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Wstęp
Obowiązek przedstawienia przez Burmistrza raportu o stanie gminy Radzie Miejskiej wynika
z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), który
brzmi następująco: Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Zgodnie z ust. 2 Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu
obywatelskiego. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Nad przedstawionym raportem
o stanie gminy przeprowadza się debatę.
Raport

przygotowany

został

na

podstawie

Uchwały

Nr

XXII/200/2020

Rady

Miejskiej

w Łomiankach z dnia 27 lutego 2020 r., w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu
o stanie gminy.
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I. Ogólne podsumowanie działalności burmistrza, jego zastępców oraz
sekretarza gminy

Burmistrz
Pracą Urzędu Miejskiego w Łomiankach kieruje Burmistrz Łomianek, który pełni równocześnie
funkcję organu wykonawczego gminy. Burmistrz jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia
zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
Do

zakresu

działania

i

kompetencji

burmistrza

w

roku

2021

należało

w szczególności:


kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,



składanie

oświadczeń

woli

w

imieniu

gminy

w

zakresie

zarządu

mieniem

i udzielanie upoważnień w tym zakresie,


prowadzenie gospodarki finansowej gminy,



wykonywanie budżetu gminy,



wykonywanie uchwał rady,



wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,



nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,



kierowanie działalnością urzędu,



upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania czynności w imieniu burmistrza,



rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu,



pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań gminy
związanych z obronnością,



kierowanie Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego,



organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,



kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,



opracowanie

planu

operacyjnego

ochrony

przed

powodzią

oraz

ogłaszanie

i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,


zapewnianie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,



zapewnianie skutecznej ochrony danych osobowych.
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Zgodnie z obowiązującym w 2021 r. regulaminem organizacyjnym Burmistrzowi bezpośrednio
podlegały następujące komórki organizacyjne:


Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej,



Referat Zamówień Publicznych,



Referat Funduszy Zewnętrznych,



Referat Kontroli Wewnętrznej,



Referat Kadr,



Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych,



Audytor wewnętrzny,



Radca Prawny,



Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,



Inspektor Ochrony Danych.

Pod bezpośrednim nadzorem Burmistrza pozostawała:


Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.,



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomiankach.

Od dnia 1 maja 2021 r. Pani Burmistrz przejęła obowiązki Zastępcy burmistrza ds. technicznych.

Zastępcy Burmistrza
Zastępcy

burmistrza

przy

wykonywaniu

swoich

obowiązków

i

zadań

działają

w granicach kompetencji określonych w drodze odrębnych zarządzeń burmistrza oraz imiennych
pełnomocnictw i upoważnień. Zapewniają, w powierzonych im sprawach, realizację zadań gminy i kierują
działalnością komórek organizacyjnych urzędu realizujących te zadania oraz nadzorują w tym zakresie
działalność gminnych jednostek organizacyjnych.

Zastępca burmistrza ds. technicznych
Zakres działania:


reprezentowanie

gminy

w

czasie

uroczystości

i

spotkań

oficjalnych

w zakresie uzgodnionym z burmistrzem,
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nadzorowanie

zagadnień

ekonomiczno–gospodarczych

gminy,

w

tym

głównie

dotyczących rozwoju gospodarczego,


sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli funkcjonalnej nad działalnością
inwestycyjną i remontową gminy, działalnością w zakresie ochrony środowiska, ładu
przestrzennego, geodezji i gospodarki komunalnej oraz pozyskiwania funduszy
zewnętrznych,



nadzór nad przygotowaniem materiałów sprawozdawczych z obszarów przypisanych
zakresem

działalności

oraz

sprawozdań

z

realizacji

budżetu

organizacyjnymi,

zgodnie

w tym zakresie,


nadzór

nad

podlegającymi

komórkami

ze schematem organizacyjnym,


nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, porządku i ładu przestrzennego
na terenie gminy w zakresie zadań realizowanych przez podległe komórki organizacyjne,



monitorowanie wykonania uchwał rady i zarządzeń burmistrza w sprawach objętych
zakresem działania bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych urzędu.

Zgodnie z obowiązującym w 2021 r. regulaminem organizacyjnym Zastępcy burmistrza ds.
technicznych podlegały bezpośrednio:


Wydział Inwestycji i Remontów,



Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego,



Wydział Gospodarki Komunalnej,



Referat Ochrony Środowiska.

Zastępca burmistrza ds. technicznych pełnił swoją funkcję do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zastępca burmistrza ds. społecznych
Zakres działania:


reprezentowanie gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie
uzgodnionym z burmistrzem,
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nadzorowanie zagadnień ekonomiczno–gospodarczych gminy w zakresie polityki
społecznej,



sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli funkcjonalnej nad działalnością gminy
w zakresie edukacji, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia,



nadzór nad przygotowaniem materiałów sprawozdawczych z działalności społecznej
gminy oraz sprawozdań z realizacji budżetu w tym zakresie,



nadzór nad podlegającymi komórkami organizacyjnymi, zgodnie ze schematem
organizacyjnym,



monitorowanie wykonywania uchwał rady i zarządzeń burmistrza w sprawach objętych
zakresem działania bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych urzędu,

Zgodnie z obowiązującym w 2021 r. regulaminem organizacyjnym Zastępcy burmistrza
ds. społecznych podlegają:


Wydział Edukacji,



Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Zastępca burmistrza ds. społecznych nadzorował:


Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe,



Centrum Kultury,



Bibliotekę Publiczną,



Ośrodek Pomocy Społecznej,



Szkołę Podstawową nr 1 im. M. Kownackiej w Łomiankach,



Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej
w Łomiankach,



Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza
Kusocińskiego w Łomiankach,



Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym,
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Szkołę Podstawową im. por. A. Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim,



Szkołę Podstawową im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej,



Przedszkole Samorządowe w Łomiankach,



Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie,



Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym,



Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym.

Sekretarz

Sekretarz

organizuje

pracę

urzędu,

zapewnia

jego

sprawne

funkcjonowanie

i odpowiednie warunki działania.
Do zadań sekretarza należy w szczególności:


przygotowywanie projektów regulaminów, ich zmian oraz innych aktów wewnętrznych
w zakresie organizacji urzędu,



podejmowanie inicjatyw usprawniania pracy urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr,



zarządzanie systemem szkoleń i podnoszenia umiejętności zawodowych pracowników,
opracowywania ścieżek rozwoju i budowania motywacyjnego środowiska pracy,



nadzór nad organizacją pracy w urzędzie,



nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania spraw,
w tym przygotowanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych,



zapewnienie właściwego obiegu informacji i dokumentów w urzędzie,



rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji urzędu,



wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, konsultacji
społecznych i spisów powszechnych,



nadzór nad zapewnieniem

prawidłowego procesu legislacyjnego

w urzędzie,

opracowaniem projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza,
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nadzór nad podlegającymi komórkami organizacyjnymi, zgodnie ze schematem
organizacyjnym,



dbałość o sprawną obsługę interesantów i dobry wizerunek urzędu,



monitorowanie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej,



nadzór nad właściwym i terminowym rozpatrywaniem skarg, wniosków, petycji oraz
interpelacji i zapytań radnych.



prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych,



sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli funkcjonalnej nad zdaniami dotyczącymi
porządku publicznego.

Sekretarzowi podlegają:


Wydział Administracyjno-Organizacyjny,



Referat Spraw Obywatelskich,



Urząd Stanu Cywilnego,



Biuro Rady Miejskiej,



Straż Miejska.

Burmistrz Łomianek wyznaczył Sekretarza na pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
w Urzędzie Miejskim w Łomiankach zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych.
Burmistrz Łomianek wyznaczył Sekretarza jako osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów
z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie zadań publicznych zależnych
od systemów informacyjnych, realizowanych przez jednostki jemu podległe lub przez niego
nadzorowane zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
Burmistrz

Łomianek

wyznaczył

Sekretarza

jako

koordynatora

dostępności,

zgodnie

z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
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II. Realizacja polityk, programów i strategii
Strategia Rozwoju Gminy Łomianki
Strategia Rozwoju Gminy Łomianki opracowana została przez Zespół ekspertów powołany
Zarządzeniem Burmistrza Łomianek nr RKA.0050.135.2015 z dnia 31/08/2015, (Uchwała Nr XIV/ 177/
2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Łomianki na lata 20162030”). Docelowa wizja Strategii została określona jako "Łomianki - idealne miejsce do mieszkania,
pracy, i wypoczynku w warszawskim obszarze funkcjonalnym". Na potrzeby realizacji Strategii
opracowano 5 celów strategicznych i odpowiadające im cele operacyjne. Celom operacyjnym
przypisano szczegółowe programy operacyjne, w ramach których zaprogramowano konkretne
zadania realizacyjne. W 2020 r. w Gminie Łomianki prowadzono szereg działań zmierzających
do realizacji poszczególnych celów strategicznych:
1. Efektywna przestrzenno-gospodarcza integracja Łomianek z WOF i OM


Usprawnienie komunikacji indywidualnej i publicznej z Warszawą, w tym promowanie transportu
niskoemisyjnego w

dojazdach

do

Warszawy (ścieżki rowerowe,

tramwaj,

autobusy

niskoemisyjne) - przykładowe działania operacyjne realizowane w ramach celu: kompleksowy
remont i budowa głównych dróg w gminie - ul. Fabryczna, poprawa dostępności komunikacji
zewnętrznej, modernizacja istniejących i budowa nowych ciągów pieszych oraz nieustanna
wymiana taboru Komunikacji Miejskiej Łomianki.


Pełna integracja społeczna, gospodarcza i przestrzenna gminy z aglomeracją warszawską
i w ramach WOF, w tym przy wykorzystaniu środków UE oraz instrumentu planowanego
"warszawskiego powiatu metropolitalnego" - przykładowe działania operacyjne realizowane
w ramach celu: pozyskiwanie środków UE w ramach instrumentu ZIT WOF, skuteczne negocjacje
z m. st. Warszawa w zakresie rozwiązywania problemów infrastrukturalnych, głównie
transportowych, prowadzenie prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru
funkcjonalnego "Warszawa Zachód" - Gmina Łomianki jako Lider Partnerstwa z Gminami:
Izabelin, Stare Babice, Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Zakroczym, Jabłonna, ścisła współpraca
z Dzielnicą Białołęka m. st. Warszawy.



Udział gminy w pracach dotyczących rozwiązywania ponadlokalnych i lokalnych problemów
transportowych w obszarze metropolitalnym - przykładowe działania operacyjne realizowane
w ramach celu: prace w ramach stowarzyszenie "Metropolia Warszawa", udział w konferencjach
i spotkaniach roboczych dotyczących infrastruktury drogowej w obszarze metropolitalnym,
współpraca z partnerami w ramach prac dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla
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obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód", dyskusje dotyczące opracowania koncepcji budowy
buspasa, rozmowy dotyczące budowy fragmentu trasy S7 i węzłów komunikacyjnych na terenie
gminy.


Zintegrowana w układzie metropolitalnym promocja Łomianek w bezpośrednimi dalszym
otoczeniu - przykładowe działania operacyjne realizowane w ramach celu: aktywny udział gminy
we wspólnych projektach skierowanych do mieszkańców WOF, w tym głównie dzieci i młodzieży
oraz seniorów, wykorzystanie potencjału społecznego aglomeracji warszawskiej, w tym
współpraca z instytucjami miejskimi oraz z warszawskimi organizacjami społecznymi w zakresie
kultury, sportu, rekreacji, wykorzystanie potencjału środowiskowego KPN i Doliny Wisły dla
rozwoju turystyki weekendowej dla mieszkańców aglomeracji, zintegrowana promocja
turystyczna gminy w ramach WOF.

2. Konsekwentne likwidowanie zapóźnień w rozwoju infrastruktury


Infrastruktura techniczna dopasowana do potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców, w tym
w szczególności: infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna, drogowa, odwodnieniowa,
energetyczna-przykładowe działania operacyjne realizowane w ramach celu: konsekwentna
rozbudowa sieci sanitarnej (ul. Rolnicza, Wiślana, Fabryczna), termomodernizacja obiektów
publicznych - opracowanie audytów energetycznych budynków oświaty, opracowanie
dokumentacji technicznej, promowanie wymiany pieców grzewczych w gospodarstwach
domowych,

wykorzystanie

energii

z

OZE,

prowadzenie

punktu

konsultacyjno–

informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.


Baza sportowo-rekreacyjna dostosowana do wysokich wymagań mieszkańców, zapewniająca
wysokiej jakości różnorodne usługi dla każdej grupy wiekowej mieszkańców - przykładowe
działania operacyjne realizowane w ramach celu: modernizacja i budowa placów zabaw,
siłowni zewnętrznych, budowa bieżni sportowej na boisku przy ICDS.



Dobrze rozwinięta i nowoczesna baza dla rozwoju działalności kulturalnej - przykładowe
działania operacyjne realizowane w ramach celu: rozwój oferty kulturalnej w sołectwach,
stała modernizacja obiektów kultury, poprawa wyposażenia obiektów kultury, wzbogacenie
oferty kulturalnej dla mieszkańców, koncepcje nowych festiwali i wydarzeń kulturalnych dla
mieszkańców.



Nowoczesna i odpowiadająca oczekiwaniom mieszkańców baza techniczna systemu oświaty
i wychowania, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej - przykładowe działania operacyjne
realizowane w ramach celu: rozbudowa, modernizacja i remonty bazy oświatowej
i wychowania (szkoła podstawowa w Sadowej, przedszkole przy ul. Piaskowej), ciągła
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komputeryzacja i informatyzacja szkół gminnych, wszechstronne i aktywne działania OPS
z zakresu pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym, poprawa dostępu do świadczeń
zdrowotnych.


Zapewnienie odpowiedniej ochrony cennych przyrodniczo terenów i krajobrazowych wokół
KPN i Doliny Wisły - przykładowe działania operacyjne realizowane w ramach celu: ochrona
cennych przyrodniczo terenów Doliny Łomiankowskiej i sąsiedztwa KPN, uszczelnianie
systemu gospodarowania odpadami, akcje edukacyjne, nowe koncepcje zazieleniania terenu
Gminy Łomianki, prace koncepcyjne dotyczące Strugi Dziekanowskiej i pomysłów na jej
rewitalizację.



Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego w gminie-przykładowe działania operacyjne
realizowane w ramach celu: budowa systemu gminnego monitoringu, poprawa
bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa w zakresie
zagrożenia

przestępstwami,

poprawa

bezpieczeństwa

pieszych

na

najbardziej

niebezpiecznych przejściach dla pieszych, plan kontynuacji działań w tym kierunku.


Uregulowana i odpowiadająca potrzebom mieszkańców sytuacja mieszkaniowa przykładowe działania operacyjne realizowane w ramach celu: tworzenie gminnego zasobu
mieszkań socjalnych, prowadzenie prac projektowych dotyczących budowy nowych
budynków komunalnych oraz modernizacji już istniejących.



Kompleksowa informatyzacja gminnych placówek publicznych, rozwój sieci światłowodowej
w gminie - przykładowe działania operacyjne realizowane w ramach celu: zakup serwerów,
projektowanie budowy sieci bezprzewodowego internetu.



Dostępne i funkcjonalne obiekty administracji samorządowej (koncepcja rozbudowy Urzędu
Miejskiego), funkcjonalna, uporządkowana i estetyczna przestrzeń publiczna w gminie przykładowe działania operacyjne realizowane w ramach celu: wzmocnienie funkcji centrum
gminy, dbałość o czystość gminy, ochrona cennych przyrodniczo obszarów, budowa nowych
terenów zielonych (Oaza ptasia przy ul. Spokojnej), rozpoczęcia prac nad przedsięwzięciem
budowy nowej siedziby urzędu miejskiego w Łomiankach.

3. Skuteczne zarządzanie publiczne, wzrost konkurencyjności, innowacyjności, dywersyfikacja
i rozwój bazy ekonomicznej
Przykładowe działania operacyjne realizowane w ramach celu: wysoka konkurencyjność gospodarcza
gminy w OMW, wysoka atrakcyjność turystyczna (turystyka weekendowa), dostosowanie gminnego
rynku pracy do potrzeb lokalnej i regionalnej gospodarki, efektywne i skuteczne zarządzanie
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publiczne w gminie, aktywne wykorzystanie środków zewnętrznych, głównie krajowych ze względu
na prace przygotowawcze UE perspektywy finansowej 2021-2027.
4. Niskoemisyjna i zrównoważona Gmina Łomianki
Powszechne, racjonalne i dostosowane do potrzeb wykorzystanie OZE w obiektach publicznych
i prywatnych, wspieranie wymiany urządzeń grzewczych, kompleksowa termomodernizacja obiektów
publicznych, skuteczne wdrażanie i realizacja celów PGN, szeroka promocja idei wykorzystywania
OZE, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, prowadzenie gminnego punktu
konsultacyjno–informacyjnego programu Czyste Powietrze.

5. Wyzwolenie energii społecznej mieszkańców, aktywizacja społeczności lokalnych, aktywne
rozwiązywanie problemów społecznych
Aktywni i zaangażowani społecznie mieszkańcy i organizacje pozarządowe, skuteczne wykorzystanie
i wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w celu rozwiązywania problemów społecznych,
trwałe ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego grup zagrożonych patologiami i bezrobociem,
dbałość o aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, wysoka jakość gminnego systemu oświatowego,
aktywni i zaangażowani społecznie seniorzy. Gmina Łomianki jest w trakcie osiągania najważniejszych
wyzwań stojących przed Gminą do 2030 roku, wskazanych w Strategii, m.in. 100% zwodociągowania
i 90% skanalizowania obszaru gminy, odbioru ścieków z całego obszaru gminy, budowa
nowoczesnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach, podniesienie standardu wszystkich ulic gminnych,
rozwój autobusowej komunikacji publicznej, również tej niskoemisyjnej, rozbudowa układu
turystycznych dróg rowerowych, budowa placów zabaw i siłownie zewnętrzne.

Działalność w zakresie telekomunikacji
Jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać działalność w zakresie telekomunikacji
na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 ze zm.). Zasady wykonywania działalności w zakresie
telekomunikacji zostały uregulowane w rozdziale 2 ww. ustawy. Świadczenie przez gminę usług
zapewniających dostęp do Internetu jej mieszkańcom podlega daleko idącym ograniczeniom z uwagi
na ustawowy zakres działalności gminy. JST może prowadzić działalność telekomunikacyjną
polegającą na dostarczeniu szerokopasmowego Internetu wszędzie tam, gdzie nie opłaca się to
inwestorom prywatnym lub gdzie jest potrzeba przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
Podstawowym warunkiem świadczenie usług komunikacyjnych przez samorząd jest niezakłócanie
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konkurencji
i stosowanie się do zapisów ustawy Prawo telekomunikacyjne. Działalność telekomunikacyjna
i budowa sieci stanowi zadanie własne gminy, finansowane ze środków własnych. Do rozpoczęcia
działalności w tym zakresie konieczna jest przede wszystkim uchwała, która została podjęta w dniu
24 października 2019 roku – uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie
przystąpienia Gminy Łomianki do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
Uchwała Rady Miasta została podjęta na wniosek Burmistrz Łomianek, ponieważ w 2019 roku Gmina
Łomianki pozyskała środki finansowe w formie bonów na budowę ogólnodostępnych punktów
dostępowych szerokopasmowego Internetu. Środki zostały pozyskane na poziomie KE w ramach
WiFi4EU oraz krajowym z programu Polska Cyfrowa. Oba projekty zostały skutecznie zrealizowane
w 2020 roku. W 2021 r. na terenie całej gminy w miejscach użyteczności publicznej działały bezpłatne
punkty dostępu do szerokopasmowego Internetu - 11 zewnętrznych i wewnętrznych punktów
hotspot w ramach projektu „Publiczny internet dla każdego w Gminie Łomianki” oraz
12 zewnętrznych i wewnętrznych punktów hotspot w ramach projektu WiFi4EU.

Wybrane projekty
Od grudnia 2018 r. Gmina Łomianki pozyskała 21.083.146,32 zł dzięki wnioskom złożonym przez
obecną Burmistrz Łomianek. W 2021 r. pozyskano dofinansowanie na poniżej wymienione projekty.
1. Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego


Nazwa projektu: „Przebudowa bieżni przy boisku ICDS przy ul. Staszica w Gminie Łomianki”
Opis projektu: Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę nawierzchni 4 torowej bieżni
wraz z rozbiegiem do skoku w dal oraz przebudowę boiska do siatkówki wraz z wymianą tulei
montażowych do słupków. Nawierzchnię bieżni i boiska wykonano z poliuretanu, który jest
powszechnie

stosowanym

materiałem

w

budowie

nawierzchni

sportowych.

Jest to nawierzchnia syntetyczna, bezspoinowa, charakteryzująca się wysoką wytrzymałością
oraz wysokimi parametrami użytkowania. Ten rodzaj nawierzchni umożliwia zachowanie
odpowiedniego bezpieczeństwa i ochrony dla stawów, kości i poszczególnych części ciała
użytkowników. Upowszechnianie i stwarzanie możliwości do korzystania z każdej formy
ruchu w dobie współczesnej informatyzacji życia jest wartością nadrzędną. Gmina Łomianki
inwestując w infrastrukturę sportową stworzyła mieszkańcom alternatywę spędzania
wolnego czasu.
Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowiecki
Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.
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Planowana wartość przedsięwzięcia: 492 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 200 000,00 zł
Planowany termin realizacji zadania: 01.07.2021 r. – 31.12.2021 r.


Nazwa projektu: „Oaza ptasia przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki”
Opis projektu: Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę nowej zielonej przestrzeni
publicznej przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki. Planowana powierzchnia całkowita oazy
ptasiej wynosiła ok. 0,4585 ha. W ramach prac modernizacyjnych tego terenu zakładano
prace porządkujące, prace ziemne, nowe nasadzenia oraz propozycję oferty edukacyjnej
i rekreacyjnej dla mieszkańców. Plan rewitalizacji terenu zakładał nowatorskie podejście
do planowania i kreowania nowych zielonych przestrzeni:


Etap badań i inwentaryzacji ornitologicznej, herpetofauny, entomologicznej
i drobnych ssaków,



Etap projektowania przestrzeni dopasowanej do wyników inwentaryzacji w celu
zwiększenia bioróżnorodności, wzbogacenia bytowania zastanych gatunków roślin
i zwierząt, siedlisko gniazdowania i żeru, dobór nasadzeń będzie opierał się na
roślinach z potencjalnych siedlisk nadwodnych,



Etap realizacji - w ramach prac związanych z tworzeniem nowego terenu zielonego
planuje się strefy: otuliny drzew – łęg, ols, strefę bagienną – z trawami, np. turzycami
(funkcja retencyjna i oczyszczania wody opadowej plus budowa ogrodu
deszczowego), budowę pomostu z punktami edukacyjnymi i widokowymi na strefę
bagienną, strefę oazy ptasiej w siedlisku łęgowym i niskiego grądu oraz budowę
ścieżki spacerowej z ławkami i małą architekturą wzbogaconą nasadzeniami
z kwitnącymi krzewami. Drzewa będą pełniły rolę biofiltra w oczyszczaniu wód
opadowych i mikroretencji. Tylko w strefie mikroretencji będzie wprowadzony ruch
turystyczny (pomost wyniesiony z 3 punktami widowymi wyposażonymi w tablice
edukacyjne.

Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.
Planowana wartość przedsięwzięcia: 250 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 125 000,00 zł
Planowany termin realizacji zadania: do 16.11.2021 r.
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Nazwa projektu: „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Łomianki”

Opis projektu: Zakres rzeczowy zadania obejmował pełną inwentaryzację wszystkich źródeł ciepła
w lokalach i budynkach na terenie Gminy Łomianki. Zadanie zostało zrealizowane poprzez
zewnętrznego wykonawcę, który został wyłoniony w wyniku procedury przetargowej.
Inwentaryzacja przeprowadzona metodą wywiadu bezpośredniego poprzez ankietyzację
użytkowników lokali i budynków przy okazji bezpośredniego kontaktu z ankieterem. Ta sytuacja
wykorzystana została również do przeprowadzenia swoistej kampanii edukacyjnej mieszkańców,
do której zobligowano wykonawca przedsięwzięcia – podczas spotkań z mieszkańcami ankieterzy
przedstawiali główne założenia uchwały antysmogowej, informację dot. wymiany źródeł ciepła,
poprawy efektywności energetycznej budynków, termomodernizacji budynków oraz promowali
Gminny Program Wymiany Pieców funkcjonujący w Gminie Łomianki. W ramach realizacji
zadania stworzono interaktywną mapę gminy oraz elektroniczną bazę danych. Dzięki tym
narzędziom w stosunkowo prosty sposób gmina będzie mogła corocznie prowadzić aktualizację
informacji i na bieżąco informować mieszkańców o skali problemu w Gminie Łomianki oraz
o sukcesywnej poprawie sytuacji. W ramach zadania przeprowadzono szkolenie dla
3 pracowników Urzędu Miejskiego z zakresu obsługi bazy danych oraz interaktywnej mapy gminy.
W ramach zadania sporządzono raport końcowy z przeprowadzonej inwentaryzacji.
Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.
Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia: 250 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 125 000,00 zł
Planowany termin realizacji zadania: do 16.11.2021 r.


Nazwa projektu: „Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki”
Opis projektu: Zakres rzeczowy zadania obejmował doposażenie placu zabaw w sołectwie
Dziekanów Leśny. Zakres ten jest kolejnym etapem większego przedsięwzięcia projektu wiaty
z pomieszczeniem gospodarczym, elementów małej architektury i boisk w istniejącym
zespole rekreacyjno-sportowym w Dziekanowie Leśnym. W ramach zadania zakupiono
i zamontowano trzyelementową trampolinę terenową oraz doposażono siłownię plenerową
o

3

elementy

do

ćwiczeń

–

wahadło+biegacz+twister,

odwodziciel+słup+stepper

oraz wahadło+słup+wahadło.
Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia: 35 000,00 zł
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Przyznane dofinansowanie: 10 000,00 zł
Planowany termin realizacji zadania: do 30.09.2021 r.


Nazwa projektu: „Budowa Przedszkola przy ul. Piaskowej w Łomiankach”
Opis projektu: Nowe przedszkole miejskie w Łomiankach zaplanowane jest jako
dwukondygnacyjny budynek. Na parterze znajdą się: trzy sale dla dzieci, sala wielofunkcyjna,
szatnia, zaplecze kuchenne, pomieszczenie gospodarcze i techniczne. Z kolei na piętrze
zaprojektowano trzy sale dla dzieci, pomieszczenia do pracy indywidualnej z dziećmi,
pomieszczenia administracji oraz gabinet lekarski. Obok budynku powstanie plac zabaw
z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W ramach inwestycji powstaną także m.in.
przyłącza wody i kanalizacji, a także parking dla samochodów, ogrodzenie i wjazdy.
W placówce będzie się uczyć nawet 150 dzieci w 6 grupach.
Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia
zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.
Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia: 6 500 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 375 000,00 zł
Planowany termin realizacji zadania: 26.08.2021r - 30.06.2023 r.

2. Środki krajowe


Fundusz Solidarnościowy
Nazwa programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
Opis zadania: Program realizowany dla 18 osób niepełnosprawnych (w tym dla 12 dzieci
niepełnosprawnych do 16 roku z życia , dla 4 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności

i

dla

2

osób

z

orzeczeniem

o umiarkowanym

stopniu

niepełnosprawności). W ramach Programu zostało zatrudnionych 15 asystentów z czego 14
z nich zostało wskazanych przez uczestnika Programu, a 1 osoba została rekrutowana przez
OPS spośród osób spełniających warunki określone w Programie.
Usługi asystencji osobistej będą polegały na:


wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;



wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez
uczestnika miejsca;



załatwianiu spraw urzędowych;



korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
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zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
lub przyprowadzaniu ich z niej.

Projekt sfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia: 390 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 390 000,00 zł
Planowany termin realizacji zadania: 05.05.2021 r. - 31.12.2021 r.


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Nazwa projektu: „Rozbudowa ulicy Sierakowskiej na odcinku ulicy Kolejowej do ulicy
Warszawskiej wraz z infrastrukturą w gminie Łomianki”
Opis projektu: W ramach przebudowy ulicy Sierakowskiej na odcinku ulicy Kolejowej do ulicy
Warszawskiej poza zmianą nawierzchni drogi zostanie wybudowana ścieżka rowerowa oraz
chodnik, oznakowanie, zjazdy indywidualne do posesji oraz publiczne. Projekt zakłada
również

budowę

odwodnienia

(skrzynki

rozsączające)

oraz

przebudowę

sieci

elektroenergetycznej i sanitarnych.
Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia: 2 817 744,50 zł
Przyznane dofinansowanie: 1 408 872,25 zł
Planowany termin realizacji zadania: do 31.08.2022 r.
3. Wydarzenia kulturalne


Wsparcie Inicjatyw – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Nazwa wydarzenia: „Historyczna gra miejska”
Opis wydarzenia: Przedsięwzięcie „Historyczna gra miejska” w charakterze rajdu miejscami
pamięci wydarzeń kierowane jest do mieszkańców Gminy Łomianki i wszystkich
zainteresowanych tematyką historii Polski, w szczególności terenów obecnej Gminy
Łomianki. W 2021 roku obchodzimy 82. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz 77.
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nowoczesna forma warsztatów historycznych
ma zainteresować odbiorców tematem przeszłości, zainspirować postawą patriotyczną
pokoleń walczących o Niepodległość Polski oraz przekazać najważniejsze informacje o treści
historycznej i patriotycznej mieszkańcom Gminy Łomianki. Zadaniem przedsięwzięcia jest
wykształcenie u młodych odbiorców spójnej wizji naszej przeszłości, z logicznym ciągiem
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wydarzeń natury przyczynowo-skutkowej. Wielu napływowych mieszkańców nie jest
świadoma historii i wydarzeń jakie miały miejsce w podwarszawskich Łomiankach.
Do realizacji przedsięwzięcia zaprosiliśmy firmę Historia Wczoraj i Dziś, która zajmuje się
organizacją tego typu wydarzeń historycznych i patriotycznych, dysponuje grupami
rekonstrukcyjnymi wyposażonymi w

standy historyczne, repliki pojazdów, modele

samolotów, umundurowanie, samochody pancerne. Wykonawca realizuje zadania w ramach
uświetnienia i krzewienia polskich wartości, obyczajów, historii oraz szerzenia postaw
patriotycznych a także uświadamia społeczeństwu o nieznanych aspektach historii swojej
ojczyzny w walkach o niepodległość.
Organizacja „Historycznej gry miejskiej”, poza głównym celem upamiętniania wydarzeń
historycznych mających miejsce na terenach obecnej Gminy Łomianki, przyczyni się do
zwiększenia popularności i atrakcyjności polskiej wojskowości, kształtowania świadomości
historycznej w szczególności młodzieży i dzieci.
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 60 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 15 000,00 zł
Termin realizacji zadania: 26.09.2021 r.

Prowadzenie Gminnego Punktu Informacyjno–Konsultacyjnego w Gminie Łomianki w 2021 r.
W drugiej połowie 2021 roku został otwarty Punkt Konsultacyjno–Informacyjny Programu Czyste
Powietrze. Na szeroką skalę promujemy działania oraz możliwości, jakie daje nam Program. Punkt
konsultacyjny działa poza Urzędem Gminy, co jak się okazuje, jest dużym ułatwieniem dla
mieszkańców. W czerwcu 2021 r. odbyły się dwa spotkania informacyjne promujące Program.
We wrześniu 2021 r. Program Czyste Powietrze działał jako Punkt Mobilny konsultując na trzech
piknikach rodzinnych. Mieszkańcy przy każdym spotkaniu z urzędnikiem mieli możliwość omówienia
swoich potrzeb i dostosowania oferty programu pod siebie. Odwiedziliśmy kilka placówek
oświatowych edukując przy tym dzieci poprzez specjalnie zakupioną dedykowaną grę planszową
„Czyste Powietrze” oraz kolorowanki tematyczne. Ceniąc sobie uwagi mieszkańców oraz ich
rzeczywiste

potrzeby,

odwiedziliśmy

mieszkańców,

oferując

im

możliwości

skorzystania

z dofinansowania. Jesienią, podczas spotkań sołeckich mobilny Punkt Programu był obecny promując
i zachęcając do skorzystania z dofinansowania. Czyste Powietrze zakłada możliwość wymiany starego
nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, ekologiczne źródło ogrzewania tj. piec
gazowy czy pompa ciepła. Dodatkowo w ramach jednego wniosku mieszkańcy mogą ubiegać się o
dofinansowanie termomodernizacji budynku, która zakłada wymianę drzwi zewnętrznych, okien oraz
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elewację. Mieszkańcy, którzy posiadają nowoczesne źródło ogrzewania również mogą skorzystać
z dofinansowania

na

prace

termomodernizacyjne.

Z

danych

wynika,

że Program Czyste Powietrze cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Łomianek.
Efektem działania Punktu Programu Czyste Powietrze jest przeprowadzenie 120 konsultacji
z mieszkańcami oraz 16 złożonych wniosków o dofinansowanie w 2021 r. Program ten obejmuje
najbiedniejszych mieszkańców, którzy w ciągu roku nie przekroczyli 100 tys. zł dochodu rocznie.
Od grudnia 2021 r. punkt Konsultacyjno–Informacyjny znajduje się w Galerii Łomianki ul. Brukowa 25,
05-092 Łomianki / lokal Współdzielnia. Działa w godzinach: Poniedziałek 14.00 – 18.00, Czwartek
13.00 – 16.00, Piątek 13.00 – 16.00

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Jest to zadanie administracji centralnej wykonywane
przez jednostki samorządu terytorialnego – gminy. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli
gospodarstwo domowe posiada źródło ciepła zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie
deklaracji mieszkańcy mają 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r.,
mieszkańcy składają deklarację w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. W 2021 zostało
złożonych około 1500 deklaracji, z czego około 1000 deklaracji za pośrednictwem Urzędu Miejskiego
w Łomiankach.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
W gminie obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Łomianki, przyjęte uchwałą Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 sierpnia
2015 r.
17 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Łomiankach przyjęła Uchwałę Nr XXXII/286/2020 w sprawie oceny
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Łomianki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
25 lutego 2021 r. Rada Miejska w Łomiankach przyjęła Uchwałę Nr XXXV/309/2021
w sprawie przystąpienia do

sporządzenia zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki.
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
W 2021 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Łomiankach jeden miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego:


miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Sadowej Południe w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze (Uchwała L/415/2021 Rady
Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2021 r.)

W 2021 roku przystąpiono do sporządzenia lub zmiany trzynastu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego:
1

Uchwała Nr XLII/359/2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

2

Uchwała Nr XLII/360/2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

3

Uchwała Nr XLIV/367/2021

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Staszica-Konarskiego”
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Sadowa Południe”
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

Rady Miejskiej w Łomiankach zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 973/5
z dnia 30 września 2021 r.
4

Uchwała Nr XLIV/368/2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 września 2021 r.

5

Uchwała Nr XLVI/381/2021

w mieście Łomianki – obręb ew. 143205_4.0005
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru części osiedla
Łomianki Powstańców i części sołectwa Łomianki Chopina
między ul. Rolniczą i Al. Chopina
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

Rady Miejskiej w Łomiankach zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 759/16
z dnia 28 października 2021 r. w Dziekanowie Polskim – obręb ew. nr 143205_5.0005
6

Uchwała Nr XLVI/382/2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 października 2021 r.

7

Uchwała Nr XLVI/383/2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 października 2021 r.

8

Uchwała Nr XLVI/384/2021

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 61/9,
61/11 i 61/12, obr. 4.0003 w Łomiankach oraz działki nr 437/2,
obr. 4.0005 w Łomiankach
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Podróżna”
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
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Rady Miejskiej w Łomiankach zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część I
z dnia 28 października 2021 r.
9

Uchwała Nr XLVI/385/2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 października 2021 r.

10 Uchwała Nr XLVII/396/2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 25 listopada 2021 r.
11 Uchwała Nr L/413/2021

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część II
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Południe”
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

Rady Miejskiej w Łomiankach planu
z dnia 21 grudnia 2021 r.
12

zagospodarowania

przestrzennego

obszaru

Kępy

Kiełpińskiej
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

Uchwała Nr L/414/2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2021 r.

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej
części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla
Łomianki Pawłowo część A

13 Uchwała Nr L/416/2021

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

Rady Miejskiej w Łomiankach planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej
z dnia 21 grudnia 2021 r.

części sołectwa Łomianki Dolne – etap I

Na koniec 2021 r. w gminie obowiązywały 43 plany miejscowe ze zmianami o powierzchni 2704 ha.
W trakcie opracowywania (nie licząc przystąpień z 2021 r.) były 4 plany miejscowe.
Odstąpiono od sporządzenia dwóch planów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Chopina

jednostka

A”

(Uchwała

Nr

XXXVIII/318/2021

Rady

Miejskiej

w Łomiankach z dnia 22 kwietnia 2021 r.) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Kiełpin

(Uchwała

Nr

XLVI/380/2021

Rady

Miejskiej

w Łomiankach z dnia 28 października 2021 roku).
W wieloletnim programie sporządzania i uchwalania planów miejscowych stanowiącym element
przygotowanej Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Łomianki w okresie 2016 2019 (Kadencja 2019–2023) za najistotniejsze uznano dokończenie sporządzenia planów
miejscowych będących w

trakcie

sporządzania

oraz sporządzenie miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, dla których w wyniku wydanych rozstrzygnięć
nadzorczych Wojewody Mazowieckiego oraz wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie stwierdzono nieważność.
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Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
Dnia 22 marca 2021 r. Zarządzeniem WAO.0050.67.2021 Burmistrza Łomianek w sprawie przyjęcia
planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łomianki na lata 2021-2023, przyjęto
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Łomianki na lata 2021-2023. W celu realizacji
programu powyższego planu wykonano następujące czynności:
1. Pozyskiwanie nieruchomości do zasobu
Do zasobu nieruchomości gminnych należą działki stanowiące własność Gminy Łomianki, które nie
zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz działki będące przedmiotem użytkowania wieczystego
gminy. W 2021r. na podstawie:
1. Umów cywilnych pozyskano 72 działki,
2. Decyzji komunalizacyjnych wydawanych przez Wojewodę Mazowieckiego pozyskano
17 działek,
3. Decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej wydawanych przez Starostę Powiatu
Warszawskiego Zachodniego pozyskano 52 działki,
4. Decyzji podziałowych wydanych na wniosek osób fizycznych i prawnych pozyskano
94 działki,
5. Decyzji wywłaszczeniowych wydanych przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego
pozyskano 5 działek,
6. Spraw sądowych pozyskano 1 działkę,
7. Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów
i budynków pozyskano 3 działki.
Stan zasobu na dzień 31 grudnia 2021r. to 2106 działek o łącznej powierzchni 135,0068 ha.
2. Udostępnianie nieruchomości wchodzących w zasób nieruchomości Gminy Łomianki
W 2021r. podpisano 28 umów najmu oraz 2 umowy użyczenia nieruchomości należących do Gminy
Łomianki. Opłaty z tytułu powyższych umów, zostały ustalone zgodnie z zarządzeniem
Nr WAO.0050.245.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie ustalenia stawek
czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Łomianki
oraz stawki od opłaty jednorazowej z tytułu oddania nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Łomianki w użytkowanie, zmienionego zarządzeniem Nr WAO.0050.71.1.2020 Burmistrza Łomianek
z dnia 9 kwietnia 2020r. oraz na podstawie Zarządzenia Nr WAO.0050.212.2021 z dnia
18 października 2021r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów
będących własnością lub we władaniu Gminy Łomianki oraz stawki od opłaty jednorazowej z tytułu
oddania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łomianki w użytkowanie.
3. Przeprowadzanie kontroli wynajmowanych, dzierżawionych i użyczanych nieruchomości
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W 2021r w dniach od 25 października do 10 listopada przeprowadzono kontrolę nieruchomości
oddanych w najem, dzierżawę i użyczenie, których umowy obowiązywały do dnia przeprowadzenia
kontroli. Łącznie skontrolowano 25 nieruchomości.
4. Wykonywanie podziałów z urzędu, dotyczących wydzielenia działek pod drogi publiczne
W 2021r. w skutek działań podjętych przez gminę, dotyczących wydzielenia działek drogowych
podziałowi uległo 66 nieruchomości.
5. Składanie wniosków o zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących
własność lub współwłasność Gminy Łomianki
W 2021r. złożono 98 wniosków o wpis prawa własności lub współwłasności Gminy Łomianki do 159
działek.
6. Składanie wniosków o wszczęcie postępowań w celu wywłaszczenia nieruchomości
W 2021r. złożono 2 wnioski w sprawie wywłaszczenia na rzecz Gminy Łomianki dwóch działek pod
drogę.
7. Nieodpłatne pozyskanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
W 2021r. złożono 4 wnioski o przekazanie na rzecz Gminy Łomianki nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa na łącznie 12 działek.
8. Regulacja nieruchomości pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia
13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
W 2021 r. złożono 17 wniosków o wydanie decyzji komunalizacyjnych regulujących stan prawny na
rzecz Gminy Łomianki do 29 działek drogowych.
9. Wykonywanie wycen nieruchomości należących do Gminy Łomianki
W 2021 r. sporządzono 6 wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Łomianki oddanych
w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym w celu aktualizacji opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego.

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminnym
Gmina posiada w mieszkaniowym zasobie komunalnym 83 lokale o łącznej powierzchni użytkowej
2 876,18 m² w budynkach stanowiących własność Gminy.
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Wykaz lokali stanowiących własność Gminy:
L.P

ADRES NIERUCHOMOŚCI

POWIERZCHNIA

LICZBA LOKALI

UŻYTKOWA LOKALI
1.

ul. T. Kościuszki 10

144,89 m²

3

2.

ul. Fabryczna 2A

993,30 m²

33

3.

ul. Warszawska73 (budynek szkoły)

30 m²

1

4.

ul. Pionierów 36

208,70 m²

4

5.

ul. M. Konopnickiej 48a

334,74 m²

7

6.

ul. Miła 1

96,10 m²

3

7.

ul. F. Akinsa 6 (budynek szkoły)

81,50 m²

2

8.

ul. M. Konopnickiej 65 bl. 9

123,4 m²

2

9.

ul. Fabryczna 2

592,25 m²

23

10

ul. Rolnicza 224

271,3 m²

5

Do zasobów komunalnych Gminy należą również niżej wymienione budynki użyteczności publicznej:
- świetlica miejska przy ul. Akacjowej 20 A,
- świetlica miejska przy ul. Parkowej 2,
- budynek komunalny jako klub sportowy KS Łomianki przy ul. Fabrycznej 48,
- budynek komunalny przy ul. Pionierów 38, z którego 14 najemców zostało relokowanych do innych
lokali ze względu na decyzję 197/21 z dnia 08.07.2021 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133.
Remonty:


w budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Łomiankach został wykonany remont pomieszczenia
sanitarnego o przeznaczeniu pralni na pomieszczenia z wydzielonymi natryskami oraz pralnią,



w budynku przy ul. Fabryczna 2 w Łomiankach zostały wyremontowane 4 lokale mieszkalne.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY
Do ubiegania się o najem lokali należących do zasobu mieszkaniowego gminy z wyłączeniem lokali
socjalnych mają prawo osoby pełnoletnie, które nie mają tytułu prawnego do innego lokalu, a ich
dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 100 % w gospodarstwie wieloosobowym, pozostające w trudnych warunkach
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mieszkaniowych; osoby uprawnione do lokalu zamiennego; osoby które opuściły dom dziecka
w związku z uzyskaną pełnoletniością i spełniają kryteria dochodowe opisane wyżej.
Do ubiegania się o najem lokali socjalnych mają prawo osoby pełnoletnie nie posiadające tytułu
prawnego do innego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 75% najniższej emerytury
w gosp. Jednoosobowym i 50 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym
Zasady polityki czynszowej:
Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji,
utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego
użytkowania, w tym opłaty za utrzymanie czystości, energie cieplną i elektryczną
Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania opłat
niezależnych od właściciela tj., opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody, odbiór nieczystości
płynnych oraz odbiór śmieci.
Czynsz jest płacony z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
Wykonywane uchwały:


Uchwała nr XXXVII/262/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki
czynszowej,



Uchwała nr XXXI/217/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wynajmu lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmieniona Uchwałą nr LII/389/2010
z dnia 29 czerwca 2010 r.,



Uchwała nr L/410/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomianki na lata 2022-2026

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego gminy
Podstawę prawną do tworzenia planów zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego (dalej:
planów transportowych) dla danego obszaru stanowi Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1371 z pózn. Zm.). Zgodnie z definicją użytą w ww.
ustawie gminne przewozy pasażerskie definiuje się, jako przewóz osób w ramach publicznego
transportu zbiorowego wykonywanego w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin
sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek międzygminny.
Gminy zlokalizowane w obrębie m. st. Warszawy wchodzą w skład obszaru funkcjonalnego
Warszawy, który rozumiany jest, jako spójna pod względem przestrzennym strefa oddziaływania
miasta, charakteryzująca się istnieniem powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów
urbanizacyjnych, wyróżniająca się z otoczenia i upodabniająca się pod pewnymi względami do
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głównego miasta (Warszawy). Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
gminy jest pojęciem stosunkowo nowym i zdecydowanie wykracza poza granice administracyjne
gminy. Głównym celem powstania takiego planu jest stworzenie założeń i rozwiązań dla
organizowania usług użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, którego
organizatorem jest gmina. Planowane usługi dla użytkowników powinny się charakteryzować
wysokim poziomem i cechować się jak największą dostępnością, zarówno przestrzenną, jak
i funkcjonalną – uwzględniającą potrzeby osób z grupy z ograniczeniami (tzw. dostępność plus).
Plan, na podstawie którego tworzony i organizowany jest publiczny transport zbiorowy stanowi
wypadkową zidentyfikowanych, uzasadnionych potrzeb oraz możliwości ich zaspokojenia przez
gminę, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, finansowych, technicznych i organizacyjnych.
Efektem dobrze opracowanego planu transportowego jest harmonijny rozwój obszaru objętego
planem i znaczne ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.
W tworzonych dzisiaj planach transportowych brane są pod uwagę nie tylko połączenia autobusowe,
kolejowe, tramwajowe, ale także rowery miejskie, hulajnogi miejskie, wypożyczalnie samochodów na
minuty. Współczesnego człowieka charakteryzuje wysoka mobilność i chęć przemieszczania się, która
wynika z rozwoju cywilizacyjnego i chęci poznawania i doświadczania.
Istotnym działaniem podejmowanym przez gminę w tym temacie w 2021 r. są prace przy
opracowaniu oraz wdrażaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru
funkcjonalnego Warszawa Zachód. Powstanie obszaru funkcjonalnego zostało poprzedzone wieloma
rozmowami z inicjatywy Gminy Łomianki. W skład obszaru wchodzą: Gmina Łomianki, Gmina Stare
Babice, Gmina Izabelin, Gmina Czosnów, Gmina Zakroczym, Gmina Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
Gmina Jabłonna. M. st. Warszawa opracowało swoją wersję planu pn. Plan Zrównoważonego
Rozwoju Transportu Zbiorowego, który odnosi się także do gmin ościennych. Dokument powstał jako
tradycyjny plan transportowy. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej odpowiada na problemy
związane z transportem w sposób bardzie efektywny. Powstaje jako rezultat strukturalnego procesu
obejmującego analizę stanu obecnego, budowanie wizji, ustanawianie celów, dążeń, dobór polityk
i działań technicznych, gdzie równie istotną rolę odgrywa aktywne komunikowanie, monitoring oraz
ocena podjętych działań. W 2021 r. ogłoszone zostały przetargi na opracowanie dokumentu dla
obszaru funkcjonalnego Warszawa Zachód, które dwukrotnie unieważniano ze względu na
niewystarczające środki finansowe zabezpieczone przez gminy względem ofert, które zostały złożone.
Partnerstwo poszukuje obecnie środków zewnętrznych na sfinansowanie swojego zamierzenia.

