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Wstęp
Szanowni Państwo,
po raz drugi w kadencji 2018 – 2023 oddajemy w Wasze ręce Raport o stanie Gminy stanowiący
podsumowanie działalności Wójta Gminy Kampinos w roku 2019.
Treść przedmiotowego dokumentu w sposób ramowy określa art. 28aa ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym. Niniejszy raport obejmuje podsumowanie działalności organu
wykonawczego za 2019 rok, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów,
strategii oraz uchwał Rady Gminy. Głównym celem Raportu jest przedstawienie mieszkańcom
sytuacji opisującej stan środowiska, gospodarki komunalnej, dotyczące planowania
i przestrzeni gminnej, sytuacji społecznej czy zarządzania gminą. Sytuacja finansowa zostanie
przedstawiona w sprawozdaniu o wykonaniu budżetu.
Raport został stworzony w oparciu o dane opracowane przez pracowników merytorycznych
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Kampinos.
W 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich, duży nacisk został położony na modernizację
dróg gminnych oraz rozwój sieci kanalizacyjnej. Zrealizowane zostały również duże zadania
inwestycyjne polegające na modernizacji obiektów gminnych, dzięki którym zdecydowanie
poprawiły się warunki funkcjonowania m.in. świetlicy środowiskowej. Znaczne środki zostały
przeznaczone na doposażenie sali terapeutycznej i remonty w Szkole. W trakcie roku nie
zapomnieliśmy również o najmłodszych mieszkańcach naszej Gminy; pozyskaliśmy
dofinansowanie na doposażenie placu zabaw w Kampinosie oraz utworzenie Otwartej strefy
Aktywności w Kampinosie A.
Wspólnie z moimi współpracownikami staraliśmy się podejmować i realizować te działania,
które w mojej ocenie będą przez kolejne lata będę służyły naszej lokalnej społeczności.
Przekazując zaś niniejszy Raport w Państwa ręce liczę, że rzetelnie przedstawione informacje
o stanie Gminy będą punktem wyjścia do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania
samorządu gminnego oraz konstruktywnej dyskusji na temat kierunków rozwoju naszej gminy.

Pozostaję z poważaniem

Monika Ciurzyńska
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Ogólna charakterystyka Gminy Kampinos
Położenie, powierzchnia gminy, wykorzystanie powierzchni
Gmina Kampinos jest najbardziej wysuniętą na zachód gminą powiatu warszawskiego
zachodniego i obejmuje obszar 8 460 ha. Stanowi to 15,81 % powierzchni powiatu.
Teren o powierzchni 2 964 ha, czyli 35 % ogólnej powierzchni gminy, zajmuje Kampinoski
Park Narodowy.

Użytki rolne obejmują 6 245 ha (73,8 % powierzchni gminy), użytki leśne 1 842 ha (21,8 %)
grunty zabudowane i zurbanizowane – 348 ha (4,1 %) i grunty pod wodami 25 ha (0,30 %).
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Struktura użytków rolnych w gminie Kampinos
7% 3%
3%

Grunty orne
Grunty pod rowami
Sady
25%

57%

Łąki trwałe
Grunty rolne zabudowane
Pastwiska trwałe
Nieużytki i grunty zadrzewione

4%
1%

Grunty związane z działalnością gospodarczą stanowią ogółem 53 ha, w tym: osób fizycznych
12 ha i prawnych 41 ha.
W skład gminy wchodzi 28 wsi zorganizowanych w 21 sołectw, a łączna ilość budynków
znajdujących się na terenie to 4 287.
Liczba i struktura ludności
Na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie gminy zameldowanych było łącznie 4 350 osób, w tym:
4 219 to pobyty stałe, a 131 pobyty czasowe.
Średnia gęstość zaludnienia wyniosła 51 osoby/km², podczas gdy w powiecie warszawskim
zachodnim średnia to 214 osób/km².
Ilość mężczyzn to 2 166, co stanowi 49,8 %, zaś kobiet jest 2 184 (50,2% populacji).
W porównaniu do 2018 roku nieznacznie wzrosła liczba osób w wieku przedprodukcyjnym
(o 32 osoby).
Statystyka mieszkańców wg. wieku i płci za 2019 rok
Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

