytuacjach podejrzenia
zakażenia pracownika wirusem SARS-CoV-2 (wprowadzono możliwość wykonywania pracy zdalnej);
• procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem SARS-CoV-2 u pracowników obsługujących
Urząd lub interesantów.

Dane statystyczne
dotyczące pracowników Urzędu
w roku 2021
W izolacji domowej przebywało 14 pracowników. Na kwarantannie przebywało 9 pracowników.

Wydatki
W 2021 roku wydatki poniesione na działania związane
z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zagrożeniu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w ramach zarządzania kryzysowego, wyniosły 54 606,57 zł.
Wydatki dotyczyły w szczególności zakupu środków ochrony osobistej i ozonowania:
• maseczki jednorazowe na potrzeby Urzędu oraz jednostek osp (15 000 sztuk) – 5 841 zł,
• maseczki jednorazowe na potrzeby szkół (3 000 sztuk
dla dorosłych i 3 000 sztuk dla dzieci) – 1554, 48 zł,
• ochronne przegrody stanowiskowe z pleksi – 745,38 zł,
• ozonowanie w szkołach (łącznie ok. 36 885 m2) –
46 465,71 zł.
Warto wskazać, że na koniec 2020 roku, analizując rozwój
sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się pandemii wirusa SARS-CoV-2, a tym samym uwzględniając mogące wystąpić zagrożenia, w ramach realizacji zadań zarządzania
kryzysowego, na potrzeby urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, zakupiono w ramach rezerwy, znaczne ilości środków ochrony osobistej (z przeznaczeniem do
wykorzystania w 2021 roku).

Rzeźba św. Jana Nepomucena z 1776 r., po renowacji przez Gminę Lesznowola

Mysiadło – staw nocą