28

Poniższa tabela przedstawia zasadnicze różnice w kwestii podejścia do planowania.
Tradycyjne Planowanie Transportu

Planowanie Zrównoważonej
Mobilności Miejskiej

Skoncentrowanie na ruchu

 Skoncentrowanie na ludziach

Podstawowe cele: płynność i prędkość

 Podstawowe cele: dostępność i jakość życia,

ruchu

zrównoważenie, jakość gospodarki, równość
społeczna, zdrowie oraz jakość środowiska

Skoncentrowanie na środkach transportu

 Zbilansowany rozwój wszystkich właściwych
środków transportu i przejście w kierunku
bardziej ekologicznych i zrównoważonych
środków transportu

Skoncentrowanie na infrastrukturze

 Zintegrowany zestaw działań dla osiągnięcia
efektywnych kosztowo rozwiązań

Sektorowy dokument planistyczny

 Sektorowy dokument planistyczny, który jest
spójny i komplementarny z powiązanymi
obszarami polityki rozwoju (takimi jak
planowanie przestrzenne, usługi społeczne,
zdrowie, egzekucja prawa, i inne)

W odniesieniu do granic administracyjnych

 Powiązanie z obszarem funkcjonalnym
bazującym na między innymi dojazdach do pracy

Domena inżynierów ruchu

 Interdyscyplinarne zespoły planistyczne

Planowanie przez ekspertów

 Planowanie z udziałem interesariuszy
z wykorzystaniem przejrzystego i opartego
o konsultacje podejścia

Ograniczona ocena wpływu

 Regularne monitorowanie i ocena wpływu na
potrzeby wyciągania wniosków i poprawy
procesu

Program opieki nad zabytkami
Gmina Łomianki nie posiada gminnego programu opieki nad zabytkami. Zgodnie z art. 22 ust 5
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
282 z późn. zm.) w 2020 r. Burmistrz Łomianek uzyskał opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego
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Konserwatora Zabytków w sprawie utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Łomianek wraz
ze zbiorem kart adresowych obiektów wskazanych do ujęcia w ewidencji.

Program Ochrony Środowiska
z perspektywą na lata 2021-2024

dla

Gminy

Łomianki

na

lata

2016-2020

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łomianki na lata 2016–2020 z perspektywą na lata 20212024” został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 t.j. ze zm.) jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony
środowiska w gminie.
Celem sporządzenia Programu Ochrony Środowiska jest realizacja przez jednostki samorządu
terytorialnego polityki ochrony środowiska zgodnie z założeniami najważniejszych dokumentów
strategicznych i programowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. POŚ powinny
stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem i być spójne ze wszystkimi
dokumentami dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska na szczeblu danej jednostki samorządu
terytorialnego.
Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gminy
Łomianki, uwzględniając pierwszorzędnie kwestie związane z ochroną środowiska. Program zawiera
analizę stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy, na podstawie której określono cele, kierunki
i zadania wynikające z zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji. Wskazano
również źródła finansowania zaproponowanych działań oraz określono system realizacji Programu.
Polityka

ochrony

środowiska

to

stworzenie

warunków

do

działań

związanych

z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem czyli takim rozwojem gminy Łomianki, który
będzie

zarówno

z

rozwojem

gospodarczym,

rozwojem

ekonomicznymi

i rozwojem ekologicznym.


Liczba mieszkańców gminy Łomianki wykazuje stałą tendencję wzrostową. Gmina stanowi
atrakcyjne miejsce do osiedlania się.



Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy Łomianki również wzrasta. Teren jest
atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej m.in. ze względu na bardzo
dobre połączenie z Warszawą.



Teren gminy należy do strefy mazowieckiej, w której występują przekroczenia
niebezpiecznych związków: pyłów PM10 i PM2.5, benzo(a)pirenu oraz ozonu. W związku
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z tym, na terenie gminy powinny być realizowane zapisy programu ochrony powietrza dla
strefy mazowieckiej.


Ostatnie pomiary natężenia hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Łomianki
przeprowadzane w roku 2010 wskazały przekroczenia poziomów dopuszczalnych norm
poziomu hałasu, zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Największy udział w emisji hałasu ma
hałas komunikacyjny, związany m.in. z przebiegiem drogi krajowej nr 7 przez teren gminy,
oraz położeniem w sąsiedztwie Warszawy.



Na terenie gminy, podobnie jak na terenie całego województwa brak jest realnego
zagrożenia nadmiernym poziomem pól elektromagnetycznych.



Obszar gminy Łomianki znajduje się w większości w obrębie bezpośredniej zlewni Wisły
(zlewnia I rzędu).



Na terenie gminy Łomianki występują dwa nieeksploatowane złoża piasków – Łomianki
i Łomianki Dąbrowa.



Na terenie gminy występują zróżnicowane rodzaje gleb. Na terenie Łomianek nie występuje
punkt pomiarowy w ramach prowadzonego Monitoringu chemizmu gleb ornych Polski.



Na terenie gminy Łomianki zlokalizowany jest Gminny Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (GPSZOK). Poziom recyklingu odpadów komunalnych jest coraz
wyższy.



Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni gminy Łomianki ogółem wynosi
71,90 %. Występują formy ochrony przyrody, m.in. takie jak: obszary Natura 2000,
Kampinoski Park Narodowy, pomniki przyrody.



Teren gminy Łomianki narażony jest na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi oraz
podtopień.



Udział odnawialnych źródeł energii w bilansie gminy jest niewielki. Istnieje potencjał rozwoju
OZE opartej m.in. na energii słonecznej.

Zestawienie przeprowadzonych działań w 2021 roku w ramach Programu Ochrony
Środowiska
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Zgodnie z umową ROŚ.7031.14.2021 z dnia 09.06.2021 r.,
zakupiono od Gospodarstwa Ogrodniczego Agnieszka i Dawid
Koper z siedzibą w Wymysłowie 15 sadzonki następujących
kwiatów i ziół:

Zakup sadzonek kwiatów
i ziół



300 szt. sadzonek pelargonii rabatowej (mix kolorów)



300 szt. sadzonek niecierpka z grupy Sunpatiens (mix
kolorów)



300 szt. sadzonek begonii bulwiastej (mix kolorów



200 szt. sadzonek begonii z serii BIG (kolor czerwony)



300 szt. sadzonek surfinii (mix kolorów)



200 szt. sadzonek lawendy wąskolistnej



100 szt. sadzonek stokrotki afrykańskiej (kolor
fioletowy)



200 szt. sadzonek koleusa (mix odmian)



300 szt. sadzonek ziół mix
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
wyniosło 11.150,00 zł.
Wyżej wymienione sadzonki przekazywane były w dniu 20
czerwca 2021 r. podczas trwania ekologicznej imprezy
plenerowej (ekopiknik) mieszkańcom gminy.

01 lipca 2021 r. weszły w życie uchwały, które uzależniły naliczanie
opłaty
Wprowadzenie nowej metody
naliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

od średniomiesięcznego zużycia wody za ostatnie 12 miesięcy
w zabudowie jednorodzinnej:
1. Uchwała nr XXXII/289/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki .
2. Uchwała nr XXXII/290/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
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nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Jednakże w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia
11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz
ustawy o odpadach konieczne było dostosowanie prawa lokalnego
do

wymogów

ogólnopolskich.

Dlatego

też

w

dniu

9 grudnia przyjęte zostały poniższe uchwały Rady Miejskiej:
1. Uchwała

Nr

XLIX/402/2021

Rady

Miejskiej

w Łomiankach z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru
metody

ustalania

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi na terenie Gminy Łomianki.
2. Uchwała Nr XLIX/403/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia
9 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Uchwała

Nr

XLIX/404/2021

Rady

Miejskiej

w Łomiankach z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

dla

właścicieli

nieruchomości,

na

których

zamieszkują mieszkańcy.

Gminny Program Wymiany Pieców
Gminny Program Wymiany Pieców realizowany jest w gminie Łomianki od 2018 roku na podstawie
przyjętej Uchwały Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu
Wymiany Pieców oraz Uchwały Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019
roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Wymiany Pieców.
Celem programu jest wspieranie wymiany źródeł ciepła na terenie gminy. Zgodnie z uchwałą
nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno,
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które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012), muszą wymienić
je do końca 2022 roku, a użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 muszą wymienić
je do końca 2027 roku.
Gminny Program Wymiany Pieców wspiera ograniczanie tzw. niskiej emisji na terenie gminy Łomianki
na lokalnych zasadach i w zakresie dostosowanym do lokalnych potrzeb. Pomoc finansowa udzielana
jest w formie dotacji celowej. Wysokość takiej dotacji wynosi 70% rzeczywistych kosztów
kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 10000 złotych w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła
oraz nie więcej niż 7000 złotych w przypadku montażu źródła zasilanego gazem.
W 2021 roku na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na źródła ciepła zasilane paliwem
gazowym wypłacono 52 dotacje na łączną kwotę 357.261,81 zł . W 2021 r. złożono 61 wniosków,
z czego 5 wniosków nie spełniło warunków programu, 3 wnioskodawców zrezygnowało z realizacji
inwestycji, a w przypadku jednego wniosku nie doszło do podpisania umowy z powodu choroby
wnioskodawcy.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łomianki na
lata 2017–2020, z uwzględnieniem lat 2021-2024
Uchwałą Nr XXXV / 417 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 listopada 2017 roku został
przyjęty „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łomianki na
lata 2017–2020, z uwzględnieniem lat 2021-2024”. W ramach tego programu na terenie gminy
Łomianki została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Ww. działania
ujawniły obecność azbestu na terenie 321 posesji – 410 obiektów budowlanych.
Dnia 14 lipca 2020 roku weszła w życie Uchwała Nr XXVI/238/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach
w sprawie Regulaminu przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych
z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łomianki,
w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łomianki
na lata 2017–2020, z uwzględnieniem lat 2021-2024” zastępując dotychczas obowiązującą Uchwałę
Nr XXXV/418/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 listopada 2017 roku.
W ramach realizacji przedsięwzięcia, w 2021 roku

zrealizowano 29 wniosków o przyznanie

dofinansowania na usuwanie azbestu. Masa unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest
wyniosła w zakresie:


demontażu elementów zawierających azbest - 25,44 Mg,



odbioru odpadów zawierających azbest - 25,437 Mg.
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Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt
Gmina, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, wykonuje zadania publiczne, mające
na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, niezastrzeżone ustawami dla innych
podmiotów. Jednym z takich zadań własnych jest organizowanie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.
Źródłem prawa miejscowego regulującym kierunki polityki gminy wobec problemu bezdomności
zwierząt domowych jest Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje roczny termin obowiązywania
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności. Podyktowane
jest to skonkretyzowaniem treści programu z okolicznościami i warunkami panującymi w danym
roku, a nie nadawaniu mu charakteru sztywnych i ogólnych ram. Program ten zawiera elementy
wyszczególnione w ustawie o ochronie zwierząt, jako obligatoryjne. Ponadto, wskazuje sposób
postępowania w określonych sytuacjach oraz podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych
zadań. Poza tym program ten

wskazuje wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego

realizację jak i sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina
ze swojego budżetu. Program ten przyjmowany jest uchwałą rady gminy corocznie.
W roku budżetowym 2021 zaplanowano środki finansowe w wysokości, co najmniej 272 726,42 zł,
z czego:
1) 100 000,00 zł – zarezerwowano na umowę ze schroniskiem w ramach porozumienia między
Urzędem Miejskim w Łomiankach i m. st. Warszawa realizującym zadanie: „Odbiór i opieka
nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki” przez Schronisko dla bezdomnych
zwierząt „Na Paluchu”,
2) 43 140,60 zł – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt dokarmianych przez opiekunów
społecznych,
3) 53 550,00 zł – odławianie bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Łomianki oraz
zapewnienie całodobowej pomocy lekarskiej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt,
4) 41 850,01 zł – sterylizacja bądź kastracja kotów i psów oraz elektroniczna identyfikacja
zwierząt mieszkańców gminy Łomianki we wskazanym zakładzie leczniczym, z którym Gmina
zawarła stosowną umowę,
5) 24 185,81 zł – leczenie, sterylizacja bądź kastracja kotów wolno żyjących z terenu gminy
Łomianki we wskazanym zakładzie leczniczym, z którym Gmina zawarła stosowną umowę,
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6) 10000,00 zł – zadanie „Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”
w ramach realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
W 2021 na ww. zadanie wydatkowano:
1) 100000 zł – koszty realizacji umowy ze schroniskiem (odłowiono 32 psy i 35 kotów,
do schroniska dla bezdomych zwierząt,),
2) 44 855,00 zł – zostały zrealizowane 169 wniosków dotyczące sterylizacji/kastracji zwierząt
właścicielskich,
3) 18 081,68

zł – zostały zrealizowane 54 wniosków na realizację usług weterynaryjnych

u kotów wolno żyjących,
4) 56 140,46 zł – koszty zakupu karmy dla kotów wolno żyjących.
Elektroniczne znakowanie zwierząt:
- 59 szt. kotów wolno żyjących,
- 103 szt. zwierząt (tj. kotów i psów) należących do mieszkańców gminy Łomianki.

Wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt Burmistrz Łomianek w 2017 r. roku wydał decyzję
zezwalającą na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, do których zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28.04.2003 r. w sprawie wykazu
ras psów uznanych za agresywną zalicza się: amerykański pit bull terier, pies z Majorki (Perro de
Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
tosainu, rottweiler, akbash dog, anatoliankarabash, moskiewski stróżujący i owczarek kaukaski.
W 2021 r. wydano 1 zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej oraz 1 zezwolenie
na prowadzenie hodowli psa rasy uznawanej za agresywną.

Wydawanie decyzji o czasowym odebraniu właścicielowi zwierzęcia
Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zwierzę źle traktowane może być czasowo odebrane właścicielowi
lub opiekunowi na podstawie decyzji burmistrza.
W 2021 r. nie wszczęto postępowania w sprawie czasowego odebrania psów.

Usuwanie zwłok zwierzęcych
Zgodnie z art. 3 ust. 1. ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
"Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy".
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Wyżej wymieniona ustawa określa, iż zgodnie z:
1) art. 3 ust. 2 pkt 15 "zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych
zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność
w tym zakresie",
2) art. 3 ust. 2 pkt 16 tejże ustawy "Znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną
zwierząt".
Zgodnie z obowiązującą ustawą, w przypadku padłych bezdomnych zwierząt domowych organizacji
uprzątnięcia, transportu oraz utylizacji zwłok zwierząt bezdomnych nie musi realizować sama gmina.
Czynności wyżej wymienione jednostka może powierzyć do wykonywania przedsiębiorcy, któremu
w drodze umowy powierza się owe zadanie. Wyżej wymienione zadanie zostało przekazane przez
Gminę do realizacji firmie wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego. Od dnia 1 stycznia 2021
r. do dnia 31 grudnia 2021 r. firma Zbiornica Ekologia Andrzej Cabaj z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Paderewskiego 133A, świadczyła usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt
oraz uprzątnięcie i dezynfekcja miejsca zdarzenia.
W 2021 roku przeznaczono na ten cel 14 958,00 zł.

Program współpracy Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zasady współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi reguluje przyjmowany corocznie uchwałą
„Program współpracy Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”. Określa on zakres zadań przewidzianych do realizacji przez podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego. Mieszczą się w nim zadania m.in. z obszaru kultury, oświaty
i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu oraz profilaktyki i przeciwdziałania
narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Program dotyczy także działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz wspierania rodziny.
Corocznie Gmina wspiera realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Planowana w programie współpracy kwota wydatków na wspieranie zadań publicznych w 2021 roku
wynosiła 1 650 000,00 zł. Ogólna kwota przyznanych przez Gminę Łomianki dotacji wyniosła
1 284 910,00 zł.
W 2021 roku zostało dofinansowanych 75 zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym.
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Ustawę

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.
U. poz. 1842 z późn. zm.) niektóre organizacje nie miały możliwości zrealizować swoich zadań
w ramach przyznanych dotacji i zwróciły niewykorzystane środki. Kwota realnego dofinansowania
organizacji pozarządowych w 2021 roku wynosiła 1 258 778,93 zł.
Poniżej lista dofinansowanych organizacji:
Rozdział 75495
§2360 Przydzielono - przyznano 1 dotację - 10 000,00 zł;
Lp.
1

Podmiot
Ochotnicza Straż Pożarna
w Łomiankach

Nazwa zadania
Ratownictwo i ochrona ludności

Kwota
dotacji
10 000,00 zł

Rozdział 85154
§2360 Przydzielono - przyznano 21 dotacji - 559 700,00 zł;

Lp.

Podmiot

Stowarzyszenie "Lawendowe
1
Wzgórza"

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Zadanie nr 2 - Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym Realizacja Programu Rekomendowanego
"Unplugged"

10 000,00 zł

2

Klub Sportowy "Szermierz"
Łomianki

Szermierka pozalekcyjnie

12 000,00 zł

3

Stowarzyszenie Jachtklub
Łomianki

Żeglarstwo jako sposób na
przeciwdziałanie patologiom społecznym.

13 000,00 zł

4

Chorągiew Stołeczna Związku
Harcerstwa Polskiego

Harcerski system wartości jako forma
przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym w 2021 roku

30 000,00 zł

Rodzina w kajaku

10 000,00 zł

Walcz o swoje zdrowie 2

10 000,00 zł

Fundacja Promocji Rekreacji
"KIM"
6 Klub Sportowy Sidorenko Boxing
5

7

Chorągiew Stołeczna Związku
Harcerstwa Polskiego

8

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
,,Klub Sportowy Łomianki''

„Działając, krzewimy ideały i harcerski styl
życia w gminie łomianki”
Prowadzenie profilaktycznej działalności
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii
w szczególności dzieci i młodzieży,
prowadzenie systematycznych
pozalekcyjnych zajęć sportowych.

30 000,00 zł

180 000,00 zł
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9 KUMAMY

Warsztat ,,Rośnij w siłę'' dedykowany
rodzicom, chcącym wspierać swoje dzieci
w rozwijaniu kompetencji społecznoemocjonalnych + indywidualne
konsultacje.

10 Fundacja Byka Za Rogi

Wolontariat - kształtowanie postaw
poprzez pomoc innym

10 000,00 zł

11 Action Group

Osa Łomianki Siatkówka - zajęcia
ogólnorozwojowe z piłki siatkowej

26 000,00 zł

12 Łomiankowska Grupa Biegowa

Łomianki Łucznictwo

13 Akademia Sportowa Fit Camp

Prowadzenie zajęć sportowych
pozalekcyjnych dla dzieci jako forma
przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym.

20 000,00 zł

14 Fundacja Bonum Humanum

Nie dopalaj się - bo się spalisz.

20 000,00 zł

50 000,00 zł

80 000,00 zł

15

Uczniowski Klub Sportowy „V”
Łomianki

Organizacja i prowadzenie Treningów
pływackich dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Łomianki członków klubu UKS V
Łomianki jako forma przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym

16

Uczniowski Klub Sportowy „V”
Łomianki

Sportowe Łomianki

17 Klub Sportowy Nastula Club
18

3 000,00 zł

5 000,00 zł

Mistrzowie Łomianek - kontynuacja

9 000,00 zł

Interdyscyplinarny Klub Sportowy Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji
Łomianki
gimnastyki artystycznej

9 000,00 zł

19 Fundacja Jestem Mamą

Obudź w Sobie Szlachetnego Wojownika

15 000,00 zł

20 UKS Football Academy Łomianki
Fundacja Rozwoju Edukacji
21
i Sportu FREiS

Piłka nożna jako styl życia.

8 000,00 zł

Dziecięca Akademia FREiS

9 700,00 zł

Rozdział 85395
§2360 Przydzielono - przyznano 10 dotacji - 160 000,00 zł;
Lp.
1

Podmiot
Społeczna Pomoc- Stowarzyszenie
Dom

Fundacja ART Aktywni Razem
Twórczo
Katolickie Stowarzyszenie
3 Niepełnosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej (ksn Aw)
2

4 Fundacja Byka Za Rogi

Nazwa zadania
"W zdrowym ciele - zdrowy duch"

Kwota
dotacji
5 000,00 zł

Akademia Seniora 2021

24 000,00 zł

Śladami Małego Księcia

26 000,00 zł

Bezpłatne zajęcia hipoterapii / onoterapii
dla osób niepełnosprawnych z gminy
35 000,00 zł
Łomianki - 2021
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5 Fundacja Promocji Rekreacji "KIM"
Otwarte Ramiona Fundacja Splotu
Ramiennego

6

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Łomiankach
Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca
8 Integracyjnego Osób
Niepełnosprawnych Swing Duet
Uniwersytet Trzeciego Wieku w
9
Łomiankach
7

10 Fundacja Byka Za Rogi

Zdrowym być

10 000,00 zł

Akcja rehabilitacja

15 000,00 zł

Aktywnie i ciekawie w 2021 roku

25 000,00 zł

Integracyjne zajęcia taneczne

10 000,00 zł

Angielski niezbędny w każdym wieku

3 940,00 zł

Terapeutyczna jazda konna dla
niepełnosprawnych dzieci z Łomianek

6 060,00 zł

Rozdział 85595
§2360 Przydzielono - przyznano 2 dotacje - 20 000,00 zł;
Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota
dotacji

1

Fundacja dla rodziny

Mama i ja

10 000,00 zł

2

Fundacja „Czułość”

Program wsparcia i rozwoju dla rodziców
10 000,00 zł
w Łomiankach

Rozdział 90003
§2360 Przydzielono - przyznano 1 dotację - 10 000,00 zł;
Lp.

Podmiot
Fundacja Ochrony
Zwierząt w Łomiankach

1

Nazwa zadania
Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących

Kwota dotacji
10 000,00 zł

Rozdział 90095
§2360 Przydzielono - przyznano 2 dotacje - 10 000,00 zł;
Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Fundacja Promocji
Rekreacji "KIM"

Zielone Łomianki

8 000,00 zł

2

Fundacja Ochrony
Zwierząt w Łomiankach

Opieka nad kociętami wolno żyjącymi do czasu
adopcji

2 000,00 zł

Rozdział 92105
§2360 Przydzielono - przyznano 24 dotacje - 344 510,00 zł;
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Lp. Podmiot
1 Fundacja Jestem Mamą
2

Fundacja ART Aktywni
Razem Twórczo

3 Fundacja Jestem Mamą

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Lato w Burakowie - warsztaty dobrej zabawy

25 000,00 zł

Akademia Odkrywcy 2021

11 000,00 zł

Klub kreatywnych dzieci - Zajęcia w Świetlicy
Miejskiej w Burakowie

18 300,00 zł

4

Fundacja Promocji
Rekreacji "KIM"

Spotkania na Parkowej

10 000,00 zł

5

Fundacja Promocji
Rekreacji "KIM"

Twórcze dzieciaki

13 600,00 zł

6

Stowarzyszenie Nasze
Łomianki

Aktywnie na Parkowej.

15 000,00 zł

Fundacja Self Active
7 Planet Akademia Rozwoju Zajęcia fitness i jogi
Osobistego

15 000,00 zł

Otwarte Ramiona
8 Fundacja Splotu
Ramiennego

Akademia rękodzieła z Otwartymi Ramionami.

15 000,00 zł

Tworzymy w Burakowie

10 000,00 zł

„Bajkowe Łomianki” - rodzinne spotkania
z teatrem

17 400,00 zł

Eko piknik w Łomiankach

52 700,00 zł

12 Fundacja dla rodziny

Kreatywne wakacje

25 000,00 zł

13 Fundacja Partytura

Tangowe serce Łomianek

5 000,00 zł

14 Akademia „Łucznica”

Międzypokoleniowe pikniki artystyczne

6 000,00 zł

9

Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Łomiankach

10 Teatr BAZA
11

15

Stowarzyszenie
Pozytywnych Zmian

Fundacja Ewy Johansen
"Talent"

Fundacja Ewy Johansen
16
"Talent"

SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 3 ”- projekt
popularyzujący muzykę klasyczną skierowany do
dzieci i młodzieży szkół podstawowych Gminy
Łomianki
Historia Polskiej Piosenki” - projekt edukacji
muzycznej kierowany do uczniów szkół
podstawowych Gminy Łomianki

16 000,00 zł

8 000,00 zł
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Stowarzyszenie "Amor
17
Patriae"

Uroczystość patriotyczna z okazji 77 rocznicy
zestrzelenia samolotu Sił Powietrznych USA B17G niosącego pomoc Powstańczej Warszawie

9 700,00 zł

KONCERT INAUGURACYJNY I KONCERT
Fundacja Kultury i
LAUREATÓW XXI MIĘDZYNARODOWEGO
18 Edukacji im. Zarębskiego
KONKURSU MUZYCZNEGO IM. JULIUSZA
ZARĘBSKIEGO W ŁOMIANKACH.

24 000,00 zł

Fundacja Kultury i
Łomiankowski festiwal muzyki Polskiej
Edukacji im. Zarębskiego

11 100,00 zł

19

20 Fundacja dla rodziny

Kreatywne ferie

8 500,00 zł

Brydż dla wszystkich

9 290,00 zł

22 Otwarte Ramiona

Razem przy glinie

3 320,00 zł

23 Fundacja Jestem mamą

Dzień seniora w Łomiankach

24 Fundacja Byka Za Rogi

Zrób sam naturalny prezent świąteczny

21

Stowarzyszenie Nasze
Łomianki

10 000,00 zł
5 600,00 zł

Rozdział 92605
§2360 Przydzielono - przyznano 14 dotacji - 170 700,00 zł;
Lp.

Podmiot
Nazwa zadania
Stowarzyszenie Jachtklub
1
Weekend żeglarski
Łomianki
"Trybański Basket Day" - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej - promocja
Fundacja Cezarego
sportu oraz podniesienie sprawności fizycznej
2 Trybańskiego Sport to
mieszkańców gminy Łomianki poprzez organizację
Connect
wydarzeń sportowych lub udział w zawodach,
turniejach, rozgrywkach.
Uczniowski Klub Sportowy
3
Młodzi Mistrzowie z Łomianek
„V” Łomianki
Stowarzyszenie Kultury
Udział KS Łomianki w rozgrywkach ligowych MZPN
4 Fizycznej ,,Klub Sportowy
i turniejach piłkarskich
Łomianki''
Osa Łomianki Siatkówka - turnieje piłki siatkowej
5 Action Group
pod patronatem Burmistrz Gminy Łomianki
Fundacja Self Active
6 Planet Akademia Rozwoju Weekend z Self Active Planet
Osobistego
7 Fundacja „KULT”
Festiwal sportowy "Łomianki Kochają Rower”
8 Fundacja Moniki Pyrek

Monika Pyrek Camp

Kwota dotacji
8 000,00 zł

9 000,00 zł

10 000,00 zł
52 256,00 zł
4 844,00 zł
4 300,00 zł

10 000,00 zł
6 400,00 zł

42

Łomiankowska Grupa
VII Sztafetowy Bieg w Łomiankach
Biegowa
Stowarzyszenie
Rehabilitacji i Tańca
10 Integracyjnego Osób
XXIII Mistrzostwa Polski w Para Tańcu Sportowym
Niepełnosprawnych Swing
Duet
11 Nastula Club
Otwarty turniej judo
9

Interdyscyplinarny Klub
Sportowy
Fundacja Klub Sportowy
13
FRAJDA
Stowarzyszenie
14
pozytywnych zmian
12

Otwarte Mistrzostwa Łomianek w gimnastyce
artystycznej
Turniej Mikołajkowy dla dzieci i młodzieży
Mikołaj w Łomiankach

15 000,00 zł
20 000,00 zł

7 000,00 zł
7 000,00 zł
6 900,00 zł
10 000,00 zł

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2023
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 447) nakłada na gminę obowiązek tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodziną. W oparciu o diagnozę środowiska lokalnego w kontekście problemów
społecznych występujących na terenie gminy Łomianki opracowano trzy letni Gminny Program
Wspierania Rodziny na lata 2020–2023 (dalej Program). Materiał do opracowania programu został
zgromadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach w oparciu o materiały i sprawozdania
własne oraz uregulowania i założenia do ww. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Program stanowi kontynuację Programu Wspierania Rodziny realizowanego przez gminę
Łomianki w lach 2017–2019.
Przedstawione w Programie działania mają charakter subsydiarny i interdyscyplinarny, wspierający
rodziny w ramach zintegrowanego lokalnego systemu działającego w obszarze profilaktyki i wsparcia
dziecka i rodziny.
Działania te mają systemowo wspierać rodziny tak aby przeciwdziałać marginalizacji i społecznemu
wykluczeniu rodzin, które doświadczają trudności opiekuńczo–wychowawczych, a w konsekwencji
stworzyć tym rodzinom warunki, które pozwolą im wzmocnić ich zasoby i kompetencje
w wypełnieniu funkcji rodzicielskich.
Działania podejmowane przez podmioty współpracujące z rodziną mają charakter profilaktyczny
i osłonowy. Mają one też służyć dawaniu rodzinom poczucia bezpieczeństwa oraz gwarancji
otrzymania wsparcia instytucjonalnego we wzmocnieniu roli i funkcji rodziny jako naturalnego
środowiska rozwoju i wychowania dziecka a także bycia integralną częścią społeczeństwa.
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Działania profilaktyczne i pomocowe na poziomie gminy skupiają się przede wszystkim
na przeciwdziałaniu sytuacji, w której rodzina mogłaby przebywać w długotrwałym kryzysie,
który mógłby z niej czynić rodzinę dysfunkcyjną. Brak umiejętności sprostania swoim obowiązkom
wobec dzieci, ograniczone zasoby i możliwości samodzielnego rozwiązania występujących
problemów oraz brak umiejętności przezwyciężenia sytuacji kryzysowych pojawiających się
w rodzinie może prowadzić do konieczności umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.
Działania te, jeśli dojdzie już do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, mają za zadanie prowadzić
do umożliwienie rodzinom stworzenia takich warunków w funkcjonowaniu rodziców, aby był możliwy
powrót dziecka do rodziny biologicznej.
Asystent rodziny oraz pracownicy socjalni ośrodka pomocy społecznej poprzez szeroko rozumianą
pracę środowiskową, mając na uwadze, że rodzina biologiczna najbardziej sprzyja prawidłowemu
rozwoju dziecka, starają się wzmacniać zasoby i kompetencje rodziców do prawidłowego wypełniania
swoich funkcji a tym samym odtworzenia naturalnych więzi i normalizacji życia rodzinnego.
Jedną z form wsparcia dla dzieci i rodzin jest świadczenie niepieniężne w formie pracy socjalnej,
której celem jest poprawa funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku (art. 45 Ustawy o pomocy
społecznej). Pracownicy socjalni dokonują analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie
na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikują do uzyskania tych świadczeń. Jeżeli z analizy
sytuacji rodziny nie wynika potrzeba pracy z asystentem rodziny, pracownik socjalny występuje
do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.
Zawód asystenta rodziny został wprowadzony w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystentura ma na celu holistyczne
i wspieranie rodzin wychowujących dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym czemu służy
indywidualne podejście do rodziny i jej problemów.
Od 1 stycznia 2017 roku, w związku z wejściem w życie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem” poszerzyła się płaszczyzna działań asystenta rodziny poprzez nadanie mu funkcji
koordynatora całościowego wsparcia (poradnictwa) w zakresie przezwyciężania trudności
w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności
w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji społecznej
i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz
wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
lub w czasie porodu” (art. 8. ust 1. ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”).
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W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 1 asystenta rodziny. Wsparciem asystenta rodziny
zostało objęte 8 rodzin (w tym 14 dzieci).
Jednym z elementów systemu profilaktyki i wsparcia rodziny wynikającym z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łomianki na lata 2020–2023 jest działalność Działu Wsparcia
Dziecka i Rodziny, funkcjonującego w strukturze ośrodka pomocy społecznej w Łomiankach.
Dominującym celem pracy Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny (potem DWDiR) jest psychoedukacja
i wsparcie rodziców, dzieci i młodzieży w trudnościach pojawiających się w rodzinie, problemach
wychowawczych, problemach szkolnych, problemach związanych z rozwojem psycho-emocjonalnym
dzieci i młodzieży.
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Łomianki na lata 2021–2023”, został przyjęty uchwałą
nr XXXII/285/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 2020 r.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łomianki
Gminny Program Wspierania Dziecka i Rodziny na lata 2020-2023 wpisuje się w cele i zadania
zawarte w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2023 (dalej
Strategia) przyjętej uchwałą Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia
27 czerwca 2019, która uwzględnia kierunki działań dla samorządu lokalnego, przewiduje
kontynuację działań podjętych w latach ubiegłych oraz poszukuje nowych propozycji profilaktycznych
i pomocowych. Dokument ten określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których
realizacja powinna znacznie wpłynąć na rozwiązanie wielu problemów społecznych, wpłynąć
na warunki życia mieszkańców, w szczególności tych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem
społecznym. Strategia określa istniejące problemy społeczne w dziedzinach takich jak:
1. Wspieranie rodziny.
2. Wsparcie osób niepełnosprawnych.
3. Zdrowie psychiczne.
4. Profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych.
5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
6. Aktywność i integracje społeczną seniorów.
7. Promocja zatrudniania, reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu.
8. Wsparcie osób z problemem ubóstwa.
9. Problem przestępczości.
10. Rewitalizacja społeczna.
W odniesieniu do lat poprzednich w 2020 r. nadal utrzymuje się spadek liczby osób korzystających
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z systemu pomocy społecznej. Obserwuje się również spadek liczby osób i rodzin długotrwale
korzystających z pomocy społecznej. W Gminie Łomianki najczęściej występującymi przyczynami
trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną,
wskazanymi przez ośrodek pomocy społecznej w 2020 roku było kolejno: ubóstwo,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, bezdomność.
Podobnie jak w roku 2019 wdrożenie założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
napotkało na wiele przeszkód wynikających z ograniczeń związanych z ograniczeniami związanymi
z COVID-19.
Na podstawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych są tworzone dokumenty operacyjne,
takie m.in: program wspierania rodziny, program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie, program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, programy
osłonowe dla mieszkańców gminy Łomianki. Strategia skupia się na kryzysach z którymi rodziny nie
potrafią sobie samodzielnie poradzić w oparciu o własne siły i zasoby; zakłada wspieranie osób
potrzebujących pomocy w funkcjonowaniu oraz wspieranie rodziny w środowisku lokalnym.
Strategia ma służyć stałej i pełnej diagnozie problemów społecznych, ocenie stopnia zaspokojenia
zdiagnozowanych potrzeb wraz z ich stałym monitoringiem oraz budowaniu lokalnego kapitału
społecznego. Strategia skupia się na kryzysach z którymi rodziny nie potrafią sobie samodzielnie
poradzić

w oparciu o własne siły i zasoby; zakłada wspieranie osób potrzebujących pomocy

w funkcjonowaniu oraz wspieranie rodziny w środowisku lokalnym.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 Uchwała
Nr

XXXII/280/2020

Rady

Miejskiej

w

Łomiankach

z

dnia

17

grudnia

2020

roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Gmina Łomianki realizacje zadania związane z problematyką alkoholową zgodnie z ustawą z 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 41 ust. 1).
W celu realizacji zadań określonych w programie powoływana jest Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (GKRPA). W 2021 roku GKRPA odbyła 50 posiedzeń. Stałą formą działań
Komisji są bezpośrednie rozmowy z osobami mającymi problem z piciem szkodliwym,
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z nadużywaniem bądź uzależnieniem od alkoholu oraz z ich bliskimi, głównie, domownikami,
członkami ich rodzin.
Interesanci zapraszani byli na podstawie informacji otrzymywanych przez Komisję z różnych źródeł
np. zgłoszenia przekazywane przez pracowników socjalnych OPS, zgłoszenia od kuratorów
zawodowych i społecznych Kuratorskiej Służby Sądowej, od pedagogów szkolnych, członków rodzin
i osób

bliskich,

zgłoszenia

z

Komisariatu

Policji

i

Straży

Miejskiej

w Łomiankach. Zainteresowani zgłaszali się również na Komisję z własnej inicjatywy.
Członkowie Komisji przeprowadzali też rozmowy z osobami, które zakończyły leczenie odwykowe.
W roku 2021 przeprowadzono łącznie 45 rozmów z osobami zaproszonymi, członkami rodzin
sygnalizującymi problem z nadmiernym spożyciem alkoholu przez osoby najbliższe, a także
z tymi, którzy z własnej inicjatywy zgłaszali się na rozmowy informacyjne, motywacyjne
i rozmowy wspierające.
Podstawowym narzędziem, z którego korzystają członkowie Komisji jest „Notatka z rozmowy
ze świadkiem, osobą zgłoszoną lub osobą zaproszoną” opracowana zgodnie z art. 25a ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W uzasadnionych przypadkach stanowi ona podstawę do wystąpienia do sądu z wnioskiem
o skierowanie na przymusowe leczenie.
Istotnym zadaniem realizowanym w ramach programu jest zapewnienie dostępności do pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
od alkoholu oraz członków ich rodzin. W ramach tych działań Gmina Łomianki nawiązała współpracę
z Samodzielnym Zespołem Zakładów Opieki Leczniczej Warszawa- Żoliborz na świadczenie pomocy
terapeutycznej dla uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców Gminy w Poradni Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Warszawie przy ul. Żeromskiego 13. W 2021 roku,
w okresie do 15 grudnia, liczba pacjentów Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu SPZZLO
Warszawa-Żoliborz, mieszkających na terenie Gminy Łomianki, wyniosła 248 osoby: 168 osoby
to pacjenci uzależnieni od alkoholu, a 80 osób to współuzależnieni członkowie rodzin.
W roku 2021 w Gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym działającym przy GKRPA zatrudniony
był terapeuta zajmujący się problematyką alkoholową. Dyżury dotyczące świadczeń udzielanych
osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym odbywały się w poniedziałki w godz. 12.0018.00 z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Łącznie w 2021 r. odbyło się 47
dyżurów. Przyjęto 36 osób, w tym uzależnionych od alkoholu - 21, współuzależnionych- 21, odbyło
się 97 spotkań konsultacyjno-terapeutycznych.
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W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2021 i prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, w szczególności dla dzieci
i młodzieży:


zlecono wykonanie namiotu na potrzeby GKRPA,



sfinansowano przeprowadzenia szkoleń pn.
o „interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy w rodzinie”,
o „alkohol, narkotyki i środki i środki psychoaktywne. Zapobieganie, rozpoznawania,
reagowanie”
o „fonoholizn i higiena cyfrowa - jak zapobiegać e- uzależnieniom?”,
o „praca z trudnym klientem w pomocy społecznej”,
o „kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych”,
o ,,spójrz Inaczej",



zlecono wykonanie pieczątek na potrzeby GKRPA,



zlecono wykonanie tabliczek informacyjnych zewnętrznych dla GKRPA w związku ze zmianą
siedziby,



zlecono wykonanie osłony z plexi na biurka,



zlecono wykonanie 500 szt. wizytówek na potrzeby GKRPA,



sfinansowano przeprowadzenia programu profilaktycznego dla dzieci z SP Sadowa
pt. "Cukierki", Program Przyjaciele Zippiego,



zakupiono środki ochronne, środki do dezynfekcji, tonery do drukarki, przedłużacze
i dzwonek przewodowy, materiały biurowe, telefon na potrzeby GKRPA,



zakupiono nagrody w konkursach z zakresu
w paraolimpiadzie promującej zdrowy styl życia,



zakupiono narkogogle i alkogole na potrzeby GKRPA,



zakupiono materiały, kartony potrzebne do przeprowadzki GKRPA,



zlecono wykonanie gadżetów promocyjnych z logo GKRPA,



zakupiono Grę kreatywną pod nazwą Wzmacniacz,



zakupiono broszury dot. problematykami alkoholowej i narkotykowej,



zakupiono książki „Bezpieczeństwo młodzieży: poradnik prawny”.

profilaktyki

uzależnień,

nagród

Wszyscy członkowie Komisji dążąc do podniesienia swoich kwalifikacji uczestniczyli szkoleniach
z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy. W zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi w 2021 roku wydatkowano 806 132,99 zł.
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 Uchwała
Nr

XXXII/280/2020

Rady

Miejskiej

w

Łomiankach

z

dnia

17

grudnia

2020

roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
Gmina Łomianki realizacje zadania związane z problematyką narkomanii zgodnie z ustawą z 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 10 ust. 3).
W ramach realizacji gminnego programu, w roku 2021 w Gminnym Punkcie KonsultacyjnoTerapeutycznym zatrudnieni byli terapeuci zajmujący się m.in. problematyką narkotykową dla
młodzieży i osób dorosłych.
Dyżury terapeutyczno-konsultacyjne dotyczące profilaktyki i terapii narkomanii odbywały się w każdą
środę w godzinach 15.30-19.30 z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
Łącznie w 2021 r. odbyło się 45 dyżurów. W ramach porad udzielanych przez certyfikowanego
specjalistę

terapii

uzależnień

mieszkańcy

gminy

Łomianki,

osoby

używające

środków

psychoaktywnych bądź uzależnione od nich, miały możliwość uzyskania specjalistycznej pomocy
w miejscu zamieszkania. W 2021 roku z konsultacji terapeuty specjalizującego się w problemach
uzależnień od narkotyków skorzystało 82 osoby. Najczęstszymi zgłaszanymi problemami było
używanie nowych substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy), nadużywanie alkoholu w połączeniu
z narkotykami, przemoc fizyczna i psychiczna stosowana przez osobę uzależnioną wobec rodziców i
bliskich. 63 porady dotyczyły uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Zgłaszali się głównie
mężczyźni, którzy chcieli podjąć leczenie w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. 18 osób
zgłosiło się z powodu używania substancji psychoaktywnych w sposób problemowy. Z kilkoma
osobami spotkania odbywały się kilkukrotnie w celu budowania motywacji do dalszego leczenia
i podjęcia terapii.
Wysokość wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację działań gminnego programu (z rozdz.
85153 - zwalczanie narkomanii) wynosiła 30 428,75 zł. Stanowi to 2,40 % wpływów z tzw. korkowego.

Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Łomianki
„Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Łomianki” jest podstawowym dokumentem
określającym

działanie

Burmistrza

oraz

Gminnego

Zespołu

Zarządzania

Kryzysowego

w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową
o skali wymagającej koordynacji działań ratowniczo zapobiegawczych.
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Celem Planu jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania
administracji publicznej gminy na zdarzenia kryzysowe, zapewniającego właściwe prowadzenie
działań, głównie w zakresie odpowiedzialności dotyczącej: kierowania, nadzoru, informowania,
ostrzegania i alarmowania ludności. W roku 2022 i latach następnych planuje się opracowanie
nowego „Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Łomianki” uwzględniającego aktualne zagrożenia.
W październiku 2021 roku opracowano nowy „Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Łomianki
w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”.
W maju 2021 roku pracownicy Referatu ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
w Straży Miejskiej w Łomiankach uczestniczyli w ćwiczeniu pod kryptonimem „RENEGADE/SAREX-21”
organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Elementami przedsięwzięcia
były zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek
powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
We wrześniu 2021 roku pracownicy Referatu ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Straży
Miejskiej w Łomiankach uczestniczyli w ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego pod
kryptonimem

„KLĘSKA-21”

organizowanym

przez

Wydział

Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Celem ogólnym
ćwiczenia było sprawdzenie znajomości procedur i efektywności obiegu informacji pomiędzy
poszczególnymi szczeblami systemu zarządzania kryzysowego.
Celami szczegółowymi ćwiczenia były:


Sprawdzenie obiegu i szybkości przekazywania informacji na temat powstałych strat
na terenie gmin i powiatów w wyniku ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.



Sprawdzenie procedur uruchamianych przez samorząd terytorialny w sytuacji dużych strat
spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi i konieczności udzielenia
niezwłocznej pomocy poszkodowanym mieszkańcom.



Sprawdzenie procedur dotyczących zachowania ciągłości działania samorządu terytorialnego
w sytuacjach kryzysowych.



Wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z działaniami w sytuacjach kryzysowych
pomiędzy pracownikami na różnych szczeblach administracyjnych.

W listopadzie 2021 roku w Łomiankach odbyły się ćwiczenia obronne polegające na rozwinięciu
zastępczych miejsc szpitalnych w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym. Był to jeden
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z elementów kompleksowego wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „MAZOWSZE2021”. Tematem przewodnim ćwiczeń było osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz
realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania: województwa
mazowieckiego oraz Gminy Łomianki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny. Scenariusz ćwiczeń zakładał m.in. przewiezienie autobusami
poszkodowanych osób, przetransportowanie ich do przygotowanej izby przyjęć, wstępną selekcję
i diagnozę, opatrzenie rannych w gabinetach zabiegowych oraz umieszczenie na sali chorych.
We wrześniu 2021 roku zmodernizowano elementy systemu łączności Urzędu Miejskiego
w Łomiankach z Powiatowym Centrum Zarzadzania Kryzysowego oraz Wojewódzkim Centrum
Zarzadzania Kryzysowego. Z kolei w październiku 2021 roku Gmina Łomianki podpisała porozumienie
z Wojewodą Mazowieckim w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: „MAZOWIEKIE SYRENY+
- rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” na terenie Gminy Łomianki.
Projekt realizowany jest w ramach „Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej
–Instrumentu

na

rzecz

wsparcia

finansowego

współpracy

policyjnej,

zapobiegania

i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020”.
W 2021 roku pracownicy Referatu ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Straży Miejskiej
w Łomiankach prowadzili na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa–Ochota
11 postępowań w sprawie nałożenia na osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze obowiązku
etatowych świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych potrzeb, planowanych do wykonania
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
W stosunku do 17 osób prowadzono na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa
– Ochota postępowania w sprawie przeznaczenia ich do wykonywania świadczeń osobistych na rzecz
obrony.
W październiku 2021 została przeprowadzona obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców
Gminy Łomianki (dla dwóch roczników podstawowych: mężczyzn urodzonych w roku 2001 oraz
w roku 2002). Głównym celem kwalifikacji wojskowej było określenie fizycznej i psychicznej zdolności
do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu
obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu
osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form
powszechnego obowiązku obrony. Na Komisje Lekarską otrzymało wezwanie: 145 mężczyzn
z rocznika podstawowego 2001,

160 mężczyzn z rocznika podstawowego 2002, 4 kobiety

i 20 mężczyzn z roczników 1997-2000.
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W 2021 roku odbyło się 10 posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK), który jest
organem pomocniczym Burmistrza Łomianek w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania
kryzysowego.