%

przedprodukcyjny

410

373

783

18

produkcyjny

1467

1270

2737

63

poprodukcyjny

289

541

830

19

Wiek
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Statystyka ilości mieszkańców według wieku i płci za 2019 r.
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Wybrane dane demograficzne dla roku 2019 na tle roku 2018
140

121

131

120
100
80
55

60
38

40
20
0
-20

-10

-17
-27

-40

2019 rok

2018 rok

Liniowa (2019 rok)

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że w 2019 roku zanotowano niewielki spadek
ilości osób zameldowanych. Zmniejszyła się też ilość dzieci urodzonych, a powiększyła ilość
osób zmarłych w tut. gminie. Niestety, niepokojący trend dotyczący przyrostu naturalnego
zwiększył się w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego, co obrazuje poniższa
tabela:
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Wybrane dane demograficzne
2019 rok

2018 rok

2017 rok

Ilość zameldowań

121

127

141

Ilość wymeldowań

131

98

127

Saldo migracji

-10

29

14

Urodzenia

38

40

60

Zgony

55

42

46

Przyrost naturalny

-17

-2

14

Przyrost rzeczywisty

-27

27

28

Bezrobocie zarejestrowane w gminie Kampinos w 2019 roku dotyczyło 61 osób (29 kobiet
i 32 mężczyzn), w tym z prawem do zasiłku było 10 osób. Dla porównania w 2018 roku
bezrobotnych było 70 osób (19 kobiet i 51 mężczyzn) w tym z prawem do zasiłku 8 osób.
W 2019 roku osoby bezrobotne stanowiły 1,4 % ogółu mieszkańców, w 2018 r. – 1,6%,
a w 2017 r. 1,9 %.

Bezrobocie na terenie gminy Kampinos w 2019 r.
na tle 2018 r. i 2017 r.
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Działalność gospodarcza
Na koniec 2019 roku było około 370 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, w tym 349
w CEiDG oraz kilkanaście w KRS. Dla porównania na koniec 2018 r. na terenie gminy
Kampinos zarejestrowanych było około 360 podmiotów gospodarczych, w tym 340 w CEiDG.
W ciągu roku liczba zarejestrowanych podmiotów zmieniała się nieznacznie, co może
świadczyć o pewnej stabilizacji na rynku. Niemniej jednak przedsiębiorcy, podobnie jak
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w latach ubiegłych, dokonali około 175 różnych zmian w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.