GZZK obejmuje swoim zakresem właściwe zintegrowanie celowo zaplanowanych

przedsięwzięć organizacyjnych, logistycznych i finansowych, którym celem jest zapobieganie
powstawaniu sytuacji kryzysowych, zapewnienie sprawności struktur decyzyjnych na wszystkich
szczeblach zarządzania, ciągłej gotowości sil i środków do podjęcia działań, sprawnego reagowania
oraz likwidacji skutków zaistniałej sytuacji. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią
koronawirusa SARS CoV-2, posiedzenia odbywały się zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w formie
telekonferencji. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Łomiankach, Dyrektorzy
gminnych placówek oświatowych, Dyrektor ICDS-u, Straż Miejska.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łomianki na lata 2017-2023
W gminie obowiązuje Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łomianki na lata 2017-2023 przyjęty
uchwałą Nr XXX/364/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2017 r. Program sporządzony
został na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz
w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,
opublikowane przez Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016 r. Program został zrealizowany
w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa
(poziom dofinansowania – 90%). Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia
2017 r. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łomianki na lata 2017–2023” został umieszczony
w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o.

i

urządzeń

Podstawowa działalność Spółki polega na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
Na koniec 2021 roku Spółka świadczyła usługi dla 7253 Klientów, co w stosunku do roku 2020
stanowi wzrost o 488 nowych odbiorców usług w tym zakresie. Statystycznie w 2021 r. ilość ścieków
oczyszczonych i odprowadzonych do Wisły wyniosła 1 516 775 m3 (więcej niż w 2020 r. o 4%),
wyprodukowano 1 241 069,00 m3 wody (wzrost względem 2020 r. o 6%). Łączna długość sieci
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kanalizacyjnej w gminie Łomianki wynosi 138,1 km (przyrost w stosunku do roku 2020 o 8,7km),
a sieci wodociągowej 163,2 km (przyrost w stosunku do roku 2020 o 8,3km).
Działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. w zakresie prowadzonych
inwestycji polegających na rozbudowie i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o., w ramach prowadzonej działalności,
realizuje inwestycje polegające na rozbudowie i modernizacji infrastruktury wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie Gminy Łomianki. Inwestycje te swoim zakresem obejmują przede
wszystkim:


budowę nowych odcinków sieci i przyłączy wodociągowych,



budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami towarzyszącymi, takimi jak
sieciowe przepompownie ścieków,



modernizację istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych, sieciowych przepompowni ścieków, obiektów związanych z produkcją wody
(stacje uzdatniania wody) oraz oczyszczaniem ścieków bytowych (oczyszczalnia ścieków).

Wyżej

wymienione

inwestycje

wyrażone

zostały

w

Wieloletnim

Planie

Rozwoju

i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024 (WPRiM
2021-2024 opracowanym został przez Zarząd Spółki) przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/300/2021 Rady
Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 stycznia 2021 roku, którego celem jest wypełnienie realizacji celu
nadrzędnego dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej, który przedstawiony został w dokumencie
pn. „STARTEGIA ROZWOJU GMINY ŁOMIANKI NA LATA 2016 – 2030”.
W myśl WPRiM 2021-2024 (dokument wiążący przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych w 2021 r.)
główne zadania z zakresu rozbudowy infrastruktury wyszczególniono w Harmonogramie Realizacji
Inwestycji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Łomianki na lata 2021 – 2024, który
stanowi załącznik nr 1 do ww. Planu.
W celu wypełnienia powyższych zadań w 2021 r. zrealizowano następujące inwestycje:
1. Zakończenie etapu II zadania: „Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ulicy
Baśniowej, Sienkiewicza i Kopciuszka w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki oraz
zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji tłocznej, wodociągowej i kanalizacji grawitacyjnej
na terenie PAN, KPN oraz Szpitala w Dziekanowie Leśnym”, w ramach którego łącznie
wybudowano około:


1,1 km sieci kanalizacyjnej



6,5 km sieci wodociągowej.



2 szt. sieciowych przepompowni ścieków.
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Kwota umowy: 3 807 711,00 zł brutto. Źródło finansowania: Środki własne pochodzące, między
innymi, z dokapitalizowania Spółki przez Wspólnika i dotacji z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020.
2. Zakończenie realizacji zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownią ścieków w drogach dojazdowych do ul. Kościelna Droga – Etap 1”,
w ramach której wybudowano około:


5,8 km sieci kanalizacyjnej,



4,6 km sieci wodociągowej,



1 szt. sieciowych przepompowni ścieków.

Kwota umowy: 8 345 746,27 zł brutto. Źródło finansowania: Środki własne pochodzące, między
innymi, z dokapitalizowania Spółki przez Wspólnika, pożyczki z Narodowego Fundusz Ochrony
Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

na

budowę

sieci

wodociągowej

z

programu

5.4. Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska
(2019) oraz pożyczki z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę
sieci kanalizacyjnej z programu 1.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 1)
Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2017).
3. Zrealizowano w całości zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy
Kampinoskiej”, w ramach której wybudowano około:


1,0 km sieci kanalizacyjnej



0,8 km sieci wodociągowej.



1 szt. sieciowych przepompowni ścieków.

Kwota umowy: 1 393 553,10 zł brutto. Źródło finansowania: Środki własne pochodzące, między
innymi, z dokapitalizowania Spółki przez Wspólnika, pożyczki z Narodowego Fundusz Ochrony
Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

na

budowę

sieci

wodociągowej

z

programu

5.4. Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska
(2019) oraz pożyczki z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę
sieci kanalizacyjnej z programu 1.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 1)
Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2017).
4. Zrealizowano w całości zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Jesionowa, Willowa, Koncertowa, Morelowa, oraz drogach dojazdowych do ww.
ulic”, w ramach której wybudowano około:


0,8 km sieci kanalizacyjnej



0,8 km sieci wodociągowej.
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Kwota umowy: 899 732,70 zł brutto. Źródło finansowania: Środki własne pochodzące, między innymi,
z dokapitalizowania Spółki przez Wspólnika, pożyczki z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej z programu 5.4. Międzydziedzinowe. Adaptacja
do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska (2019) oraz pożyczki z Narodowego
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacyjnej z programu 1.1.1.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2017).
5. Zrealizowano w całości zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Żwirowa, Partyzantów”, w ramach której wybudowano około:


0,2 km sieci kanalizacyjnej



0,5 km sieci wodociągowej.

Kwota umowy: 765 647,45 zł brutto. Źródło finansowania: Środki własne pochodzące, między innymi,
z dokapitalizowania Spółki przez Wspólnika, pożyczki z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej z programu 5.4. Międzydziedzinowe. Adaptacja
do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska (2019) oraz pożyczki z Narodowego
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacyjnej z programu 1.1.1.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2017).
Dodatkowo w 2021 r. Spółka zawarła umowy na realizację następujących zadań inwestycyjnych,
których realizacja trwa:
1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz brakujących odcinków sieci wodociągowej w ulicach:
Wiślanej (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościelna Droga do skrzyżowania z ulicą
Brzegową), Brzegowej (od skrzyżowania z ulicą Wiślaną do wysokości działki nr ew. 223/9
obręb Łomianki Dolne) oraz Łużyckiej (na całej długości)”, w którego zakres wchodzi
wybudowanie około:


3,9 km sieci kanalizacyjnej.



0,1 km sieci wodociągowej.



3 szt. sieciowych przepompowni ścieków.

Stan zaawansowania prac na koniec 2021 roku wynosił 25%. Umowę na realizację ww. inwestycji
zawarto w dniu 19.07.2021 r. Wartość umowy: 4 124 399,10 zł brutto. Źródło finansowania: Środki
własne pochodzące, między innymi, z dokapitalizowania Spółki przez Wspólnika, pożyczki
z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej
z programu 5.4. Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń
środowiska (2019) oraz pożyczki z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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na budowę sieci kanalizacyjnej z programu 1.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
(2017).
2. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Waligóry”, w którego
zakres wchodzi wybudowanie około:


1,2 km sieci kanalizacyjnej.



1,9 km sieci wodociągowej.



1 szt. sieciowych przepompowni ścieków.

Stan zaawansowania prac na koniec 2021 roku wynosił 10%. Umowę na realizację ww. inwestycji
zawarto w dniu 14.10.2021 r. Wartość umowy: 2 205 513,00 zł brutto. Źródło finansowania: Środki
własne pochodzące, między innymi, z dokapitalizowania Spółki przez Wspólnika oraz pożyczki
z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej
z programu 5.4. Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń
środowiska (2019).
3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy
Wiklinowej do wysokości posesji nr 325”, w którego zakres wchodzi wybudowanie około:


1,2 km sieci kanalizacyjnej.



3 szt. sieciowych przepompowni ścieków.

Stan zaawansowania prac na koniec 2021 roku wynosił 60%. Umowę na realizację ww. inwestycji
zawarto w dniu 23.07.2021 r. Wartość umowy: 2 622 200,30 zł brutto. Źródło finansowania: Środki
własne pochodzące, między innymi, z dokapitalizowania Spółki przez Wspólnika oraz dotacji
z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompowniami ścieków
w ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Wiklinowej do granicy z gminą Czosnów oraz
brakujących odcinków sieci wodociągowej na ww. odcinku”, w którego zakres wchodzi
wybudowanie około:


5,7 km sieci kanalizacyjnej.



0,5 km sieci wodociągowej.



4 szt. sieciowych przepompowni ścieków.

Stan zaawansowania prac na koniec 2021 roku wynosił 0%. Umowę na realizację ww. inwestycji
zawarto w dniu 23.07.2021 r. Wartość umowy: 7 324 189,41 zł brutto. Źródło finansowania: Środki
własne pochodzące, między innymi, z dokapitalizowania Spółki przez Wspólnika.
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5. „Projekt przebudowy /remontu istniejącej pompowni ścieków P1 przy ulicy Łąkowej”, który
swoim zakresem obejmuje przebudowę istniejącej pompowni P1 do wydajności 540 m3/h
z suchą lokalizacją pomp.
Stan zaawansowania prac na koniec 2021 roku wynosił 60%. Umowę na realizację ww. inwestycji
zawarto w dniu 29.10.2021 r. Wartość umowy: 61 254,00 zł brutto. Źródło finansowania: Środki
własne pochodzące, między innymi, z dokapitalizowania Spółki przez Wspólnika.
W odniesieniu do WPRiM Spółce nie udało się zrealizować jednego założenia inwestycyjnego na rok
2021. Nie został ogłoszony przetarg dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie
Bajkowym cz.2”, ponieważ Spółka nie była w stanie udokumentować prawa do dysponowania
gruntem na cele budowlane. To z kolei niemożliwo w 2021 roku uzyskanie pozwolenia na budowę dla
ww. inwestycji.
Oprócz inwestycji zapisanych w WPRiM, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o.
w 2021 r. zrealizował dodatkowo następujące inwestycje:
1. Budowa brakujących odejść wodociągowych i kanalizacyjnych od przewodu głównego do
granic nieruchomości gruntowych o łącznej długości około:


0,1 km sieci kanalizacyjnej.



0,2 km sieci wodociągowej.

Kwota: 411 646,22 zł brutto. Źródło finansowania: Środki własne pochodzące, między innymi,
z dokapitalizowania Spółki przez Wspólnika.
W

ramach

prowadzonej

działalności

Zakład

Wodociągów

i

Kanalizacji

w

Łomiankach

Sp. z o. o. prowadzi również wykupy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej budowanej przez
osoby prywatne, której konieczność przejęcia wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i jest uzasadnione pod kątem
ekonomicznym i technicznym (daje możliwość przyłączenia większej liczby klientów, dalszej
rozbudowy infrastruktury etc.).
W ramach ww. działalności w 2021 r. przejęto około 0,9 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 1,5 km
sieci wodociągowej oraz 1 strefową przepompownię ścieków.
Kwota zadania: 777 511,31 zł brutto. Źródło finansowania: Środki własne pochodzące, między innymi,
z dokapitalizowania Spółki przez Wspólnika.
Dzięki zrównoważonemu rozwojowi w zakresie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie
Aglomeracji Łomianki, gmina Łomianki spełnia wymogi dyrektywy Rady Unii Europejskiej
nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie:
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wydajności oczyszczalni ścieków, co oznacza, że cały ładunek ścieków generowany na terenie
aglomeracji Łomianki jest obsługiwany przez miejską oczyszczalnię,



standardów oczyszczania ścieków, co oznacza, że oczyszczalnia ścieków w Łomiankach
spełnia wymogi Prawa wodnego i rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód
lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód
lub do urządzeń wodnych wraz z podwyższonym usuwanie biogenów,



wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujący
odpowiedni poziom obsługi. Oznacza to wyposażenie w sieć kanalizacyjną na terenie
Aglomeracji Łomianki na poziomie 98%.

III. Wykonanie uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach
LP.

1.

2.

3.

NUMER
UCHWAŁY

UCHWAŁA W SPRAWIE

Z DNIA

WYKONANIE
UCHWAŁY

XXXIV/294/2021

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Łomianki na lata
2021-2030

21.01.2021

Wykonana

XXXIV/295/2021

zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Łomianki na rok 2021

21.01.2021

Wykonana

21.01.2021

Wykonana

XXXIV/296/2021

ustalenia na 2021 rok
planu dofinansowania
form doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania
oraz form i specjalności
kształcenia, na które
dofinansowanie jest
przyznawane dla
nauczycieli szkół
i przedszkoli
prowadzonych przez

UWAGI
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Gminę Łomianki

4.

5.

6.

7.

8.

XXXIV/297/2021

nadania nazwy ulicy
w gminie Łomianki

21.01.2021

Wykonana

XXXIV/298/2021

wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu
z nowym najemcą oraz
wyrażenia zgody na
odstąpienie od
obowiązku
przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu,
części działek
ewidencyjnych nr 111/2
i 112/1 z obrębu 0021
Łomianki Miasto

21.01.2021

Wykonana

XXXIV/299/2021

zmiany Uchwały Nr
XXX/268/2020 Rady
Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 listopada 2020
r., w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą
Stare Babice na
dofinansowanie
transportu
międzygminnego lokalnej
linii uzupełniającej L-7 na
2021 rok

21.01.2021

Wykonana

XXXIV/300/2021

przyjęcia wieloletniego
planu rozwoju
i modernizacji urządzeń
wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata
2021-2024, będących
w posiadaniu Gminy
Łomianki

21.01.2021

W trakcie
realizacji

21.01.2021

Wykonana

XXXIV/301/2021

uchylenia uchwały nr
XXII/279/2016 Rady
Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
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zabudowanej
nieruchomości gruntowej

9.

10.

11.

12.

13.

XXXIV/302/2021

uchylenia uchwały nr
XXXIII/398/2017 Rady
Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2 października
2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości
gruntowej

21.01.2021

Wykonana

XXXV/303/2021

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Łomianki na lata
2021-2030

25.02.2021

Wykonana

XXXV/304/2021

zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Łomianki na rok 2021

25.02.2021

Wykonana

XXXV/305/2021

XXXV/306/2021

zwolnienia i zwrotu części
opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych
przeznaczonych do
spożycia w miejscu
sprzedaży za rok 2021
przedsiębiorców
prowadzących punkty
sprzedaży na terenie
gminy Łomianki.

wyrażenia zgody na

25.02.2021

Wykonana

25.02.2021

Wykonana

Zgodnie z § 2 oraz
§ 4 pkt 2 uchwały
Gmina Łomianki
przyznała zwrot
w wysokości 2/3
części opłaty
pobranej od
przedsiębiorców
prowadzących
sprzedaż napojów
alkoholowych na
terenie gminy
Łomianki, którzy
wnieśli
jednorazowo
opłatę za rok 2021,
w terminie do dnia
31/01/2021.
W związku z
powyższym
zwrócono
przedsiębiorcom
kwotę 9.801,06 zł
z budżetu gminy.
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zawarcie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym
najemcą, której
przedmiotem jest ta sama
nieruchomość oraz
wyrażenia zgody na
odstąpienie od
obowiązku
przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu

14.

15.

16.

17.

XXXV/307/2021

wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym
najemcą, której
przedmiotem jest ta sama
nieruchomość oraz
wyrażenia zgody na
odstąpienie od
obowiązku
przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu

XXXV/308/2021

przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
„Dziekanów Nowy
Północny-Zachód”

XXXV/309/2021

przystąpienia do
sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta
i gminy Łomianki

XXXV/310/2021

zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Łomiankach
na rok 2021

25.02.2021

Wykonana

Procedura
planistyczna
w toku

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

25.02.2021

Procedura
planistyczna
w toku

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

25.02.2021

Nie

25.02.2021
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18.

19.

20.

21.

22.

XXXVI/311/2021

przejęcia od Powiatu
Warszawskiego
Zachodniego zadania
z zakresu właściwości
powiatu dotyczącego
prowadzenia Liceum
Ogólnokształcącego im.
Karola Wojtyły
w Łomiankach oraz
nieodpłatnego przejęcia
od Powiatu
Warszawskiego
Zachodniego
nieruchomości
stanowiącej działkę
ew. nr 224 w obrębie
Łomianki Dolne

10.03.2021

Wykonana

XXXVII/312/2021

sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy
Łomianki na lata 20212030

29.03.2021

Wykonana

XXXVII/313/2021

w sprawie zmian
w uchwale budżetowej
Gminy Łomianki na rok
2021

29.03.2021

Wykonana

XXXVIII/314/2021

sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy
Łomianki na lata 20212030

22.04.2021

Wykonana

XXXVIII/315/2021

zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Łomianki na rok 2021

22.04.2021

Wykonana
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23.

XXXVIII/316/2021

24.

XXXVIII/317/2021

25.
XXXVIII/318/2021

26.

XXXVIII/319/2021

przyjęcia oceny zasobów
pomocy społecznej Gminy
Łomianki za 2020 rok

22.04.2021

zmiany Uchwały Nr
XXXVI/311/2021 Rady
Miejskiej w Łomiankach
z dnia 10 marca 2021
roku w sprawie przejęcia
od Powiatu
Warszawskiego
Zachodniego zadania
z zakresu właściwości
powiatu, dotyczącego
prowadzenia Liceum
Ogólnokształcącego
im. Karola Wojtyły
w Łomiankach oraz
nieodpłatnego przejęcia
od Powiatu
Warszawskiego
Zachodniego
nieruchomości
stanowiącej działkę ew.
nr 224 w obrębie
Łomianki

22.04.2021

odstąpienia do
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego „Chopina
jednostka A”

22.04.2021

zmiany uchwały Nr
XXXII/288/2020 Rady
Miejskiej w Łomiankach
z dnia 18 grudnia 2020
roku w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
Sadowej Południe
w rejonie ul. Sielanki
i ul. Zagórze

Uchwała
wykonana w
całości

Brak uwag

Wykonana

Wykonana

Procedura
zakończona

Procedura
zakończona; plan
uchwalony

22.04.2021
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27.

XXXVIII/320/2021

wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości na
rzecz Gminy Łomianki

XXXVIII/321/2021

wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym
najemcą, której
przedmiotem jest ta sama
nieruchomość oraz
wyrażenia zgody na
odstąpienie od
obowiązku
przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu
części działki
ewidencyjnej nr 377/5 z
obrębu 0021 Łomianki
Miasto oraz części działki
ewidencyjnej nr 1/1 z
obrębu 0024 Łomianki
Miasto

22.04.2021

XXXVIII/322/2021

rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza
Łomianek

22.04.2021

XXXIX/323/2021

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Łomianki na lata
2021-2030

20.05.2021

XXXIX/324/2021

zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Łomianki na rok 2021

20.05.2021

XXXIX/325/2021

skargi na bezczynność
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łomiankach

20.05.2021

28.

29.

30.

31.

32.

22.04.2021

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Uchwała
wykonana w
całości – skarga
bezzasadna

Brak uwag
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33.
XXXIX/326/2021

zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych

XXXIX/327/2021

gminnego programu
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt na
rok 2021

20.05.2021

XXXIX/328/2021

uzgodnienia
przeprowadzenia
zabiegów pielęgnacyjnych
pomników przyrody

20.05.2021

zmiany przebiegu ulicy
Lawendowej w sołectwie
Kiełpin w gminie Łomianki

20.05.2021

20.05.2021

Wykonana

34.

35.

Wykonana

Wykonana

36.
XXXIX/329/2021

37.

XXXIX/330/2021

opinii dotyczącej
pozbawienia charakteru
ochronnego lasu
niestanowiącego
własności Skarbu
Państwa, położonego w
Dąbrowie Rajskiej, miasto
Łomianki na terenie
działki o nr 174, obręb
143205_4.0024

XXXIX/331/2021

opinii dotyczącej
pozbawienia charakteru
ochronnego lasu
niestanowiącego
własności Skarbu
Państwa, położonego w
Dąbrowie Rajskiej, miasto
Łomianki na terenie
działki o nr 189/5, obręb
143205_4.0024

38.

20.05.2021

20.05.2021

Wykonana

Przekazane do
Starostwa;
Procedura
planistyczna w
toku

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

Przekazane do
Starostwa;
Procedura
planistyczna w
toku

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego
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39.

XXXIX/332/2021

40.

XXXIX/333/2021

41.

opinii dotyczącej
pozbawienia charakteru
ochronnego lasu
niestanowiącego
własności Skarbu
Państwa, położonego w
Dąbrowie Rajskiej, miasto
Łomianki na terenie
działek o nr 191, 189/3,
190/1, 190/2, obręb
143205_4.0024

opinii dotyczącej
pozbawienia charakteru
ochronnego lasu
niestanowiącego
własności Skarbu
Państwa, położonego w
Dąbrowie Rajskiej, miasto
Łomianki na terenie
działki o nr 195, obręb
143205_4.0024

XXXIX/334/2021

opinii dotyczącej
pozbawienia charakteru
ochronnego lasu
niestanowiącego
własności Skarbu
Państwa, położonego w
Dąbrowie Rajskiej, miasto
Łomianki na terenie
działki o nr 199/1, obręb
143205_4.0024

XXXIX/335/2021

opinii dotyczącej
pozbawienia charakteru
ochronnego lasu
niestanowiącego
własności Skarbu
Państwa, położonego w
Dąbrowie Rajskiej, miasto
Łomianki na terenie
działki o nr 210, obręb
143205_4.0024

42.

Przekazane do
Starostwa;
Procedura
planistyczna w
toku

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

Przekazane do
Starostwa;
Procedura
planistyczna w
toku

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

Przekazane do
Starostwa;
Procedura
planistyczna w
toku

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

Przekazane do
Starostwa;
Procedura
planistyczna w
toku

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

20.05.2021

20.05.2021

20.05.2021

20.05.2021
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43.

XL/336/2021

przyjęcia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji o
dochodach gospodarstwa
domowego

XL/337/2021

podjęcia współdziałania
Gminy Łomianki z m.st.
Warszawa w pracach
polegających na
przygotowaniu
wielowariantowej
koncepcji utworzenia
pasa ruchu dla
autobusów (buspasa)
biegnącego w granicach
Gminy Łomianki od ul.
Brukowej do granicy z
m.st. Warszawa oraz w
Warszawie w pasie
drogowym ulicy Pułkowej
do ul.
Heroldów/Muzealnej

XLI/338/2021

dopłat dla grup
taryfowych odbiorców
usług wodociągowokanalizacyjnych z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
w okresie od dnia 15
czerwca do 31 grudnia
2021 roku.

44.

45.

46.

XLI/339/2021

wyrażenia zgody na
zwarcie porozumienia na
współfinansowanie
zadania w zakresie
opracowania
dokumentacji
projektowej wraz
uzyskaniem decyzji
będących podstawą do
realizacji inwestycji pn.:

16.06.2021

Uchwała
wykonana w
całości

Brak uwag

W trakcie
realizacji
16.06.2021

Wykonana
24.06.2021

24.06.2021

Porozumienie
zostało podpisane
w dniu
13.09.2021 r.

Uchwała ma zasięg
wieloletni, jest
w ciągłej
realizacji.
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„Modernizacja wału
przeciwpowodziowego na
odcinku rzeki Wisły w km
525+000-537+400 w gm.
Łomianki”
47.
XLI/340/2021

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Łomianki na lata
2021-2030

XLI/341/2021

zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Łomianki na rok 2021

XLI/342/2021

udzielenia Burmistrzowi
Łomianek wotum
zaufania za rok 2020

XLI/343/2021

zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego Gminy
Łomianki za 2020 rok
wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu
Gminy Łomianki za 2020
rok

24.06.2021

XLI/344/2021

udzielenia Burmistrzowi
Łomianek absolutorium
z tytułu wykonania
budżetu za 2020 rok

24.06.2021

48.

49.

50.

Wykonana
24.06.2021

24.06.2021

Wykonana

Wykonana
24.06.2021

Wykonana

51.

52.
XLII/345/2021

przekazania do
Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w
Warszawie skargi na

Wykonana

26.08.2021

68

uchwałę Rady Miejskiej
w Łomiankach z dnia 24
czerwca 2021 roku nr
XLI/342/2021 w
przedmiocie udzielenia
Burmistrzowi Łomianek
wotum zaufania za 2020
rok
53.

rozpatrzenia skargi na
bezczynność Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Łomiankach

Wykonana

26.08.2021

Uchwała
wykonana
w całości – skarga
bezzasadna

XLII/347/2021

rozpatrzenia skargi na
działanie Dyrektora
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łomiankach

26.08.2021

Uchwała
wykonana w
całości – skarga
bezzasadna

XLII/348/2021

uchwalenia projektu
„Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy
Łomianki”

26.08.2021

Wykonana

XLII/349/2021

wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym
najemcą, której
przedmiotem jest ta sama
nieruchomość na okres
od dnia 1 września 2021
r. do dnia 31 grudnia
2021 r

26.08.2021

Wykonana

określenia zasad
udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć
nauczycielom, którym
powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach
i przedszkolach
prowadzonych przez
Gminę Łomianki

26.08.2021

XLII/346/2021

54.

55.

56.

57.

XLII/350/2021

Brak uwag

Brak uwag

Wykonana
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58.

XLII/351/2021

zmiany Uchwały Nr
XVII/143/2019 Rady
Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 października
2019 roku w sprawie
ustalenia Regulaminu
określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków
do wynagrodzenia
zasadniczego oraz
szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za
godziny
ponadwymiarowe
i godziny doraźnych
zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach
prowadzonych przez
Gminę Łomianki

XLII/352/2021

przyjęcia planu nadzoru
nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami
działającymi na terenie
gminy Łomianki

XLII/353/2021

określenia średniej ceny
jednostki paliwa
w Gminie Łomianki na rok
szkolny 2021/2022

XLII/354/2021

wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia
z Miastem Stołecznym
Warszawa

59.

60.

Wykonana

26.06.2021

26.06.2021

Wykonana

26.08.2021

Wykonana

26.08.2021

Wykonana

61.

62.

XLII/355/2021

zwolnienia Dyrektora

26.08.2021
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Szkoły Podstawowej Nr 2
z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Ireny
Szewińskiej w
Łomiankach przy ul.
Partyzantów 31 od
obowiązku realizacji
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych

63.

XLII/356/2021

zmiany Uchwały Nr XXIV /
177 / 2008 Rady Miejskiej
w Łomiankach z dnia 28
maja 2008 roku w
sprawie powołania
Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Łomiankach
i nadania jej statutu

XLII/357/2021

zmiany uchwały Nr
XIV/104/2019 Rady
Miejskiej w Łomiankach
z dnia 4 lipca 2019. w
sprawie utworzenia Rady
Seniorów Gminy Łomianki
oraz nadania jej Statutu

64.

65.

XLII/358/2021

wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym
najemcą, której
przedmiotem jest ta sama
nieruchomość oraz
wyrażenia zgody na
odstąpienie od
obowiązku
przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu
działki ewidencyjnej nr
142/32 oraz części działek
nr 142/33 i 142/35
z obrębu 0004 Dziekanów

Wykonana

26.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

Wykonana

Wykonana

Wykonana
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Leśny
66.

XLII/359/2021

przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego „StaszicaKonarskiego”

XLII/360/2021

przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego „Sadowa
Południe”

26.08.2021

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Łomianki na lata
2021-2030

31.08.2020

Wykonana

zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Łomianki na rok 2021

31.08.2021

Wykonana

uzupełnienia składu
osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Łomiankach

31.08.2021

zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Łomianki na rok 2021

20.09.2021

67.

68.

XLII/361/2021

69.
XLII/362/2021

70.

XLII/363/2021

26.08.2021

Procedura
planistyczna w
toku

Procedura
planistyczna w
toku

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

Wykonana

71.
XLIII/364/2021

72.
XLIV/365/2021

regulaminu udzielania
dotacji celowej z budżetu
Gminy Łomianki dla
rodzinnych ogrodów
działkowych

30.09.2021

Wykonana

Nie

Uchwała
unieważniona
przez RIO
https://bip.lomiank
i.pl/bip/prawolokalne/uchwalyradymiejskiej/2021/113
66,Uchwala-Nr-

72

XLIV3652021-RadyMiejskiej-wLomiankach-z-dnia30-wrzesnia-2021roku-.html
73.
XLIV/366/2021
74.

75.

76.

nadania nazwy ulicy
w gminie Łomianki

XLIV/367/2021

przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
działki nr 973/5 w mieście
Łomianki – obręb ew.
143205_4.0005

XLIV/368/2021

przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
części osiedla Łomianki
Powstańców i części
sołectwa Łomianki
Chopina między ul.
Rolniczą i Al. Chopina

30.09.2021

30.09.2021

Wykonana

Procedura
planistyczna w
toku

30.09.2021

Procedura
planistyczna w
toku

30.09.2021

Wykonana

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

XLIV/369/2021
wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym
najemcą, której
przedmiotem jest ta sama
nieruchomość oraz
wyrażenia zgody na
odstąpienie od
obowiązku
przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu
części działki
ewidencyjnej nr 377/5
z obrębu 0021 Łomianki
Miasto

77.
wyrażenia zgody na

73

XLIV/370/2021

78.
XLIV/371/2021

zawarcie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym
najemcą, której
przedmiotem jest ta sama
nieruchomość oraz
wyrażenia zgody na
odstąpienie od
obowiązku
przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu
części działki
ewidencyjnej nr 377/5
z obrębu 0021 Łomianki
Miasto

wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym
najemcą, której
przedmiotem jest ta sama
nieruchomość oraz
wyrażenia zgody na
odstąpienie od
obowiązku
przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu
części działki
ewidencyjnej nr 142/34
i 142/36 z obrębu 0004
Dziekanów Leśny

30.09.2021

Wykonana

30.09.2021

Wykonana

30.09.2021

Wykonana

05.10.2021

Wykonana

79.

XLIV/372/2021

80.
XLV/373/2021

wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia
z Gminą Stare Babice na
dofinansowanie
transportu
międzygminnego lokalnej
linii uzupełniającej L-7 na
lata od 2021 do 2024

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Łomianki na lata
2021-2030

74

81.

82.

83.

XLV/374/2021

zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Łomianki na rok 2021

05.10.2021

Wykonana

XLVI/375/2021

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Łomianki na lata
2021-2030

28.10.2021

Wykonana

XLVI/376/2021

zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Łomianki na rok 2021

28.10.2021

84.
XLVI/377/2021

wyrażenia zgody na
podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki
"Komunikacja Miejska
w Łomiankach" Sp z o. o
w 2021 roku

28.10.2021

Wykonana

Utwardzenie
placu
Zgodnie z
przedmiotową
uchwałą
Komunikacja
Miejska Łomianki
Sp. z o.o.
otrzymała w dniu
10.12.2021 r.
środki w
wysokości
299 000,00 zł na
podwyższenie
kapitału
zakładowego z
przeznaczeniem
na finansowanie
inwestycji
polegającej na
utwardzeniu
części placu
postojowego.
KMŁ Sp. z o.o.
planuje
przeprowadzić tę
inwestycję w roku
2022. Środki
przeznaczone na
ten cel są
zgromadzone na
specjalnie
wyodrębnionym
koncie w banku.
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85.
XLVI/378/2021

86.

XLVI/379/2021

wyrażenia zgody na
podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki
„Komunikacja Miejska
w Łomiankach” Sp. z o. o
w 2023 roku

zmiany uchwały Nr
XLI/339/2021 Rady
Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 czerwca 2021
roku w sprawie wyrażenia
zgody na zwarcie
porozumienia na
współfinansowanie
zadania w zakresie
opracowania
dokumentacji
projektowej wraz z
uzyskaniem decyzji
będących podstawą do
realizacji inwestycji pn.:
„Modernizacja wału
przeciwpowodziowego na
odcinku rzeki Wisły w km
525+000-537+400 w gm.
Łomianki”

28.10.2021

28.10.2021

Zgodnie z
przedmiotową
uchwałą,
podwyższenie
kapitału
zakładowego
Spółki
„Komunikacja
Miejska
Łomianki” Sp. z
o.o. z
przeznaczeniem
na pokrycie
wkładu własnego
spółki do „Zakupu
autobusów
elektrycznych
wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą
w Gminie
Łomianki”,
dofinansowanego
przez Narodowy
Fundusz Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej nastąpi
w 2023 roku.
Aneks do
porozumienia z
dnia 13.09.2021 r.
został podpisany
w dniu
07.12.2021 r.
Umowa dotacji
została zawarta w
dniu 20.12.2021
1.

76

87.
XLVI/380/2021

88.

XLVI/381/2021

89.
XLVI/382/2021

90.
XLVI/383/2021

91.
XLVI/384/2021

92.
XLVI/385/2021

odstąpienia od
sporządzenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Kiełpin

przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
działki nr 759/16 w
Dziekanowie Polskim –
obręb ew. nr
143205_5.0005
przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
działek nr 61/9, 61/11
i 61/12, obr. 4.0003 w
Łomiankach oraz działki
nr 437/2, obr. 4.0005 w
Łomiankach

przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
„Podróżna”

przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
„Zachodnia-Krokusa”
część I

przystąpienia do
sporządzenia

28.10.2021

Wykonana

28.10.2021

Procedura
planistyczna w
toku

28.10.2021

Procedura
planistyczna w
toku

28.10.2021

Procedura
planistyczna w
toku

28.10.2021

Procedura
planistyczna w
toku

28.10.2021

Procedura
planistyczna w

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
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miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
„Zachodnia-Krokusa”
część II
93.
XLVII/386/2021

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Łomianki na lata
2021-2030

toku

25.11.2021

Wykonana

25.11.2021

Wykonana

25.11.2021

Nie

25.11.2021

Wykonana

25.11.2021

Wykonana

i
Zagospodarowania
Przestrzennego

94.
XLVII/387/2021

95.
XLVII/388/2021

96.
XLVII/389/2021

97.

XLVII/390/2021

zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Łomianki na rok 2021

zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy
Łomianki spółkom
wodnym działającym na
terenie Gminy Łomianki

regulaminu udzielania
dotacji celowej z budżetu
Gminy Łomianki dla
rodzinnych ogrodów
działkowych

zmiany Uchwały Nr
XVII/211/2016 Rady
Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie organizacji
wspólnej obsługi
administracyjnej,

Uchwała
unieważniona
przez RIO
https://bip.lomiank
i.pl/bip/prawolokalne/uchwalyradymiejskiej/2021/114
82,Uchwala-NrXLVII3882021Rady-Miejskiej-wLomiankach-z-dnia25-listopada-2021rok.html
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finansowej
i organizacyjnej gminnych
jednostek
organizacyjnych
zaliczonych do sektora
finansów publicznych

98.
XLVII/391/2021

99.
XLVII/392/2021

100.
XLVII/393/2021

ustalenia zasad
przyznawania i wysokości
diet dla Radnych Rady
miejskiej w Łomiankach

ustalenia wynagrodzenia
miesięcznego dla
Burmistrza Łomianek Pani
Małgorzaty ŻebrowskiejPiotrak

wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym
najemcą, której
przedmiotem jest ta sama
nieruchomość oraz
wyrażenia zgody na
odstąpienie od
obowiązku
przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu
nieruchomości
zlokalizowanej przy
ul. Kolejowej 121A
w Łomiankach

25.11.2021

Wykonana

25.11.2021

Wykonana

25.11.2021

Wykonana

25.11.2021

Wykonana

101.
XLVII/394/2021

nadania nazwy ulicy
w gminie Łomianki
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102.
XLVII/395/2021

103.
XLVII/396/2021

104.
XLVII/397/2021

105.
XLVII/398/2021

przygotowania projektu
uchwały w sprawie zasad
i warunków sytuowania 25.11.2021
obiektów małej
architektury, tablic
reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów,
standardów jakościowych
oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich
mogą być wykonane

przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego „Kiełpin
Południe”

uchwalenia wieloletniego
programu
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem
Gminy Łomianki na lata
2022- 2026

programu współpracy
Gminy Łomianki w roku
2022 z organizacjami
pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności
pożytku publicznego
i o wolontariacie

Procedura
w toku; Zostały
przeprowadzone
konsultację
społeczne;

25.11.2021

Procedura
planistyczna w
toku

25.11.2021

Nie

25.11.2021

W trakcie
realizacji

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

Uchylona Uchwałą
Nr L/410/2021
Rady Miejskiej w
Łomiankach z dnia
21 grudnia 2021
roku w sprawie
uchwalenia
wieloletniego
programu
gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem Gminy
Łomianki na lata
2022- 2026
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106.
XLVII/399/2021

107.
XLVII/400/2021

108.
XLVIII/401/2021

109.
XLIX/402/2021

110.
XLIX/403/2021

zmiany Uchwały Nr
XLII/356/2021 Rady
Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 sierpnia 2021
roku w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIV / 177 /
2008 Rady Miejskiej w
Łomiankach z dnia 28
maja 2008 roku
w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Łomiankach
i nadania jej statutu

zarządzenia
przeprowadzenia
wyborów
Uzupełniających do
Zarządu Osiedla Dąbrowa
Zachodnia
i Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Dąbrowa
Zachodnia oraz wyborów
Uzupełniających do
Zarządu Osiedla Dąbrowa
Rajska i
Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Dąbrowa
Rajska

zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Łomianki na rok 2021

wyboru metody ustalania
opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
na terenie Gminy
Łomianki

pokrycia części kosztów
gospodarowania
odpadami komunalnymi

25.11.2021

Wykonana

25.11.2021

Wykonana

01.12.2021

Wykonana

09.12.2021

Wykonana

09.12.2021

Wykonana

Weszła w życie
z dniem 01.01.2022
r.
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z dochodów własnych
niepochodzących z
pobranej opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi

111.

XLIX/404/2021

112.
L/405/2021

113.

114.

115.

L/406/2021

określenia wzoru
deklaracji o wysokości
opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
dla właścicieli
nieruchomości, na
których zamieszkują
mieszkańcy

09.12.2021

Wykonana

21.12.2021

Wykonana

zmian w uchwale
budżetowej Gminy
Łomianki na rok 2021

21.12.2021

Wykonana

ustalenia wydatków
niewygasających
z upływem roku
budżetowego 2021

21.12.2021

zmiany uchwały Nr
XLVII/391/2021 Rady
Miejskiej w Łomiankach
z dnia 25 listopada 2021
roku w sprawie ustalenia
zasad przyznawania
i wysokości diet dla
Radnych Rady Miejskiej
w Łomiankach

L/407/2021

L/408/2021

wyrażenia zgody na
podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki
„Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w
Łomiankach” Sp. z o. o
w 2021 roku

21.12.2021

Weszła w życie
z dniem 01.01.2022
r.

Wykonana

Wykonana
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116.

L/409/2021

117.
L/410/2021

dopłat dla grup
taryfowych odbiorców
usług wodociągowo –
kanalizacyjnych z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
w okresie od dnia 1
stycznia do dnia 14
czerwca 2022roku

uchwalenia wieloletniego
programu
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem
Gminy Łomianki na lata
2022- 2026

21.12.2021

W trakcie
realizacji

21.12.2021

W trakcie
realizacji

21.12.2021

W trakcie
realizacji

21.12.2021

Wykonana

118.

L/411/2021

uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych na rok
2022 oraz Gminnego
Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2022

119.

L/412/2021

zmiany Uchwały Nr
XVII/143/2019 Rady
Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 października
2019 roku w sprawie
ustalenia Regulaminu
określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków
do wynagrodzenia
zasadniczego oraz
szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za
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godziny
ponadwymiarowe
i godziny doraźnych
zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach
prowadzonych przez
Gminę Łomianki (Dz. U.
Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 12973),
zmienionej Uchwałą Nr
XLII/351/2021 Rady
Miejskiej
w Łomiankach z dnia 26
sierpnia 2021 roku (Dz.
U. Woj. Maz. z 2021 r.
poz. 7787)
120.
L/413/2021

121.
L/414/2021

122.
L/415/2021

123.
L/416/2021

przystąpienia do
sporządzenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
Kępy Kiełpińskiej

przystąpienia do
sporządzenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
północnej części osiedla
Łomianki Chopina
i północnej części osiedla
Łomianki Pawłowo
część A
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
Sadowej Południe
w rejonie ul. Sielanki
i ul. Zagórze
przystąpienia do
sporządzenia zmiany
miejscowego planu

21.12.2021

Procedura
planistyczna w
toku

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

21.12.2021

Procedura
planistyczna w
toku

21.12.2021

Wykonana

Uchwalenie mpzp

21.12.2021

Procedura

Wydział Geodezji,
Gospodarki

84

zagospodarowania
przestrzennego obszaru
zachodniej części
sołectwa Łomianki Dolne
– etap I

planistyczna w
toku

Nieruchomościami
i
Zagospodarowania
Przestrzennego

IV. Podsumowanie działalności w obszarach zadań własnych gminy

Ład
przestrzenny,
gospodarka
i przyrody oraz gospodarka wodna

nieruchomościami,

ochrona

środowiska

Raport zawiera analizę działalności burmistrza, w szczególności w obszarach ładu przestrzennego,
gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Ład przestrzenny
1 - liczba uchwał w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
1

-

liczba

uchwał

w

sprawie

przygotowania

projektu

uchwały

w

sprawie

zasad

i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych,
z

jakich

mogą

być

wykonane

(Uchwała

Nr

XLVII/395/2021

Rady

Miejskiej

w Łomiankach z dnia 25 listopada 2021 roku),
13 – liczba uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
71 – udział procentowy pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obszaru
gminy, stan na koniec roku 2021 r.,
98 – udział procentowy pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obszaru
wskazanego do objęcia mpzp, stan na koniec roku 2021 r.,
910 – liczba wydanych wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
49 – ogólna liczba wydanych decyzji dotyczących spraw związanych z warunkami zabudowy oraz
ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym:
3 - liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
2 - liczba wydanych decyzji o przeniesieniu warunków zabudowy,
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3 - liczba decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków
zabudowy,
39 - liczba

decyzji

o

stwierdzeniu

wygaśnięcia

decyzji

o

warunkach

zabudowy,
1 - liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
1 - liczba decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego,
41 – liczba wydanych decyzji o wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
614 – liczba wydanych zaświadczeń dotyczących spraw związanych z planowaniem przestrzennym,
w tym:
559 – liczba wydanych zaświadczeń o podjęciu uchwały o wyznaczeniu obszaru
rewitalizacji,
23 – liczba wydanych zaświadczeń o braku planu,
22– liczba wydanych zaświadczeń o zgodności z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
10 – inne.

Gospodarka nieruchomościami
Działalność Burmistrza Łomianek w 2021 r. w obszarze dotyczącym gospodarki nieruchomościami
była zgodna z realizacją polityki dotyczącej Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy
Łomianki
i polegała na następujących czynnościach:
1. pozyskiwanie nieruchomości do mienia gminnego:
W 2021 r. do mienia gminnego pozyskano:
1. Umów cywilnych pozyskano – 72 działki,
2. Decyzji komunalizacyjnych wydawanych przez Wojewodę Mazowieckiego pozyskano 17
działek,
3. Decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej wydawanych przez Starostę Powiatu
Warszawskiego Zachodniego pozyskano 52 działki,
4. Decyzji podziałowych wydanych na wniosek osób fizycznych i prawnych pozyskano 94 działki,
5. Decyzji wywłaszczeniowych wydanych przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego
pozyskano 5 działek,
6. Spraw sądowych pozyskano1 działkę,
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7. Decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów
i budynków pozyskano 3 działki.
Burmistrz Łomianek w celu realizacji zadań dotyczących szkół pozyskała tytuł prawny
w postaci użytkowania do jednej działki, na której zlokalizowana ma być szkoła w Łomiankach
Dolnych.
2. obciążanie nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi:
W celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego budowy szkoły podstawowej
w sadowej Burmistrz Łomianek na wniosek PGE ustanowiła na ich rzecz służebność przesyłu
na dwóch działkach gminnych. Ustanowienie służebności było niezbędne w celu eliminacji powstałej
kolizji inwestycji gminnej z urządzeniami należącymi do PGE.
3. przekazywanie nieruchomości w najem i użyczenie:
W 2021 r. zostało podpisanych 28 umów najmu oraz 2 umowy użyczenia nieruchomości wchodzących
w skład mienia Gminy Łomianki. Podpisanie umów najmu i użyczenia przekraczających trzy
miesięczny okres najmu, użyczenia poprzedzało sporządzenie i wywieszenie wykazu nieruchomości
przeznaczonych w najem lub użyczenie. Dla umów zawieranych lub przedłużanych, których łączny
okres najmu wynosił ponad 3 lata Burmistrz występowała o uzyskanie w drodze uchwały zgody
od Rady Miejskiej w Łomiankach na zawarcie takiej umowy.
4. kontrola wynajmowanych, dzierżawionych i użyczanych nieruchomości:
W dniach od 25 października do 10 listopada 2021r. przeprowadzono kontrolę nieruchomości
oddanych w najem, dzierżawę i użyczenie, których umowy obowiązywały do dnia przeprowadzenia
kontroli. Łącznie skontrolowano 25 nieruchomości.
5. podejmowanie czynności zmierzających do regulacji stanów prawnych na rzecz Gminy Łomianki:
W celu realizacji zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami – regulowania stanów prawnych,
Burmistrz Łomianek podjęła następujące czynności:
1. Wydanie decyzji podziałowych z urzędu wydzielających pasy drogowe – podział
66 działek,
2. Złożenie wniosków komunalizacyjnych działek drogowych – komunalizacja 29 działek,
3. Złożenie wniosków o wywłaszczenie nieruchomości – 2 działki,
4. Złożenie wniosków o przekazanie działek należących do Skarbu Państwa – 12 działek,
5. Wystąpienie do właścicieli działek drogowych o ich przekazanie – ul. Asnyka,
ul. Reymonta, ul. Sienkiewicza, ul. Kaczki Dziwaczki, ul. Bolka i Lolka, ul. Podleśna,
ul. Waligóry, ul. Kopciuszka, ul. Jałowcowa, ul. Kaktusowa.
6. Zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych:
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Gospodarowanie nieruchomościami to również ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych.
W 2021r. złożono 98 wniosków o wpis prawa własności lub współwłasności Gminy Łomianki do 159
działek.

Ochrona środowiska
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest na podstawie:


ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2021 r. poz. 247). Wydawana jest dla planowanych przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, które są wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz.U. poz. 1839),



rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

W Urzędzie Miejskim w Łomiankach w 2021 r. wydano:
-

1 opinię o kwalifikacji przedsięwzięcia względem ww. Rozporządzenia na wniosek zakładu
Polmo Łomianki S.A.

-

1 decyzję o umorzeniu postępowania z uwagi na bezprzedmiotowość, wszczętego w 2020 r.,
w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

budowy wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange
Polska S.A.,
-

2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, z czego pierwsza sprawa zakończyła
się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na i Dziekanów Polski, w gminie Łomianki, druga sprawa dla przedsięwzięcia istniejącej stacji
bazowej telefonii komórkowej sieci Orange została zakończona wydaniem decyzji
umarzającej postępowanie z uwagi na bezprzedmiotowość.

Czujniki monitoringu powietrza
Polska od lat przoduje na liście krajów Unii Europejskiej z największym poziomem zanieczyszczeń
powietrza. Jak pokazały ostatnie lata, poziom pyłów zawieszonych w powietrzu (PM10; PM2,5) jest
niepokojąco wysoki, co oznacza, że jakość powietrza, którym oddychamy, jest bardzo zła. Według
danych zebranych przez MWIOŚ – Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
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powietrze w naszej gminie mieści się w granicach normy, jednak żeby to sprawdzić, w 2017 roku
podjęto decyzję o zakupie i montażu specjalnych czujników do pomiarów jego jakości.
Na polskim rynku istnieją firmy, które oferują komercyjnie czujniki do ww. pomiarów. Jedną z takich
firm jest Airly Sp. z o.o., która w swojej sprzedaży oferuje kompaktowe czujniki laserowe do pomiaru
powietrza posiadające akredytację Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.
Wobec powyższego

Gmina Łomianki zakupiła w 2017 r. 12 czujników laserowych badających

stężenie pyłu metodą Laser Optical Particie Counter (optical, non.) oraz dostęp do czujników
za pośrednictwem platformy. Czujniki zostały zamontowane w następujących miejscach:
1) Przedszkole Samorządowe Dąbrowa, ul. Kolejowa 51,
2) Szkoła Podstawowa w Sadowej, ul. Strzelecka 35,
3) Szkoła Podstawowa nr 2 Dąbrowa, ul. Partyzantów 31,
4) Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska,
5) Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Brukowa,
6) ul. Kościuszki 10,
7) budynek stacji uzdatniania wody, ul. Fabryczna w Łomiankach,
8) budynek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach, ul. Rolnicza 244,
9) Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach, ul. Staszica 2,
10) Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435,
11) Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6,
12) Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73
Aby pozyskiwać dane z czujników mierzenia jakości powietrza Gmina Łomianki na 2021 r. podpisała
umowę abonamentu. Przedmiotem umowy była realizacja usług pobierania, przetwarzania,
analizowania i wizualizacji danych z czujników mierzenia jakości powietrza, będących własnością
Odbiorcy, zwanych dalej „Czujnikami”, pobierających następujące dane pomiarowe:
1) temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza,
2) wilgotność,
3) ciśnienie,
4) stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10.
Roczny koszt abonamentu wyniósł 8 856,00 zł brutto.
W ramach realizacji budżetu sołeckiego zakupiono dodatkowo 3 czujniki powietrza, które zostały
zamontowane na terenie Dziekanowa Bajkowego (ul. Waligóry, ul. Kotach w Butach, ul. Kaczki
Dziwaczki) oraz tablicę LED prezentującą wyniki pomiarów z tych czujników.
Wszelkie

informacje

dotyczące

pomiarów

zamieszczone

są

na

stronie

https://airly.eu/map/pl/#52.33735,20.89482,i1132
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Zaświadczenia

o

wliczaniu

okresów

pracy

w

indywidualnym

gospodarstwie

rolnym

do pracowniczego stażu pracy
W 2021 roku nie wnioskowano o wydanie zaświadczeń na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1990 r.
o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
(Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310).

Powołanie Komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych
W roku 2021 nie odnotowano wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych,
spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. W związku z powyższym Komisja
do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej nie
podejmowała czynności.

Gminne drogi, ulice place oraz organizacja ruchu drogowego
Zadania inwestycyjne w okresie od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021.
Dział 600.60016.6050
Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina
Plan – 1.000,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł (0,00 %)
Wykonanie – 0,00 zł ( 0,00 %)
W roku bieżącym nie podjęto działań inwestycyjnych. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.
Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej
Plan – 2.730.431,00 zł
Zaangażowanie – 2.418.841,68 zł (88,59)
Wykonanie – 2.418.841,68 zł (88,59 %)
Przebudowa ulicy Długiej na odcinku od ul. Wąskiej do ulicy Brukowej. Zakończono prace.
Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej
Plan – 0,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł (0,00 %)
Wykonanie – 0,00 zł ( 0,00 %)
W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano dokończenie budowy ul. Zachodniej w zakresie
budowy chodnika i zatoki autobusowej. Realizacja zadania uzależniona od wyroku sądowego
(postępowanie sądowe dotyczącego zasiedzenia działek), na których zaplanowano prace budowlane.
Zadanie będzie realizowane po zapadnięciu wyroku sądowego.
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Zad. 2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej
Plan – 0,00
Zaangażowanie – 0,00 zł (0,00 %)
Wykonanie – 0,00 zł ( 0,00 %)
Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.
Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań
Plan – 1.000,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%)
Wykonanie – 0,00 zł ( 0,00 %)
Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.
Zad. 2016/03 – Przebudowa ul. Fabrycznej
Plan – 8.500.000,00 zł
Zaangażowanie – 6 520 453,84 zł (76,71 %)
Wykonanie – 6525673,95 zł ( 76,77 %)
Zakończenie robót zgodnie z umową w II półroczu. Zadanie zostało zakończone
2016/04 - Przebudowa ul. Wspólnej
Plan – 10.460,00 zł
Zaangażowanie – 10.459,78 zł (100 %)
Wykonanie – 7.384,78 zł (100 %)
Dokonano przesunięcia słupa oświetleniowego kolidującego z wykonaniem wjazdu na posesję. W II
półroczu

wykonanie

oznakowania

(montaż

słupków

ograniczających

pomijanie

progów

zwalniających). Niskie zaangażowanie środków spowodowane faktem, że wszystkie prace
zaplanowane do realizacji w ramach przeznaczonych

zostaną wykonanie za kwotę poniżej

planowanej.
W ramach środków niewygasających z upływem roku 2020 wykonano prace budowlane związane
z przebudową ulicy Wspólnej za kwotę 1.978.947,00 zł.
Zad. 2016/12 –

Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał

(ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)
Plan – 1.336.377,00 zł
Zaangażowanie – 1.265.106,51 zł (94,67 %)
Wykonanie – 1.265.106,51 zł zł ( 94,67 %)
Wykonano realizację robót budowlanych polegających na rozbudowie ulicy Cyprysowej.
W ramach środków niewygasających z upływem roku 2020 wykonano prace budowlane związane
z przebudową ulicy Ogrodowej oraz ulicy Krzyczkowskiego za kwotę 2.195.436,75 zł.
Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej
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Plan – 1.000,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł (0,00 %)
Wykonanie – 0,00 zł ( 0,00 %)
Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.
Zad. 2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei
Plan – 0,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł (0,00 %)
Wykonanie – 0,00 zł ( 0,00 %)
Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.
Zad. 2016/30 – Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych
Plan – 1.000,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł (0,00 %)
Wykonanie – 0,00 zł (0,00 %)
Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.
Zad. 2018/02 –

Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IX kwartał

(ul. Kolejowa – ul. M. Konopnickiej – ul. Lotników Alianckich – ul. Miła)
Plan – 50.000,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł (0,00 %)
Wykonanie – 0,00 ( 0,00 %)
W związku z planowaną budową Węzła Kiełpin znajdującego się na Trasie Drogi S7 należy dokonać
aktualizacji

dokumentacji

technicznej

uwzględniającej

rozwiązania

techniczne

z wyżej wymienionej dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w ramach zadania 2020/43
Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT.
Zad.2018/18 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki
Plan – 100.000,00 zł
Zaangażowanie – 92.815,00 zł (92,81 %)
Wykonanie – 17,825,00 zł (17,82 %)
Podpisano umowę na wykonanie czterech bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie gminy
Łomianki. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonano bezpieczne przejście na
ul. Długiej.
W ramach środków niewygasających na rok 2022 przeniesiono kwotę 74.990,00 zł
Zad.2018/23 – Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej
na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej
Plan – 0.000,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%)
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Wykonanie – 0,00 zł ( 0,00 %)
Pierwotnie w ramach zadania planowano w roku bieżącym opracowanie dokumentacji
na przebudowę ulicy Wiślanej. W toku prowadzenia procedury formalno-prawnej zaistniała
konieczność rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji o ul. Brzegową. Środki przeznaczone
w roku bieżącym nie będą wykorzystane. Umowę na opracowanie dokumentacji zawarto z terminem
realizacji w 2022 r. Tak odległy termin podyktowany jest długą procedurą formalno-prawną związaną
z uzyskaniem decyzji ZRID.
Zad. 2019/05 - Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego
w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia
Plan – 150.000,00 zł
Zaangażowanie – 100.966,11 zł (67,31 %)
Wykonanie – 100.966,00 zł (67,31 %)
Podpisano umowę na przebudowę oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Konopnickiej
do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym z terminem realizacji w II półroczu.
Planowano wykonanie przebudowy ulicy. Powodem niskiego zaangażowania środków w roku
bieżącym jest fakt, że Wspólnota Mieszkaniowa przy M. Konopnickiej 65 odwołała się do Wojewody
Mazowieckiego od Decyzji Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego udzielającej pozwolenia
na budowę. W II półroczu zapadła decyzja ws. utrzymania w mocy pozwolenia na budowę.
Zad. 2019/38 - Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego
Plan – 27.000,00 zł
Zaangażowanie – 26.937,00 zł (99,77 %)
Wykonanie – 26.937,00 zł ( 99,77%)
Dokonano

przebudowy

istniejącego

przyłącza

gazowego,

którego

lokalizacja

kolidowała

z posadowieniem stacji zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną.
W ramach środków niewygasających z upływem roku 2020 opracowano dokumentację techniczną
przebudowy istniejącej stacji trafo za kwotę 22.140,00 zł.
Zad. 2020/08 - Budowa ul. Paderewskiego
Plan – 34.000,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł (0,00 %)
Wykonanie – 0,00 zł (0,00 %)
Środki przeznaczone na rozszerzenie zakresu opracowania istniejącej dokumentacji technicznej
(podział na dwa opracowania w celu uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających
na wykonanie inwestycji w II etapach).
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W związku z podziałem dokumentacji na dwa odcinki i przygotowaniem nowych map podziałowych,
wydłużył się termin oczekiwania na decyzję/zgodę realizacji inwestycji drogowej (ZRID). W związku
z powyższym przeniesiono środki niewygasające z upływem roku 2021 w kwocie 34.000 zł.
W ramach środków niewygasających z upływem roku 2020 wykonano dokumentację projektowo –
kosztorysową rozbudowy dwóch odcinków ul. Paderewskiego w Łomiankach za kwotę 53 949,65 zł.
Zad. 2020/21 – Projekt i budowa ul. Przy Jeziorze
Plan – 0,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł (0,00 %)
Wykonanie – 0,00 zł (0,00 %)
Zadanie wpisane do późniejszej realizacji w WPF-ie
Zad. 2020/22 – Projekt i budowa ul. Kownackiej
Plan – 110.000,00 zł
Zaangażowanie – 129.150,00 zł (0,00 %)
Wykonanie – 0,00 (0,00 %)
W związku z tym ,że do ogłoszonego postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie
dokumentacji nie wpłynęła żadna oferta. Ogłoszono kolejne postępowanie o zamówienie publiczne,
zwiększono środki na kolejne lata oraz wyłoniono wykonawcę z terminem realizacji w roku 2022.
Zad. 2020/34 – Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej
Plan – 6.150,00 zł
Zaangażowanie – 6.150,00 zł (100 %)
Wykonanie – 6.150,00 zł (100 %)
Opracowano wstępną koncepcję dla budowy przedmiotowej pętli. Zakładano również wykonanie
w roku bieżącym kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jednak ze względu na długą
procedurę formalno-prawną związana z uzgodnieniem dokumentacji oraz uzyskaniem pozwolenia
na budowę planuje się realizację prac w roku przyszłym.
Zad. 2020/43 – Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT
Plan – 0,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł (0,00 %)
Wykonanie – 0,00 zł (0,00 %)
Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.
Zad. 2021/10 – Rozbudowa ulicy Słonecznej
Plan – 850.000,00 zł
Zaangażowanie – 794.540,64 zł (93,48 %)
Wykonanie – 794.540,64 zł (93,48 %)
Zakończono rozbudowę ulicy.
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Zad. 2021/11 – Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulicą Strumykowa
i ulicą Warszawską
Plan – 50.000,00 zł
Zaangażowanie – 50.000,00 zł (100 %)
Wykonanie – 50.000,00 zł ( 100 %)
Wykonano

opracowanie

wielowariantowej

koncepcji

na

budowę

drogi

na

odcinku

od ul. Strumykowej do ul. Warszawskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i rozbudowa
ulicy Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulicą Strumykową i ulicą Warszawską”
Zad. 2021/29 – Rozbudowa ulicy Baonu Zośka
Plan – 65.000,00 zł
Zaangażowanie – 30.135,00 zł (46,36 %)
Wykonanie – 30.135,00 zł (46,36 %)
Opracowano aktualizację dokumentacji technicznej dla ul. Baonu Zośka. Konieczne będzie uzyskanie
odstępstwa od przepisów dla uzyskania pozwolenia na budowę.
W związku z Aneksem nr 1 kwotę w wysokości 30.135,00 zaangażowano na rok 2022.
Zad. 2021/30 - Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej
Plan – 510.000,00 zł
Zaangażowanie – 510.000,00 zł (100 %)
Wykonanie – 510.000,00 zł (100 %)
Wykonanie aktualizacji kosztorysu. Opracowanie nowej Stałej Organizacji Ruchu. Wykonano prace przez
wykonawcę zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.
Zad. 2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej
Plan – 10.000,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł (0,00 %)
Wykonanie – 0,00 zł (0,00 %)
Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.
Dział 700.70095.6050
Zad. 2015/28 – Modernizacja budynków komunalnych
Plan – 50.000,00 zł
Zaangażowanie – 20.295,00 zł ( 40,59%)
Wykonanie – 20.295,00 zł ( 40,59 %)
Kontynuacja zadania. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i STWiOR na wymianę
instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Łomiankach.
Zad.2019/01– Zakup działki i budowa budynku komunalnego
Plan – 800.000,00 zł
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Zaangażowanie – 52.286,79 zł (6,54%)
Wykonanie – 51.673,79 zł (6,46 %)
Wykonano projekt remediacji. Wykonano przyłącza infrastruktury technicznej.
Zad. 2020/36 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Plan – 430.000,00 zł
Zaangażowanie – 346.585,48 zł (80,60 %)
Wykonanie – 346.585,48 zł ( 80,60 %)
Wykonano ekspertyzę techniczną zasadności wykonania prac termomodernizacyjnych budynku
Przedszkola Samorządowego przy ul. Kolejowej. Opracowano dokumentację techniczną na modernizację
istniejącej instalacji przyłącza gazu do budynków komunalnych i przedszkola przy ul. Konopnickiej 65
w Dziekanowie Leśnym. Zamontowano skrzynkę gazową. Wymieniono instalacje CO oraz remont instalacji
wodno kanalizacyjnej w budynku Przedszkola Publicznego ul. Konopnickiej 65.
wykonano dokumentację budowlaną projektową termomodernizacji i remontu budynku zlokalizowanego
przy ul. Konopnickiej 48A .
Udrożniono cztery kominy w budynku Przedszkola Publicznego ul. Konopnickiej 65.
Wykonano dokumentację budowlano projektową termomodernizacji i remontu budynku Przedszkola
Publicznego ul. Konopnickiej 65.
Zad. 2021/27 – Wykonanie systemu grzewczego w budynku ul. Kolejowa 97
Plan – 9.000,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł (0,00 %)
Wykonanie – 0,00 zł ( 0,00 %)
Nie podjęto realizacji w 2021 r.
Zad. 2021/37 – Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych
do lokali użytkowych (komunalnych) przy szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym
Plan – 130.000,00 zł
Zaangażowanie – 104.550,00 zł (80,42 %)
Wykonanie – 104,550,00 zł ( 80,42 %)
Dostarczono i zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych

do lokali użytkowych

(komunalnych) przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.
Dział 750.75023.6050
Zad. 2015/44 – Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem
Plan – 80.000,00 zł
Zaangażowanie – 79.950,00 zł (99,94 %)
Wykonanie – 79.950,00 zł (99,94 %)
Wykonano kompleksową usługę doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego.
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Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.
Zad. 2021/40 – Wykonanie modernizacji przyłacza kanalizacyjnego oraz
doprowadzenie zasilania elektrycznego dla budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy
ul. Warszawskiej 71
Plan – 32.226,00 zł
Zaangażowanie – 32.226,00 zł (100,00 %)
Wykonanie – 32.226,00 zł ( 100,00%)
Zadanie realizowane przez WAO,
Dział 801.80101.6050
Zad. 2019/06 - Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej
Plan – 10.856.000,00 zł
Zaangażowanie – 10.590.976,37 zł (97,56%)
Wykonanie – 5.458.474,24 zł (50,28 %)
Wykonano opracowanie tj. analizę projektu technicznego w zakresie architektury i projektu
zagospodarowania terenu. Sporządzono opracowanie tj. analizę projektu technicznego pod kątem
poprawności przyjętych założeń w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz analizę

projektu

technicznego branży elektrycznej. Podpisano umowę na budowę obiektu. Wykonawca robót
zmontował prefabrykowane elementy modułowe parteru i piętra budynku szkoły. Wykonano prace
murarskie przy sali gimnastycznej. Wykonano roboty zbrojarskie i żelbetowe. Została skablowana
linia średniego napięcia będąca w kolizji z salą gimnastyczną.
Zad. 2020/28 – Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych
o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1, 136/2
Plan – 1.000,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł ( 0,00 %)
Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.
Zad. 2021/02 - Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych
Plan – 100.000,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł (0,00 %)
Środki zabezpieczone na rozpoczęcie procedury formalno-prawnej mającej na celu budowę obiektu.
Zabezpieczono środki na rok 2022r w celu rozpoczęcia opracowania dokumentacji.
Zad. 2021/14 – Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej
nr 2 przy ulicy Partyzantów 31
Plan – 16.605,00 zł
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Zaangażowanie – 16.605,00 zł (100 %)
Wykonanie – 16.605,00 zł ( 0,00 %)
Środki przeznaczone na zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej. Zakończono zadanie.
Zad. 2021/15 – Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej
w Dziekanowie Polskim przy ulicy Rolniczej 435
Plan – 8.241,00 zł
Zaangażowanie – 8.241,00 zł (100 %)
Wykonanie – 8.241,00 zł ( 100 %)
Dokonano zakupu wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla w/w szkoły za kwotę poniżej
planowanej.
Zad. 2021/16 – Wykonanie ciągu

komunikacyjnego

(szkoła - plac zabaw) na terenie

Szkoły

Podstawowej nr 1 przy ul. Warszawskiej 73
Plan – 16.000,00 zł
Zaangażowanie – 15.867,00 zł (99,17 %)
Wykonanie – 15.867,00 zł (99,17 %)
Wykonanie ciągu komunikacyjnego pomiędzy wyjściem z budynku szkoły a placem zabaw zaplanowano
w II półroczu w okresie wakacyjnym.
Zad. 2021/17 – Modernizacja centrali wentylacyjnej w hali sportowej w Szkole Podstawowej
nr 2 przy ul. Partyzantów 31
Plan – 160.000,00 zł
Zaangażowanie – 144.844,80zł (90,53 %)
Wykonanie – 144.844,80zł zł (90,53 %)
Modernizację centrali wentylacyjnej hali sportowej w SP nr. 2 przy ul Partyzantów 31.
Zad.2021/18

–

Modernizacja

przepompowni

ścieków

na

terenie

Szkoły

Podstawowej

w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6
Plan – 29.000,00 zł
Zaangażowanie – 26.946,84 zł (92,92 %)
Wykonanie – 26.946,84 zł (92,92 %)
Przeprowadzenie prac modernizacyjnych przepompowni sanitarnej i kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6.
Zad. 2021/19 – Przebudowa drogi dojazdowej i łącznika wraz z odwodnieniem w Szkole Podstawowej
w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435
Plan – 105.000,00 zł
Zaangażowanie – 29.520,00 zł (28,11 %)
Wykonanie – 29.520,00 zł ( 28,11 %)
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Podpisano umowę na przebudowę drogi i łącznika. I etap - ułożenie kostki brukowej przy łączniku Szkoły.
II etap - wykonanie spadku drogi dojazdowej do szkoły będzie realizowany w kolejnych latach po uzyskaniu
niezbędnych zgód formalno-prawnych
Niskie zaangażowanie środków ze względu na fakt, że III etap realizacji prac - wykonanie odwodnienia
drogi dojazdowej na parking/boisko

i montaż zbiornika retencyjnego zaplanowano na kolejne lata

po uzyskaniu niezbędnych zgód formalno-prawnych.
Zad. 2021/39 – Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową budynku Szkoły
Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.
Plan – 60.000,00 zł
Zaangażowanie – 10.000,00 zł (16,67%)
Wykonanie – 1.000,00 zł (1,67 %)
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru
wykonania

robót

dot. platformy/windy/dźwigu

osobowego

dla osób niepełnosprawnych

do 4 kondygnacji przy budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanym przy ul. Akinsa 6 w Dziekanowie
Leśnym w ramach zadania „Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową
w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.
Kwota z zadania nie została wydana z powodu trudności w zaprojektowaniu rozwiązania
w istniejącym budynku.
Dział 801.80104.6050
Zad. 2017/20 – Projekt i budowa nowego przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej
Plan – 2.500.000,00 zł
Zaangażowanie – 2.488.928,00 zł (99,56 %)
Wykonanie – 2.402.617,65 zł ( 96,10 %)
Wystąpiono z wnioskiem o wyłonienie w trybie zamówienia publicznego wykonawcy prac związanych
z budową przedszkola. Realizację zadania przewidziano na lata 2022-2023.
W roku 2021 został wykonany stan surowy otwarty budynku przedszkola.
Zad. 2020/45 – Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa
w gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca
aktywności lokalnej
Plan – 100.000,00 zł (w tym 25.000,00 zł F. Soł Sadowa)
Zaangażowanie – 97.170,00 zł (97,17 %)
Wykonanie – 97.170,00 zł (97,17 %)
W 2020 roku wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla rozbudowy i adaptacji budynku Szkoły
Podstawowej w miejscowości Sadowa w gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej
o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej. W ramach środków w 2021 r.
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wykonano usługę polegającą na wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy
i adaptacji szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa.
Zad.

2021/20

–

Modernizacja

przepompowni

ścieków

Przedszkola

Samorządowego

przy ul. Szpitalnej 1 w Łomiankach
Plan – 22.000,00 zł
Zaangażowanie – 20.295,00zł (95,11 %)
Wykonanie – 20.295,00zł (95,11 %)
Środki przeznaczone na wykonanie modernizacji przepompowni ścieków (wymiana szafy sterowniczej
na nową, system sterowania na pływakach, montaż sygnalizatora alarmu wizyjnego).
Dział 852.85219.6050
Zad. 2021/38 - Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogicznopsychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Plan – 280.000,00 zł
Zaangażowanie – 156.210,00 zł (55,79 %)
Wykonanie – 156.210,00 zł (55,79 %)
W ramach środków sporządzono projekt koncepcyjny zawierający elementy projektu architektonicznobudowlanego dla obiektu budowy nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią
pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Dział 855.85516.6050
Zad. 2019/02– Budowa żłobka miejskiego
Plan – 100.000,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%)
Wykonanie – 0,00 zł (0,00 %)
W ramach środków w roku bieżącym zaplanowano uruchomienie procedury formalno-prawnej
w celu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia. Ustalana jest lokalizacja. Kontynuacja zadania
wpisanego do WPF.
Dział 900.90015.6050
Zad. 2015/18 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa
nowego oświetlenia dróg i placów gminnych
Plan – 320.000,00 zł ( Budżet Gminy)
Zaangażowanie – 236.691,13 zł (73,97%)
Wykonanie – 201.091,13 zł ( 62,84%)
Plan -15.000 zł (Fundusz Sołecki – Dziekanów Bajkowy)
Zaangażowanie – 15.000,00 zł (100 %)
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Wykonanie – 15.000,00 zł ( 100 %)
Dokonano opłaty za pełnienie usługi

doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz

technicznego, których produktem finalnym jest opracowanie analiz przed realizacyjnych, które
są obowiązkowe dla wszystkich podmiotów publicznych rozpoczynających realizację przedsięwzięć
w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w ramach którego gmina zamierza przeprowadzić
modernizacje infrastruktury oświetleniowej. Dokonano również przebudowy oświetlenia ulicznego
ul. Racławickiej. Wykonano dokumentacje projektowo kosztorysową w zakresie rozbudowy
infrastruktury

oświetlenia

ulicznego

części

ulic

na

terenie

Dziekanowa

Bajkowego.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.
Dział 900.90095.6050
Zad. 2013/15 – Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski
Plan – 1.000,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł ( 0,00 %)
Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.
Zad. 2015/20 – Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych
Plan – 424.000,00 zł
Zaangażowanie –171.931,78 zł (40,55 %)
Wykonanie – 88.800,62 zł (20,94 %)
Plan - 80.000,00 zł (Fundusz Sołecki Dziekanów Leśny , Kiełpin, Chopina )
Zaangażowanie – 80.000,00zł (100 %)
Wykonanie – 57.761,00 zł ( 72,20 %)
Wykonano ciąg komunikacyjny na placu zabaw przy ul. Akacjowej wraz z dosianiem trawy. Wykonano
ogrodzenie działki nr ew. 272 obręb 0023 przy ul. Akacjowej 20a. Podpisano umowę na opracowanie
dokumentacji

technicznej

na

budowę

skweru

przy

Al.

Chopina.

Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową obejmującą wiatę wraz z zagospodarowaniem
terenu przyległego w ramach zadania z funduszu sołeckiego pn. „poszerzenie oferty rekreacyjnej
zielonego skweru przy Al. Chopina.
Wykonano demontaż i utylizację sprzętu znajdującego się na placu zabaw w Dziekanowie Leśnym
przy. Ul Rodziewiczówny oraz zamontowano nowe zabawki. Zakupiono i ustawiono kontener
na placu zabaw w Kiełpinie przy ul Cienistej.
Zad. 2018/15 – Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej
Plan – 591.270,00 zł
Zaangażowanie –454.885,29zł (76,93 %)
Wykonanie – 11.370,02 zł ( 1,92 %)
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Podpisano umowy na wykonanie przyłącza wodociągowego i przyłącza energii elektrycznej
do zasilenia kurtyny wodnej zlokalizowanej przy ul. Zachodniej. Wykonano kurtynę wodną.
Środki przeniesione na wydatki niewygasające w kwocie 443.169,00 zł.
Zad. 2019/09 – Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS
Plan – 30.494,00 zł
Zaangażowanie – 30.493,67 zł (100 %)
Wykonanie – 30.493,67 zł (100 %)
Dokonano zapłaty za wykonanie robót dodatkowych w związku z zawartą umową podstawową
polegających na ociepleniu rur kanałów wentylacyjnych, wymianie studni sanitarnej oraz montażu
studni rozprężnej. Dokonano zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego.
W ramach środków niewygasających z upływem roku 2020 – w kwocie 1.258.545,64 zł dokonano
budowy tj. zamontowano powłokę pneumatyczną przykrywająca istniejące boisko wraz
z urządzeniami nadmuchowymi na płycie fundamentowej.
Zad. 2019/41 – Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/7 i 191/8
u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej
Plan – 50.000,00 zł
Zaangażowanie – 36.346,50 zł (72,69 %)
Wykonanie – 36.346,50 zł ( 72,69 %)
W roku 2020 dokonano zakupu gotowego projektu technicznego. W roku bieżącym została wykonana
adaptacja zakupionego gotowego projektu na działkę nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej
i Miłej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Zad. 2020/30 – Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno – sportowym
przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej
Plan – 823.681,00 zł
Zaangażowanie – 823.680,86 zł (100 %)
Wykonanie – 823.680,86 zł (100 %)
Przebudowano i zmodernizowano plac zabaw przy ul. Akacjowej, róg ul. Partyzantów. Wykonano
nowe nawierzchnie, boisko do piłki nożnej i ręcznej, mini boiska, plac zabaw dla dzieci młodszych,
plac zabaw dla dzieci starszych, małą architekturę (ławki, stojaki rowerowe, hamaki, stół do tenisa,
tyrolkę, kosze na śmieci).
Zad. 2020/33 – Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu
rekreacyjno-sportowego w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową
Plan – 65.730,00 zł
Zaangażowanie – 5.730,00 zł (8,72 %)
Wykonanie – 5.730,00 zł (8,72 %)
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Środki zabezpieczone na dokonanie zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
placu zabaw. Pozostałe środki 60 tyś. zł., przeznaczono z zamiarem doposażenia placu zabaw
w urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową .W związku z brakiem możliwości instalacji
karuzeli dla dzieci niepełnosprawnych w wybranym miejscu ze względu na strefy bezpieczeństwa
oraz wielkość zabawki Wydział Inwestycji i Remontów proponuje montaż zabawki dla dzieci
z niepełnosprawnością na innym placu zabaw w gminie Łomianki.
Zad. 2020/41 – Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby szkoły podstawowej nr 3.
Plan – 50.000,00 zł
Zaangażowanie – 33.210,00 zł (66,42 %)
Wykonanie – 33.210,00 zł ( 66,42 %)
Opracowanie - Program Funkcjonalno - Użytkowy nadbudowy skrzydeł w części szkolnej oraz łącznika
ICDS zostało wykonane za kwotę niższą niż przewidywana
Zad. 2021/03 – Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki
Plan – 100.000,00 zł
Zaangażowanie – 26.075,00 zł (26,08 %)
Wykonanie – 26,075,00 zł ( 26,08 %)
Dokonano opłaty za wykonanie szczegółowych badań gruntu i wody dz. ew. nr 512/5 w zakresie
zanieczyszczeń arsenem i chromem, za wykonanie opinii w zakresie zasiedlenia drzew przez pachnicę,
za uzupełnienie dokumentacji technicznej (uwagi Starosty PWZ) i adaptację wykonanego projektu
w celu uzyskania pozwolenia na budowę by zrealizować prace budowlane (zieleń, ścieżki, mała
architektura). Dokonano badań archeologicznych na działce 512/5. Podjęto się przechowywania
znalezisk. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. Ze względu na opóźnienia spowodowane ww.
formalnościami nie zrealizowane.
Zad. 2021/09 – Budowa siłowni zewnętrznej pn. „Lipowa siłownia”
Plan – 50.000,00 zł
Zaangażowanie – 29.950,50 zł (59,90 %)
Wykonanie – 29.950,50 zł ( 59,90 %)
Wykonano siłownię plenerową -

zamontowano urządzenia: rower z ładowarką USB, narty

wolnostojące, biegacz wolnostojący, ławkę spartan 150 cm z pedałkami, ławkę spartan oraz
wykonano ogrodzenie drewniane z furtką.
Zad. 2021/22 – Przebudowa bieżni przy boisku ICDS przy ul. Staszica
Plan – 522.000,00 zł
Zaangażowanie – 496.623,50 zł (0,00 %)
Wykonanie – 314.962,45 zł ( 0,00 %)
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Wykonano prace budowlane przebudowy bieżni przy boisku ICDS przy ul. Staszica. Na II półrocze
zaplanowano rozstrzygnięcie postępowania i wykonanie robót budowlanych.
Zad. 2021/28 – Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry
Plan – 50.000,00 zł
Zaangażowanie – 8.979,00 zł (17,96 %)
Wykonanie – 8.979,00 zł ( 17,96 %)
W ramach środków w roku bieżącym wykonano opracowanie dokumentacji technicznej na budowę
i modernizacje placu zabaw. Zadanie przeniesiono do realizacji w 2022 r.
Dział 921.92109.6050
Zad. 2021/04 – Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do dofinansowania rozbudowy
budynku Centrum Kultury w Łomiankach
Plan – 50.000,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł ( 0,00 %)
Zostały przeprowadzone tylko prace w zakresie remontu budynku. Nie było konieczności
przeprowadzenia szerszej modernizacji.
Dział 926.92601.6050
Zad. 2015/22 - Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m. in. zaplecza sanitarnego oraz
trybun
Plan – 1.000,00 zł
Zaangażowanie – 0,00 zł (0,00 %)
Wykonanie – 0,00 zł (0,00 %)
Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Sprawozdanie z działalności Wydziału Inwestycji i Remontów
Środki bieżące od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
400. 40002. 4260
Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 14.007,73 zł (56,03%)
Dokonano opłaty za pobór wody ze zdrojów publicznych i na cele przeciwpożarowe.
600. 60004. 2310
Plan – 6.595.179,00 zł, wykonanie – 6.575.410,36 zł (99,70%)
Dotacja Gminy - przewóz transportu zbiorowego Gmina – Miasto Stołeczne Warszawa.
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Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów
Leśny – Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
600. 60004. 4270
Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 6.218,48 zł (62,18%)
W ramach środków zgodnie z podpisanym porozumieniem z miastem st. Warszawa dokonano
płatności za konserwację infrastruktury przystankowej.
600. 60004. 4300
Plan – 1.833.289,00 zł, wykonanie – 1.832.648,00 zł (99,97%)
Środki przeznaczono na dopłaty dla KŁM Łomianki do transportu lokalnego oraz na opłacenie umowy
w związku ze świadczeniem przez firmę czynności konsultacji, koordynacji oraz reprezentowania
gminy Łomianki w zakresie infrastrukturalnego rozwoju transportu zbiorowego pomiędzy Gminą
Łomianki a Warszawą.
600. 60004. 4300
Plan – 299.000,00 zł, wykonanie – 299.000,00 zł (100%)
Podniesienie kapitału własnego KŁM (Uchwała KŁM nr 1 z dnia 26/11/2021)
600. 60014. 4430
Plan – 10.359,00 zł, wykonanie – 10.358,60 zł (100,00%)
Dokonano opłaty za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi zgodnie
z n. w. decyzjami:


ZDPKiT/TP/149/2005 z dnia 12.10.2005 r.



183/U/7/BW/2009z dnia 01.12.2009 r.



65/ZU/2010 z dnia 02.07.2010 r.



33/ZU/2016.

600. 60016. 4210
Plan – 500,00 zł, wykonanie – 207,85 zł (41,57%)
Zakup poziomicy elektronicznej 610mm w celu kontroli spadków jezdni i chodników.
600. 60016. 4270
Plan – 2.143.395,00zł, wykonanie – 1.842.141,04 zł (85,95%)
W ramach środków:
1. Wykonano bieżące usuwanie awarii oraz uszkodzeń mechanicznych, sygnalizacji świetlnej
pulsującej, doświetlenia, sygnalizacji świetlnej trójkolorowej przejść dla pieszych j.n.


przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach;



przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy ul. Racławickiej;



przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy ul. Baonu Zośka;
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skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ulicą Szpitalną/Wiejską;



skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Wiosenną:



skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ulicą Staszica,



przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej na wysokości posesji nr 36.

2. Dokonano równania dróg gruntowych tłuczniowych na terenie Gminy Łomianki.
3. Wykonanie napraw brukarskich na terenie Gminy Łomianki.
4. Wykonano naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej (remonty cząstkowe).
5. Odwodnienie ulic – modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie.
6. Dokonano naprawy stacji rowerowych poprzez zamontowanie brakujących narzędzi
i pompek.
7. Dokonano odwodnienia zjazdu przy posesji 23 ulicy Ogrodowej.
8. Wykonano remont skarpy nasypu wraz z udrożnieniem odwodnienia w ul. 32/KDD/
ul. Spokojna.
9. Dokonano przebudowy zjazdu do GPSZOK-u.
10. Dokonano przełożenia kostki betonowej w ul. Osiedlowej w rejonie zjazdu między posesjami
nr 20 i nr 22.
11. Przełożenie kostki betonowej wraz z usunięciem korzeni drzew w ciągu ul. Krokusa
na odcinku od ul. Sasanki do posesji nr 23.
12. Uzupełnienie kruszywem ubytku w drodze gruntowej w ciągu ul. Krajobrazowej.
13. Poprawa

odwodnienia

w

ciągu

ulicy

Przeskok

w

rejonie

Urzędu

Miejskiego

przy ul. Warszawskiej 71.
14. Poprawa odwodnienia w rejonie wjazdu na osiedle przy ulicy Równoległej.
15. Wykonanie remontu odwodnienia w ciągu Al. Chopina.
16. Wykonanie prac ziemnych w związku z odkrywkami archeologicznymi.
17. Naprawa wyrwy w nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Jeziornej.
18. Uzupełnienie kruszywem ubytku w drodze gruntowej w ciągu ul. Miodowej na wysokości
posesji 8 oraz 8a.
19. Naprawa zapadniętej kostki ul. Lwowska nr 20
20. Naprawa Chodnika ul. Warszawska na wysokości sklepu Joker.
21. Awaryjna

wymiana

kabla

sygnalizacyjnego

YKSY

48x1,5mm2

o

długości

38mb

na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Staszica.
22. Awaryjne czyszczenie studni chłonnych w pasach drogowych na terenie Gminy Łomianki.
23. Awaryjne czyszczenie wpustów i przykanalików w pasach drogowych na terenie Gminy
Łomianki.
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24. Przełożenie kostki betonowej na zjazdach do posesji numer 32 oraz 34 w ciągu ulicy
Brukowej.
25. Naprawa

uszkodzonej

nawierzchni

jezdni

oraz

wpustu

ulicznego

w

ciągu

ul. Wołodyjowskiego.
26. Usunięcie pozostałości po sztycy reklamowej w ciągu ul. Podleśnej.
27. Naprawa i prostowanie uszkodzonego piktogramu w ciągu ul. Dobrej Wróżki przy drodze
serwisowej DK7.
28. Czyszczenie oraz zabezpieczenie przed drganiami wpustu liniowego w ciągu ul. Wiejskiej.
29. Usunięcie palet zalegających w pasie drogowym ul. Kamienistej.
30. Naprawa mocowania krat żeliwnych odwodnienia liniowego w ciągu ul. Wiejskiej.
31. Awaryjny montaż znaku „zakaz kąpieli” przy jeziorze Dziewanowskim.
32. Awaryjna naprawa zapadniętego podestu oraz czyszczenie studni na terenie placu zabaw
przy ul. Akacjowej.
33. Awaryjne czyszczenie odpływu wód opadowych w ciągu ul. Warszawskiej w rejonie ICDS.
34. Awaryjny montaż 2 szt. włazów do studzienek w rejonie skrzyżowania ul. Wiślanej
i ul. Kościelna Droga.
35. Uzupełnienie kruszywem ubytku w drodze gruntowej w ciągu ul. Brzegowej.
36. Usunięcie obrzeży betonowych w pasie drogowym ul. Majowej.
37. Uzupełnienie kruszywem ubytku w poboczu w ciągu ul. Warszawskiej – zjazd LIDL.
38. Montaż 2szt. barier wygrodzeniowych U-12a a pasie drogowym ul. Akinsa.
39. Naprawa zapadnięcia jezdni z kostki betonowej w ciągu ul. Wólczyńskiej.
40. Wykonanie przedłużenia przepustu drogowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi przy
ul. Jeziornej.
41. Wykonanie odwodnienia liniowego w chodniku przed wejściem do posesji ul. Fabryczna 24.
42. Awaryjne wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy
łomianki.
Plan – 40.000,00 zł (środki fundusz sołecki Łomianki Dolne)
Wykonanie –40.000,00 zł (100,00 %)
Środki na poprawę nawierzchni ulicy Brzegowej.
600. 60016. 4300
Plan – 581.000,00 zł, wykonanie - 561.140,16 zł (96,58%)
Środki przeznaczono na:
1. Wykonanie tablic informacyjnych (Fundusz Dróg Samorządowych).
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2. Odtworzenie uszkodzonych pętli indukcyjnych dla zapewnienia prawidłowego działania
sygnalizacji świetlnej trójkolorowej w ciągu ul. Wiejskiej w rejonie Rolniczej.
3. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Jeziornej na odcinku od ul. Strumykowej
do ul. Spokojnej.
4. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Miodowej na odcinku od ul. Miłej
do ul. Pogodnej.
5. Opracowanie

projektu stałej organizacji

ruchu dla

ul.