Planowanie przestrzenne
Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ma na celu określenie
polityki przestrzennej Gminy z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych
i zewnętrznych. Opracowanie studium służy określeniu kierunków rozwoju Gminy
dostosowanych do obecnych uwarunkowań i potrzeb.
Zakres studium obejmuje:
• funkcjonowanie w obszarze ochrony środowiska przyrodniczego,
• funkcjonowanie w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
• rozwój oraz niezbędne przekształcenia zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej
i usługowej,
• rozwój turystyki, rekreacji i wypoczynku,
• rozwój komunikacji i infrastruktury technicznej,
• wyznaczenie obszarów wymagających ustalenia szczegółowych warunków i zasad
zagospodarowania poprzez sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, a także obszarów dla których niezbędne jest opracowanie specjalnych
programów dotyczących zabudowy i zagospodarowania.
Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych,
jednak Studium nie jest aktem prawa miejscowego.
Uchwałą nr XXXIV/154/16 z dnia 26 września 2016 r. stwierdzono, że studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos przyjęte
uchwałą nr XXVI/121/08 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 września 2008 r. zachowuje
aktualność w całości.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następuje ustalenie przeznaczenia
terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów
zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.
Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium,
rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie
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realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.
Gmina Kampinos posiada 32 obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Plany przyjęte przez Radę Gminy Kampinos:
• Uchwała nr XXXVI/170/2001 Rady Gminy Kampinos z dnia 20.09.2001 r. (Łazy);
• Uchwała nr XXIX/209/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 31.01.2002 r. (Kampinos,
Komorów, Łazy, Strzyżew Parcele);
• Uchwała nr XXXI/233/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 20.06.2002 r. (Podkampinos);
• Uchwała nr XXXI/234/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 25.04.2002 r. (Kwiatkówek);
• Uchwała nr XXXI/238/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 20.06.2002 r. (Józefów,
Kampinos, Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos, Prusy, Zawady);
• Uchwała nr XXXII/242/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 20.06.2002 r. (Łazy);
• Uchwała nr XXXII/243/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 20.06.2002 r. (Pasikonie);
• Uchwała nr XXXIII/246/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 26.09.2002 r. (Łazy);
• Uchwała nr XXXIII/247/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 26.09.2002 r. (Wola
Pasikońska);
• Uchwała nr XXXIV/257/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 10.10.2002 r. (Kampinos);
• Uchwała nr XXXIV/258/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 10.10.2002 r. (Komorów);
• Uchwała nr VII/52/2003 Rady Gminy Kampinos z dnia 24.02.2003 r. (Kampinos);
• Uchwała nr VII/51/2003 Rady Gminy Kampinos z dnia 24.02.2003 r. (Zawady);
• Uchwała nr VII/54/2003 Rady Gminy Kampinos z dnia 24.03.2003 r. (Podkampinos);
• Uchwała nr IX/63/03 Rady Gminy Kampinos z dnia 28.04.2003 r. (Podkampinos);
• Uchwała nr XII/89/03 Rady Gminy Kampinos z dnia 28.07.2003 r. (Łazy Kolonia
Ludwików);
• Uchwała nr XII/91/03 Rady Gminy Kampinos z dnia 28.07.2003 r. (Wiejca);
• Uchwała nr XII/93/03 Rady Gminy Kampinos z dnia 28.07.2003 r. (Kampinos);
• Uchwała nr XIII/98/03 Rady Gminy Kampinos z dnia 27.08.2003 r. (Kwiatkówek);
• Uchwała nr XIII/99/03 Rady Gminy Kampinos z dnia 27.08.2003 r. (Zawady);
• Uchwała nr XIII/100/03 Rady Gminy Kampinos z dnia 27.08.2003 r. (Kwiatkówek);
• Uchwała nr XV/115/03 Rady Gminy Kampinos z dnia 27.10.2003 r. (Wiejca);
• Uchwała nr XXVI/176/04 Rady Gminy Kampinos z dnia 28.10.2004 r. (Gnatowice Stare);
• Uchwała nr XLVII/283/06 Rady Gminy Kampinos z dnia 31.07.2006 r. (Gnatowice Stare);
• Uchwała nr LIV/248/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 06.09.2010 r. (Podkampinos);
• Uchwała nr VIII/36/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 31.04.2011 r. (Łazy Kolonia
Ludwików);
• Uchwała nr XV/55/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30.11.2011 r. (Szczytno);
• Uchwała nr XV/56/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30.11.2011 r. (Wiejca);
• Uchwała nr XLI/180/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11.09.2013 r. (Kampinos);
• Uchwała nr XLI/181/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11.09.2013 r. (Kampinos A);
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•
•

Uchwała nr LXVII/322/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 09.10.2018 r. (Komorów);
Uchwała nr LXVII/323/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 09.10.2018
(Budki Żelazowskie).

r.

Powierzchnie przeznaczenia terenów pod funkcje określone w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego:
Powierzchnia
Udział
Lp.
Rodzaj terenu
(ha)
procentowy
Tereny zabudowy mieszkaniowej ogółem
375,44
58,02
1
w tym zabudowy wielorodzinnej
0,00
0,00
Tereny zabudowy usługowej ogółem
9,09
1,41
2
w tym usług publicznych
2,43
0,38
3 Tereny użytkowane rolniczo
35,31
5,46
4 Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej
113,37
17,52
5

Tereny zieleni i wód

6
7
8

Tereny komunikacji
Tereny infrastruktury technicznej
Tereny zabudowy zagrodowej
Łącznie

19,40

3,00

56,41
1,46
33,15
646,06

8,72
0,23
5,12
99,86

Warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
• lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego;
• sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się
w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Ilość decyzji o
ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
18