Niegodzisza na

odcinku

od ul. Warszawskiej do ul. Leszczynowej.
6. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Długiej na odcinku od ul. Wiślanej
do ul. Wąskiej.
7. Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego.
8. Wprowadzenie projektu Stałej Organizacji Ruchu dla ul. Bolka i Lolka.
9. Wprowadzenie projektu Stałej Organizacji Ruchu dla ul. Miodowej.
10. Oznakowania skrajni drogi ul. Racławickiej poprzez dostawę i montaż znaków drogowych
zgodnie z SOR.
11. Wykonano plansze do prezentacji różnych koncepcji zagospodarowania pasa drogowego.
12. Opracowanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu na ul. Długiej na odcinku
od ul. Wąskiej do ul. Brukowej.
13. Wykonanie przeglądu pięcioletniego dróg gminnych wraz z fotograficzną rejestracją pasa
drogowego.
14. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas uroczystości rocznicowych
na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Rolniczej.
15. Wykonanie plansz do prezentacji różnych koncepcji zagospodarowania pasa drogowego
ul. Warszawskiej.
16. Opracowanie Aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu dla ulicy Szymanowskiego
pomiędzy Aleją Chopina a ul. Kościelna Droga.
17. Opracowanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu dla ulicy Dolnej na odcinku
od ul. Wiślanej do ul. Brukowej.
18. Wymiana słupka znaku drogowego ul. Warszawska/ ul. Armii Poznań.
19. Demontaż pozostałości po znaku drogowym ul. Kolejowa/ ul. Wędkarska.
20. Sprzątanie gruzów ul. Kościelna Droga/ ul. Killara
21. Czyszczenie systemu odwadniającego w ciągu ul. Malarskiej.
22. Czyszczenie odwodnienia liniowego ul. Osiedlowa/ ul. Malarska.
23. Wykonanie murku oporowego prefabrykowanego na przepust fi 800 wraz z barierą ochronną
u-14a zgodnie z projektem organizacji ruchu.
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24. Opracowanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu dla ulicy Leszczynowej.
25. Opracowanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu dla ulicy Spokojnej na odcinku
od ul. Jeziornej do ul. Fabrycznej.
26. Opracowanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu dla ulicy Wiśniowej na odcinku
od ul. Cienistej do Al. F. Chopina.
27. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla skrzyżowań dróg serwisowych
ul. Kolejowej – DK7 z drogami lokalnymi.
28. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Akacjowej na odcinku od ul. Wiślanej
do ul. Brukowej.
29. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Wiosennej na odcinku od drogi
serwisowej DK7 do ul. Zachodniej.
30. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla Al. Chopina na odcinku od ul. Wiślanej
do ul. Armii Poznań.
31. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Wiejskiej.
32. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Partyzantów na odcinku
od ul. Akacjowej do ul. Kampinoskiej.
33. Opracowanie analizy obszaru oddziaływania skrzyżowań ulic Warszawskiej z ul. Wiklinową
oraz ul. Wiklinowej z ul. H. Sienkiewicza.
34. Serwis roczny do aplikacji DROGI – dostęp, hosting danych i asysta techniczna.
35. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu przy ul. Staszica.
36. Opracowanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu ul. Akacjowej.
801. 80101. 4270
Plan – 599.660,00 zł, wykonanie – 546.809,24 zł (91,19%)
1. Dokonano pomiaru oraz kosztorysu robót inwestorskich w ramach kompleksowego remontu
łazienek szatni oraz natrysków wraz z armaturą na 3 kondygnacjach SP w Dziekanowie
Leśnym.
2. Dokonano kompleksowego remontu łazienek, szatni oraz natrysków wraz z armaturą
na trzech kondygnacjach w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.
3. Dokonano robót budowlanych związanych z wydzieleniem pomieszczenie wc z pomieszczenia
łazienki nr 0/56 dostępnego z ciągu komunikacyjnego nr 0/58 w Szkole Podstawowej nr 2
w Dąbrowie Leśnej.
4. Sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego – remont łazienek SP
Dziekanów Leśny
5. Dokonano zerwania i ułożenia nowych płytek na jednej ścianie w nowym pomieszczeniu wc
w Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Leśnej.
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801. 80101. 4520
Plan – 26.381,00 zł, wykonanie – 26.379,43 zł (99,99%)
Dokonano

opłaty

zgodnie

z

Decyzją

Starosty

Powiatu

Warszawskiego

Zachodniego

nr 305/GM/21/Ł za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej użytków rolnych
w miejscowości Sadowa oraz zgodnie z Decyzją nr 728/GM/14/Ł( opłata roczna z tytułu użytkowania
na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej w Dziekanowie Polskim).
801. 80104. 4270
Plan –81.940,00 zł, wykonanie – 62.930,44 zł (76,80%)
1. Dokonano naprawy urządzeń zabawowych na placu zabaw w przedszkolu samorządowym
przy ul. M. Konopnickiej 65 w Dziekanowie Leśnym
2. Dokonano wymiany nawierzchni schodów przed głównym wejściem do budynku wraz
z naprawą murka oporowego oraz wymianą nawierzchni schodów przed wyjściem na plac
zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Dziekanowie Leśnym.
3. Dokonano naprawy podłogi z paneli po robotach budowlanych w przedszkolu
w Dziekanowie Leśnym przy ul . M Konopnickiej 65.
4. Dokonano zerwania i ułożenia nowej podłogi w pomieszczeniu szatni oraz pomalowania
ścian, wykonania otworów rewizyjnych w podłogach, naprawa ścian po pracach
hydraulicznych oraz odmalowanie wnęk na grzejniki w przedszkolu samorządowym przy ul.
M. Konopnickiej 65.
5. Wykonano wymiany wraz z dostawą oraz montażem osłon grzejnikowych o łącznej ilości 20
szt. w przedszkolu samorządowym w Dziekanowie Leśnym na ul. M. Konopnickiej 65
900. 90001. 4300
Plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 121.350,57 zł (60,68%)
Wydatki na dopłaty do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.
900. 90015. 4210
Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 3.985,20 zł (79,70%)
Dokonano zapłaty za iluminację- Bombka ze śnieżkami 3 szt.
Plan – 4.000,00 zł ( środki fundusz sołecki Dziekanów Nowy)
Wykonanie – 3.985,20 zł (99,63%)
900. 90015. 4260
Plan – 1.374.957,77 zł, wykonanie – 1.170.683,41 zł(85,14%)
Dokonano zapłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.
900. 90015. 4270
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Plan – 230.000,00 zł, wykonanie – 208.560,08 zł(90,68%)
W ramach środków dokonano:
1. Konserwacji oświetlenia ulicznego.
2. Naprawa oświetlenia kapliczki na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej róg ul. Miłej.
3. Naprawa kabla oświetlenia ulicznego przy Szpitalu w Dziekanowie Leśnym.
4. Awaryjna wymiana obudowy szafy sterowniczej SON na potrzeby oświetlenia ulicznego
w ul. Glinianki.
5. Uzupełnienie opraw oświetleniowych na ul. Baczyńskiego.
6. Wymiana zegara astronomicznego szafy sterowniczej SON na potrzeby oświetlenia
w ul. Fabrycznej.
7. Naprawa kabla w ul. Paderewskiego.
8. Wymiana oprawy oświetlenia w ul. Rolniczej 215.
9. Wymiana szafy sterowania oświetleniem ulicznym w ul. Żwirowej.
10. Naprawa kabla zasilającego oświetlenie uliczne na ulicy Brukowej.
11. Naprawa kabla zasilającego oświetlenie uliczne na Alei F. Chopina.
12. Wymiana słupa oświetleniowego po kolizji drogowej na ul. Przebiśniega przy nr 19.
13. Wymiana oprawy oświetlenia ulicznego przy ul. Magnolii 11.
14. Dowieszenie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w celu zasilenia opraw ulicznych
na ul. Ludowej.
15. Wymiana słupa oświetlenia ulicznego ul. Brukowa przy stacji paliw Auchan.
16. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ul. Kasztanowej.
17. Wymiana sterowników astronomicznych w szafach SON ul. Przeskok, Warszawska/Wiejska,
Warszawska/Włościańska.
18. Naprawa kabla zasilającego oświetlenie uliczne na ul. Warszawskiej.
19. Wymiana słupa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Brukowej i ul. Akacjowej.
20. Lokalizowanie kenotronem awarii oświetlenia ulicznego na ul. Zawilca, Sasanki, Fiołka.
21. Naprawa kabla zasilającego oświetlenie uliczne na ul. Kosynierów.
22. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ul. Skrzetuskiego 19 i 21.
23. Naprawa kabla oświetlenia ulicznego na ul. Skrzetuskiego.
24. Wymiana sterowników astronomicznych w szafie SON ul. Zachodnia

oraz szafa SON

ul. Kołątaja.
25. Wymiana oprawy oświetlenia ulicznego na ul. Zaułek.
26. Naprawa szaf elektrycznych z linią zasilającą ul. Cienista.
27. Wymiana szafy oświetlenia ulicznego na ul. Rolniczej 457.
28. Wymiana szafy oświetlenia ulicznego na ul. M. Konopnickiej przy ul. Ahinsa.
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29. Wymiana oprawy oświetlenia ulicznego oraz zegara astronomicznego na ul, Rolniczej przy
nr 495.
30. Wymiana prawy oświetlenia w ul. Jaśminowej.
31. Wymiana

i

uzupełnienia

opraw

oświetleniowych

wraz

z

wymianą

sterownika

astronomicznego w szafie SON ul. Wiklinowej.
900. 90015. 4300.
Plan – 226.000,00 zł, wykonanie – 213.285,94 zł (94,37%)
Środki przeznaczono na:
1. Opłaty za magazynowanie dekoracji iluminacji świątecznych.
2. Demontażu dekoracji świątecznych.
3. Dowieszenia oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie na ul. Wiklinowej
w Łomiankach przy nr 13.
4. Relokalizacja słupa oświetlenia ulicznego w ciągu Al. F. Chopina.
Plan – 7.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego Sadowa)
Wykonanie – 7.000,00 zł (100%)
Zaangażowano środki zgodnie z umową na przechowywanie i montaż iluminacji świątecznych.
Plan – 6.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego Dziekanów Nowy)
Wykonanie – 6.000,00 zł (100%)
Zaangażowano środki zgodnie z umową na przechowywanie i montaż iluminacji świątecznych.
Plan – 7.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego Dziekanów Leśny)
Wykonanie – 7.000,00 zł (100%)
Zaangażowano środki zgodnie z umową na przechowywanie i montaż iluminacji świątecznych.
Plan – 15.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego Łomianki Chopina)
Wykonanie – 15.000,00 zł (100%)
Środki przeznaczono na wynajem iluminacji świątecznych.
900.90095.4300.
Plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 6.137,70 zł (87,68%)
Środki przeznaczono na dostawę i montaż dwóch kamer zintegrowanych z ogólnym systemem
monitoringu na lodowisku przy Integracyjnym Centrum Dydaktyczno – Sportowym.
900. 90095. 4610.
Plan – 20.975,00 zł, wykonanie – 20.975,00 zł (100%)
Opłata z tytułu przygotowania apelacji w sprawie powództwa Mirosława Klimkowskiego przeciwko
Gminie Łomianki dotyczy opłaty sadowej do apelacji II C 44/20.
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Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków
komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwienia odpadów komunalnych

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków
komunalnych
Podstawowa działalność Spółki polega na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
Na koniec 2021 roku Spółka świadczyła usługi dla 7253 Klientów, co w stosunku do roku 2020
stanowi wzrost o 488 nowych odbiorców usług w tym zakresie.
Stacje uzdatniania wody
W roku 2021 wyprodukowano 1 241 069,00 m3 wody. Porównując produkcję do roku poprzedniego,
Spółka zanotowała jej wzrost o 6%. Gmina Łomianki jest częściowo wyposażona w system
wodociągowy zasilany w wodę z dwóch Stacji Uzdatniania Wody położonych przy ulicy: Fabrycznej
i Włościańskiej.
Oczyszczalnia ścieków
W roku 2021 ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika - rzeki Wisły - wyniosła
1 516 775 139 m3. Oznacza to zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych w stosunku do roku 2020
o 4%.
Ilość nieczystości ciekłych dostarczanych transportem asenizacyjnym do Punktu Zlewnego
zmniejszyła się w odniesieniu do roku 2020 o 2,35% i stanowi 16,78% w stosunku do ścieków
dopływających z kanalizacji, co jest bardzo dobrym zjawiskiem świadczącym o prawidłowo
rozwijającym się systemie, tzn. gdy rośnie udział ścieków z kanalizacji, to należy przyjąć, że inwestycje
w infrastrukturę nadążają za rozbudową mieszkaniową. Ilość wytworzonych ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych w roku 2021 była mniejsza o 28,43 Mg niż w roku 2020. Pozostałe
ilości odpadów wytwarzanych w procesie technologicznym, tj. skratek oraz zawartości piaskowników,
są większe niż w 2020 roku, skratek o 14,69 Mg, piasku o 43,13 Mg. W roku 2021 r. jakość ścieków
oczyszczonych spełniała wymogi pozwolenia wodnoprawnego znak OŚ.6341.297.2015.AZ z dnia
30.12.2015

r.

na wprowadzanie do rzeki Stopień redukcji badanych wskaźników wynosi od 94,45% do 99,59%.
W roku 2021 pobrano do badań przez Akredytowane Laboratoria PCA 12 próbek ścieków
oczyszczonych. Jakość ścieków w każdym badaniu spełniła wymagania rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
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ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego.
System zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Łączna długość sieci kanalizacyjnej w gminie Łomianki wynosi 138,1 km (przyrost w stosunku do roku
2020 o 8,7 km), a sieci wodociągowej 163,2 km (przyrost w stosunku do roku 2020 o 8,3 km).
Istniejąca sieć wodociągowa wykonana jest w systemie mieszanym, pierścieniowo-rozgałęzionym.
Przewody wodociągowe ułożone są w pasach drogowych na głębokości od 1,7 m do 2 m poniżej
poziomu terenu, często równolegle do przewodów kanalizacyjnych. Sieć wodociągowa wyposażona
jest w hydranty przeciwpożarowe oraz zasuwy odcinające.
Stopień skanalizowania obszaru aglomeracji ocenia się na 98%. Obecnie na pozostałym
nieskanalizowanym obszarze aglomeracji ścieki gromadzone są w przydomowych zbiornikach
bezodpływowych (szambach).
Stan techniczny sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należy określić jako dobry. Wynika to z ich
wieku i rodzaju materiału, z jakiego zostały wybudowane. W przeważającej części są to tworzywa
takie, jak PVC i PE. O dobrym ich stanie świadczy również ilość awarii odnotowana w roku 2021:
na sieci kanalizacyjnej – 1,
na sieci wodociągowej – 1.
Dużo większym problemem jest zatykanie się wirników pomp na pompowniach kanalizacyjnych.
Wynika to z niewłaściwego korzystania przez mieszkańców z kanalizacji sanitarnej.
Dzięki zrównoważonemu rozwojowi w zakresie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie
Aglomeracji Łomianki, gmina Łomianki spełnia wymogi dyrektywy Rady Unii Europejskiej
nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie:


Wydajności oczyszczalni ścieków, co oznacza, że cały ładunek ścieków generowany na terenie
aglomeracji Łomianki jest obsługiwany przez miejską oczyszczalnię,



Standardów oczyszczania ścieków, co oznacza, że oczyszczalnia ścieków w Łomiankach
spełnia wymogi Prawa wodnego i rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do
urządzeń wodnych wraz z podwyższonym usuwanie biogenów,
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Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujący
odpowiedni poziom obsługi. Oznacza to wyposażenie w sieć kanalizacyjną na terenie
Aglomeracji Łomianki na poziomie 98%.

Laboratorium
Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Łomiankach wykonuje badania fizykochemiczne
i mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne ścieków.
W dniach 21-22.09.2020 roku, Laboratorium było audytowane przez dwóch audytorów Polskiego
Centrum Akredytacji. Przeprowadzony audyt weryfikował poprawności wprowadzenia nowej normy
systemu zarządzania jakością PN-EN ISO PN-EN 17025:2005. Podczas audytu laboratorium było
oceniane w całym zakresie prowadzonych prac oraz kontrolowano spełnienie wymagań ww. normy
w postaci wdrożonego i stale utrzymywanego systemu jakości, który jest opisany w dokumentach
laboratorium tj. Księga Jakości, Procedury Ogólne, Procedury Badawcze oraz Instrukcje. Audytorzy
stwierdzili, iż podczas oceny laboratorium, pozyskali dowody uzasadniające zaufanie do kompetencji
laboratorium o numerze AB 1563, w odniesieniu do wymagań akredytacyjnych określonych w nowej
normie PN-EN ISO PN-EN 17025:2005 oraz specyficznych wymagań akredytacyjnych określonych
w programie akredytacji DAB-07.
Działalność laboratorium umożliwia szybkie wykrycie ewentualnej awarii, a także pomoc
w zlokalizowaniu jej źródła i rozwiązaniu problemów związanych z jakością wody i ścieków.
Wpływa to znacząco na stan bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki
Gmina Łomianki, w ramach zadania utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy zapewnia
utrzymanie czystości i porządku na gminnych placach zabaw oraz cmentarzach (komunalnym
i wojennym).
W ramach powyższego zadania w roku 2021 podpisano umowę na utrzymanie czystości na placach
zabaw z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., z siedzibą w Łomiankach przy
ul. Rolniczej 244 – umowa WOŚ.7021.2.2021 z dnia 4 lutego 2021 r. na kwotę 65 171,18 zł (umowa
wspólna dla gminnych placów zabaw, Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie i Cmentarza Wojennego
w Kiełpinie).
W

minionym

roku

został

przeprowadzony

remont

placu

zabaw

przy

ul.

Fabrycznej

w ramach umowy WGK.7021.1.16.2021 podpisanej z firmą INRO Robert Nogalski z siedzibą
w Radzyminie, przy ul. Z. Wróblewskiego 14 na kwotę 14 760,00 zł.
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W 2021 roku Gmina Łomianki podpisała umowę dotyczącą wykonania usługi polegającej
na awaryjnym wypompowywaniu i wywozie wód opadowych z dróg i ulic zlokalizowanych na terenie
gminy Łomianki.
W ramach umowy wypompowano i wywieziono wody opadowe w ilości 560 m³ za kwotę 12 398,40
zł brutto.
W ramach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomianki podpisane zostały umowy:
W ramach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomianki podpisane zostały umowy:
RZP.272.36.2020 cz. I (obowiązująca w latach 2021– 2022) - Utrzymanie czystości na terenie gminy
Łomianki oraz utrzymanie małych obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymaniu
porządku, tj. ławek ulicznych oraz koszy.
W ramach umowy RZP.272.36.2020 cz. I firma wykonywała następujące usługi:
1. Codzienne opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie śmieci przy koszach, ich naprawę
i konserwację, wymianę uszkodzonych części lub całych koszy oraz ustawianie nowych koszy.
2. Codzienne sprzątanie przystanków autobusowych i opróżnianie koszy przystankowych, naprawę,
konserwację i wymianę koszy na śmieci.
3. Codzienne sprzątanie odpadów stałych z poboczy dróg głównych i zbiorczych, i ich wywóz
na legalne składowiska, usuwanie ogłoszeń i reklam ze słupów energetycznych oraz drzew w pasie
drogowym, sprzątanie ulic, poboczy oraz chodników po kolizjach drogowych, usuwanie części
rozbitych pojazdów, ich wywóz do specjalistycznych zakładów utylizacji, usuwanie zabitych zwierząt
z dróg lub innych miejsc na terenie gminy Łomianki oraz ich wywóz do specjalistycznych zakładów
utylizacji.
4. Comiesięczne sprzątanie na drogach gminnych i lokalnych, wywóz odpadów na legalne
składowiska odpadów, usuwanie ogłoszeń i reklam ze słupów energetycznych oraz drzew, w pasie
drogowym, sprzątanie ulic, poboczy, ścieżek rowerowych oraz chodników po kolizjach drogowych,
usuwanie części rozbitych pojazdów i wywóz odpadów do specjalistycznych zakładów utylizacji,
usuwanie zabitych zwierząt z dróg lub innych miejsc na terenie gminy Łomianki oraz ich wywóz do
specjalistycznych zakładów utylizacji.
5. Comiesięczne usuwanie trawy i chwastów oraz piasku z ulic, chodników, ścieżek rowerowych
i parkingów wraz z wywozem na legalne składowisko.
6. Utrzymanie czystości i porządku przy budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy
ul Warszawskiej 71.
7. Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw oraz wokół budynku przy ul. Kościuszki.
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8. Naprawa, konserwacja/renowacja, wymiana oraz usuwanie zużytych obiektów użytkowych (t.j.
ławki).
9. Interwencyjne oczyszczanie placów, ulic przed i po uroczystościach oraz imprezach.
10. Comiesięczne usuwanie plakatów i ogłoszeń z tablic i słupów ogłoszeniowych.
11. Sprzątanie rejonu jez. Dziekanowskiego, jez. Pawłowskiego z częstotliwością jeden raz
w tygodniu.
12. Sprzątanie przeprawy promowej z częstotliwością jeden raz w tygodniu w miesiącach maj –
wrzesień.
13. Inne interwencyjne prace porządkowe.
RZP.272.36.2020 cz. II (obowiązująca w latach 2021– 2022) - Utrzymanie czystości na terenie Parku
Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach.
W ramach umowy RZP.272.36.2020 cz. II firma wykonywała następujące usługi:
1. Opróżnianie koszy na śmieci z częstotliwością 3 x w tygodniu, konserwacja koszy.
2. codzienne sprzątanie odpadów stałych z terenu całego parku i ich wywóz na legalne składowiska
odpadów, bieżące usuwanie wszystkich odpadów z terenów zielonych, powierzchni utwardzonych,
brzegów jeziora, sprzątanie piasku, liści (zamiatanie) z chodników, ścieżek rowerowych, nawierzchni
drewnianych i parkingu, bieżące utrzymanie w czystości i porządku nawierzchni grysowej przy siłowni
zewnętrznej, bieżące utrzymanie w czystości wybiegu dla psów przy parkingu przy ul. Wiślanej,
bieżące utrzymanie czystości wokół sztucznego oczka wodnego tzw. „Doliny mgieł” – usuwanie
wszelkich odpadów komunalnych oraz liści z gabionów wypełnionych kamieniem i gabionów
szklanych oraz z powierzchni wody, interwencyjne oczyszczanie terenu parku przed oraz
po imprezach masowych.
RZP.272.37.2019 część I (obowiązująca do 14.05.2021) oraz RZP.272.20.2021 cz. I (obowiązująca
od 01.11.2021 r. do 15.05.2023 r.) - Całodobowe, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy
Łomianki.
W ramach umowy RZP.272.37.2019 część I oraz umowy RZP.272.20.2021 cz. I wykonywano usługi
całodobowego zimowego utrzymania gminnych dróg, poprzez usuwanie śniegu oraz zwalczanie
gołoledzi/śliskości na wyznaczonych odcinkach dróg i przylegających do nich zatokach autobusowych
na terenie miasta i gminy Łomianki. Stałym utrzymaniem zimowym objętych zostało 91 ulic gminnych
o łącznej długości 68,668 km. W ramach umów zapewnione zostało również interwencyjne
odśnieżanie dróg gminnych nie objętych stałym utrzymaniem zimowym. Zimowe utrzymanie dróg
realizowane jest w okresie od 1 listopada do połowy maja każdego roku. W ramach umów
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zapewnione zostało również mechaniczne oczyszczenie z piasku pasów drogowych po zakończeniu
prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
RZP.272.37.2019 część II (obowiązująca do 15.04. 2021) oraz RZP.272.20.2021 cz. II (obowiązująca od
01.11.2021 r. do 14,04,2023 r.) - Całodobowe, zimowe utrzymanie przystanków, chodników, ścieżek
rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki.
W ramach umowy RZP.272.37.2019 część II oraz umowy RZP.272.20.2021 cz. II wykonywano usługi
całodobowego zimowego utrzymania przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów
na terenie gminy Łomianki. W ramach umów wykonywane były usługi usuwania śniegu i zwalczania
gołoledzi/śliskości na wyznaczonych przystankach wraz z wiatami przystankowymi, chodnikach,
ścieżkach rowerowych i parkingach. Stałym utrzymaniem zimowym objętych zostało 77 przystanków
autobusowych; 38,681 km chodników; 12,509 km ścieżek rowerowych; 9.350 m2 parkingów.
W ramach umów zapewnione zostało również interwencyjne odśnieżanie chodników i parkingów nie
objętych stałym utrzymaniem zimowym. Zimowe utrzymanie realizowane jest w okresie
od 1 listopada do połowy kwietnia każdego roku.

Gospodarka odpadami
Systemem gminnym gospodarki odpadami komunalnymi objęte są wyłącznie nieruchomości
zamieszkałe. Nieruchomości niezamieszkałe tj. firmy, indywidualnie podpisują umowy na odbiór
odpadów. Odpady od mieszkańców gminy Łomianki odbierane były w 2021 r. w ramach umów:
1. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa gminnego
punktu selektywnego zbierania odpadów w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021
r.” w ramach umowy RZP.272.28.2020 z dnia 17 listopada 2020 r.
2. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w postaci liści
i trawy o kodzie 20 02 01 z terenu gminy Łomianki oraz z terenu

gminnego punktu

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego w Łomiankach przy ul. Brukowej
2A w okresie marzec-lipiec 2021 r.”
3. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji o kodzie 20
02 01 z terenu gminy Łomianki oraz z terenu gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych zlokalizowanego w Łomiankach przy ul. Brukowej 2A w okresie sierpieńgrudzień 2021 r.”
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W ramach realizowanych umów, z terenu Gminy Łomianki, odebrano od mieszkańców następujące
ilości odpadów komunalnych:
POSESJE ZAMIESZKAŁE

Kod odpadów
15 01 01
15 01 06
15 01 07
20 01 08
20 01 32
20 01 34
20 02 01
20 03 01
20 03 07

Ilości odpadów odebranych od mieszkańców w 2021 r.
Masa odebranych odpadów
Rodzaj odpadów
komunalnych [Mg]
Opakowania z papieru i tektury
632,3400
Zmieszane odpady opakowaniowe
1181,1400
Opakowania ze szkła
877,5200
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
518,0200
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
1,5430
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20
0,0100
01 33
Odpady ulegające biodegradacji
3223,7660
Niesegregowane (zmieszane) odpady
4732,6000
komunalne
Odpady wielogabarytowe
6,3600
RAZEM

11 173,299

GPSZOK
Ilości odpadów odebranych z GPSZOK w 2021 r.
Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odebranych
odpadów
komunalnych [Mg]

16 01 03

Zużyte opony

53,6600

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

1,0790

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
inne niż wymienione w 20 01 27

32,3810

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,5890

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

0,7850

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

76,9000

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 03 07

Odpady wielogabarytowe

1413,3400
139,6600
55,8600

294,3400
8,6400
587,3100
1024,1000
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RAZEM

3 688,6440

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano w 2021 r.:
1. Odbiór odpadów komunalnych : 10 592 749,79 zł.
2. Odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji : 3 088 548,31 zł.
W I półroczu 2021 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie
jednorodzinnej obliczane były w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, stawka
miesięczna wynosiła 33,80 zł od osoby.
W związku z wejściem w życie Uchwały nr XXXII/289/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Łomianki od 1 lipca 2021 r. zmieniono metodę, uzależniając ją od ilości zużytej wody. Stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny dla nieruchomości zamieszkałej wynosi 11,20 zł za 1 m3
zużytej wody na nieruchomości.
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach zgodnie
z zapisem ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1648) nałożyła obowiązek dostosowania prawa
miejscowego do przepisów krajowych.
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miejska w Łomiankach podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XLIX/402/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 grudnia 2021 roku
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Łomianki.
2. Uchwała Nr XLIX/403/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 grudnia 2021 roku
w

sprawie

pokrycia

części

kosztów

gospodarowania

odpadami

komunalnymi

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
3. Uchwała Nr XLIX/404/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 grudnia 2021 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Decyzje na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
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Działalność

przedsiębiorców

polegająca

na

opróżnianiu

zbiorników

bezodpływowych

i transporcie nieczystości ciekłych jest działalnością regulowaną w myśl przepisów Ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888
z późn. zm.). Zgodnie z przepisami organem właściwym do udzielania zezwolenia na prowadzenie
działalności na terenie gminy Łomianki jest Burmistrz Łomianek. Warunkiem uzyskania zezwolenia
jest złożenie wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa w przepisach i spełnienie
wymagań określonych w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz Uchwale Nr XXIV/210/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 maja 2020 roku
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
na terenie gminy Łomianki. Przedsiębiorcy prowadzący działalność są zobligowani do przestrzegania
wszelkich nałożonych decyzją wymagań, pod rygorem cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania.
Ponadto muszą zgłaszać wszelkie zmiany do Burmistrza Łomianek oraz przekazywać kwartalne
sprawozdania o ilości i rodzaju odebranych ścieków wraz z wykazem właścicieli nieruchomości,
z których zostały odebrane. W prowadzonym rejestrze zezwoleń na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie
gminy Łomianki wpisanych było w 2021 roku 37 podmiotów.
W 2021 roku :
1. Wydano 6 decyzji zezwalających na prowadzenie działalności na terenie gminy Łomianki.
2. Wydano 1 decyzję cofającą zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy
Łomianki.
3. Wydano 1 decyzję zmieniającą zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy
Łomianki.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest
działalnością regulowaną w myśl przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.). Rejestr działalności regulowanej dla przedsiębiorców
odbierających odpadów komunalne od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy
Łomianki prowadzi Burmistrz Łomianek. Wpis do rejestru odbywa się na wniosek przedsiębiorcy
i zawiera wszystkie kody odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 poz. 10). Podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości musi spełnić wymagania określone
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w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021
poz. 888 z późn. zm.) dotyczące posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu
technicznego, utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, spełnienia wymagań technicznych dotyczących
wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność są zobligowani do przestrzegania wszelkich nałożonych
decyzją wymagań, ponadto muszą zgłaszać wszelkie zmiany do Burmistrza Łomianek oraz
przekazywać roczne sprawozdania o ilości i rodzajów odpadów komunalnych odebranych
od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łomianki.
W 2021 roku:
1. Trzy podmioty złożyły wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.
2. Cztery podmioty złożyły wniosek z prośbą o dokonanie zmian we wpisie.
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu
gminy Łomianki w 2021 r.
nr
Nazwa firmy
Adres siedziby
data wpisu
rejestrowy
1
wykreślono
2
BYŚ
01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 43
23.03.2012
3
wykreślono
4
wykreślono
5
wykreślono
6
LEKARO
Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka
30.05.2012
PREZERO SERVICE
CENTRUM Sp. z o.o.
7
ul.Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
8.06.2012
[Tonsmeier Centrum
Sp. z o.o. ]
00-333 Warszawa, ul. Krakowskie
8
POLSUPER Sp. z o.o.
27.06.2012
Przedmieście 4/6
9
wykreślono
10
wykreślono
11
wykreślono
12
MZO w Pruszkowie
05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6
17.09.2012
PreZero Warszawa Sp. z
o. o. [Suez Polska Sp. z o.
13
02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 5
20.09.2012
o {SITA POLSKA Sp. z
o.o.}]
14
MPO
01-161 Warszawa, ul. Obozowa 43
20.09.2012
15
wykreślono
P.P.H.U. "KRIX-POOL"
05-092 Izabelin Dziekanówek, ul. Drużbacka
16
26.11.2012
Krzysztof Drużba
6
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17
18

20
21
22

wykreślono
Remondis Sp. z o.o.
Partner Sp. z o. o. Sp.
Komandytowa [Partner
Sp. z o. o. Sp. K. {"EKOM"
Sp. z o.o.}]
Partner Dariusz Apelski
wykreślono
wykreślono

23

EKO-Hetman Sp. zo.o.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

wykreślono
wykreślono
wykreślono
wykreślono
wykreślono
wykreślono
wykreślono
wykreślono
wykreślono
wykreślono
Firma Rutkowski Tadeusz
Rutkowski
wykreślono
wykreślono
wykreślono
wykreślono
Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Łomiankach
Sp. z o. o.
MPK PURE HOME Sp. z o.
o.

19

34
35
36
37
38
39
40
41

EKO WAR Jolanta Glinka

42

EKO-MAX Recykling Sp. z
o. o.

43

MS-EKO Sp. z o. o.

44

PU HETMAN Sp. z o. o.

02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16

7.12.2012

ul. Płytowa 1 03-046 Warszawa

18.12.2012

ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa

18.12.2012

05-830 Nadarzyn,
ul. Turystyczna 50
-

3.01.2013

-

ul. Krzywdy Rzewuskiego 50, Pruszków 05800

21.03.2014

ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

02.04.2019

ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

22.04.2020

Skwer kard. St. Wyszyńskiego 5/56, 01-015
Warszawa
ul. Modlińska 129 lok U7
03-186 Warszawa
ul. Modlińska 129 lok U7
03-186 Warszawa
Aleja Karkowska 110/114
00-971 Warszawa

7.07.2020
11.09.2020
11.09.2020
12.10.2020

Gospodarka wodno-ściekowa
Działalność

przedsiębiorców

polegająca

na

opróżnianiu

zbiorników

bezodpływowych

i transporcie nieczystości ciekłych jest działalnością regulowaną w myśl przepisów Ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1439
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z późn. zm.). Zgodnie z przepisami organem właściwym do udzielania zezwolenia na prowadzenie
działalności na terenie gminy Łomianki jest Burmistrz Łomianek. Warunkiem uzyskania zezwolenia
jest złożenie wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa w przepisach i spełnienie
wymagań określonych w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz Uchwale Nr XXIV/210/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 maja 2020 roku
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na
terenie gminy Łomianki. Przedsiębiorcy prowadzący działalność są zobligowani do przestrzegania
wszelkich nałożonych decyzją wymagań, pod rygorem cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania.
Ponadto muszą zgłaszać wszelkie zmiany do Burmistrza Łomianek oraz przekazywać kwartalne
sprawozdania o ilości i rodzaju odebranych ścieków wraz z wykazem właścicieli nieruchomości,
z których zostały odebrane.

Zestawienie za lata 2017 r. - 2021 r.
2017

2018

2019

2020

2021

Ilość złożonych wniosków

1

1

5

5

7

Ilość wydanych Decyzji

1

0

4

6

6

Ilość firm posiadających
pozwolenie na odbieranie
nieczystości ciekłych

49

45

47

36

35



Usługa podstawienia przenośnych kabin toaletowych.

Gmina Łomianki, w ramach zadania utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy zapewnia
podstawienie przenośnych kabin toaletowych na terenie gminy Łomianki oraz zapewnieniu ich
serwisu eksploatacyjnego. Wobec powyższego Gmina Łomianki na 2021 rok podpisała umowę, której
koszt realizacji usługi w 2021 roku wyniósł 8 015,88 zł brutto.


Usługa awaryjnego wypompowywania i wywozu wód opadowych z dróg i ulic.

W 2021 roku Gmina Łomianki podpisała umowę dotyczącą wykonania usługi polegającej
na awaryjnym wypompowywaniu i wywozie wód opadowych z dróg i ulic zlokalizowanych na terenie
gminy Łomianki.W ramach umowy wypompowano i wywieziono wody opadowe w ilości 560 m³
za kwotę 12 398,40 zł brutto.
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Lokalny transport zbiorowy
Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o. o.
Rok 2021 był czwartym już rokiem funkcjonowania „UMOWY WYKONAWCZEJ o świadczenie usług
przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach autobusowych w latach 2018-2025.”,
jaką zawarła Spółka z ZTM Warszawa 29 grudnia 2017 roku. Poprzedzona została podpisaniem
POROZUMIENIA pomiędzy Gminą Łomianki, Gminą Izabelin, Gminą Czosnów i Miastem Stołecznym
Warszawą, określającego zasady wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego łączącego obszar tych gmin z Warszawą. Na mocy tych dokumentów, od 1 stycznia 2018
roku, organizatorem transportu publicznego na obszarach wymienionych gmin został Zarząd
Transportu Miejskiego w Warszawie, operatorem została spółka KMŁ, a na terenie gminy Łomianki
wprowadzona została I strefa biletowa. Dla Spółki oznaczało to, że głównym zleceniodawcą (ok. 94%)
staje się ZTM, natomiast transport realizowany na zlecenie Gminy pozostaje w wymiarze jedynie 6%
obrotów. Realizacja umowy z ZTM stanowiła siłą rzeczy najważniejszą część działalności Spółki
w roku 2021. W porównaniu do roku 2020 zadanie przewozowe na rzecz ZTM wzrosło z 1.787.129
wzkm. do 1.881.333 wzkm. w roku 2021. Stało się to za sprawą uruchomienia nowej linii 850.
Z inicjatywy gminy Czosnów połączyła ona miejscowość Cybulice Duże ze stacją Metro Słodowiec
w Warszawie, jednocześnie wzmacniając połączenie Łomianek ze stolicą.
Realizując plan inwestycyjny w zakresie taboru przeznaczonego do obsługi kontraktu z ZTM, Spółka
w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień
publicznych, zakupiła w roku 2021 dwa autobusy SOLARIS URBINO 12 czwartej generacji. Autobusy
po uzyskaniu certyfikacji ZTM zostały wprowadzone do eksploatacji od października 2021 r.
W ramach umowy z Gminą, Spółka świadczy na jej rzecz usługi komunikacji zbiorowej obsługując linie
lokalne. Priorytetem jest dowóz dzieci do szkół rejonowych. W roku 2021 praca przewozowa
na zlecenie Gminy wyniosła 124.211 wzkm i była niższa w porównaniu z rokiem 2020 o 22.277
wzkm. Związane jest to z wycofaniem linii 10 dublującej się częściowo z nową linią 850. Jednocześnie
wzmocniono dodatkowymi kursami linie 2 i 3.
Poza działalnością podstawową obejmującą publiczny transport zbiorowy, Spółka wykonywała
również zadania uzupełniające realizowane na rzecz Gminy i jej mieszkańców. Z racji posiadanego
potencjału i zaplecza technicznego Spółka wykonuje przewozy dzieci z niepełnosprawnościami
i obsługuje pod względem transportowym Urząd Gminy.
Tabor Spółki stanowią 33 autobusy 12metrowe obsługujące linie ZTM, 6 autobusów klasy mini
używanych do obsługi ruchu lokalnego oraz 5 samochodów o mniejszych gabarytach (do 3,5 T).
Obecnie Spółka zatrudnia 125 pracowników (121 etatów) w tym 83 kierowców.
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W 2021 roku Spółka kontynuowała realizację planów inwestycyjnych, związanych z modernizacją
bazy i zakupem nieruchomości. Przygotowany przez Zarząd projekt koncepcyjny zagospodarowania
bazy zakłada wykonanie kilku inwestycji, dla których obligatoryjne jest uzyskanie pozwolenia
na budowę. To z kolei wymaga spełnienia warunków zawartych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Mpzp przewiduje na terenie zajętym przez KMŁ, współczynnik
powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 50%. Jedynym wyjściem, aby uzyskać wymaganą
wielkość, jest powiększenie areału bazy o tereny zielone i zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego na działalność usługową dla działek należących do KMŁ. W roku 2020 Spółka zakupiła
przylegającą do terenu bazy działkę o powierzchni 1510 m2 za kwotę 498 tys. zł. W roku 2021
za kwotę 1.714. 954 zł staliśmy się właścicielem zespołu działek przylegających do bazy o łącznej
powierzchni 5 410 m2. Zakupu dokonano ze środków własnych. Mając pisemną akceptację Burmistrza
na zakup działek, Zarząd

przekonany jest o poparciu władz samorządowych co do słuszności

prowadzonych działań. Warunkiem ich powodzenia jest zmiana mpzp (Spółka złożyła stosowny
wniosek), a w szczególności objęcie wszystkich naszych działek jednym obszarem planistycznym oraz
wsparcie finansowe ze strony Gminy. W październiku 2021 Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego Spółki w wysokości 299.000 zł w roku 2021
oraz w wysokości 400.000 zł w roku 2023. Zakup działek był dla Spółki najważniejszym wydarzeniem
finansowym minionego roku. Stanowi podstawę dalszych działań inwestycyjnych na terenie bazy.
Rok 2021 wszyscy zapamiętamy jako kolejny rok walki z COVIDEM.

Spółka działając

w niesprzyjających warunkach i dokonując licznych inwestycji zamknęła tan rok niewielką stratą
w wysokości 15.832,85 złotych.

Ochrona zdrowia
Na terenie Gminy Łomianki w 2021 roku zrealizowano program zdrowotny szczepień
przeciwgrypowych dla osób w wieku 65+. Z programu skorzystało 379 osoby. Na realizację szczepień
ochronnych wydatkowano 20 845,00 zł.
Na

dzień

31

grudnia

2021

r.

w

Gminie

Łomianki

obowiązywały

119

zezwolenia

na sprzedaż alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 41
zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale
gastronomiczne).
Środki uzyskane w 2021 r. przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, tzw.
korkowego, zostały przeznaczone wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
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i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021. Realizacja ww. programów została omówiona w części II raportu.

Pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach
Pomoc społeczna stanowi jeden z elementów systemu zabezpieczenia społecznego. Zadaniem
pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób

i rodzin oraz

umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadania z zakresu
pomocy społecznej na terenie gminy realizuje głównie Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach w 2021 r. realizował zadania zlecone

z zakresu

administracji rządowej - finansowane z budżetu państwa oraz zadania własne - finansowane
z budżetu gminy i budżetu państwa.
Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w gminie Łomianki w 2021r.
Liczba osób,
którym przyznano
świadczenie
decyzją

Liczba osób
w rodzinach

165

227

a) Świadczenia pieniężne

125

184

b) Świadczenia niepieniężne

49

71

3

10

162

217

0

112

0

17

Wyszczególnienie

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i
zadań własnych ogółem (bez względu na rodzaj, formę,
liczbę i źródło finansowania). W tym:

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez
względu na ich rodzaj formę i liczbę
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez
względu na ich rodzaj, formę i liczbę
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem. W
tym:
a) Wyłącznie w postaci pracy socjalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje cel szczegółowy w oparciu o Ustawę o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 2268 ze zm.).
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Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby
ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w tym:
w rodzinach niepełnych i w rodzinach wielodzietnych, trudności w integracji osób, które otrzymały
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu
zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, sytuacji kryzysowej i klęski ekologicznej1.
Powody przyznania pomocy społecznej w Gminie Łomianki w 2021r.

Ubóstwo

80

Liczba osób
w
rodzinach
116

Bezdomność

10

11

Potrzeba ochrony macierzyństwa

1

7

1

7

Bezrobocie

28

44

Niepełnosprawność

64

103

Długotrwała lub ciężka choroba

54

92

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego
Przemoc w rodzinie

4

13

0

0

Alkoholizm

2

2

Narkomania

2

2

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu

1

1

Zdarzenia losowe

2

5

Sytuacja kryzysowa

2

4

Liczba rodzin

Powód trudnej sytuacji życiowej

W tym:
a) Potrzeba ochrony wielodzietności

karnego

Dominującym problem w Gminie pozostaje nadal ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba,
bezrobocie. Należy jednak podkreślić, że rodziny korzystające z pomocy społecznej borykają się
z wieloma problemami jednocześnie, zagrożone są występowaniem wielorakich
negatywnych,

które

bardzo

często

wpływają

na

jej

dysfunkcjonalność

i

czynników
wykluczenie

w społeczeństwie. W wielu rodzinach korzystających z pomocy społecznej poza problemami

1

Art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
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finansowymi występują często inne problemy, w tym z prawidłowym wypełnianiem funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach przyznał decyzją świadczenia
z pomocy społecznej dla 162

rodzin (w tym osoby samotne), które zostały objęte pomocą.

Z powyższego tytułu łączna liczba osób w rodzinach wyniosła 217, a łączna kwota przyznanych
świadczeń to 716 307,00 zł.
Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w

Łomiankach

udziela

pomocy

finansowej

osobom

i rodzinom w poniższych formach.
Zasiłki stałe
Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych określonych w ustawie.
Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby lub rodziny. Stanowi różnicę
pomiędzy dochodem realnym, a kryterium określonym w ustawie o pomocy społecznej2.
Zasiłki okresowe
Zasiłek

okresowy

przysługuje

w

szczególności

ze

względu

na

długotrwałą

chorobę,

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia. Okres na jaki jest przyznawany zasiłek, ustala ośrodek pomocy
społecznej na podstawie okoliczności sprawy3.
Zasiłki celowe
Zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności
na pokrycie części kosztów lub całości zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych
przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów
pogrzebu4. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego można przyznać specjalny zasiłek
celowy w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego ustalonego zgadnie z art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej, który nie podlega zwrotowi.

Udzielone świadczenia
Wyszczególnienie
2

Art. 37 ustawy ..., op. cit.,

3

Ibidem, art. 38.

4

Art. 39 ustawy ..., op. cit.,

Liczba osób,
którym

Liczba

Kwota

Liczba

Liczba
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Zasiłki stałe - ogółem
Dotacja do zasiłków stałych
W tym dla osoby:
a) Samotnie
gospodarującej
b) Pozostającej w rodzinie
Zasiłki okresowe – ogółem
Dotacja
W tym przyznane z powodu:
a) Niepełnosprawności
b) Długotrwałej choroby
Schronienie
Posiłek
W tym dla:
a) Dzieci
Zasiłki celowe na pokrycie
wydatków
powstałych
w
wyniku zdarzenia losowego
Sprawienie pogrzebu
Inne zasiłki celowe i w naturze
ogółem
W tym:
a) Specjalne zasiłki celowe
Interwencja kryzysowa
Praca socjalna

przyznano
świadczenie
decyzją

świadczeń

świadczeń

rodzin

osób w
rodzinach

63
0

750
0

346 003
343 091

63
0

80
0

56

666

311 824

56

56

7
5
0

84
15
0

34 179
6 166
6 166

7
5
0

24
10
0

2
3
6
106

7
8
0
1244

2 454
3 712
39 772
38 796

2
3
6
62

2
8
6
127

15

1107

5 835

6

26

1

1

3 409

1

2

0
85

4
0

7 570
55 033

4
83

4
138

17
0
0

60
0
0

10 859
0
0

17
3
132

30
4
258

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy
społecznej

niepodlegające

obowiązkowi

ubezpieczenia

zdrowotnego

z

innego

tytułu.

Liczba świadczeniobiorców - 55 osób, koszt składek – 27 637,00 zł.
Świadczeniami nie pieniężnymi z pomocy społecznej są: usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kierowanie do domów pomocy społecznej, praca
socjalna, udzielenie schronienia.
Liczba osób, którym przyznano decyzją
świadczenie

Liczba Łączna kwota
świadczeń świadczeń
w zł

Tytułem odpłatność gminy za pobyt w
domu pomocy społecznej

13

0

509 732

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w
miejscu zamieszkania dla osób z
zaburzeniami psychicznymi – zadania
zlecone

3

396

13 860
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Usługi opiekuńcze w miejscu
18
7 640
zamieszkania – zadania własne
Źródło: OPS Łomianki, TT Pomoc

219 558

Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności: osobie wymagającej
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie
funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych, przysługuje prawo do pobytu w domu pomocy społecznej5. Pobyt w domu pomocy
społecznej winien być ostatecznością, po wyczerpaniu wszelkich form pomocy środowiskowej.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koszty pobytu w domu pomocy społecznej pokrywa sam
zainteresowany, w wys. 70% swojego dochodu. Pozostałą kwotę do wysokości całkowitych kosztów
utrzymania w placówce dopłaca rodzina i gmina, z której pochodzi osoba umieszczona
pomocy społecznej.

w domu

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w DPS w granicach

od 4000,00 zł do 6000,00 zł. W 2021 r. łączny koszt jaki poniosła Gmina wynosi 509 723,34 zł.
Usługi opiekuńcze: osobie samotnej lub osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina,
a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić
przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym. Osobie samotnej lub osobie, która wymaga pomocy innych osób,
a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy
zapewnić przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
realizowane były w ramach zadań zleconych i obejmowały usługi

świadczone na rzecz osób

z zaburzeniami psychicznymi. W 2021 zrealizowano usługi w ilości 396 godzin specjalistycznych usług
opiekuńczych. Łączny kosz realizacji tego zadania to kwota 13 860,00 zł.
Schronienie przysługuje osobie lub rodzinie, która jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia
następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób
bezdomnych. W 2021r. z tego świadczenia skorzystało 6 osób, koszt świadczeń 42 251,52.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są dla osób pobierających zasiłek stały
z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba
świadczeniobiorców - 55 osób, liczba składek - 580, koszt składek – 27 637,00 zł.

5

Art. 54 ustawy ..., op. cit.,

6

Art. 50 ustawy ..., op. cit.,
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Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach zadań
zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54, tj. potwierdzających prawo
do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni. Podstawowym warunkiem przyznania powyższej
pomocy jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego i spełnienie kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Dyrektor Ośrodka jest
upoważniony przez Burmistrza do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej. W 2021 r. wydane zostały – 17 decyzji
Program „Posiłek w szkole i w domu”
W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r. z pomocy skorzystało 106 osób w tym
w formie: zasiłku celowego – 101 osób, obiadów - 15 osób. Koszt programu ogółem: 39 795,00 zł
z tego: środki własne – 15 518,40 zł, dotacja ze środków wojewody – 23 277,60 zł. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łomiankach realizując zadanie zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych
dziecka i rodziny udziela wsparcia również w poniższych formach.

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
Szeroko

prowadzona

praca

socjalna

pracowników

socjalnych,

wsparcie

rodzin

w formie asystenta rodziny mają pomóc w odbudowie więzi rodzinnych, które umożliwiłyby
zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny
dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej. W działaniach tych ważna jest współpraca
instytucji i organizacji działających na rzecz rodziny. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach
działa Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny (DWDiR), w którym prowadzone jest wsparcie psychologiczne
dla dzieci i młodzieży.
Liczba konsultacji udzielonych w 2021 r.:


240 - konsultacje psychologicznych w tym 44 dla dzieci i młodzieży,



13 - interwencji w terenie,



55 - działań podjętych w ramach pracy w grupach roboczych - procedura Niebieska Karta.

DWDiR prowadzi Telefon Zaufania Dzieci i Młodzieży.
W 2021 roku pracownicy Punktu: odebrali i wykonali – 536 telefonów dotyczących min.: konsultacji
terapeutycznych, udzielenia wsparcia i informacji. Pracownicy PIK w ramach swojej pracy kierowali
sprawy do: Prokuratury, Sądów, Oświaty oraz innych instytucji.
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Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz działań własnych aktywnie współpracuje z innymi jednostkami
pomocy społecznej między innymi takimi jak: powiatowe centra pomocy rodzinie, dom samotnej
matki, schroniska dla osób bezdomnych, sąd, straż miejska, policja, poradnie psychologicznopedagogiczne, szkoły, służba zdrowia, organizacje pozarządowe.
Zgodnie z ustawą w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina będzie współfinansować koszty pobytu tego
dziecka. W 2021 roku gmina poniosła wydatki w związku z umieszczeniem 2 dzieci w placówce
opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 19 402,24. W roku 2021 gmina poniosła wydatki związane
z umieszczeniem 24 dzieci

w spokrewnionych lub niespokrewnionych rodzinach zastępczych,

na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 156 977,96 zł. Ponadto w 2021 r. OPS realizował
Rządowy program wieloletni, obejmujący pomoc w postaci posiłków dla dzieci uczęszczających
do przedszkoli, szkół, osób starszych, chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej,
wymagających pomocy w formie ciepłego posiłku lub zasiłku celowego na żywność. W dniu
1 kwietnia 2016 r., w związku z § 6 ust. 1 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/168/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego
2016 r. oraz zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach nr D-021-12/2016
z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Punktu Interwencji
Kryzysowej rozpoczął swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK).
Liczba konsultacji udzielonych w 2021 r. w PIK wyniosła łącznie 315


nowi klienci - 45 osoby,



interwencje ogółem – 28,



udział w grupach roboczych – 38,



liderowanie w grupach roboczych – 13



indywidualne spotkania w ramach pracy grup roboczych – 9.

Świadczenia rodzinne
Zadania obejmujące realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych jest wsparciem dla
rodzin wychowujących dzieci oraz dla rodzin, w których znajduje się osoba niepełnosprawna
wymagająca opieki i pomocy, spełniających określone kryteria. Świadczenia rodzinne to zasiłek
rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie
pielęgnacyjne), zapomoga wypłacana przez gminy oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka (tzw. becikowe) do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
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Liczba, kwoty zasiłku rodzinnego wypłaconego w 2021
L.p.
1.

Ilość decyzji

Ilość świadczeń

Kwota wypłaconych świadczeń

Zasiłek
rodzinny

252

4757

562 622

Liczba, rodzaj, kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego wypłacone w 2021 r.
L.p.

Rodzaj dodatku do zasiłku rodzinnego

1.

Dodatek z tyt. urodzenia się dziecka

2.

Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w
okresie
korzystania
z
urlopu
wychowawczego

3.
4.
5.
6
7.

Liczba dodatku

Dodatek z tyt. samotnego wychowywania
dziecka
Dodatek z tyt. Kształcenia i rehabilitacji
dziecka z niepełnosprawnością
Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania
Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej
Z tyt. wypłaconych na podst. art. 5 ust. 3
ustawy z dn. 28.11.2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022
poz. 615) tzw. Złotówka za złotówkę

10

Kwota wypłaconych
świadczeń łącznie
10 000 zł

115

45 252 zł

283

55 419 zł

524

56 500 zł

690

48 798 zł

872

82 840 zł

685

29 040, 38 zł

Świadczenia opiekuńcze
Lp.

Rodzaj świadczenia

Ilość decyzji

Ilość świadczeń

1.

Zasiłek pielęgnacyjny

150

5830

Kwota
wypłaconych
świadczeń
1 256 189

2.

Świadczenie pielęgnacyjne

169

1530

2 997 018

3.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

10

58

35 960

Ilość świadczeń

Kwota wypłaconych
świadczeń

54

54 000

Pozostałe świadczenia rodzinne
Lp.

Rodzaj świadczenia

1.

Jednorazowa zapomoga z tytułu

Ilość decyzji
54

134

urodzenia się dziecka
2.

Świadczenie rodzicielskie

35

345

315 403

W 2021 r. Ośrodek w ramach świadczeń rodzinnych opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ilość składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe wyniosła 1571, na kwotę 766 108 zł, ilość składek na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła
435, na kwotę 59 442,00 zł. Składki opłacane są w ramach świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu
rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem
przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub
rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem
legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.

Świadczenie ,,Za życiem”
Od

1

stycznia

2021

r.,

z

tytułu

urodzenia

się

żywego

dziecka

z

ciężkim

i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo
do jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł.
W 2021 r. OPS w Łomiankach zostały wypłacone 2 świadczenia w kwocie 8 000,00 zł.
Fundusz alimentacyjny
W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach wypłacił 732 świadczenia dla 43 rodzin - środki
z funduszu alimentacyjnego w wysokości 343 650 zł na 53 dzieci. Przyjęto 52 wniosków o ustalenie
prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wydano 55 decyzji dla wierzycieli.
Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych podjął działania wobec 183
dłużników. Działania te polegały na ustaleniu sytuacji materialnej i rodzinnej dłużnika poprzez
przeprowadzenie wywiadu, odebraniu oświadczenia majątkowego oraz wpisanie do krajowego
rejestru dłużników. Ponadto Ośrodek wystąpił do gmin, na terenie, których przebywają dłużnicy
o podjęcie wobec nich działań. Nie skierowano żadnych zawiadomień do Prokuratury o uchylaniu się
dłużników alimentacyjnych od obowiązku alimentacyjnego. W 7 przypadkach wystąpiono do
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prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego –
przestępstwo nie alimentacji. Skierowano 3 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika
alimentacyjnego. Skierowano 5 wniosków do Powiatowych Urzędów Pracy o aktywizację zawodową
dłużników alimentacyjnych oraz 4 pisma do dłużników alimentacyjnych zobowiązujących ich do
zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jako osoby bezrobotne lub jako osoby
poszukujące pracy. Sporządzono 55 zawiadomień do dłużników alimentacyjnych informujących
o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. Wobec 55 dłużników wystąpiono
z wnioskami o podjęcie działań do organów właściwych dłużników. Wysłano do 56 dłużników
alimentacyjnych wezwania do zgłoszenia się na wywiad alimentacyjny.
Wydano 7 decyzji

uznających dłużników alimentacyjnych za dłużników uchylających się

od zobowiązań alimentacyjnych oraz 4 decyzję o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania
dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Przeprowadzono

22

wywiady

alimentacyjne

z

dłużnikami

alimentacyjnymi

i odebrano od nich oświadczenia majątkowe. Przekazano komornikom sądowym 22 informację
pochodzące z wywiadów alimentacyjnych oraz oświadczeń majątkowych.
Skierowano 55 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie się do egzekucji komorniczej
w sprawach egzekucji długów od dłużników alimentacyjnych oraz 55 informacji o rozpoczęciu
realizacji decyzji i terminie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto Komornicy Sądowi
oraz organy właściwe dłużników były na bieżąco informowane o podjętych działaniach wobec
dłużników alimentacyjnych oraz o ich efektach. Sporządzono około 420 specyfikacji dotyczących
zwrotów od dłużników alimentacyjnych.
Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych nadal ściśle współpracuje
z pięcioma biurami informacji gospodarczej: Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A.,
Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej
S.A. , Rejestr Dłużników ERIF Informacji Gospodarczej S.A, Krajowa Informacja Długów
Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA. Aktualizacja 183 dłużników we wszystkich
biurach informacji gospodarczych oraz wpisanie 48 nowych dłużników do BIG. Liczba wierzycieli: 53
osoby, liczba dłużników wpisanych do BIG w okresie od wejścia w życie ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów do dnia sporządzenia raportu: 365. Liczba wierzycieli wpisanych do BIG
nie jest zależna od ilości wierzycieli.
Pozostałe świadczenia finansowe na rzecz wsparcia rodzin

Świadczenie wychowawcze 500+

Liczba rodzin

Kwota świadczeń

3955

38 117 731,40 zł
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Dobry start

11

6 300,00 zł

(program 300+)
W

II

półroczu

2021

na

podstawie

Rozporządzenia

Rady

Ministrów

z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry
start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092), na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry
start” z dniem 1 lipca 2021 r. zostało przekazane do prowadzenia przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
Dodatki mieszkaniowe
Zadanie to realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 180). W 2019 roku złożono 4 wnioski o przyznanie dodatku
mieszkaniowego i wydano 4 decyzje administracyjne w tym zakresie, na łączną kwotę 14 249, 85 zł.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym „stypendia szkolne”
Ośrodek Pomocy Społecznej to zadanie realizuje od 1 listopada 2012 r.
Uchwałą Nr XVI/196/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. Rada Miejska upoważniła Dyrektora Ośrodka
Pomocy

Społecznej

w

Łomiankach

do

prowadzenia

postępowań

w sprawach przyznawania uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Uchwałą
Nr XI/86/2019 z dnia 30 maja 2019 r. Rada Miejska przyjęła regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki. W 2021 r. udzielono
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 24 645,91 zł w tym:


31 uczniom wypłacono stypendium na kwotę 21 785,91 zł,



3 uczniom przyznano jednorazową pomoc, przyznaną ze względu na zdarzenie losowe
na łączną kwotę 1 860,00zł,



usługa i nadzór nad programem do obsługi stypendiów – 1000,00 zł.

Wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z dotacji - 14 380,00 zł oraz środków gminy
– 10 265,91 zł.
Realizacja programu wspierania rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Łomianki:
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program „Karta Rodziny 3+, 4+”, ustanowiona Uchwałą Rady
Miejskiej nr XII/142/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., „Karta R” ustanowiona Uchwałą
Nr XII/143/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. „Karta Seniora” Uchwałą Nr XII/144/2015 z dnia
26 listopada 2015 roku. W 2019 r. wydano łącznie: 733 karty.
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Rodzaj Karty, ilość
L.p.

Ilość kart wydanych rodzinom uprawnionym
do ulgowych przejazdów w ramach pierwszej
Rodzaj Kart

Ilość kart

strefy biletowej ZTM
Łącznie
bilety normalne / ulgowe
na podstawie wydanych zaświadczeń

1.

Karty 3+

352

0

2.

Karty 4+

249

623

3.

Kart R

94

293

4.

Kart Seniora

38

0

733

916

Razem
Źródło: OPS Łomianki

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na realizację Programu wydatkowano kwotę 103 031,00 zł w tym
na rozliczenie wydatków między jednostkami:
1. Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe – 18 787,00 zł
2. Przedszkola Samorządowe –12 043,00 zł,
3. Centrum Kultury w Łomiankach – 70 720,08 zł,
4. Zakup Warszawskich Kart Miejskich – 159 179,05 zł.
Dodatkowo od dnia 16 czerwca 2014 roku Ośrodek realizuje Rządowy program dla rodzin
wielodzietnych, ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów Nr 85 z dnia 27. 05. 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014,
poz. 755 z późn. zm.). W ramach programu w 2021 r. OPS wydał – 486 Kart Dużej Rodziny.
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w Gminie Łomianki podejmował działania
związane z realizacją założeń wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy
„Niebieska Karta”.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w Łomiankach (Zespół) w 2021 r. spotkał się na 4 posiedzeniach, na których omawiano realizację
procedury „Niebieskie Karty” na terenie Łomianek oraz realizację Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łomianki na lata 2021 –
2026.
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Działania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Łomianki: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań
w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, inicjowanie działań
w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, zabezpieczenie dobra małoletnim dzieciom.
W 2021 r. pomocą Zespołu i grup roboczych objętych zostało 45 rodzin. Liczba procedur ,, Niebieska
karta” kontynuowana z poprzednich lat – 13.
Od 2 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. do przewodniczącej Zespołu wpłynęło:
 30 formularzy „Niebieska Karta – A”, sporządzonych przez przedstawicieli uprawnionych
podmiotów.
 Sporządzono 22 ,,Niebieskich Kart - C" przez członków zespołu interdyscyplinarnego / grupy
robocze.
 Sporządzono - 16 formularzy ,,Niebieskich Kart - D" .
W 2021 roku pracowało 30 grup roboczych zajmujących się pomocą rodzinom uwikłanym
w przemoc w rodzinie. W tym roku Zespół powołał nowych 36 grup roboczych, których zadaniem
było

rozwiązywanie

problemów

związanych

z

występowaniem

przemocy

w

rodzinie,

w indywidualnych przypadkach.
Działające grupy robocze w 2021 r. miały 126 spotkań, których celem było m. in. diagnozowanie
sytuacji rodziny oraz ustalenie planu pomocy osobom doświadczającym przemocy. Jednocześnie
na dzień 31 grudnia 2021 r. łącznie 21 grup roboczych podjęło decyzję o zakończeniu procedury
„Niebieskie Karty” w tym, z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie
indywidualnego planu pomocy w 16 przypadkach, natomiast z uwagi na brak zasadności
do podejmowania działań wobec rodziny w 5 przypadkach. W ramach swojej pracy członkowie grup
zajmowali się opracowaniem i realizacją indywidualnych planów pomocy rodzinom i inicjowaniem
działań w stosunku do osób stosujących przemoc, monitorowaniem sytuacji w tych rodzinach,
dokumentowaniem działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz
efektów tych działań.
Ponadto pracownicy tut. Ośrodka w 2021 r. podejmowali działania wpływające na zmianę wizerunku
Ośrodka, aby nie był on kojarzony jedynie z instytucją przyznającą pomoc finansową, ale jako realny
podmiot kształtujący lokalną politykę społeczną:


Akcja: zbiórka dla „Medycy na ulicy” w ramach pomocy osobom w kryzysie bezdomności;
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Punkt Interwencji Kryzysowej – konsultacje z psychologiem w ramach Światowego Dnia Walki
z Rakiem;



Przystąpienie Ośrodka do projektu Akcja Menstruacja tj. walka z tzw. ubóstwem
menstruacyjnym i zapewnienie tym samym dostępu do środków higienicznych poprzez
umieszczenie ogólnodostępnej szafki z artykułami higienicznymi jak podpaski i tampony;



Punkt Interwencji Kryzysowej – konsultacje w ramach Ogólnopolskiego Dnia Walki
z Depresją;



„Uzależnienia – złodziej młodości” – konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-8 mający na celu
propagowanie idei życia bez nałogów oraz uświadamianie skutków uzależnień;



Wydawanie zup na terenie Gminy Łomianki dla osób w kryzysie bezdomności oraz osób
potrzebujących;



Przystąpienie do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej;



Udział w akcji „Radosne Święta”, której celem było przygotowanie wielkanocnych posiłków
dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy w tym osób dotkniętych kryzysem
bezdomności przy wsparciu lokalnych przedsiębiorców;



Zbiórka prezentów w ramach świętowania Dnia Dziecka dla najbardziej potrzebujących dzieci
z rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki;



Rozpoczęcie realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej;



Zbiórka społeczna wody butelkowanej dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności na czas
upalnych miesięcy;



Udział w akcji społecznej „Łomianki Budzą Dzieci” w ramach wsparcia Kliniki „Budzik” ;



Zbiórka społeczna rzeczy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności w ramach pomocy
dla „Fundacja Serce Miasta”;



Akcja „Tornister” – zbiórka społeczna artykułów szkolnych dla najbardziej potrzebujących
i najmłodszych mieszkańców Gminy Łomianki;



Rozpoczęcie przyjmowania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022;



Rozpoczęcie

naboru

wniosków

w

ramach

programu

Asystent

Osobisty

Osoby

Niepełnosprawnej;
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Poszerzenie oferty pomocy psychologicznej i interwencyjnej o konsultacje w języku
angielskim;



Wydawanie zup na terenie Gminy Łomianki dla osób najbardziej potrzebujących oraz osób
dotkniętych kryzysem bezdomności;



Akcja: „Zapomnieni” rozpoczęcie zbiórki społecznej zniczy oraz chryzantem dla zmarłych
osób pochowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w związku ze zbliżającym się Dniem
Wszystkich Świętych i Dniem Zmarłych;



Rozpoczęcie Kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży,
w ramach której tut. Ośrodek zrealizował nagrania bajek terapeutycznych czytanych przez
pracowników Ośrodka oraz Burmistrz Łomianek;



„Wymiana ciepła” akcja dla osób potrzebujących, w ramach której wystawiono przed tut.
Ośrodkiem namiot z wieszakami na ubrania. Mieszkańcy gminy mogli pozostawić ubrania
dla osób potrzebujących, które nieodpłatnie mogły zaopatrzyć się w ciepłe okrycia
wierzchnie oraz inne ciepłe ubrania;



Rozpoczęcie

programu

Streetworkingu

mającego

na

celu

realizowanie

patroli

streetworkerskich składających się z wolontariuszy niosących pomoc osobom w potrzebie,
w tym osobom dotkniętym kryzysem bezdomności na terenie naszej gminy;


Udział w akcji wielkiej zbiórki zabawek w ramach wymiany zabawek przy współpracy ze stacją
TVN i programem Dzień dobry TVN pod hasłem „Wymień zabawkę – nie kupuj nowej!”;



Rozpoczęcie akcji „Łomiankowska Choinka Dobroci”, w ramach której przed budynkiem
Ośrodka została ustawiona choinka, na której będący w trudnej sytuacji życiowej
i finansowej mieszkańcy gminy mogli zawiesić kartkę z życzeniem świątecznym. Kartki
z życzeniami świątecznymi były odbierane i realizowane przez mieszkańców gminy tzw.
Pomocników Świętego Mikołaja, a prezenty przekazywane potrzebującym za pośrednictwem
pracowników tut. Ośrodka;



Zbiórka i przekazanie prezentów dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin
z terenu naszej gminy w ramach Dnia Świętego Mikołaja (Mikołajki).
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Edukacja publiczna
Edukacja to bardzo istotny element działalności gminy.
Głównym zadaniem jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego
i profilaktyki społecznej w publicznych przedszkolach, w tym z oddziałami integracyjnymi lub
specjalnymi,

w

przedszkolach

integracyjnych

i

specjalnych,

a

także

w szkołach podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi.
Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i przedszkoli wymaga właściwej organizacji
związanej z realizacją obowiązków określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), do których należy m.in. zapewnienie warunków
działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki, zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, wykonywanie remontów obiektów
szkolnych oraz zadań inwestycyjnych, jak również wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt
niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych,
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
Burmistrz sprawuje nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli w zakresie spraw finansowych
i administracyjnych m.in. nad prawidłowością dysponowania przyznanymi szkole lub przedszkolu
środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem, nad przestrzeganiem obowiązujących
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, jak również
przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub przedszkola.
Realizacją powyższych zadań zajmuje się Wydział Edukacji.
Rok 2021 to kolejny trudny rok dla uczniów, nauczycieli i rodziców w związku z pandemią COVID-19.
Realizacja podstawy programowej w trybie nauki stacjonarnej, zdalnej oraz hybrydowej wymagała od
wszystkich bardzo dużego nakładu pracy i ogromnego wysiłku. Stale zmieniający się stan epidemii
powodował dezorganizację i ciągłe zmienianie systemu pracy zarówno w szkołach jak
i przedszkolach. Żeby wspomóc uczniów i dać im możliwość nadrobienia zaległości programowych
spowodowanych dezorganizacją procesu nauczania w okresie pandemii COVID-19, uczestniczyliśmy
w rządowym programie dotyczącym organizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu
i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego – otrzymaliśmy na ten cel środki w kwocie 60 690,00 zł. Ponadto otrzymaliśmy
wsparcie finansowe w kwocie 804 200,00 zł w ramach rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”
na zakup wyposażenia dla szkół podstawowych - wsparcie szkół w budowaniu wśród uczniów
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz
matematyka). Program będzie kontynuowany w 2022 roku.
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Organizacja szkół i przedszkoli publicznych
Na terenie Gminy Łomianki w 2021 roku funkcjonowało sześć szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Łomianki:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73,
2)Szkoła

Podstawowa

nr

2

z

Oddziałami

Dwujęzycznymi

im.

Ireny

Szewińskiej

w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31,
3) Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach przy ul. Staszica 2,
4) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6,
5)Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim przy
ul. Rolniczej 435,
6) Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35
oraz cztery przedszkola samorządowe:
1) Przedszkole Samorządowe w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1,
2) Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie przy ul. Kolejowej 51,
3) Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65,
4) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8.
Tabela 1. Zestawienie szkół podstawowych - liczba oddziałów i liczba uczniów (dane z SIO wg stanu
na 30 września 2020 r. oraz na 30 września 2021 r.)
rok szkolny
2020/2021
l.p. nazwa i adres szkoły

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
w Łomiankach, ul. Warszawska 73
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi
im.
Ireny
Szewińskiej
w Łomiankach, ul. Partyzantów 31
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza
Kusocińskiego w Łomiankach, ul. Staszica 2
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6
Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha
ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim,
ul. Rolnicza 435
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana
Kobendzów w Sadowej, ul. Strzelecka 35

Razem

rok szkolny
2021/2022

liczba
oddziałó
w

liczba
uczniów

liczba
oddziałó
w

liczba
uczniów

32

688

32

680

23

491

24

515

28

652

31

700

20

411

20

425

14

303

15

315

2

9

3

13

119

2554

125

2648
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W roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 średnio w jednym oddziale uczyło się 21 uczniów.
W Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Łomiankach funkcjonują oddziały klas
dwujęzycznych (klasy VII i VIII dwujęzyczne). Językiem obcym w klasach dwujęzycznych jest język
angielski. Dodatkowo do wyboru jest drugi obowiązkowy język obcy: w SP 2 - język niemiecki lub
język hiszpański, a w SP 3 - język niemiecki lub język francuski.
W Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 funkcjonują oddziały sportowe. W SP3
funkcjonują oddziały sportowe na poziomie klas IV-VIII, natomiast w SP1 funkcjonuje oddział
sportowy na poziomie klasy V (w r.sz. 2021/2022 od klasy IV sportowej nie zakwalifikowała się
wymagana liczba uczniów). Dyscypliny sportowe w SP 1 dla dziewcząt - siatkówka, dla chłopców piłka nożna, w SP 3 dla dziewcząt - koszykówka i pływanie, dla chłopców - piłka nożna i pływanie.
W pięciu szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne. Średnio w jednym oddziale
przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 uczyło się 19 dzieci.
Tabela 2. Zestawienie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - liczba oddziałów
i liczba uczniów (dane z SIO wg stanu na 30 września 2020 r. oraz na 30 września 2021 r.)
rok szkolny
rok szkolny
2020/2021
2021/2022
l.p. nazwa i adres szkoły
liczba
liczba
liczba
liczba
oddziałó
oddziałó
uczniów
uczniów
w
w
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
1.
2
44
3
62
w Łomiankach, ul. Warszawska 73
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
2. Dwujęzycznymi
im.
Ireny
Szewińskiej
2
50
2
49
w Łomiankach, ul. Partyzantów 31
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
3.
2
43
2
38
w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6
Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha
4. ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim,
2
26
2
30
ul. Rolnicza 435
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana
5.
1
6
1
14
Kobendzów w Sadowej, ul. Strzelecka 35
Razem

9

169

10

193

Do 4 przedszkoli samorządowych uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W roku szkolnym
2020/2021 oraz 2021/2022 średnio w jednym oddziale przebywało 23 dzieci.
Tabela 3. Zestawienie przedszkoli samorządowych - liczby oddziałów i liczby dzieci (dane z SIO wg
stanu na 30 września 2020 r. oraz na 30 września 2021 r.)
rok szkolny
rok szkolny
l.p. nazwa i adres przedszkola
2020/2021
2021/2022
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1.
2.
3.
4.

liczba
oddziałó
w

liczba
dzieci

liczba
oddziałó
w

liczba
dzieci

4

97

4

99

3

71

3

74

4

69

4

71

7

169

7

171

18

406

18

415

Przedszkole Samorządowe w Łomiankach,
ul. Szpitalna 1
Przedszkole
Samorządowe
w
Dąbrowie,
ul. Kolejowa 51
Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie
Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie
Leśnym, ul. Akinsa 8

Razem

Rada Oświatowa
W Gminie Łomianki działa Rada Oświatowa powołana 25 kwietnia 2019 r. Uchwałą Nr X/64/2019
Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej
w Łomiankach, na podstawie art. 78 i 79 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
W skład rady wchodzą przedstawicie: Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, Integracyjnego Centrum
Dydaktyczno-Sportowego,

dyrektorów

szkół

podstawowych,

dyrektorów

przedszkoli

samorządowych, rad pedagogicznych szkół podstawowych, rad pedagogicznych przedszkoli
samorządowych, rad rodziców szkół podstawowych, rad rodziców przedszkoli samorządowych oraz
organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łomianki – łącznie 10 członków.
Do zadań Rady Oświatowej należy m.in. badanie potrzeb oświatowych na obszarze Gminy Łomianki
oraz przygotowywanie projektów ich zaspokajania, opiniowanie budżetu Gminy Łomianki w części
dotyczącej wydatków na oświatę, opiniowanie projektów sieci publicznych szkół i przedszkoli,
opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego wydanych w sprawach oświaty oraz wyrażanie
opinii i wniosków w innych sprawach dotyczących oświaty.
Na wniosek Rady Oświatowej został wdrożony w szkołach i przedszkolach samorządowych,
przygotowany przez zespół zadaniowy Rady Oświatowej, program wsparcia dyrektorów
i nauczycieli w pokonywaniu negatywnych skutków pandemii COVID-19. W ramach programu
przeprowadzono szkolenia dla dyrektorów pn. „W poszukiwaniu nowego sensu – rola wartości
w budowaniu dobrostanu w życiu zawodowym i prywatnym”, dla nauczycieli szkolenie pn.
„Odkrywanie własnego potencjału” oraz „Metody wspierania się, czyli couching koleżeński”.
Zorganizowano również warsztaty wsparcia psychologicznego oraz punkt wsparcia (pomoc
psychologiczna i prawna). Na realizację tego przedsięwzięcia przeznaczono środki finansowe
w kwocie 110 000,00 zł.
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Struktura zatrudnienia

Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący
organizacji szkoły/przedszkola, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie
nauczania,

liczbą

godzin

wynikającą

z

podziału

na

grupy

(dotyczy

zajęć

z wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki) zależną od liczebności oddziałów klasowych
oraz

określoną

przez

Ministra

Edukacji

Narodowej

w

rozporządzeniu

(w ramowych planach nauczania) liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów
nauczania.
Tabela 4. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach podstawowych (dane z SIO wg stanu na 30 września
2020 r. oraz na 30 września 2021 r.)
rok szkolny 2020/2021 rok szkolny 2021/2022
l.p. nazwa i adres szkoły

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii
Kownackiej w Łomiankach,
ul. Warszawska 73
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej
w Łomiankach, ul. Partyzantów 31
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza
Kusocińskiego w Łomiankach, ul. Staszica 2
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6
Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps.
Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim,
ul. Rolnicza 435
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana
Kobendzów w Sadowej, ul. Strzelecka 35

Razem

liczba
nauczycieli

liczba
etatów

liczba
nauczycieli

liczba
etatów

84

87,92

82

89,44

55

64,27

58

69,18

71

77,17

78

88,86

65

65,70

62

66,80

36

42,55

40

43,90

8

5,95

8

6,48

319

343,56

328

364,66

W roku szkolnym 2020/2021oraz 2021/2022 na jednego nauczyciela w szkołach przypadało średnio
8 uczniów.
Tabela 5. Zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach (dane z SIO wg stanu na 30 września 2020 r.
oraz na 30 września 2021 r.)
rok szkolny 2020/2021 rok szkolny 2021/2022
l.p. nazwa i adres przedszkola

liczba
nauczycieli

liczba
etatów

liczba
nauczycieli

liczba
etatów
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1.
2.
3.
4.

Przedszkole Samorządowe w Łomiankach,
ul. Szpitalna 1
Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie,
ul. Kolejowa 51
Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie
Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65
Przedszkole Samorządowe nr 2
w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 8

Razem

13

9,82

13

9,87

10

7,55

11

7,52

12

9,93

14

10,99

21

19,38

20

17,76

56

46,68

58

46,14

W roku szkolnym 2020/2021oraz 2021/2022 na jednego nauczyciela w przedszkolach przypadało
średnio 7 dzieci.
Poza pracownikami pedagogicznymi w szkołach i przedszkolach zatrudnieni są pracownicy
administracji i obsługi. W związku z utworzeniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych, w jednostkach oświatowych pozostali
w zatrudnieniu sekretarze szkół, referenci, pielęgniarki oraz pomoce nauczyciela (w przedszkolach).
Tabela 6. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych
(dane na dzień 1 grudnia 2020 r. oraz na dzień 1 grudnia 2021r.)
rok szkolny
rok szkolny 2021/2022
2020/2021
liczba
liczba
l.p. nazwa i adres szkoły
liczba
pracowników
pracowników liczba
etat
administracji
administracji etatów
ów
i obsługi
i obsługi
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii
1.
Kownackiej w Łomiankach,
3
2,20
3
2,20
ul. Warszawska 73
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
2.
Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej
3
2,50
3
2,25
w Łomiankach, ul. Partyzantów 31
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
3.
Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza
3
3,00
3
3,00
Kusocińskiego w Łomiankach, ul. Staszica 2
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
4.
4
3,00
4
3,00
w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6
Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps.
5.
Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim,
1
1,00
1
1,00
ul. Rolnicza 435
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana
6.
1
1,00
1
1,00
Kobendzów w Sadowej, ul. Strzelecka 35
Razem

15

12,70

15

12,45

Tabela 7. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przedszkolach (dane na dzień 1 grudnia
2020 r. oraz na dzień 1 grudnia 2021 r.)
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rok szkolny
2020/2021

l.p.

rok szkolny
2021/2022
liczba
liczba
liczba pracownik
pracowników
liczba
etat
ów
administracji
etatów
ów
administra
i obsługi
cji i obsługi

nazwa i adres przedszkola

Przedszkole Samorządowe w Łomiankach,
ul. Szpitalna 1
Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie,
ul. Kolejowa 51
Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie
Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65
Przedszkole Samorządowe nr 2
w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 8

1.
2.
3.
4.

Razem

2

1,75

2

1,75

2

1,63

2

1,63

4

2,78

3

1,78

5

5,00

5

5,00

13

11,16

12

10,16

Ogółem w Gminie Łomianki we wszystkich placówkach samorządowych zatrudnionych było:


w roku szkolnym 2020/2021 – 375 pracowników pedagogicznych na 390,24 etatu oraz
28 pracowników administracji i obsługi na 23,86 etatu.



w roku szkolnym 2021/2022 – 386 pracowników pedagogicznych na 410,80 etatu oraz
27 pracowników administracji i obsługi na 22,61 etatu.

Nauczyciele mają sformalizowany i określony w przepisach prawa proces podnoszenia kwalifikacji.
Zgodnie

z

ustawą

z

dnia

26

stycznia

1982

r.

Karta

Nauczyciela

(t.j.

Dz.U.

z 2021 r. poz. 1762) wyodrębnia się 4 stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta,
nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany.
Strukturę zatrudnienia ze względu na stopnie awansu zawodowego w poszczególnych placówkach
oraz w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 przedstawiają tabele 8-11.
Tabela 8. Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w podziale na stopnie awansu zawodowego w szkołach
podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 (dane z SIO wg stanu na 30 września 2020 r.)
rok szkolny 2020/2021
l.p. nazwa i adres szkoły
stażyst kontrakto mianowan dyplomow
razem
a
wy
y
any
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii
1. Kownackiej
w
Łomiankach, 2
24,53
32,03
29,36
87,92
ul. Warszawska 73
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
2. Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej 4,73
27,19
16,95
15,40
64,27
w Łomiankach, ul. Partyzantów 31
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi im.
3.
5,47
24,39
17,12
30,19
77,17
Janusza Kusocińskiego w Łomiankach, ul.
Staszica 2

148

4.
5.
6.

Szkoła
Podstawowa
im.
Marii
Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym,
5,42
ul. Akinsa 6
Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa
Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie 0
Polskim, ul. Rolnicza 435
Szkoła
Podstawowa
im.
Jadwigi
i Romana Kobendzów w Sadowej, 1,11
ul. Strzelecka 35

Razem

18,73

15,14

10,60

34,54

65,70

15,91

8,18

18,46

42,55

0,98

1,11

2,75

5,95

108,14

85,99

130,70

343,5
6

Tabela 9. Zatrudnienie nauczycieli w etatach podziale na stopnie awansu zawodowego
w przedszkolach samorządowych w roku szkolnym 2020/2021 (dane z SIO wg stanu na 30 września
2020 r.)
rok szkolny 2020/2021
l.p.
nazwa i adres przedszkola
stażyst kontrakto mianowan dyplomowa
razem
a
wy
y
ny
Przedszkole Samorządowe
1.
0,36
3,48
3,15
2,83
9,82
w Łomiankach, ul. Szpitalna 1
Przedszkole Samorządowe
2.
0
0,13
5,69
1,73
7,55
w Dąbrowie, ul. Kolejowa 51
Przedszkole Samorządowe
3. w Dziekanowie Leśnym,
2,41
2,40
1,00
4,12
9,93
ul. M. Konopnickiej 65
Przedszkole Samorządowe nr 2
4.
1
16,56
0
1,82
19,38
w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 8
Razem

3,77

22,57

9,84

10,50

46,68

Tabela 10. Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w podziale na stopnie awansu zawodowego
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 (dane z SIO wg stanu na 30 września 2021 r.)
rok szkolny 2021/2022
l.p. nazwa i adres szkoły
stażyst kontrakto mianowan dyplomow
razem
a
wy
y
any
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii
1. Kownackiej w Łomiankach,
3,28
21,00
32,25
32,91
89,44
ul. Warszawska 73
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
2. Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej
5,41
28,53
17,88
17,36
69,18
w Łomiankach, ul. Partyzantów 31
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi im.
3.
4,17
34,20
19,46
31,03
88,86
Janusza Kusocińskiego w Łomiankach,
ul. Staszica 2
Szkoła Podstawowa im. Marii
4. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym,
2,22
17,58
13,16
33,84
66,80
ul. Akinsa 6

149

5.
6.

Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa
Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie
Polskim, ul. Rolnicza 435
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi
i Romana Kobendzów w Sadowej,
ul. Strzelecka 35

Razem

0

15,48

9,19

19,23

43,90

0

2,41

1,23

2,84

6,48

15,08

119,20

93,17

137,21

364,6
6

Tabela 11. Zatrudnienie nauczycieli w etatach podziale na stopnie awansu zawodowego
w przedszkolach samorządowych w roku szkolnym 2021/2022 (dane z SIO wg stanu na 30 września
2021r.)
rok szkolny 2021/2022
l.p. nazwa i adres przedszkola
stażyst kontrakto mianowan dyplomowa
razem
a
wy
y
ny
Przedszkole Samorządowe
1.
0,36
4,84
2,02
2,65
9,87
w Łomiankach, ul. Szpitalna 1
Przedszkole Samorządowe
2.
0
0,33
5,46
1,73
7,52
w Dąbrowie, ul. Kolejowa 51
Przedszkole Samorządowe
3. w
Dziekanowie
Leśnym, 3,69
3,20
1
3,10
10,99
ul. M. Konopnickiej 65
Przedszkole Samorządowe nr 2
4.
0
14,76
1
2
17,76
w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 8
Razem

4,05

23,13

9,48

9,48

46,14

W roku szkolnym 2021/2022 w stosunku do poprzedniego roku szkolnego uległa zmianie struktura
zatrudnienia w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli – zmniejszyło się zatrudnienie
nauczycieli stażystów (o 15 %), natomiast zwiększyło się zatrudnienie nauczycieli kontraktowych
(o 9 %), mianowanych (o 7%) i dyplomowanych (o 4 %).

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Organizacja szkół podstawowych i przedszkoli obejmuje również działania na rzecz uczniów
z niepełnosprawnościami. Proces integracji, polegający na umożliwianiu uczniom/ wychowankom
zdrowym i z niepełnosprawnościami wspólnego uczęszczania do jednej klasy/oddziału, trwa
w Gminie Łomianki już od kilkunastu lat.
Tabela 12. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych w szkołach i przedszkolach samorządowych w roku szkolnym
2020/2021
i 2021/2022 (dane z SIO wg stanu na 30 września 2020r. oraz na 30 września 2021 r.)
liczba
uczniów liczba
uczniów
posiadających
posiadających
l.p
orzeczenie
o orzeczenia
o
nazwa i adres szkoły
.
potrzebie
potrzebie
zajęć
kształcenia
rewalidacyjnospecjalnego
wychowawczych
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2020/202 2021/20 2020/202 2021/20
1
22
1
22
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
w Łomiankach, ul. Warszawska 73
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
2. Dwujęzycznymi
im.
Ireny
Szewińskiej
w Łomiankach, ul. Partyzantów 31
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
3. Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza
Kusocińskiego w Łomiankach, ul. Staszica 2
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
4.
w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6
Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha
5. ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim,
ul. Rolnicza 435
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana
6.
Kobendzów w Sadowej, ul. Strzelecka 35
Przedszkole Samorządowe w Łomiankach,
7.
ul. Szpitalna 1
Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie,
8.
ul. Kolejowa 51
Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie
9.
Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65
Przedszkole
Samorządowe
nr
2
10.
w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 8
1.

Razem

18

17

1

1

24

23

0

0

14

27

0

0

14

13

0

0

11

13

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

0

88

100

1

1

Z każdym rokiem szkolnym wzrasta liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego. W roku szkolnym 2020/2021 do szkół i przedszkoli samorządowych uczęszczało 88
uczniów

posiadających

orzeczenie

o

potrzebie

kształcenia

specjalnego,

a w roku szkolnym 2021/2022 – 100 uczniów.
Wśród uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są dzieci
o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności m.in. słabowidzące, słabosłyszące, upośledzone
w stopniu lekkim i umiarkowanym, z rozpoznanym autyzmem w tym z zespołem Aspergera,
niepełnosprawni ruchowo oraz dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym.
Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających do
oddziałów ogólnodostępnych przyznawane są dodatkowe godziny nauczycielskie na dodatkowe
zajęcia m.in. rewalidacyjne, logopedyczne, psychologiczne, terapeutyczne oraz zatrudniani
są nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne posiadający kwalifikacje do pracy z uczniem
niepełnosprawnym.
Nauczaniem indywidualnym w roku szkolnym 2020/2021 objętych było 6 uczniów, natomiast w roku
szkolnym 2021/2022 - 3 uczniów. Ponadto w roku szkolnym 2020/2021 jedno dziecko objęte było
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indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, a w roku szkolnym
2021/2022 - 2 dzieci.
W roku szkolnym 2020/2021 zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia realizowało 8 uczniów szkół
podstawowych, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia
realizuje 5 uczniów.
Tabela 13. Uczniowie, którzy nie są obywatelami polskimi oraz uczniowie, dla których organizuje się
dodatkową naukę języka polskiego w szkołach i przedszkolach samorządowych w roku szkolnym
2020/2021 i 2021/2022.
l.p
nazwa i adres szkoły
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej
w Łomiankach, ul. Warszawska 73
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi
im.
Ireny
Szewińskiej
w Łomiankach, ul. Partyzantów 31
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza
Kusocińskiego w Łomiankach, ul. Staszica 2
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6
Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha
ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim
ul. Rolnicza 435
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana
Kobendzów w Sadowej, ul. Strzelecka 35

Razem

liczba uczniów, którzy
nie są obywatelami
polskimi
2020/202 2021/202
1
2

liczba
uczniów
z dodatkową nauką
języka polskiego
2020/202 2021/202
1
2

33

36

2

6

5

4

2

0

15

6

6

3

9

17

1

3

7

6

1

1

0

0

0

0

69

69

12

13

W roku szkolnym 2021/2022 ogólna liczba uczniów niebędących obywatelami polskimi pozostaje na
tym

samym

poziomie

jak

w

roku

szkolnym

2020/2021.

Uczniowie

ci

pochodzą

z takich krajów jak: Ukraina (w r. szk. 2020/2021 - 65 uczniów, w r. szk. 2021/2022 - 60
uczniów),Estonia (1 uczeń w r. szk. 2020/2021), Białoruś (w r. szk. 2020/2021 - 2 uczniów,
w r. szk. 2021/2022 - 4 uczniów) i Rosja (w r. szk. 2020/2021 - 1 uczeń, w r. szk. 2021/2022 - 5
uczniów).
Z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego korzystało w roku szkolnym 2020/2021 - 12 uczniów,
a w roku szkolnym 2021/2022 korzysta 13 uczniów.
Poza działaniami skierowanymi do uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, szkoły i przedszkola prowadzą również działania nakierowane na uczniów zdolnych. Dla
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tej

grupy

uczniów

tworzy

się

warunki

do

rozwoju

ich

zainteresowań

i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Gmina Łomianki docenia osiągnięcia uczniów. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia naukowe,
które wypłacane są po I i II semestrze każdego roku szkolnego. Natomiast najlepsi absolwenci szkół,
uczniowie wybitnie wyróżniający się oraz promujący szkołę i gminę na forum krajowym
i zagranicznym oraz laureaci konkursów przedmiotowych otrzymują nagrody Burmistrza Łomianek.
W roku szkolnym 2020/2021 stypendia naukowe otrzymało po I semestrze - 241 uczniów,
po II semestrze - 505 uczniów, a 12 uczniów otrzymało nagrodę Burmistrza Łomianek. Uczniowie
osiągali również sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckie
Kuratorium Oświaty w Warszawie:


uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach uzyskał tytuł laureata z przedmiotu wiedza
o społeczeństwie,



4 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi
w Łomiankach uzyskało tytuł finalisty (2 uczniów z historii, 1 uczeń z geografii i 1 uczeń
z języka angielskiego).

Bardzo duże sukcesy w dyscyplinach sportowych odnieśli uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi:


w Ogólnopolskich Finałach Czwartków Lekkoatletycznych (Mistrzostwa Polski Dzieci) –
brązowy medal w biegu na dystansie 600 m,



Ogólnopolskie Sztafetowe Zawody Pływackie – srebrny medal 4x50m stylem mix dziewcząt
i chłopców, brązowy medal 4x50m stylem dowolnym dziewcząt,



w Mistrzostwach Mazowsza – złoty medal w pchnięciu kulą, złoty medal w biegu na 300 m
przez płotki, srebrny medal w biegu na 80 m przez płotki.

W większości przypadków byli to uczniowie oddziałów sportowych.

Dowożenie uczniów do szkół
Zgodnie z art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, dla uczniów spełniających
kryteria określone w ww. ustawie, organizowane jest dowożenie poprzez transport zorganizowany
lub zwrot kosztów, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
W roku 2021 zorganizowano:


dowóz 19 uczniów niepełnosprawnych do szkół w Warszawie, Lesznie i Nowym Dworze Maz.
zgodnie z umowami zawartymi z konsorcjum firm Lider Luxury Medical Care sp.
z o. o, a od września 2021 r. z firmą transportową TOM-TRANSPORT,
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dowóz 2 uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Warszawie oraz dowóz 1 ucznia z tzw.
„odległości” - umowa z KMŁ

oraz podpisano umowy na zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem do szkół
i przedszkoli w Warszawie i Lesznie, średnio dla 20 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz
jedną umowę na zwrot kosztów przejazdu ucznia do szkoły (KMŁ).

Placówki niepubliczne
Zgodnie z prawem oświatowym Gmina Łomianki prowadzi ewidencję placówek niepublicznych
zlokalizowanych na jej terenie.
W 2021 r. na terenie Gminy Łomianki prowadziły działalność 4 niepubliczne szkoły podstawowe
(w tym w dwóch szkołach nauka prowadzona jest wyłącznie w nauczaniu domowym),
14 niepublicznych przedszkoli oraz 4 niepubliczne punkty przedszkolne.
Tabela 14. Uczniowie w szkołach niepublicznych (dane z SIO wg stanu na 30.09.2020 r. oraz na
30.09.2021 r.)
rok szkolny 2020/2021 rok szkolny 2021/2022
L.p. Nazwa i adres placówki

liczba
liczba
oddziałów uczniów

liczba
liczba
oddziałów uczniów

1.

10

150

9

150

90

8

86

208

17

216

13

8

19

461

42

471

2.
3.
4.

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Moja
9
Szkoła"
Kolegium Świętej Rodziny - Szkoła
17
Podstawowa
Niepubliczna
Szkoła
Podstawowa
7
Montessori

razem szkoły podstawowe

43

Tabela 15. Dzieci w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych (dane z SIO wg stanu
na 30 września 2020 r. oraz na 30 września 2021r.)
rok szkolny
rok szkolny
2020/2021
2021/2022
L.p. Nazwa i adres placówki
liczba
liczba
liczba
liczba
oddziałów dzieci
oddziałów dzieci
Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"
1.
2
20
2
21
Łomianki, ul. Wiślana 54
Przedszkole
Niepubliczne
"Kidi-Mini"
2.
2
37
2
39
Łomianki, ul. Warszawska 126
Przedszkole
Niepubliczne
Sióstr
3.
6
84
5
82
Niepokalanek, Łomianki, ul. Sobieskiego 2
Przedszkole Niepubliczne Urszula Rytel
4.
2
27
2
30
Łomianki, ul. Kalinowa 8
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek
5.
8
165
8
172
im.
Aniołów
Stróżów
Łomianki,
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ul. Warszawska 123
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Niepubliczne
Przedszkole
"Montessori
Children`sAcademy"
Łomianki, ul. Konarskiego 3
Polsko-Angielskie Przedszkole Niepubliczne
"The Treehouse" Łomianki, ul. Kusocińskiego
3a
Europejskie
Przedszkole
Niepubliczne
"Dziecięca Planeta" Łomianki, ul. Działkowa
31
Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego
Człowieka" Łomianki, ul. Brzegowa 8d
Przedszkole Niepubliczne "Mój Mały Świat"
Łomianki, ul. Sierakowska 47
Przedszkole
Niepubliczne
„Bąbelkowa
Akademia" Łomianki, ul. Kolejowa 42/3
Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Elfy”
Dziekanów Polski, ul. Miła 24
Przedszkole
Niepubliczne
Kids
Story
Dziekanów Leśny ul. Kolejowa 222
Baby
Ocean
College
Przedszkole
Niepubliczne, Łomianki, ul. Osiedlowa 20

razem przedszkola
1.
2.
3.
4.

Niepubliczny
Punkt
Przedszkolny
"Pippilandia"
Dziekanów Nowy ul. Rolnicza 485 lok.2
Punkt
Przedszkolny
Chmurka
Łomianki, ul. Warszawska 322
Punkt
Przedszkolny
Chmurka
Łomianki, al. Chopina 86
Punkt Przedszkolny Laudame
Łomianki, ul. Wiejska 1 B

razem punkty przedszkolne

2

3

1

3

3

30

4

38

4

38

4

39

4

23

2

26

1

20

1

22

4

49

4

38

3

48

4

55

5

66

5

72

2

20

3

28

48

630

47

665

1

9

1

8

1

21

1

23

2

13

2

22

1

10

1

9

5

53

5

62

Do szkół niepublicznych uczęszczają również uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego. W 2021 r. do niepublicznych szkół uczęszczało 37 uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
W niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych w 2021 r. wychowanie przedszkolne
realizowało średnio 705 dzieci.
Do przedszkoli niepublicznych uczęszczają również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego. W 2021 r. do tych placówek uczęszczało średnio 39 dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Na terenie Gminy Łomianki w 2021 r. funkcjonowało 5 żłobów niepublicznych, wpisanych do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Łomianek oraz trzech opiekunów
dziennych, wpisanych do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Burmistrza Łomianek,
a zatrudnionych przez podmioty niepubliczne prowadzące działalność na terenie Gminy Łomianki.
W niepublicznych żłobkach i pod opieką dziennych opiekunów przebywają dzieci w wieku do lat 3.
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Tabela 16. Żłobki i dzienni opiekunowie w Gminie Łomianki (wg stanu na 1 grudnia 2021
r.)
Nazwa
żłobka/imię
i Podmiot
prowadzący
Liczba
Liczba
L.p. nazwisko
dziennego żłobek/zatrudniający
dzieci
miejsc
opiekuna
dziennego opiekuna
zapisanych
„Bąbelki”,
1.
Bąbelki sp. z o.o.
46
16
Łomianki ul. Kolejowa42/3
Żłobek
Nasza
Mała
„Nasza Mała Rodzinka”
2.
Rodzinka
24
21
Łomianki ul. Rolnicza 98
Marzena Madejska
„Kids Story” Dziekanów
3.
Kodek Łukasz Chudzicki
24
24
Leśny ul. Kolejowa 222
„Baby
Ocean
Żłobek
Baby Ocean s.c. Małgorzata
4. Angielsko-Włoski”
25
25
Szapiel, Izabela Michalska
Łomianki ul. Warszawska 31
„Baby
Ocean
Żłobek
Baby Ocean s.c. Małgorzata
5. Angielsko-Włoski BIS”
14
11
Szapiel, Izabela Michalska
Łomianki ul. Osiedlowa 20
razem żłobki
1.
2.

133

97

Aleksandra
Eliza Lotka

Grzeczkowicz Fundacja Rozwoju Nauki,
10
Edukacji i Turystyki
Dziecięca Planeta s.c. Jerzy
Emilia Rutkowska
Stanisławowski,
Monika 5
Cwynar

razem dzienni opiekunowie

5
5

15

10

Gmina Łomianki zapewnia szkołom i przedszkolom, dla których jest organem prowadzącym, wspólną
obsługę

administracyjną,

finansową

i

organizacyjną.

Zadania

te

wykonywane

są

w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym. Poza sprawami z zakresu księgowości, kadr
i płac realizowana jest również obsługa prawna i informatyczna placówek oświatowych. Ponadto ICDS
zajmuje się utrzymaniem porządku w szkołach i przedszkolach, prowadzeniem kuchni
i wydawaniem posiłków oraz wykonuje drobne naprawy i remonty.

Wspólna obsługa
W ramach wspólnej obsługi ICDS w 2021 r. zadania z zakresu księgowości, kadrowo-płacowe, obsługi
prawnej i informatycznej wykonywane były na bieżąco.
Utrzymywanie porządku w jednostkach wewnątrz jak i zewnątrz były wykonywane na bieżąco.
W Gminie Łomianki funkcjonują 4 kuchnie (w tym Agab), które dostarczają posiłki do pozostałych
szkół i przedszkoli. W 2021 r. w dalszym ciągu funkcjonuje program do zamawiania posiłków „Zamów
posiłek” dzięki, któremu rodzice dzieci mogą zamawiać i odmawiać posiłki dzięki aplikacji.
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Kuchnie ICDS (w tym Agab) w 2021 r. wydały 145 948 posiłków w szkołach i 59 147
w przedszkolach.

Kultura, w tym biblioteki gminne
Centrum Kultury w Łomiankach
Centrum Kultury w Łomiankach jest samorządową instytucją kultury. To miejsce, gdzie każdy z nas,
niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie wśród szerokiego, jak i różnorodnego zakresu oferty,
którą dysponujemy.
Instytucja ma na celu przygotować społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz
poznania jej wartości. Z tego też powodu drzwi stoją otworem dla wszystkich mieszkańców Łomianek
od rana do wieczora, umożliwiając tym samym spotkanie z muzyką, teatrem, literaturą i sztuką
każdego dnia. Przez cały rok zajmujemy się organizacją przedsięwzięć w tej tematyce, które odbywają
się zarówno cyklicznie, jak i okolicznościowo. Należą do nich festyny, koncerty, wszelkiego rodzaju
konkursy, zabawy, wystawy, obchody świąt państwowych, uroczystości i innych. Dzięki nim
mieszkańcy Łomianek stają się nie tylko obserwatorami ale również współtwórcami życia
kulturalnego naszej gminy.
Centrum Kultury to miejsce, które jest tworzone dla mieszkańców Łomianek i razem z nimi.
Posiadamy atrakcyjne, nowe sale do ćwiczeń, tańca, pracownię plastyczną, muzyczną oraz
komputerową. W naszej bogato wyposażonej sali widowiskowej odbyły się liczne spektakle teatralne,
koncerty muzyczne, konferencje i projekcje filmowe. Dzięki profesjonalnej kadrze instruktorskiej
każde zajęcia, spotkania czy warsztaty są inspirującą przygodą i w niebanalny sposób uczą, bawią
i relaksują tych wszystkich, którzy już nas odwiedzają.
Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi jesteśmy otwarci na prelekcje,
wykłady, ciekawe pokazy i nietuzinkowe wernisaże twórców amatorów i profesjonalistów.
Przedmiot działania Centrum Kultury, za statutem, stanowią:
● rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
●

edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

● promowanie interesujących zjawisk kulturalnych,
● tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folklorystycznego oraz
zainteresowania wiedzą i sztuką,
● popularyzacja społecznego ruchu kulturalnego,
● informowanie o imprezach i wydarzenia kulturalnych oraz społeczno-gospodarczych,
● promowanie gminy Łomianki.
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Zasady te z przyjemnością wprowadzamy każdego dnia do życia naszej instytucji.
Centrum Kultury w swojej ofercie posiada cykle takie jak:
● Scena Zaułek - miejsce spotkań z kabaretem i piosenką literacką. Scena skupia wokół siebie
doświadczonych wykonawców i twórców parających się piosenką artystyczną, posiadających
różne temperamenty i osobowości sceniczne.
● Halo Wakacje – kreatywne zajęcia dla dzieci w formie półkolonii organizowane w sezonie
wakacyjnym.
● Halo Ferie – kreatywne zajęcia dla dzieci w formie półkolonii organizowane w trakcie ferii.
● Kino plenerowe – seanse filmowe realizowanie na scenie plenerowej Centrum Kultury
w Łomiankach, pozwalające na odświeżenie ulubionych produkcji kinowych w wersji letniej,
plenerowej.
● Rodzinne warsztaty artystyczne
● Koncerty Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej
W związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Piotra Glińskiego, na czas
kwarantanny, związany najpierw ze stanem epidemiologicznym, została zawieszona działalność
stacjonarna wszystkich instytucji kultury w kraju. Dotyczyło to również Centrum Kultury
w Łomiankach. Wszystkie zajęcia, jak i wydarzenia artystyczne, które miały odbyć się w naszej
instytucji w marcu i na początku kwietnia zostały początkowo odwołane lub przeniesione na terminy
późniejsze, niekiedy nawet jesienne. Jesień przyniosła kolejny czas ograniczeń, a wraz z nim czas
rozwoju instytucji. Kwarantanna była czasem trudnym ale również inspirującym i bogatym
w poszukiwania nowych dróg docierania do naszych odbiorców. Podjęliśmy wiele kroków żeby osoby
chcące korzystać z dóbr kultury oferowanych za naszym pośrednictwem nadal miały taką możliwość
bez konieczności wychodzenia z domu.
Analiza liczby uczestników zajęć i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez CK
W 2021 roku Centrum Kultury w Łomiankach oferowało różnego typu aktywności. Zaoferowaliśmy
wiele różnego typu wydarzeń tj. koncerty, stand upy, zajęcia cykliczne, zumbę, konkursy, spotkania
autorskie, spektakle teatralne dla dzieci itd. Do tego regularnie udostępnialiśmy przestrzeń swojego
budynku, co zostało zawarte we wcześniejszej części sprawozdania.
Podział tych aktywności wyglądał następująco:
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Aby dostosować się do warunków panującej epidemii, która w pierwszym półroczu 2021 roku
uniemożliwiła organizację stacjonarnych wydarzeń z publicznością, robiliśmy wszystko, aby mimo
wszystko udostępnić kulturę jak najszerszemu gronu widzów. Postanowiliśmy skorzystać z usług
platform oferujących streaming wydarzeń, do których należały Facebook, PPV oraz YouTube.
Umożliwiło to na dotarcie do osób nie tylko z Łomianek oraz okolic, ale również z innych, odległych
miast.
W drugim półroczu mieliśmy już przyjemność spotkać się z publicznością twarzą w twarz, zapraszając
wszystkich do wnętrza budynku Centrum Kultury.
Wszystko odbywało się z zapewnieniem odpowiednich warunkach sanitarnych.
W 2021 roku nasi odbiorcy najchętniej korzystali z Facebooka, aby dowiedzieć się o bieżącej
działalności CK. Z głębszej analizy wynika, że najchętniej oglądającą nas grupą wiekową była ta
w przedziale 35-44 lata.
Osoby w starszym wieku (65+) to te, które często nie mogą pozwolić sobie na dostęp do komputera
czy laptopa, nie posiadające Internetu, stąd były zdecydowanie najmniej liczną reprezentacją w tej
kategorii.
Jeżeli chodzi o płeć, w każdej grupie wiekowej chętniej oglądały nas kobiety niż mężczyźni. Ogółem
kobiety stanowiły 72,7% naszych odbiorców, zaś mężczyźni 27,3%.
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Zakup wyposażenia i organizacja wydarzenia kulturalnego w Centrum Kultury
w Łomiankach
Zadaniem operacji był zakup wyposażenie Centrum Kultury w Łomiankach w niezbędny sprzęt
wykorzystywany do prowadzenia działalności kulturalnej oraz organizacji koncertu.
W ramach wyposażenia niezbędne był zakup konsoli oświetleniowej oraz ruchome głowy
- oświetlenie.

W ramach koncertu zorganizowaliśmy występ Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej.

Umowa o przyznanie pomocy nr 02060-6935-UM0713362/20 z dnia 02.12.2020 r.
Wartość projektu: 51 999,65 zł.

Zakup wyposażenia mikrofonowego i organizacja wydarzenia kulturalnego
Zakończyliśmy realizację projektu, w ramach którego wyposażyliśmy nasze centrum kultury
w niezbędny sprzęt mikrofonowy, który wpłynął na większy komfort odbioru wydarzeń przez naszą
społeczność oraz pozwolił na spełnienie wymagań technicznych artystów.
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Jako wydarzenie zorganizowaliśmy występ zespołu Bitamina, który odbył się 21 maja br.
W jego trakcie uczestnicy mogli zobaczyć jak w praktyce wygląda proces twórczy artystów, w tym
zapoznać się z wykorzystywanymi instrumentami, inspiracjami a także ujrzeć,
jak artyści wykorzystują scenę w celu jak najlepszego zaprezentowania się.

Wartość projektu: 54 933,42 zł

Sieć na kulturę w podregionie warszawskim zachodnim
Centrum Kultury w Łomiankach w 2021 roku wzięło udział w projekcie "Sieć na kulturę
w podregionie warszawskim zachodnim" w ramach którego pracownicy instytucji kultury najpierw
sami

uczestniczyli

w

30-godzinnym

szkoleniu,

następnie

przeprowadzili

szkolenie

o tożsamej tematyce dla dzieci i młodzieży w dwóch przedziałach wiekowych: 10-14 i 15-18 lat.
Ścieżką tematyczną wybraną przez Centrum Kultury w Łomiankach było projektowanie graficzne
z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.
Celem projektu było:


podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych
instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów
edukacyjnych,
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rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia
atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,



wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

W ramach projektu Centrum Kultury w Łomiankach otrzymało 6 laptopów.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji
cyfrowej”).

Z kulturą w plenerze
W

ramach

tego

dofinansowania,

zobowiązaliśmy

się

do

zorganizowania

6

wydarzeń

w plenerze w okresie maj - czerwiec bieżącego roku, do których zaliczyć możemy: spektakl dla dzieci
"Morskie opowieści Kapitana Guliwera", pokaz Iluzji z okazji Dnia Dziecka, Linia Nocna || koncert,
Grzane Wino || koncert, Karolina Skrzyńska (przesilenie letnie) || koncert, Beltaine || koncert.
Wartość projektu: 50 000,00 zł.
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Najlepszy projekt na świecie
Otrzymaliśmy grant w ramach programu “Bardzo Młoda Kultura” (BMK) - programie dotacyjnym
Narodowego Centrum Kultury.
Zadaniem programu było projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę
edukacji i sferę kultury. Cele strategiczne realizowanych zadań zdefiniowano jako wzmacnianie roli
edukacji kulturowej. Program miał budować system, w którym kultura jest narzędziem
do kształtowania ważnych społecznie umiejętności i postaw, w szczególności związanych
ze współpracą, kompetencjami komunikacyjnymi, kreatywnością i innowacyjnością w działaniu.
W efekcie naszego projektu zorganizowaliśmy nabór młodzieżowych pomysłów na działania w formie
wniosków, które zrealizowaliśmy wspólnie z inicjatorami.
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Różnym okiem - zgłoszony przez Natalię Tomaszuk
W ramach projektu powstała internetowa wystawa “Różnym okiem”, Została ona przygotowana
przez uczestników warsztatów fotograficznych, które odbywały się w Łomiankach. Warsztaty
poprowadziła Paulina Niemińska-Momot w terminie 26-31 sierpnia 2021 r.

Uwolnij szkołę - zgłoszony przez Dwujęzyczną Szkołę Podstawową
Projekt zgłoszony przez uczennice Dwujęzycznego Liceum i Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej.
Dziewczyny zgłosiły swoją inicjatywę kulturalną, polegającą na zagospodarowaniu podwórka
szkolnego, stworzyły kosztorys i wygrały. Od września szkolna społeczność może korzystać z hamaka
i innych atrakcji, które zaplanowały dziewczyny.

Wartość projektu: 5 000,00 zł
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Spotkania z kulturą - realizacja lipiec - wrzesień 2021
Dofinansowanie

to

umożliwiło

nam

organizację

7

wydarzeń

plenerowych

w

okresie

lipiec - wrzesień, do których zaliczamy: teatrzyki dla dzieci, koncert wokalistki Kathia, Nohono,
Nie Pamiętam, Jelonek oraz występ Klubu Komediowego.
Umowa o przyznaniu pomocy nr 02199-6935-UM0713672/20 z dn. 22.02.2021 r.
Wartość projektu: 50 003,00 zł

Poznaj swoją muzykę ... - organizacja wydarzenia (2020) - realizacja sierpień-wrzesień 2021
Celem operacji pn. "Poznaj swoją muzykę..." było wzmocnienie kapitału społecznego poprzez
organizację wydarzenia plenerowego. Realizacja operacji umożliwiła realizację przedsięwzięcia 3.1.1
Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji
pozarządowych z obszaru LSR.
Umowa o przyznaniu pomocy nr 01931-6935-UM0713358/20 z dn. 15.09.2020 r.

Wartość projektu: 50 000,00 zł

Zakup wyposażenia oświetleniowego i pianina oraz organizacja wydarzenia kulturalnego
w Centrum Kultury w Łomiankach
Umowa o przyznanie pomocy nr 02269-6935-UM0713680/20 z dnia 12.04.2021 r.
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Wartość projektu: 52 444,00 zł

Zakup sprzętu nagłośnieniowego i organizacja wydarzenia kulturalnego

Umowa o przyznaniu pomocy nr 02207-6935-UM0713682/20 z dnia 18.02.2021
Realizacja projektu zaplanowana na 2022 rok.
Wartość projektu: 50 003,00 zł

Łomiankowska Orkiestra Kameralna
Centrum Kultury w Łomiankach z Błażejem Sroczyńskim w 2020 roku powołało nowy projekt
muzyczny pod nazwą Łomiankowska Orkiestra Kameralna, który kontynuuje swoją działalność po dziś
dzień. Premierowy koncert odbył się 30 stycznia 2021 roku. Następnie z okazji Dnia Kobiet, orkiestra
otuliła swoją muzyką klasyczną wszystkie panie mieszkające w gminie Łomianki oraz jej okolicach.
Muzycy hucznie rozpoczęli również sezon koncertów odbywających się na naszej scenie plenerowej.
Nabór do orkiestry jest nieustannie otwarty, dając uzdolnionym muzycznie mieszkańcom możliwość
włączenia się w zespół reprezentacyjny gminy.
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Organizacja 29. Finału WOŚP we współpracy z Centrum Kultury Izabelin
Współpraca między gminami odbiła się szerokim echem przynosząc duże wsparcie zbiórki. Centrum
Kultury Izabelin, Centrum Kultury w Łomiankach oraz sztab WOŚP Łomianki #2577 od 2020 roku łączą
siły, aby zebrać jak najwięcej funduszy. W tym roku wszystkie występy odbyły się w wersji online,
jednak w niczym to nie przeszkodziło. Dzięki nim udało nam się dołożyć cegiełkę wsparcia w kwocie
7 810,00 zł.

Młodzieżowa Debata Oksfordzka
We współpracy z Młodzieżową Radą Gminy Łomianki odbyła się debata oksfordzka, czyli szczególny,
sformalizowany typ dyskusji dwóch drużyn – propozycji i opozycji – nad postawioną tezą - dzieci
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powinny brać udział w programach typu talent show. Uczestnicy debaty nauczyli się formułowania
rzetelnych argumentów oraz zasad kulturalnej dyskusji.
Całość debaty była transmitowana na profilu Centrum Kultury w Łomiankach.

STAŁA OFERTA ZAJĘĆ w Centrum Kultury w Łomiankach
Zajęcia w sekcjach warsztatowych są sercem i najważniejszym, podstawowym filarem działalności
Centrum Kultury w Łomiankach. W 2021 roku w 45 rodzajach zajęć wzięło udział ponad tysiąc
uczestników. Zróżnicowanie naszej oferty pozwala każdemu mieszkańcowi Gminy Łomianki obrać
odpowiedni kierunek, w którym chce się rozwijać lub zdobywać nowe umiejętności i jesteśmy z tego
szalenie dumni. Stale staramy się, aby dostosować ofertę do bieżących potrzeb społeczności lokalnej,
która niejednokrotnie sama wychodzi z inicjatywą utworzenia nowych grup lekcyjnych.
Początek roku 2021, tak jak rok poprzedni, okazał się być pełen wyzwań, które przyniosła pandemia
wirusa

COVID-19.

Centrum

Kultury

w

Łomiankach

okazało

się

być

jedną

z najlepiej przystosowujących się do nowych warunków instytucji. Już po dwóch tygodniach
od zamknięcia wprowadzone przez nas rozwiązania pozwoliły na przeniesienie większości
oferowanych zajęć do wersji online. W późniejszym okresie, tj. drugiej połowie 2021 roku, stosując
odpowiednie środki bezpieczeństwa, wróciliśmy do wersji stacjonarnej.
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Wstęp wolny

1. Kobieta na rynku pracy

1. Joga i pilates

2. Jak zostać raperem

2. Język angielski dla dorosłych

3. Film animowany

3. Język francuski dla dorosłych
4. Język rosyjski dla dorosłych
5. Zajęcia plastyczne z elementami śpiewu
i poezji

Taniec i ruch
1. Aikido - sztuka samoobrony
2. Szkoła Tańca Studio 33

6. Zajęcia bębniarskie

3. Szkoła tańca Fast Step

7. Nauka tańca cygańskiego

4. Szkoła Tańca Happy Dance Studio

8. Zespół taneczny Evitki

5. Balet

9. Chór Patrium Carmen

6. Gimnastyka korekcyjna

10. Warsztaty wokalne

7. Stretching

11. Poranki malucha

8. Muzykowanie na dywanie

Zajęcia artystyczne

Zajęcia edukacyjne

1.

Garncarstwo, witraże i ceramika

1. Animacje komputerowe

2.

Krąg Barw - zajęcia z malarstwa

2. Szachy

3.

Stolarstwo

3. Bity, Bajty i Micro:bity

4.

Majsterkowanie

4. Buduję i wiem- LEGO warsztaty

5.

Młody Architekt

6.

Filcowanie na mokro

kreatywne Bricks 4 Kidz
5. Jak żyć świadomie i szczęśliwie
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7.

Warsztaty beatboxowo-DJskie
z elementami produkcji muzycznej

6. Programowanie w świecie
w Minecraft w języku angielskim

8.

Warsztaty teatralno-aktorskie

7. Programowanie w języku Python

9.

Nauka gry na perkusji

8. Robotricks EV3, Spike Prime

10. Nauka gry na fortepianie

z elem. języka angielskiego

11. Nauka gry na perkusji

9. Druk przestrzenny 3D

12. Zajęcia z emisji głosu

10. Robotyka
11. Tworzenie strony internetowej
12. Projektowanie logo i logotypów
13. Crafty English
14. Język hiszpański

Zajęcia ONLINE
Odbiorcy naszej oferty do 22 maja 2021 roku mieli możliwość uczestniczenia w swoich ulubionych
warsztatach i zajęciach, pozwalających na kontynuację ich pasji i zainteresowań pod okiem
ulubionych instruktorów w wersji online. Zauważalnym plusem wynikającym z takiej formuły zajęć
była możliwość uczestniczenia w nich ponad podziałami i utrudnieniami wynikającymi z odległości
i dostępności również dla osób z niepełnosprawnościami. Dostrzegamy w tym możliwości, które
mogą zostać przez nas wykorzystane długofalowo, aby zwiększyć zasięg wydarzeń plenerowych lub
dostępność wydarzeń z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników. Sprawdzone przez nas
narzędzia do transmisji i spotkań online okazały się strzałem w dziesiątkę, umożliwiając prowadzenie
spotkań o wysokiej jakości wizualnej i merytorycznej dzięki czemu zagoszczą w Centrum Kultury
zdecydowanie na dłużej.

Zajęcia stacjonarne
Od 24 maja wróciliśmy do prowadzenia zajęć stacjonarnych. Podpisaliśmy 984 umów na zajęcia
odpłatne oraz przyjęliśmy 252 uczestników na zajęcia bezpłatne.
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WSPÓŁPRACA
Polski Związek Emerytów i Rencistów
Spotkania członków Związku Emerytów i Rencistów odbywają się w placówce Centrum Kultury od
kilku lat, regularnie raz w tygodniu, w każdy wtorek. Mają one na celu integrację lokalnej
społeczności. Ich uczestnicy mają okazję do spotkań towarzyskich, którym towarzyszy gra w brydża.
Klub Seniora
Klub Seniora, działający na terenie Łomianek integruje i aktywizuje osoby w wieku przedemerytalnym
i emerytalnym. W Centrum Kultury regularnie odbywają się czwartkowe spotkania przy muzyce
i poczęstunku dla członków klubu.
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
W ramach współpracy Centrum Kultury stara się stwarzać dogodne warunki do spotkań dla
związkowców, którzy jako organizacją kombatancką, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli
o

wolność

i

niepodległość

Ojczyzny

w

formacjach

Wojska

Polskiego,

w sojuszniczych armiach państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu.
Centrum kultury aktywnie wspiera podejmowane przez związek inicjatywy obejmujące działania na
rzecz

opieki

nad

miejscami

pamięci

narodowej

oraz

udział

w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i oddania Ojczyźnie.
Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne – Przyjaciele „Tygryska”
Teatr „Tygrysek” powstał 31 lat temu w Szkole Podstawowej w Łomiankach. Dzieci spotykają się kilka
razy w tygodniu na próbach teatralnych. W związku z organizowanymi przez Centrum Kultury
wydarzeniami, grupa często bierze w nich aktywny udział, prezentując swoje spektakle. Działalność
teatrzyku

obejmuje

poza

cotygodniowymi

spotkaniami

edukacyjno-teatralnymi

również

organizowanie wycieczek do teatrów i spotkań z ludźmi sztuki oraz udział w przeglądach i festiwalach
lokalnych, ogólnopolskich, a także międzynarodowych.
Stowarzyszenie Seniorzy Absolwenci Szkoły Podstawowej z Łomianek
W ramach jego działalności w Centrum Kultury w Łomiankach zainicjowany został projekt Akademia
Seniora. Celem każdego spotkania jest integracja i aktywizacja ludzi starszych. Mogą oni brać udział
w spektaklach teatralnych, koncertach, pokazach tańca, które odbywają się w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca.
Koordynatorem i pomysłodawcą utworzenia stowarzyszenia jest Tadeusz Kordek.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku
Głównym założeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łomiankach jest stworzenie przestrzeni dla
ludzi w wieku przed – i emerytalnym, którzy nie akceptują „cofania się” ale widzą dla siebie
możliwości rozwoju, poznawania nowego, rozwijania pasji, działania.
Nasza placówka udostępnia swoje pomieszczenia i współorganizuje zajęcia ruchowe tj. joga czy
gimnastyka dla wszystkich członków UTW dwa razy w tygodniu. W końcu każdy senior wie, że ruch to
zdrowie.

Dodatkowo

raz

w

tygodniu

nasi

seniorzy

mogą

uczestniczyć

w seansach filmowych, które poprzedzają tematyczne prelekcje oraz w interesujących wykładach.
Stowarzyszenie Między Wisłą a Kampinosem
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Kultury w Łomiankach udostępnia im swoje
zasoby

i

sale,

przede

wszystkim

ramach

organizowanych

przez

nich

warsztatów

i szkoleń. Stowarzyszenie działa jako Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Swoim zasięgiem obejmuje ona 10 gmin, w tym gminę Łomianki, które mają wspólne cele
takie

jak:

aktywizacja

mieszkańców,

budowanie

kapitału

społecznego

oraz lepsze zarządzanie posiadanym potencjałem naturalnym, kulturowym i historycznym.
Sołectwa i osiedla łomiankowskie
Centrum Kultury nieustannie dba o podtrzymywanie dobrych relacji z mieszkańcami, a nie ma lepszej
metody niż wychodzić im naprzeciw w ich lokalnym, najbliższym otoczeniu jakim są wspólnoty
osiedlowe i sołeckie.
W ramach współpracy współorganizowaliśmy m.in. Dni Dąbrowy, wigilię dla niepełnosprawnych czy
wypożyczyliśmy swoje stoły oraz ławy na lokalne spotkania mieszkańców.
Dwujęzyczna szkoła podstawowa i dwujęzyczne liceum w Łomiankach
Uczniowie Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej i Dwujęzycznego Liceum w Łomiankach regularnie
uczestniczą w wydarzeniach skierowanych do tych grup wiekowych przez Centrum Kultury.
Co najmniej raz w roku ma miejsce również udostępnienie placówkom sali i potrzebnej obsługi
technicznej na potrzeby spektakli patriotycznych, apeli i ślubowań.
Stowarzyszenie Mieszkańcy Łomianek
To wieloletnia współpraca w ramach której w udostępnionych przez Centrum Kultury przestrzeniach
organizacja organizuje różnego rodzaju aktywności prospołeczne takie jak między innymi punkt
rejestracji dawców szpiku.
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Komisja do spraw dialogu społecznego
Zależy nam na kształceniu społeczności Łomianek do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta dlatego
zupełnie naturalnym okazała się współpraca z Komisją do spraw dialogu społecznego w ramach której
w Centrum Kultury odbyły się konsultacje społeczne dotyczące rozwoju miasta.
Ochotnicza Straż Pożarna
To nasi najbliżsi sąsiedzi i równocześnie jedna z najdłuższych współpracy. Centrum Kultury
wielokrotnie

w

ciągu

roku

chętnie

udostępnia

salę

widowiskową

Ochotniczej

Straży

na szkolenia i konferencje a członkowie OSP równie chętnie goszczą dzieci w trakcie zajęć
organizowanych w trakcie wakacji pokazując funkcjonowanie wozów strażackich i animując zabawy
z uczestnikami.
Urząd Stanu Cywilnego
Centrum Kultury z dużą satysfakcją i dumą udostępnia sale dla użytku Urzędu Stanu Cywilnego, dzięki
czemu śluby organizowane w Łomiankach mogą odbywać się w naszych reprezentacyjnych
przestrzeniach.
Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe
Współpraca z instytucjami działającymi na terenie Łomianek jest dla nas niezwykle istotna. Dlatego
od wielu lat współpracujemy z największą na terenie naszej gminy instytucją sportową ICDS.
Rada Seniora
Głównym Celem Rady Seniorów jest pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych
mieszkających

na

terenie

Gminy

Łomianki

oraz

zwiększenie

ich

zainteresowania

i zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności we wszystkich obszarach i dziedzinach dotyczących
seniorów, m.in. w zakresie wspierania, planowania i realizacji polityki senioralnej. W skład rady
wchodzą seniorzy zamieszkali na terenie Gminy Łomianki. Centrum Kultury współpracując z tą grupą
udostępnia przestrzeń do spotkań i obrad Rady.
Zespół JangaSquad
Jako lokalna instytucja kultury sprawujemy pieczę nad artystami zamieszkującymi naszą okolicę.
Często

niektóre

zespoły

garażowe

zwracają

się

do

nas

z

propozycjami

współpracy.

W trudnych okolicznościach pandemii współpracując z zespołem JangaSquad zrealizowaliśmy koncert
online grupy oraz udostępniliśmy salę w celu nagrania przez zespół teledysku.
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Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskich oddział w Łomiankach
Centrum Kultury w Łomiankach od lat współpracuje ze stowarzyszeniem przy okazji organizacji
spotkań skierowanych do osób niepełnosprawnych. W 2021 roku może wymienić m.in. Mikołajkowe
Spotkanie z Niepełnosprawnymi, podczas którego odbyło się wiele ciekawych konkursów i zabaw,
a na koniec spotkania przybył święty Mikołaj, aby obdarować wszystkich uczestników prezentami.
Stowarzyszenie Młode Łomianki
To jedno z nielicznych w naszym mieście stowarzyszeń reprezentujących głos lokalnej młodzieży.
W ramach współpracy ze stowarzyszeniem Centrum Kultury udostępnia przestrzeń do spotkań oraz
organizuje wspólnie różnego typu wydarzenia, do których możemy zaliczyć festiwal RIMMED, koncert
ŁOMOT, spotkania planszówkowe, czy też debatę oksfordzką.
Urząd Miejski jako koordynator spisu powszechnego/Główny Urząd Statystyczny
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021. Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma
możliwości

dokonania

samospisu

(np.

z

powodu

braku

dostępu

do

urządzeń

czy Internetu), Centrum Kultury w Łomiankach udostępniło przestrzeń dla Gminnego Biura
Spisowego w Łomiankach.
Urząd Miejski w Łomiankach
Gdy tylko zaistnieje potrzeba, CK chętnie udostępnia swoje sale Urzędowi Miejskiemu
w Łomiankach. Miało to miejsce, gdy UM zgłaszał zapotrzebowanie na przestrzeń do organizacji
szkoleń dla swoich pracowników czy ulokowanie regionalnej izby obrachunkowej, która sprawuje
nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz
dokonuje kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych.
Stowarzyszenie Teatr Baza
Stowarzyszenie,

które

realizuje

działania

o

charakterze

artystycznym,

edukacyjnym

i badawczym. Głównym nurtem tych działań jest szeroko rozumiana sztuka teatru.
Jak co roku, Centrum Kultury udostępniło swoją scenę plenerową na organizację spektakli
teatralnych

dla

dzieci

w

ramach

projektu

"Bajkowe

Łomianki"

współorganizowanego

z Miastem i Gminą Łomianki.
Sołectwo Buraków oraz Sołectwo Łomianki Chopina
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W grudniu 2021 roku Centrum Kultury w Łomiankach zorganizowało sołecki/osiedlowy konkurs na
najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową. Celem tej inicjatywy była integracja lokalnej społeczności
sołeckiej i osiedlowej, a także kształtowanie aktywnej i twórczej postawy uczestników wobec sztuki
oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia. Zwycięzcami ex
aequo zostały Sołectwo Łomianki Chopina oraz Sołectwo Buraków, dzięki czemu udało nam się
nawiązać współpracę, w ramach której zorganizujemy na terenie danego sołectwa wydarzenie
kulturalne w 2022 roku.

Biblioteka Publiczna w Łomiankach
Działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach w 2021 roku

Stan na dzień
31.12.2021
ogółem

L.p.

1.

Liczba placówek bibliotecznych
w tym:
- biblioteki
-

2.

filie

Liczba użytkowników w tym
czytelników

3
1
2
4927
4849

3.

Stan księgozbiorów w wol.

48441

4.

Stan zbiorów specjalnych w jedn. inw.

5400

w tym:
- dokumenty elektroniczne

893

-

materiały audiowizualne

w tym książki mówione (audiobooki)

3873
1872

Księgozbiór: przybyło wol.

3538

w tym:
- z zakupu

2936

- ze środków od organizatora

2340

- ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

596

przybyło zbiorów specjalnych.
w tym:
- z zakupu

822
816
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5.

Łączna liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz i udostępnień
na miejscu.

98273

6.

Liczba wypożyczeń i udostępnień na miejscu zbiorów specjalnych w
jedn. inw.

6177

7.

Liczba odwiedzin w bibliotece

33671

ROK 2021 – w cieniu pandemii
Rok 2021 był rokiem przebiegającym w stanie epidemii. Wprowadzono liczne ograniczenia
w dostępie do pomieszczeń bibliotek, zbiory zwracane przez czytelników poddawane były
kwarantannie. Biblioteka Publiczna w Łomiankach oferowała swoim czytelnikom dostęp do zbiorów
poprzez

wypożyczanie

bezkontaktowe

(książkokramik),

oraz

powiększając

ofertę

książek

elektronicznych (e-booków), które można wypożyczać zdalnie, bez wychodzenia z domu. W ciągu
całego roku sukcesywnie rozszerzaliśmy naszą ofertę i pod koniec roku oferowaliśmy łącznie 1278
tytułów. W 2021 roku uruchomiono również wypożyczalnię e-prasy, dzięki której bez wychodzenia
z domu czytelnicy biblioteki mogą wypożyczać i czytać prasę w wersji elektronicznej na komputerze,
telefonie lub tablecie. W ofercie znajduje się 22 tytułów dzienników, tygodników i miesięczników.
Dla wygody czytelników w bibliotece głównej wydłużone zostały godziny otwarcia – od 15 lutego
2021 biblioteka główna czynna jest w godzinach 11.00-19.00. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia od 20 marca biblioteka obsługiwała czytelników w trybie bezkontaktowym. Od 19 kwietnia
2021 przywrócono wolny dostęp do księgozbioru.
Zbiory biblioteki:
Głównym zadaniem biblioteki jest gromadzenie i opracowanie zbiorów.
W 2021 roku w Bibliotece Publicznej przybyło ogółem: 4360 materiałów bibliotecznych w tym 3538
wol. i 822 jednostek zbiorów multimedialnych o łącznej wartości 105 491,80 zł w tym:
książki


z budżetu biblioteki – 2340 wol.



z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 596 wol.



inny sposób (przekazanie i inne) – 602 wol.

zbiory multimedialne


ogółem 822 pozycji zbiorów multimedialnych

Czytelnictwo
W okresie sprawozdawczym biblioteka zarejestrowała 4849 czytelników (w 2020 roku – 3808
czytelników). Wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców wyniósł 18,61%.
W roku sprawozdawczym wypożyczono 104450 pozycji (książek i multimediów) (w 2020 roku 73778
wypożyczeń). Struktura wypożyczeń przedstawia się następująco:


27 % wypożyczeń to książki z zakresu literatury pięknej dla dzieci
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40 % wypożyczeń to książki z zakresu literatury dla dorosłych



8 % wypożyczeń to książki z zakresu literatury popularno-naukowej



15 % wypożyczeń to zbiory multimedialne (książki mówione, płyty DVD)



10% wypożyczeń to ebooki (książki elektroniczne)

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, EDUKACYJNA I PROMOCJA CZYTELNICTWA
Rok 2021 był rokiem ograniczonej działalności kulturalnej. Powodem tych ograniczeń był ogłoszony
stan epidemiczny i związane z nim ograniczenia w organizowaniu wydarzeń kulturalnych. W okresie
sprawozdawczym zorganizowaliśmy:


Warsztaty edukacyjne dla młodzieży pt. Kompetencje medialne – 15 spotkań



Warsztaty edukacyjne dla młodzieży pt. Grafika komputerowa – 15 spotkań



13 lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łomianki



Noc Bibliotek pt. „Noc Bibliotek nie z tej ziemi”



Spotkania dla mam z dziećmi w wieku 1-3 lata pt. „Książeczki z półeczki” – 4 spotkania



„Głośne czytanie” w przedszkolach – 4 spotkania



Zorganizowaliśmy Rodzinny Piknik Biblioteczny



Warsztaty animacyjno literackie – 4 spotkania



4 lekcje dla przedszkolaków z łomiankowskich przedszkoli



4 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki



Narodowe Czytanie powieści Moralność Pani Dulskiej



Wernisaż wystawy pt. „Norwid” (we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku)

Łącznie zorganizowaliśmy 60 wydarzeń kulturalnych w których udział wzięło ok 800 osób.
Część działań przeniesiono do Internetu. Na stronie internetowej biblioteki oraz portalach
społecznościowych Facebook oraz Instagram prowadzone były działania promocji czytelnictwa.
Analiza lat 2021 i 2020
L.p.

1.

Liczba placówek bibliotecznych
w tym:
- biblioteki
-

2.

filie

Liczba użytkowników w tym
czytelników

Stan na dzień
31.12.2021

Stan na dzień
31.12.2020

3

3

1

1

2

2

4927

3907

4849

3808

178

48441

47519

5400

4788

893

699

3873

3677

1872

1701

Księgozbiór: przybyło wol.

3538

2780

w tym:
- z zakupu

2936

2543

- ze środków od organizatora

2340

1952

- ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

596

591

przybyło zbiorów specjalnych.

816

1111

w tym:
- z zakupu
Łączna liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz i
udostępnień na miejscu.

816

1111

98273

69548

6177

4230

33671

23934

3.

Stan księgozbiorów w wol.

4.

Stan zbiorów specjalnych w jedn. inw.
w tym:
- dokumenty elektroniczne
-

materiały audiowizualne

w tym książki mówione (audiobooki)

5.
6.

Liczba wypożyczeń i udostępnień na miejscu zbiorów
specjalnych w jedn. inw.

7.

Liczba odwiedzin w bibliotece

Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe
Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach
Przedmiotem działania ICDS jest:

o

zarządzanie:
obiektem Integracyjnego Centrum

Dydaktyczno

Sportowego w Łomiankach przy

ul. Staszica 2 (częścią dydaktyczną i sportową), przynależnymi mu infrastrukturą
i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi oraz terenem przyległym,
o

zespołem Boisk Orlik przy ul. Warszawska 73,

o

zespołem Boisk Orlik przy ul. Wiślana 69,
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o

obiektem

Przedszkola

Samorządowego

w

Dziekanowie

Leśnym

przy

ul. M. Konopnickiej 65 oraz przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami oraz terenem
przyległym,
o

obiektem Przedszkola Samorządowego w Łomiankach przy ul. Szpitalna 1 oraz
przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami oraz terenem przyległym,

o

obiektem

Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie Leśnej przy ul. Kolejowa 51 oraz

przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami oraz terenem przyległym,
o

obiektem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa
6 (częścią dydaktyczną i sportową), przynależnymi mu infrastrukturą

i urządzeniami

sportowymi, rekreacyjnymi oraz terenem przyległym,
o

obiektem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy
ul. Warszawskiej 73 (częścią dydaktyczną i sportową), przynależnymi mu infrastrukturą
i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi oraz terenem przyległym,

o

obiektem
w

Szkoły

Dziekanowie

Podstawowej
Polskim

przy

im.

Por.

A.

ul.

Rolnicza

Pilcha
435

ps

Góra

(częścią

Dolina

dydaktyczną

i sportową), przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami sportowymi rekreacyjnymi oraz
terenem przyległym,
o

obiektem

Szkoły

Podstawowej

im.

J.R.

Kobendzów

w

Sadowej

przy ul. Strzelecka 35 oraz przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami oraz terenem
przyległym,
o

obiektem Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach oraz przynależnymi mu infrastrukturą
i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi oraz terenem przyległym,

o

pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej znajdującym się w Łomiankach, przy ulicy
Wiślanej, na działkach o numerach ewidencyjnych 770 i 289, obręb 0010,

o

obiektem

Przedszkola

Samorządowego

Nr

2

w

Dziekanowie

Leśnym,

przy

ul. Akinsa 8 oraz przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami oraz terenem przyległym,
o

obiektem Parku linowego znajdującego przy ul. Łyżwiarskiej i Pionierów na działkach
ewidencyjnych nr 364 i 347 oraz przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami oraz
terenem przyległym.



oraz prowadzenie działań zgodnie ze statutem ICDS Łomianki min:

o

upowszechnianie kultury, w tym głównie kultury fizycznej, rekreacji na terenie Miasta
i Gminy Łomianki, poprzez organizacje imprez 0sportowo-rekreacyjnych własnych
i zleconych,
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o

świadczenie usług z zakresu powszechnej kultury fizycznej, sportu, rekreacji turystyki,

o

tworzenie warunków dla rozwoju sportu poprzez rozwój infrastruktury sportowej i zakup
urządzeń i sprzętu sportowego,

o

zapewnienie kadry trenersko-instruktorskiej i sędziowskiej do prowadzenia zajęć sportowych
oraz rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem nauki i doskonalenia pływania,

o

współdziałanie z właściwymi referatami Urzędu Miejskiego w Łomiankach, klubami
sportowymi , stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi organizacjami sportowymi
w zakresie wykonywania zadań statutowych ICDS,

o

organizowanie

masowych

imprez

sportowo-rekreacyjnych,

imprez

rekreacyjnych

w tym powszechnej nauki pływania

dla uczniów

i okolicznościowych,
o

organizowanie nauki pływania,
z terenu Miasta i Gminy Łomianki,

o

organizowanie w przekazanych obiektach zgrupowań, szkoleń, konferencji, obozów
sportowych i kolonii,

o

prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu sportu i rekreacji,

o

świadczenie usług reklamowych na terenie przekazanych obiektów,

o

organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej promującej wizerunek
Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach,

o

udostępnienie powierzonego mienia osobom trzecim według zasad zatwierdzonych przez
Burmistrza Łomianek,

o

prowadzenie działalności z zakresu remontów i modernizacji przekazanych obiektów,

o

współpraca z innymi organizacjami i podmiotami w zakresie wykonywania zadań statutowych
ICDS,

o

organizacja wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych
jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Obiekty zarządzane
Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach zarządza m.in. lodowiskiem, parkiem
linowym, skateparkiem, a także boiskami, z których bezpłatnie mogą skorzystać wszyscy.
Lodowisko
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Lodowisko kryte przy ICDS cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Łomianek
i nie tylko. Z wypożyczalni lodowiska w 2021 r. skorzystało 6413 osób. W okresie styczeń-luty 2021
roku ze względu na obostrzenia związane z Covid-19 lodowisko było nieczynne.
Park Linowy
Po zrealizowaniu projektu pn. "Doposażenie parku linowego przy ul. Łyżwiarskiej w Gminie
Łomianki" w ramach rozbudowy parku (rozszerzenia jego funkcjonalności) park linowy cieszył się
większym zainteresowaniem.
W 2021 r. z parku linowego skorzystało 6578 osoby.
Basen
Z pływalni w 2021 roku skorzystało 44 178 os. plus bezpłatnie korzystające grupy uczniów/uczennic
ze szkół i z terenu Gminy Łomianki. Liczba osób , która skorzystała z basenu jest mniejsza w stosunku
do poprzednich lat ze względu na czasowe zamknięcie basenu i obostrzenia z tym związane
wprowadzone z powodu pandemii Covid-19.

Wydarzenia w ICDS
W

ramach

działań

z

zakresu

sportu

Integracyjne

Centrum

Dydaktyczno

Sportowe

w Łomiankach w 2021 r. było współorganizatorem w zakresie w następujących wydarzeń:
LP.

Nazwa imprezy

Termin

Miejsce

Organizator

Współorganizator
/Partner

1

Turniej tańca PTT

5, 6 czerwca

hala ICDS

Polskie
Towarzystwo
Taneczne

ICDS

2

Zawody
gimnastyczne

12 czerwca

Hala ICDS

IKS Łomianki

ICDS

3

Bieg Łomianek

13 czerwca

Bieżnia ICDS

UM

ICDS

ICDS

„FUKS”

4

Dzień otwarty ICDS

5 września

Boisko,
pływalnia,
hala i parking
ICDS

5

Lekcje w-f z Moniką
Pyrek

24 września

Hala ICDS

Fundacja Moniki
Pyrek

ICDS

6

Grand Prix w tańcu

2, 3
października

Hala ICDS

Polskie
Towarzystwo
Taneczne

ICDS

7

Turniej tańca na
wózkach

9-10
października

Hala ICDS

Swing Duet

ICDS
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8

Turniej siatkówki

17 października

Hala ICDS

KS Osa Łomianki

ICDS

9

Trybański Basket Day

14 listopada

Hala ICDS

Trybański Basket
Academy

ICDS

10

Grand Prix w
gimnastyce
artystycznej

21 listopada

Hala ICDS

IKS Łomianki

ICDS

11

Grand Prix w tańcu

27, 28 listopada

Hala ICDS

Polskie
Towarzystwo
Taneczne

ICDS

ICDS

12

Koncert chopinowski

2 grudnia

Aula ICDS

Fundacja Kultury
i Edukacji im.
Juliusza
Zarębskiego

13

Turniej Judo

4 grudnia

Aula ICDS

Nastula Club

ICDS

14

Konkurs Juliusza
Zarębskiego
(eliminacje)

Aula ICDS

Fundacja Kultury
i Edukacji im.
Juliusza
Zarębskiego

ICDS

ICDS

CK, ICDS

5 grudnia

15

Finał konkursu
Juliusza Zarębskiego

11 grudnia

Aula ICDS

Fundacja Kultury
i Edukacji im.
Juliusza
Zarębskiego

16

Koncert kolędowy

17 grudnia

Aula ICDS

UM

Zieleń gminna i zadrzewienia
Wycinka drzew
Regulujące akty prawne:


Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 t.j.)
2021
Ilość złożonych wniosków oraz zgłoszeń
zamiaru usunięcia drzew (razem łącznie)
Ilość wydanych decyzji zezwalających na
wycinkę drzew/a
Ilość zadań zleconych przez SKO – wydanych
decyzji

396
41
10
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Ilość wydanych zaświadczeń o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu
Ilość zgód milczących w sprawach zgłoszeń o
zamiarze usunięcia drzew

109
246

Ilość wydanych decyzji o wniesieniu
sprzeciwu do zgłoszenia o zamiarze

2

usunięcia drzew
Ilość wydanych decyzji o odmowie
wydania zezwolenia na usunięcia drzew

2

Utrzymanie zieleni (umowy na wykonanie następujących zadań):
Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych; utrzymanie
miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki – podpisano umowę RZP.272.37.2020 cz.
I z dnia 02.03.2021 r., z firmą Zakład Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wólczyńskiej
133 bud. 7/115 na kwotę 225.152,07 zł brutto.. W ramach umowy wykoszono 676.118 m2 trawników
i poboczy; nawożono 71.086 m2 trawników; wygrabiono 149.829 m2 trawników; odnowiono
(renowacja) 714 m2 trawników; utrzymywano zieleń przy miejscach pamięci narodowej (4 pomniki).


Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej,

ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzymanie rond
obsadzonych krzewami i bylinami oraz utrzymanie donic kwietnikowych zawieszanych na słupach
oświetlenia ulicznego – podpisano umowę RZP.272.37.2020 część II z dnia 26.02.2021 r., z firmą AGComplex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płytowej 14 na kwotę 175.594,50 zł brutto.
W ramach umowy wykonywane były prace związane ze stałą pielęgnacją 225 m2 rabat kwiatów
jednorocznych; pielęgnacją 4500 m2 terenów obsadzonych krzewami i bylinami; posadzono łącznie
7164 szt. roślin jednorocznych, 280 szt. bylin; wykonano obsadzenia 30 szt. donic kwietnikowych
zawieszonych na słupy oświetlenia ulicznego wraz z pielęgnacją.


Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z wyłączeniem pomników

przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie
gminy Łomianki – podpisano umowę Nr RZP.272.37.2020 cz. III z dnia 15.02.2021 r., aneksowaną
aneksem Nr 1 z dnia 21.10.2021 r., z firmą DANTOM Tomasz Jasik z siedzibą w Warszawie przy
ul. Legendy 8/3, na łączną kwotę 212.252,20 zł brutto. W ramach umowy wykonano zabiegi
pielęgnacyjne 1347 szt. drzew w pasach drogowych i na działkach gminnych; usunięto 75 szt. drzew;
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wycięto 4205 m2zakrzaczeń; wykonano nasadzenia 45 szt. drzew; podlano łącznie 2975 szt. drzew
w okresie suszy.


Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego przy

Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach – podpisano umowę z firmą RZP.272.37.2020 część IV z dnia
12.02.2021 r., z firmą GREEN LINE GARDEN SERVICE Michał Kusy z siedzibą w Sowiej Woli (05-152) przy
ul. Szkolnej 28 na kwotę 189.998,78 zł brutto. W ramach umowy wykonywane były prace
pielęgnacyjne: nawożenie i koszenie trawników na powierzchni 18.797,00 m2, pielęgnacja krzewów
rosnących na powierzchni 1050 m2; pielęgnacja bylin i traw ozdobnych rosnących na powierzchni
2300 m2; wygrabienie liści na powierzchni 18.797,00 m2; pielęgnacja 106 szt. młodych posadzonych
drzew; pielęgnacja 160 m2 wysokich żywopłotów; pielęgnacja 148 szt. wysokich krzewów
soliterowych.


Wykonanie nasadzeń 39 szt. drzew na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy

ul. Rolniczej 435 – podpisano umowę WOŚ.7031.3.2021 z dnia 13.01.2021 r. z firmą GREEN LINE
GARDEN SERVICE Michał Kusy z siedzibą w Sowiej Woli (05-152) przy ul. Szkolnej 28 na kwotę 18.908,22
zł brutto.


Wykonanie nasadzeń uzupełniających. bylin wieloletnich oraz roślin cebulowych na terenie Parku

Miejskiego

przy

Jeziorze

Fabrycznym

w Łomiankach

Dolnych

–

podpisano

umowę

nr ROŚ.7031.22.2021 z dnia 07.10.2021 r., na kwotę 64.300,88 zł brutto. W ramach umowy
posadzonych zostało 4200 szt. bylin oraz 2500 szt. roślin cebulowych.


Zakup cebulek bylin wieloletnich do posadzenia na terenie gminy – podpisano umowę

ROŚ.7031.25.2021z dnia 28.10.2021 z firmą GREEN LINE GARDEN SERVICE Michał Kusy z siedzibą
w Sowiej Woli (05-152) przy ul. Szkolnej 28 na kwotę 9.211,00 zł brutto. W ramach umowy zakupiono
8.750 szt. cebulek roślin.


Wykonanie nasadzeń cebul bylin wieloletnich na terenie gminy Łomianki – zlecenie

n ROŚ.7031.27.2021 z dnia 04,11,2021 r., na kwotę 4.860,00 zł brutto. W ramach umowy posadzono
na terenie gminy 6320 cebul kwiatowych.


Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie gminy

Łomianki – podpisano umowę nr WOŚ.7031.21.2021 z dnia 29.09.2021 r., z firmą Zakład Urządzania
i Utrzymania Zieleni Tadeusz Przywoźny z siedzibą w Młodzieszynie (96-512) przy ul. Wyszogrodzkiej 61 na
kwotę 54.648,00 zł brutto. W ramach umowy pielęgnacji poddano łącznie 73 drzewa pomnikowe.


Zakup sadzonek bylin i krzewów do posadzenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach

przy ul. Warszawskiej 115 – zlecenie ROŚ.7031.13.2021 z dnia 02.06.2021 r., na kwotę 5.286,60 zł
brutto. W ramach zlecenie zakupiono 440 szt. bylin i krzewów.


Wykonanie zabezpieczenia siatką przeciw bobrom drzew rosnących wokół Jeziora Fabrycznego

w Łomiankach Dolnych – podpisano umowę z firmą GREEN LINE GARDEN SERVICE Michał Kusy
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z siedzibą w Sowiej Woli (05-152) przy ul. Szkolnej 28 na kwotę 11.684,00 zł brutto. W ramach umowy
zabezpieczono 133 szt. drzew.
Inne działania proekologiczne


Przeprowadzenie

prac

badawczych,

inwentaryzacyjnych

oraz

projektowych

dot. zagospodarowania terenu w celu utworzenia nowej zielonej przestrzeni publicznej przy
ul. Spokojnej w Gminie Łomianki w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Oaza ptasia przy
ul. Spokojnej w Gminie Łomianki”– podpisano umowę nr ROŚ.7031.20.2021 z dnia 10.09.2021 r.,
i aneks nr 1 i 2 do niej, z firmą InnoTech4Life Sp. z o.o. (Spółka Celowa Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego) z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, bud. 8/119, na kwotę 35.000,00
zł brutto. W ramach umowy wykonano badania i inwentaryzację ornitologiczną, herpetofauny,
entomologiczną i drobnych ssaków występujących w terenie, badanie i

inwentaryzację

dendrologiczną i sporządzono plan gospodarki zadrzewieniem terenu, opracowano dokumentację
projektowo – kosztorysową dopasowaną do wyników inwentaryzacji w celu zwiększenia
bioróżnorodności terenu. Przedmiot umowy wspófinansowany był ze środków Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu
MAZOWSZE 2021”.


Wykonane prac I etapu wykonawczego przedsięwzięcia pn. „Oaza ptasia przy ul. Spokojnej

w Gminie Łomianki” na terenie działki nr ewid. 1005/2, położonej w Łomiankach Dolnych –
podpisano umowę nr ROŚ.7031.29.2021 z dnia 30.11.2021 r. aneksowaną aneksem Nr 1 z dnia
23.12.2021 r., z firmą GREEN LINE GARDEN SERVICE Michał Kusy z siedzibą w Sowiej Woli (05-152) przy
ul. Szkolnej 28, na kwotę 106.417,42 zł brutto. W ramach umowy wykonano następujące prace: prace
porządkowe – oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń nieorganicznych i wywóz do miejsca utylizacji;
gospodarkę istniejącym zadrzewieniem – zgodnie z opracowaną inwentaryzacją dendrologiczną
i planem gospodarki zadrzewieniem; oczyszczenie ręczne dna fragmentu zbiornika wodnego
z namułów i zanieczyszczeń z wykoszeniem trzciny na głębokość do 80 cm; roboty agrotechniczne
związane z uprawą gleby pod nasadzenia roślin; sadzenie drzew i krzewów liściastych oraz
obsadzanie skarp – zgodnie z projektem wykonawczym zieleni etapu I. Przedmiot umowy
wspófinansowany był ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.


Wykonanie specjalistycznego opracowania analitycznego dotyczącego zadrzewień w gminie

Łomianki wraz z przygotowaniem standardów kształtowania zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem
zadrzewień w gminie oraz planu zarządzania ryzykiem ze strony drzew w gminie Łomianki w ramach
realizacji

przedsięwzięcia

pn. „Opracowanie

strategii

zarządzania

zielenią

ze szczególnym

uwzględnieniem drzew, na terenie gminy Łomianki” – podpisano umowę nr ROŚ.7031.19.2021 z dnia
10.09.2021 r., z firmą InnoTech4Life Sp. z o.o. (Spółka Celowa Szkoły Głównej Gospodarstwa
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Wiejskiego) z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, bud. 8/119, na kwotę 35.000,00
zł brutto. W ramach umowy wykonano: ekspertyzę obejmującą diagnozę stanu i funkcji zadrzewień
oraz potencjalnych problemów z drzewami w gminie Łomianki; opracowanie analityczno-strategiczne
dotyczące problemów z drzewami w gminie Łomianki z określeniem ich potencjału (usług
ekosystemowych, korzyści z obecności drzew) oraz priorytetów w zarządzaniu zadrzewieniem
w gminie; opracowanie ogólnych zasad kształtowania i utrzymania zieleni w gminie Łomianki;
opracowanie wymagań dotyczących inwentaryzacji drzew wraz z opracowaniem zasad sposobu oraz
zakresu oceny i zbierania danych o drzewie z uwzględnieniem priorytetów przyrodniczych,
gospodarczych i społecznych, w tym poprawy bezpieczeństwa ludzi i ich mienia; opracowanie
wytycznych dotyczących częstotliwości przeglądu drzew zależnie od lokalizacji, ich wieku i stanu
zachowania, w tym opracowanie mapy ryzyka dla Łomianek, mające na celu zwiększyć
bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz zobiektywizować procedury jego monitorowania; opracowanie
wytycznych do sposobu minimalizacji ryzyka ze strony wiatrołomów i wywrotów; opracowanie
wytycznych do sposobu kompensacji przyrodniczej przy usuwaniu drzew; opracowanie formularza do
oceny drzew.


Wykonanie waloryzacji przyrodniczej drzew – ze szczególnym uwzględnieniem wierzb białych –

rosnących w pasie drogowym ul. Armii Poznań w Kiełpinie na odcinku od ul. Kościelna Droga do ul. 6go Pułku Piechoty w celu określenia ich wartości przyrodniczej w kontekście ustanowienia ich
pomnikami przyrody – podpisano umowę nr ROŚ.7031.24.2021 z dnia 21.10.2021 r., z firmą
,,Ers_arbo” Edyta Rosłon-Szeryńska z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Guderskiego 7/9, na
kwotę 20.000,00 zł brutto. W ramach umowy wykonano: inwentaryzację drzew wraz z określeniem
wartości przyrodniczej; szczegółowy opis stanu zachowania każdego z drzew; opracowano wskazania
do dalszego postępowania z drzewami; określono skutki społeczne ewentualnego objęcia drzew
ochroną pomnikową w odniesieniu do planów miejscowych; określono obostrzenia związane
z ewentualnym objęciem drzew ochroną pomnikową na danym terenie w kontekście możliwości
zabudowy terenów bezpośrednio przyległych do drzew.


Przeprowadzenie

pełnej

inwentaryzacji

wszystkich

źródeł

ciepła

w

lokalach

i budynkach na terenie Gminy Łomianki - podpisano umowę Nr RZP.272.21.2021 z dnia 13.09.2021
aneksowaną aneksem Nr 1 z firmą MARKET REASEARCH WORLD Anna Sojka z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Stanisława Mastalerza nr 26 lok. 13, na kwotę 145.001,01 zł brutto. Przedmiot umowy
realizowany był w ramach projektu pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Łomianki",
współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021".


Zakup sadzonek kwiatów i ziół na piknik rodzinny – podpisano umowę ROŚ.7031.14.2021 z dnia

09 czerwca 2021 r., dla Gospodarstwa Ogrodniczego Agnieszka i Dawid Koper w Wymysłowie 15 na

187

kwotę 11.150,00 zł brutto. W ramach umowy zakupiono 2200 szt. kwiatów i ziół w związku
z organizowanym przez Urząd Miejski piknikiem rodzinnym w dniu 20 czerwca 2020 r. połączonym
ze zbiórką elektroodpadów. Kwiaty i zioła były rozdawane mieszkańcom w zamian za przyniesione
elektroodpady.

Cmentarz komunalny
Dla zapewnienia czystości i porządku na terenie Cmentarza Komunalnego zlokalizowanego
z Kiełpinie przy ul. Cienistej podpisano 3 umowy:


umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., z siedzibą
w

Łomiankach

przy

ul.

Rolniczej

244

–

umowa

WOŚ.7021.2.2021

z

dnia

4 lutego 2021 r. na kwotę 66 717,41 zł (umowa wspólna dla gminnych placów zabaw,
Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie i Cmentarza Wojennego w Kiełpinie);


umowę z WC Serwis Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Zabrzu, przy
ul. Szybowej 2 – umowa WOŚ.7021.1.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. na kwotę 933,12 zł
(umowa wspólna dla gminnych placów zabaw i Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie);



umowę na wywóz odpadów stałych z Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie z firmą „BYŚ”
Wojciech Byśkiniewicz, z siedzibą przy ul. Arkuszowej 43 w Warszawie – umowa
WOŚ.7045.1.1.2021, na kwotę 86 637,60 zł.

W minionym roku wykonano 2 nowe alejki piesze na Cmentarzu Komunalnym w Kiełpinie w
kwaterach G i H – umowa WGK.7045.1.5.2021 z dnia 22 października 2021 r. z firmą ANDMAR
Andrzej Dąbrowski z siedzibą w Łomiankach, przy ul. 11-go Listopada 2, na kwotę 20 316,60 zł.
Ponadto w roku 2021 dokonano pochówków 140 osób i sprzedano 15 grobów za życia.
W dalszym ciągu trwają prace nad

opracowaniem projektu zagospodarowania przestrzennego

Cmentarza Komunalnego oraz nad Regulaminami: ogólnym i technicznym.

Cmentarz wojenny
Dla

zapewnienia

w Kiełpinie przy

porządku

na

terenie

Cmentarza

Wojennego

zlokalizowanego

ul. Rolniczej podpisano umowę - umowę z Zakładem Wodociągów

i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., z siedzibą

w Łomiankach przy ul. Rolniczej 244

– umowa WOŚ.7021.2.2021 z dnia 4 lutego 2021 r. na kwotę 47 746,16 zł (umowa wspólna dla
gminnych placów zabaw, Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie i Cmentarza Wojennego w Kiełpinie).
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Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa
i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu
przeciwpowodziowego
Gmina zajmuje obszar o powierzchni 38,83 km2, w tym 8,4 km2 miasto Łomianki, zamieszkiwana jest
przez 26 315 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2021 r.), co daje gęstość zaludnienia 678 osób/km2.
Ryzyko wystąpienia poważnych awarii związane jest z przebiegającą przez teren Gminy przesyłową
infrastrukturą techniczną o znaczeniu ponadlokalnym (sieci energetyczne 400, 200 i 110 kV, gazociąg
wysokiego ciśnienia i ropociąg). Poważne awarie mogą wystąpić w sytuacji uszkodzenia kabli lub rur
przesyłowych. Ryzykiem poważnej awarii obciążony jest także transport substancji niebezpiecznych
drogą krajową nr 7.
Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa


Zagrożenie pożarowe
Ze względu na znikomy udział zabudowy drewnianej na terenie gminy zagrożenie pożarowe
jest stosunkowo niewielkie. Pożarem zagrożone są głównie nieużytki Doliny Łomiankowskiej
gdzie wiosną w sposób niekontrolowany wypalane są trawy. Przy długotrwałych suszach oraz
braku zachowania należytej ostrożności przez turystów, pożarem zagrożone są rozległe
tereny leśne Kampinoskiego Parku Narodowego. W granicach Gminy Łomianki znajduje się
północno-wschodnia część Kampinoskiego Parku Narodowego o pow. ok. 558 ha, natomiast
zasięg jego otuliny obejmuje gminę w całości.
Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej bezpośrednio przekłada się na wzrost
ilości hydrantów na terenie gminy. Dzięki temu, że prawie cała gmina pokryta jest sprawną
i wydajną siecią wodociągową, problem zaopatrzenia w wodę został zlikwidowany.
Wraz ze wzrostem zabudowy mieszkalnej, głównie na terenie sołectwa Łomianki Dolne
zmniejsza się ilość nieużytków rolnych, które stają się celem umyślnych podpaleń.
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym gminy, znacznie zmieniły się zagrożenia, do których
zwalczania skutków dysponowane są jednostki ochrony przeciwpożarowej. W latach
ubiegłych były to głównie pożary wspomnianych nieużytków i traw. Dziś takie zdarzenia to
niewielki odsetek wszystkich działań. Zgodnie ze statystykami ochotniczych straży pożarnych,
akcje gaśnicze w 2021 r. to około 12% wszystkich zdarzeń, bezwzględną większość stanowiły
tzw. miejscowe zagrożenia - czyli wszystkie zdarzenia typu: wypadki, powalone drzewa,
zalane piwnice, likwidacje gniazd owadów, akcje związane z przeciwdziałaniem pandemii
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COVID-19, itp. Gmina Łomianki jest zabezpieczona przeciwpożarowo w stopniu bardzo
dobrym.


Zagrożenie powodziowe dotyczy ok. połowy obszaru gminy, ale szczególne zagrożenie
powodziowe występuje głównie na obszarze przyległym do wału przeciwpowodziowego.
Nieodpowiedzialne zachowanie osób otwierających i blokujących podczas wezbrania,
stalowe zasuwy i klapy zwrotne na przyczółku wylotowym śluzy wałowej w Dziekanowie
Polskim stwarza realne zagrożenie powodziowe terenów przyległych. Tylko zamknięte klapy
zwrotne i stalowe zasuwy odcinające dają pewność, że (niejednokrotnie zanieczyszczone
podczas wezbrania) wody Wisły nie przedostaną się do Jeziora Dziekanowskiego zwiększając
tym samym zagrożenie powodziowe oraz zagrożenie dla flory i fauny jeziora.
Gmina Łomianki dysponuje magazynem przeciwpowodziowym w którym znajdują się
najpotrzebniejsze rzeczy i sprzęt niezbędne podczas prowadzenia akcji tj. worki na piasek,
łopaty, ładowarki, itp. Za utrzymanie i wyposażenie magazynu odpowiedzialni są pracownicy
Referatu ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. W 2021 roku przeprowadzono
inwentaryzację magazynu. Stare niepełnowartościowe, zleżałe worki przeciwpowodziowe
zostały przeznaczone do utylizacji, a w ich miejsce zostały zakupione nowe. Zakupiono
również nowe plandeki polipropylenowe. W 2022 roku i w latach następnych, planowane jest
dalsze doposażanie magazynu.

Współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie – Zarządem Zlewni w Warszawie
Po wielu latach bezskutecznych działań, w dniu 13 września 2021 r. podpisano porozumienie
dotyczące podjęcia współpracy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja wału przeciwpowodziowego
na odcinku rzeki Wisły w km 525+000 - 537+400 w gm. Łomianki”. Partnerami porozumienia są:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Inwestor, Powiat Warszawski Zachodni, Gmina
Łomianki oraz Gmina Czosnów. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
zgodnej z przepisami ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 484) oraz
uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na późniejszą realizację
inwestycji. Celem planowanej w latach następnych inwestycji jest zwiększenie ochrony
przeciwpowodziowej przed zalaniem wodami Wisły terenów zurbanizowanych, a także użytkowanych
rolniczo na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gminy Łomianki oraz Gminy Czosnów.
W dniu 07.12.2021 r. został podpisany aneks do ww. porozumienia, a w dniu 20.12.2021 r. została
zawarta stosowna umowa dotacji.

190

Działania w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-19
W roku 2021 podjęto następujące działania w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa
SARS CoV-19:


dezynfekcja środkiem wirusobójczym ciągów komunikacyjnych w budynkach komunalnych,
przystanków autobusowych oraz placów zabaw na terenie Gminy Łomianki,



posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Łomiankach, Dyrektorów gminnych placówek oświatowych, dyrektora ICDS-u,
Straży Miejskiej;



bieżące przekazywanie poprzez strony internetowe Urzędu, Straży Miejskiej oraz BIP,
informacji mieszkańcom i osobom przebywającym czasowo na ternie gminy oraz
pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomiankach o aktualnie obowiązujących ograniczeniach
i zasadach bezpieczeństwa w związku z pandemią wirusa SARS CoV-2 ,



uzupełnianie stanu magazynowego środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej
i dystrybucja ich zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem, do gminnych placówek
oświatowych, urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych;



dystrybucja do wszystkich placówek medycznych na terenie Gminy Łomianki środków
otrzymanych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (półmaski filtrujące FFP2, rękawiczki,
fartuchy i gogle ochronne);



informowanie lokalnej społeczności w środkach masowego przekazu o:

o

możliwości zaszczepienia się przeciwko SARS CoV-2 na terenie Gminy Łomianki w stałych
punktach szczepień oraz podczas imprez plenerowych.

o

lokalizacji punktów pobrań wymazu,



transport osób starszych oraz osób z trudnościami w poruszaniu się do punktów szczepień;



dystrybucja wśród mieszkańców gminy jednorazowych maseczek ochronnych



utworzenie punktów odbioru maseczek w lokalizacjach: ICDS, OSP w Łomiankach, OSP
w Dziekanowie Polskim oraz siedzibie Straży Miejskiej w Łomiankach.

W 2021 roku dwukrotnie rozwiązywano rezerwę celową z przeznaczeniem na zakup indywidualnych
środków ochrony osobistej do przeciwdziałania rozszerzania się pandemii koronawirusa SARS CoV-2
dla kadry pedagogicznej i pracowników gminnych placówek oświatowych oraz pokrycie kosztów
transportu zamówionych towarów oraz na zakup indywidualnych środków ochrony osobistej
do przeciwdziałania rozszerzania się pandemii koronawirusa SARS CoV-2 na potrzeby Urzędu
Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych, na łączną kwotę 36 000 zł.
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Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Łomianki
„Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Łomianki” jest podstawowym dokumentem
określającym

działanie

Burmistrza

oraz

Gminnego

Zespołu

Zarządzania

Kryzysowego

w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową
o skali wymagającej koordynacji działań ratowniczo zapobiegawczych.
Celem Planu jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania
administracji publicznej gminy na zdarzenia kryzysowe, zapewniającego właściwe prowadzenie
działań, głównie w zakresie odpowiedzialności dotyczącej: kierowania, nadzoru, informowania,
ostrzegania i alarmowania ludności. W roku 2022 i latach następnych planuje się opracowanie
nowego „Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Łomianki” uwzględniającego aktualne zagrożenia.
W październiku 2021 roku opracowano nowy „Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Łomianki
w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”.
W maju 2021 roku pracownicy Referatu ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
w Straży Miejskiej w Łomiankach uczestniczyli w ćwiczeniu pod kryptonimem „RENEGADE/SAREX-21”
organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Elementami przedsięwzięcia
były zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek
powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
We wrześniu 2021 roku pracownicy Referatu ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Straży
Miejskiej w Łomiankach uczestniczyli w ćwiczeniu z zakresu zarzadzania kryzysowego pod
kryptonimem

„KLĘSKA-21”

organizowanym

przez

Wydział

Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Celem ogólnym
ćwiczenia było sprawdzenie znajomości procedur i efektywności obiegu informacji pomiędzy
poszczególnymi szczeblami systemu zarządzania kryzysowego.
Celami szczegółowymi ćwiczenia były:


Sprawdzenie obiegu i szybkości przekazywania informacji na temat powstałych strat na
terenie gmin i powiatów w wyniku ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.



Sprawdzenie procedur uruchamianych przez samorząd terytorialny w sytuacji dużych strat
spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi i konieczności udzielenia
niezwłocznej pomocy poszkodowanym mieszkańcom.



Sprawdzenie procedur dotyczących zachowania ciągłości działania samorządu terytorialnego
w sytuacjach kryzysowych.
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Wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z działaniami w sytuacjach kryzysowych
pomiędzy pracownikami na różnych szczeblach administracyjnych.

W listopadzie 2021 roku w Łomiankach odbyły się ćwiczenia obronne polegające na rozwinięciu
zastępczych miejsc szpitalnych w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno- Sportowym. Był to jeden
z elementów kompleksowego wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „MAZOWSZE2021”. Tematem przewodnim ćwiczeń było osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz
realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania: województwa
mazowieckiego oraz Gminy Łomianki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny. Scenariusz ćwiczeń zakładał m.in. przewiezienie autobusami
poszkodowanych osób, przetransportowanie ich do przygotowanej izby przyjęć, wstępną selekcję
i diagnozę, opatrzenie rannych w gabinetach zabiegowych oraz umieszczenie na sali chorych.
We wrześniu 2021 roku zmodernizowano elementy systemu łączności Urzędu Miejskiego
w Łomiankach z Powiatowym Centrum Zarzadzania Kryzysowego oraz Wojewódzkim Centrum
Zarzadzania Kryzysowego. Z kolei w październiku 2021 roku Gmina Łomianki podpisała porozumienie
z Wojewodą Mazowieckim w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: „MAZOWIEKIE SYRENY+
- rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” na terenie Gminy Łomianki.
Projekt realizowany jest w ramach „Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej –
Instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania
przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020”.
W 2021 roku pracownicy Referatu ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Straży Miejskiej
w Łomiankach prowadzili na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Ochota
11 postępowań w sprawie nałożenia na osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze obowiązku
etatowych świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych potrzeb, planowanych do wykonania w
razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
W stosunku do 17 osób prowadzono na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa –
Ochota postępowania w sprawie przeznaczenia ich do wykonywania świadczeń osobistych na rzecz
obrony.
W październiku 2021 została przeprowadzona obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców
Gminy Łomianki (dla dwóch roczników podstawowych: mężczyzn urodzonych w roku 2001 oraz
w roku 2002). Głównym celem kwalifikacji wojskowej było określenie fizycznej i psychicznej zdolności
do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu
obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu
osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form
powszechnego obowiązku obrony. Na Komisje Lekarską otrzymało wezwanie: 145 mężczyzn
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z rocznika podstawowego 2001,

160 mężczyzn z rocznika podstawowego 2002, 4 kobiety

i 20 mężczyzn z roczników 1997-2000.
W 2021 roku odbyło się 10 posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK), który jest
organem pomocniczym Burmistrza Łomianek w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania
kryzysowego.

GZZK obejmuje swoim zakresem właściwe zintegrowanie celowo zaplanowanych

przedsięwzięć organizacyjnych, logistycznych i finansowych, którym celem jest zapobieganie
powstawaniu sytuacji kryzysowych, zapewnienie sprawności struktur decyzyjnych na wszystkich
szczeblach zarządzania, ciągłej gotowości sil i środków do podjęcia działań, sprawnego reagowania
oraz likwidacji skutków zaistniałej sytuacji. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią
koronawirusa SARS CoV-2, posiedzenia odbywały się zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w formie
telekonferencji. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Łomiankach, Dyrektorzy
gminnych placówek oświatowych, Dyrektor ICDS-u, Straż Miejska.

Ochotnicza Straż Pożarna
Na terenie Gminy działają dwie Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) z siedzibą w Łomiankach
i Dziekanowie Polskim.
Stan osobowy OSP i wyszkolenie strażaków przedstawia się następująco:


OSP Łomianki – 45 członków zwyczajnych, 4 honorowych, 5 wspierających.
młodzieżowa drużyna pożarnicza 12 osób.



OSP Dziekanów Polski – 27 członków zwyczajnych, 2 honorowych.
młodzieżowa drużyna pożarnicza 8 osób.

Wyszkolenie strażaków ochotników prezentuje poniższe zestawienie:
Lp.

Wyszczególnienie

OSP Łomianki

OSP Dziekanów Polski

1.

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych

17

9

2.

Ratownictwo techniczne

42

18

3.

Szkolenie dowódcy

11

3

4.

Szkolenie naczelników

10

1

5.

Szkolenie Komendantów Gminnych

10

-

6.

Szkolenie kierowców konserwatorów

29

5

7.

Współdziałanie ze śmigłowcami LPR

11

8

8.

Operatorzy drabin

6

3

9.

Uprawnienia ratownika

24

4

10.

Sternicy motorowodni

9

3
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11.

Uprawnienia UDT

9

4

Ze względu na sytuację epidemiologiczną członkowie ochotniczych straży pożarnych nie uczestniczyli
w warsztatach i szkoleniach oraz w ograniczonym stopniu prowadzili działalność prewencyjną
i społeczną poprzez:


praktyczne sprawdzenia ewakuacji w obiektach użyteczności publicznej,



udział w piknikach, festynach i innych wydarzeniach społecznych,



udział w uroczystościach patriotycznych,



wsparcie innych instytucji w organizacji przedsięwzięć.

Liczba interwencji OSP w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:
OSP

Pożary

Miejscowe

Alarmy fałszywe

Razem

zagrożenia
Łomianki

62

212

42

316

Dziekanów Polski

26

92

20

138

Razem w 2021 r.

88

304

62

454

Wyposażenie jednostek OSP:
W 2021 r. dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP na kwotę ponad 140 tys. zł, ok. 100 tys. zł
z budżetu Gminy Łomianki i ponad 40 tys. zł z funduszy sołeckich.
Ze środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku
2021 przekazanych przez sołectwa: Dziekanów Leśny, Dziekanów Polski, Dziekanów Nowy,
Dziekanów Bajkowy, Sadowa dokonano następujących zakupów dla OSP w Dziekanowie Polskim:


umundurowanie bojowe FIRE FLEX-X55 PBI – 5 kompletów;



hełmy bojowe Heros-Titan z przyłbicą, osłoną karku i krawędzi – 2 szt.;



myjkę wysokociśnieniową KARCHER 9729-839 HDS 5/15 wraz z akcesoriami,



latarki kątowe SURVIVOR LED 90566 – 5 szt. oraz akumulator do latarek – 1 szt.;



detektor prądu przemiennego HOT-STICK – 1 szt.

Dla OSP w Łomiankach z funduszu sołeckiego Łomianki Chopina dokonano zakupu:


1 kpl. zestawu elektronarzędzi Rayobi.

Ze środków Gminy Łomianki zakupiono dla OSP w Dziekanowie Polskim:


odkurzacz uniwersalny KARCHER,



buty strażackie VM Black FIGHTER z membraną – 4 pary,



przyrząd zjazdowy SIRIUS – Skylotec 3079,



akumulatory uni 170ah – 2 szt.,
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wyposażenie toreb medycznych,



pożarnicze węże tłoczone Aqa Flex – 2 szt.,



sprzęt ratownictwa wysokościowego,



środek pianotwórczy,



mikrofonogłośniki SM18N2 Hytera do samochodów – 4 szt.,



materiały budowlane do remontu pomieszczenia szatniowo-socjalnego,



paliwo do samochodów oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Łączna kwota: ponad 40.354,00 zł.
W roku 2021 ze środków Gminy Łomianki zakupiono dla OSP w Łomiankach między innymi:


ubrania bojowe FIRE MAX – 3 kpl., kurtkę ubrania bojowego Fire Max 3 – 1 szt.,



maski pełnotwarzowe AV3000HT M SCOTT – 4 szt.,



butle kompozytowe CYL-FWC-1860-RA EMPTY – 4 szt.,



aparaty powietrzne PROPAK-F-EZ FLO-SDC-(V2) SCOTT – 4 szt.,



prostownik CTEK XT 14000 EXTENDET 40-140 – 1 szt.,



obuwie bojowe Tornado z membraną Sympatex – 2 pary,



elektrody terapeutyczne Smart II do FRx – 2 szt.,



wyposażenie toreb medycznych,



klucz do sygnalizatora SUPER PASS II – 1 szt.



środek pianotwórczy,



filtry i oleje do samochodów,



paliwo do samochodów oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Łączna kwota: ponad 69.631,00 zł.
Całkowity koszt funkcjonowania OSP w roku 2021 wyniósł 493.357,50 zł ( w tym ekwiwalenty
137.750,50 zł), w roku 2020 – 1.012.011,45 zł (w tym ekwiwalenty 120.130,00 zł, dotacja celowa dla
OSP

Łomianki

na

dofinansowanie

zakupu

średniego

samochodu

ratowniczo-gaśniczego

547.370,00 zł).
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Straż Miejska w Łomiankach
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198

199

200

201

202

Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych
Przedmiotem działania ICDS jest m.in.


zarządzanie:
o

obiektem Integracyjnego Centrum

Dydaktyczno

Sportowego w Łomiankach przy

ul. Staszica 2 (częścią dydaktyczną i sportową), przynależnymi mu infrastrukturą
i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi oraz terenem przyległym,
o

zespołem Boisk Orlik przy ul. Warszawska 73,

o

zespołem Boisk Orlik przy ul. Wiślana 69,

o

obiektem

Przedszkola

Samorządowego

w

Dziekanowie

Leśnym

przy

ul. M. Konopnickiej 65 oraz przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami oraz
terenem przyległym,
o

obiektem Przedszkola Samorządowego w Łomiankach przy ul. Szpitalna 1 oraz
przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami oraz terenem przyległym,

o

obiektem Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie Leśnej przy ul. Kolejowa 51 oraz
przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami oraz terenem przyległym,
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o

obiektem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym przy
ul. Akinsa 6 (częścią dydaktyczną i sportową), przynależnymi mu infrastrukturą
i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi oraz terenem przyległym,

o

obiektem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy
ul. Warszawskiej 73 (częścią dydaktyczną i sportową), przynależnymi mu infrastrukturą
i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi oraz terenem przyległym,

o

obiektem
w

Szkoły

Dziekanowie

Podstawowej
Polskim

przy

im.
ul.

Por.

A.

Rolnicza

Pilcha
435

ps

Góra

(częścią

Dolina

dydaktyczną

i sportową),przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami sportowymi rekreacyjnymi
oraz terenem przyległym,
o

obiektem

Szkoły

Podstawowej

im.

J.R.

Kobendzów

w

Sadowej

przy ul. Strzelecka 35 oraz przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami oraz terenem
przyległym,
o

obiektem Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach oraz przynależnymi mu infrastrukturą
i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi oraz terenem przyległym,

o

pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej znajdującym się w Łomiankach, przy ulicy
Wiślanej, na działkach o numerach ewidencyjnych 770 i 289, obręb 0010,

o

obiektem Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dziekanowie Leśnym, przy ul. Akinsa 8
oraz przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami oraz terenem przyległym,

o

obiektem Parku linowego znajdującego przy ul. Łyżwiarskiej i Pionierów na działkach
ewidencyjnych nr 364 i 347 oraz przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami oraz
terenem przyległym.

W 2021 r. dokonano konserwacji nawierzchni boisk, wydzielono i zabezpieczono sektory hali w Szkole
Podstawowej w Dziekanowie Polskim.
Wyremontowano pomieszczenia kuchenne w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym,
wymieniono schody na antypoślizgowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Łomiankach.
W zarządzanych budynkach szkół i przedszkoli, wykonywano bieżące naprawy.
W 2021 roku pomieszczenia ICDS wynajmowane były przez 20 najemców na okres długoterminowy
i przez 26 na okres krótkoterminowy. W szkołach pomieszczenia wynajmowane były przez
13 najemców. Dochody z najmu obejmowały m. in.: wynajem powierzchni na stołówkę, boks, salon
fryzjerski, bank, biura, sklepik, sala treningowa, korytarze, pomieszczenia fitness, pomieszczenia na
liceum, sala konferencyjna, hala sportowa, aula, tory na pływalni, a także pomieszczenia w szkołach
takie jak sale lekcyjne i sale do ćwiczeń.
Jednym z najemców ICDS jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego PZKosz, która rywalizuje w 1 lidze
kobiet, a także UKS V Łomianki, który uczestniczy w Mistrzostwach Polski w różnych stylach pływania.
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W 2021 w ICDS:
o Wykonano Remont balkonów bursy wraz z wymianą okien
o Wykonano Remont boiska Orlik przy ul. Szkolnej (naprawa nawierzchni i wymiana zaplecza
(kontenerów ) na nowe + remont nawierzchni + prace rozbiórkowe starego zaplecza boiska
o Zbudowano oświetlenia LED zmierzchowego przy hali pneumatycznej i bieżni ICDS
o Wykonano instalację monitoringu na terenie okalającym ICDS, przy hali pneumatycznej za
lodowiskiem
o Wykonano

instalację monitoringu na obiekcie ORLIK Wiślana 69 oraz na boisku

pełnowymiarowym
o Wykonano oświetlenie LED na boisku Orlik przy ul. Szkolnej
o Wykonano nagłośnienie pływalni ICDS – II etap
o Zamontowano elektroniczny system otwierania szafek basenowych w ICDS.

Polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej
1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich
rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020, poz. 1329 ze zm.). Ustawa ta określa zakres uprawnień kobiet
w ciąży i rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
lub w czasie porodu do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz
instrumentów polityki na rzecz rodziny. Wsparcie w ramach tej ustawy można otrzymać w dwóch
formach: świadczenia pieniężnego oraz pomocowej, która świadczona jest przez asystenta rodziny.
Kto może skorzystać z uprawnień:
 każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat
rozwiązań wspierających rodzinę),


rodziny,

w

których

przyjdzie

albo

przyszło

na

świat

ciężko

chore

dziecko.

Oznacza to:
 ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
 nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie
ciąży lub porodu,


kobiety,

których

dziecko

umarło

bezpośrednio

po

porodzie

na

skutek

wad
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wrodzonych,


kobiety,

które

po

porodzie

nie

zabiorą

do

domu

dziecka

z

powodu:

- poronienia,
- urodzenia dziecka martwego,
- urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
-urodzenia

dziecka

obarczonego

wadami

wrodzonymi

albo

śmiertelnymi

schorzeniami.
Jak skorzystać z uprawnień
Podstawą

do

skorzystania

z

uprawnień

jest

zaświadczenie,

które

potwierdza

ciężkie

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie,
powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego, który:


posiada

specjalizację

II

stopnia

lub

tytuł

specjalisty

w

dziedzinie:

położnictwa

i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki
zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta
rodziny
Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:
 doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
 poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,


pomoc

w

codziennej

organizacji

życia

rodziny,

planowanie

sposobów

spędzania

wspólnie wolnego czasu,
 nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły,
przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

206

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.
Komu przysługuje
Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie
faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego 185 wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim
oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:
zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży
do

porodu

(zaświadczenie

takie

wydaje

lekarz

lub

położna),

 zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym
Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo
lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają
szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.
Kiedy złożyć wniosek
Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka.
Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do
działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania
aktywności obywatelskiej
Osiedla i sołectwa
W Gminie Łomianki funkcjonują 23 jednostki pomocnicze: 14 osiedli i 9 sołectw.
W Uchwale nr XXXII/279/2020 Rady Miejskiej W Łomiankach z dnia 17 grudnia 2020 r. Uchwała
Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2021 dla dziewięciu sołectw (Sadowa, Dziekanów Nowy,
Dziekanów Polski, Dziekanów Leśny, Dziekanów Bajkowy, Kiełpin, Kępa Kiełpińska, Łomianki Chopina,
Łomianki Dolne) został określony plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
sołeckiego w roku 2021. Środki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano m.in. na
doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim, Dziekanowie Leśnym, Dziekanowie Polskim, Dziekanowie
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Bajkowym i Łomiankach Chopina, iluminacje świąteczne, dotacje celowe dla Centrum Kultury na
organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych, organizację spotkań świątecznych.
Wysokość wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez
sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosła 483 633,47 zł.
Wszystkie sołectwa Gminy Łomianki we wrześniu 2021 r. odbyły zebrania wiejskie a sołtysi,
w wymaganym ustawą o funduszu sołeckim terminie (do 30 września), złożyli do Burmistrza wnioski,
w których wskazali przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rada Seniorów Gminy Łomianki
W 2021 roku odbyły się 3 Posiedzenia Rady Seniorów. Rada spotkała się z przedstawicielami poradni
działających w Łomiankach ws. szczepień na COVID-19. Wzięła udział w konferencji dla Mazowieckich
Rad Seniorów organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Zorganizowała Dni
Seniora w Łomiankach (m.in. występy zespołów, turniej brydżowy, rajd nordic walking, wystawę prac
malarskich UTW, wystawę prac fotograficznych UTW, punkt szczepień na COVID-19, spektakl
teatralny). Zorganizowała wycieczkę dla członków organizacji senioralnych w Łomiankach.
Aktywnie i na bieżąco reaguje na wszelkie potrzeby seniorów w naszej Gminie.

Rada Młodzieżowa w Łomiankach
W 2021 roku odbyły się 4 posiedzenia Rady Młodzieżowej w Łomiankach. Członkowie
na posiedzeniach omawiali dalszą pracę Rady i dyskutowali nad pomysłami na działalność w dobie
epidemii Covid-19. Zaprezentowała zmiany w Statucie Rady Młodzieżowej. Przeprowadziła ankietę
skierowaną do młodzieży w Łomiankach. Członkowie rady wzięli udział w posiedzeniu Komisji
Społecznej. Rada Miejska w Łomiankach, przychylając się do wniosku środowisk młodzieżowych oraz
inicjatywy Burmistrza Łomianek, 26 sierpnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr XLII/356/2021 Rady Miejskiej
w Łomiankach z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/177/2008 Rady
Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Łomiankach i nadania jej statutu. W 2021 zostały zarządzone wybory do rady Młodzieżowej
w kadencji 2021-2023.

Promocja gminy


Konkurs fotograficzny dla miłośników łomiankowskiej przyrody „Wiosna w Łomiankach”



Promowanie lokalnych produktów – zakup produktów na cele promocyjne, nagrody
w konkursach
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Wizyta przedstawicieli miasta siostrzanego Noyelles les Vermelles z okazji uroczystości
rocznicowych związanych z wybuchem II wojny światowej

Kampanie edukacyjne i działania ekologiczne


Kampania edukacyjna „Ograniczaj-Użyj ponownie-Odzyskaj”



Zbiórka elektrośmieci podczas Pikniku rodzinnego- uczestnicy mogli wymienić elektrośmieci
na sadzonki kwiatów i ziół



EkoPiknik



Kampania społeczna Świeć odblaskiem

Akcje pomocowe dla potrzebujących


Akcje radosne święta – Wigilia i Wielkanoc - zakup paczek ze świątecznymi daniami, które
dostarczyli lokalni restauratorzy (wsparcie lokalnej gastronomii i podopiecznych OPS)

Akcje informacyjne


Kampania informacyjna zachęcająca do udziału w Narodowym Spisie Powszechnych



Kampania informacyjna dla mieszkańców gminy zachęcająca do płacenia podatków w miejscu
zamieszkania

Promowanie zdrowego trybu życia


Rajd rowerowy – w 2021 odbyły się dwa rajdy



Bieg Łomianek



Organizacja mobilnych punktów szczepień



Mikołajki na lodowisku

Uroczystości okolicznościowe


Organizacja rocznicowych uroczystości patriotycznych



Uroczystości rocznicowe związane z II wojną światową w Kiełpinie W tym roku poszerzyliśmy
formułę organizacji uroczystości i do współpracy zaprosiliśmy grupy rekonstrukcyjne –
pasjonatów historii i edukatorów. Oprócz tradycyjnego złożenia wieńców przy pomnikach
i w miejscach pamięci na terenie gminy odbyła się również defilada i edukacyjna gra miejska.
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Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
W 2021 roku przekazano 75 dotacji na realizację zadań publicznych. Realizacja Programu współpracy
Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku
została omówiona w części I
Nadmienić należy, że współpraca z NGO w 2021 roku miała także charakter pozafinansowy.
W ramach wsparcia pozafinansowego organizacji pozarządowych nieodpłatnie udostępniano,
w miarę możliwości, pomieszczenia i sprzęt stanowiący własność gminy na organizowane przez
organizacje pozarządowe przedsięwzięcia. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
mogły korzystać z obiektów gminnych bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. W dyspozycji
organizacji w 2021 roku znajdowały się: Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna, Integracyjne Centrum
Dydaktyczno Sportowe, orliki i szkoły podstawowe z terenu gminy, Świetlica Miejska w Burakowie
oraz budynek gminny przy ulicy Akacjowej róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej. Realizacja ww.
programów została omówiona w części I raportu.
W 2021 roku kontynuowały one pracę i stały się ważnym partnerem władz gminy w rozwiązywaniu
poszczególnych problemów. Opiniowały projekty uchwał i opracowania projektowe, były też
inicjatorami działań podejmowanych przez mieszkańców.

Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi państw
Współpraca ze społecznościami lokalnymi ze względu na pandemię przeniosła się w większości do
sieci. Rozmowy z mieszkańcami, którzy nie korzystają z Internetu odbywały się telefonicznie. Wydział
Promocji i Komunikacji Społecznej był w stałym kontakcie z sołtysami i przewodniczącymi osiedli,
na bieżąco reagował na potrzeby mieszkańców gminy.
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V. Podsumowanie działalności w obszarach zadań zleconych gminie
Na podstawie przepisów ustawowych
Zadania

zlecone

z

zakresu

administracji

rządowej

wynikające

z

ustaw:

prawo

o aktach stanu cywilnego, ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych
Dochód - Dział 750 Rozdział 75011 § 2010
Otrzymana dotacja

169 372,00 zł

Należna kwota dotacji

180 786,34 zł

Kwota

niedoszacowania

(należna

od

11 414,34 zł

Wojewody)

Dopłatę do dotacji otrzymano dnia 31 01. 2022 r. w wysokości 11.414,34 zł

Zadania

zlecone

z

zakresu

administracji

rządowej

wynikające

z

ustawy

prawo

o aktach stanu cywilnego:
sporządzanie aktów stanu cywilnego

325

czynności materialno-techniczne

81

wydawanie odpisów aktów

3 138

wydawanie zaświadczeń

56

sporządzanie wzmianek w aktach

211

sporządzanie przypisków w aktach

359

migracja aktów

361

wydawanie decyzji w sprawie imion i

9

nazwisk

Zadania

zlecone

z

zakresu

administracji

rządowej

wynikające

z

ustawy

o ewidencji ludności:
czynności meldunkowe

2261

usuwanie niezgodności

417

decyzje w sprawach meldunkowych

20

nadanie nr PESEL

955

udostępnianie danych jednostkowych

364

211

Zadania

udostępnianie danych z PESEL

222

wydawanie zaświadczeń

674

zlecone

z

zakresu

administracji

rządowej

wynikające

z

ustawy

o dowodach osobistych:
wydawanie dowodów osobistych

2687

zgłoszenia utraty dowodu osobistego

284

decyzje w sprawie dowodów osobistych
unieważnianie dowodów w RDO

2
180

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Kodeks wyborczy
- prowadzenie stałego rejestru wyborców (RW)
dochód - Dział 751 Rozdział 75101 § 2010
Otrzymana dotacja

5 241,00 zł

wydatki - Dział 751 Rozdział 75101
wynagrodzenie osobowe
3 713,00 zł pracowników
składki na ubezpieczenie
638,27 zł społeczne
90,97zł składki na fundusz pracy
798,00 zł zakup energii
5 240,24 zł
0, 76 zł

§ 4010
§ 4110
§ 4120
§ 4260
Wydatki razem
Do zwrotu

Zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie dn. 23.12.2021 r.
wydawanie decyzji o wpisaniu do RW

3

wykreślenia z RW z powodu wpisania
do RW innej gminy lub utraty praw
wyłączanie kart wyborczych

7
106

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku:
dochód - Dział 750 Rozdział 75056 § 2010
Otrzymana dotacja

52 442,00 zł
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Wydatki - Dział 750 Rozdział 75056

§ 3020
§ 4210
§ 4260
Wydatki razem
Do zwrotu do Wojewódzkiego Biura
Spisowego

dodatki i nagrody spisowe w tym
dla Gminnego Komisarza
51 877,00 Spisowego
541,20 zł zakup banera reklamowego
23,80 zł zakup energii
52 442,00 zł
0,00 zł

Na podstawie zawartych porozumień
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z porozumienia z Wojewodą
Mazowieckim z dnia 9 stycznia 2017 r. w przedmiocie prowadzenia Terenowego Punktu
Paszportowego w Łomiankach
dochód - Dział 750 Rozdział 75011 § 2010
Otrzymana dotacja

3 434, 00 zł (zgodnie
z § 7 ww.
porozumienia)

Ilość wykonanych zadań:
przyjmowanie wniosków paszportowych
wydawanie paszportów wnioskodawcom
przyjmowanie zgłoszeń utraty paszportu

2482
2387
15

VI. Budżet obywatelski
W Łomiankach od 2019 roku mieszkańcy współdecydują o budżecie gminy. Powstał Łomiankowski
Mechanizm Partycypacyjny. W 2021 przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami
Łomianek dotyczącymi części wydatków z budżetu Gminy Łomianki na rok 2022 określanych jako
„Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny na rok 2022. W wyniku głosowania mieszkańcy wybrali
poniższe projekty na łączną kwotę 1 mln zł.

Lp.

Numer
projektu

1.

1

2.

23

3.

8

4.

9

Nazwa projektu
Bioróżnorodność w Łomiankach - budki lęgowe dla
ptaków
Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów
Ławki i stoliki do gier przy placu zabaw przy
ul. Fabrycznej
"DZIECKO W SPEKTRUM AUTYZMU" - grupa wsparcia

Kwota projektu
500,00 zł
9 500,00 zł
13 500,00 zł
30 000,00 zł
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i spotkania psychoedukacyne dla rodziców, pomoc
terapetyczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
Przeprowadzenie nasadzeń roślinności zimozielonej,
która ma zdolności absorbujące zanieczyszczenia
z powietrza w sołectwach Dziekanów Leśny i Sadowa
Publiczny dostęp do AED (automatycznych
defibrylatorów zewnętrznych) w Gminie Łomianki
Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy
ul. Łyżwiarskiej
„Motylówka”
Budowa pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B17G w Dziekanowie Leśnym.
PIĘĆSET NOWYCH DRZEW - ZIELONE PŁUCA
ŁOMIANEK

260 000,00 zł
70 000,00 zł
235 000,00 zł
30 000,00 zł
105 000,00 zł
(kwota do
wydatkowania
234 500,00 zł)
(kwota projektu
600 000,00 zł
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