Ilość decyzji o warunkach zabudowy wydanych w 2019 roku
ogółem

85

w tym dotyczące zabudowy
mieszkaniowej
usługowej zagrodowej
jednorodzinnej
72

3

8

innej
2
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Zasoby materialne Gminy Kampinos
Gminny program rewitalizacji
Program został przyjęty uchwałą Nr LIX/267/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26.02.2018 r.
zmienioną uchwałami Nr XLI/286/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 kwietnia 2018 r.
i Nr LXV/315/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Został on wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego
4 września 2018 roku.
Na podstawie zdiagnozowanych problemów w podziale na poszczególne sołectwa wyznaczono
dwa zdegradowane obszary: Kampinos i Łazy, dla których zaplanowano do realizacji szereg
działań mających na celu rozwiązywanie lub niwelowanie zdiagnozowanych negatywnych
zjawisk. Działania rewitalizacyjne spowodują wzrost atrakcyjności niniejszego obszaru oraz
przyczynią się do stworzenia alternatywnych form spędzania wolnego czasu, które mają na celu
pobudzenie aktywności mieszkańców ze środowisk dysfunkcyjnych oraz wzrost ich
zaangażowania w życie lokalne. Liczymy, że dzięki realizacji projektów rewitalizacyjnych
wzrośnie atrakcyjność i jakość przestrzeni publicznej oraz nastąpi ożywienie gospodarcze
i społeczne wybranych sołectw.
Dwa główne cele strategiczne rewitalizacji to:
1. Ograniczenie problemu ubóstwa i towarzyszącego im wykluczenia społecznego;
2. Podniesienie jakości życia i aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Zrealizowane projekty rewitalizacyjne w 2019 roku dotyczyły remontu i modernizacji
pomieszczeń budynku użyczonego na potrzeby świetlicy środowiskowej oraz rozbudowy sieci
gazowej.
Zasób mieszkaniowy Gminy Kampinos
Funkcjonowanie zasobu mieszkaniowego Gminy Kampinos regulują:
• Uchwała nr XXXIV/149/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Kampinos;
• Uchwała nr VI/20/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Kampinos na lata 2015– 2019.
Gmina Kampinos w zasobie mieszkaniowym dysponuje 4 budynkami z mieszkaniami
komunalnymi oraz jednym kontenerem mieszkalnym. Szczegółowe dane zawiera poniższa
tabela:
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Lp.

Adres

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Kampinos ul. Szkolna 2/1
Kampinos ul. Szkolna 2/2
Kampinos ul. Szkolna 2/3
Kampinos ul. Szkolna 2/4
Kampinos ul. Szkolna 2/5
Kampinos ul. Szkolna 2/6
Kampinos ul. Szkolna 2/7
Kampinos ul. Szkolna 2/8
Kampinos ul. Szkolna 2/8A
Kampinos ul. Szkolna 2/8B
Kampinos ul. Szkolna 12
Kampinos ul. Szkolna 12A
Kampinos ul. Szkolna 7/1
Kampinos ul. Szkolna 7/2
Kampinos ul. Szkolna 7/3
Kampinos ul. Chopina 9/1,2,3
Kampinos ul. Chopina 9/4
Kampinos ul. Chopina 9/5
Kampinos ul. Chopina 9/6 (wyłączony z użytkowania)
Kampinos ul. Chopina 9/6A
Kampinos ul. Chopina 9/7
Kampinos ul. Chopina 9/8
Kampinos ul. Chopina 9/9
Kampinos ul. Chopina 9/10 (wyłączony z użytkowania)
Łazy 57A/2
Łazy 57A/3
Łazy 55 – kontener

Powierzchnia
(m²)
45,56
63,00
63,00
87,40
71,10
58,50
35,50
51,00
25,60
11,00
16,50
39,90
41,40
41,40
69,40
74,00
47,00
37,00
32,40
15,10
42,00
42,00
61,39
56,50
70,00
70,00
13,75

Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych to 1 281,40 m², w tym 25 lokali zamieszkałych
o powierzchni 1 192,50 m². Dwa lokale pozostają niezamieszkałe (nie spełniają wymogów
technicznych).
Wszystkie z wynajmowanych lokali są wyposażone w instalacje elektryczną, wodociągową
i kanalizacyjną. Mieszkania przy ul. Szkolnej 2 posiadają centralne ogrzewanie oraz dostęp
do ciepłej wody. Mieszkańcy lokali przy ul. Chopina 9 mają możliwość korzystania z komórek
gospodarczych. Czynsz za jedną komórkę to 7 zł netto za miesiąc.
W 2019 r. Gmina Kampinos nie nabyła jak również nie sprzedała żadnego lokalu z zasobu
mieszkaniowego.
Czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy ustala się na podstawie rzeczywistych kosztów eksploatacji
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dla poszczególnych lokali oraz w oparciu o wskaźnik przeliczeniowy wartości odtworzeniowej
1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.
Średnie stawki czynszu oraz opłat za ogrzewanie i ciepłą wodę:
Stawka czynszu
C.O netto za m²
Lokalizacja
netto za m² (zł)
(zł)
ul. Szkolna 2
2,32
4,92

C.W. netto za
mieszkańca (zł)
51,66

ul. Szkolna 7

2,18

2,54

0

ul. Chopina 9

1,92

nie dotyczy

nie dotyczy

Łazy

1,92

nie dotyczy

nie dotyczy

Remonty i modernizacja lokali są prowadzone w miarę bieżących potrzeb oraz stanu posiadania
środków. Remonty i modernizacje lokali mieszkalnych było również wykonywane przez
lokatorów, po uprzednim wyrażaniu zgody Wójta Gminy Kampinos.
Wykaz zaległości z tytułu opłat za czynsz na dzień 31.12.2019 r. (w tym zaległości z lat
poprzednich):
Lp.
1.
2.
3.
4.

Położenia
lokalu
ul. Szkolna
ul. Chopina
Łazy
Łazy użytkowe
Ogółem:

Liczba
dłużników
3
2
1
2
8

Kwota
Kwota objęta postępowaniem
Zaległości (zł)
egzekucyjnym (zł)
13 739,04
11 073,30
11 741,64
11 117,32
11 514,89
10 842,49
42 885,87
35 680,23
79 881,44
68 713,34

Wykorzystanie zasobu nieruchomości gminn ych
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości,
które stanowią przedmiot własności Gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz
nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.
Stan zasobu mienia gminnego
W 2019 roku zasób mienia gminnego obejmował środki trwałe według następującej
klasyfikacji:
1.
040 - Drogi – o łącznej pow. 27,8961 ha;
2.
043 - Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych –o łącznej pow. 8,6202 ha;
3.
032 - Inne tereny zabudowane – o łącznej pow. 3,5844 ha;
4.
031 - Tereny przemysłowe – o łącznej pow. 2,1143 ha;
5.
030 - Tereny mieszkaniowe – 0,2462 ha;
6.
034 - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – o łącznej pow. 5,7934 ha;
7.
014 - Grunty rolne zabudowane – o łącznej pow. 0,1700 ha;
8.
010 - Grunty orne – o łącznej pow. 28,1546 ha;
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9.
016 - Grunty pod rowami – o łącznej pow. 0,0411 ha;
10.
070 - Tereny różne – o łącznej pow. 1,8200 ha;
11.
015 - Grunty pod stawami – o łącznej pow. 0,9000 ha.
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Kampinos obejmują łącznie – 79,3403 ha,
w tym 36,5163 ha na potrzeby dróg gminnych.
Zgodnie z art. 25 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt.
Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na:
• ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,
• wycenie tych nieruchomości,
• zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
• wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzące w skład zasobu,
• składaniu wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości.
Grunty oddane w dzierżawę
W 2019 r. zgodnie z Ogłoszeniem Wójta Gminy Kampinos z dnia 11.12.2018 r. w sprawie
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata
wydzierżawiona została następująca nieruchomość:
Okres obowiązywania
Powierzchnia
umowy dzierżawy
Działka
Miejscowość
(ha)
od
do
188
Kampinos A
0,0200
01.02.2019 r. 31.12.2028 r.
Ponadto w 2019 r. obowiązywały również umowy dzierżawy z lat poprzednich tj.:
Okres obowiązywania
Powierzchnia
umowy dzierżawy
Działka
Miejscowość
(ha)
od
do
1/31
Pasikonie
0,0481
01.01.2017 r. 31.12.2019 r.
104/1, 104/2,104/3
Wola
1,1528
01.06.2017 r. 31.10.2019 r.
Pasikońska
117/1, 117/2, 118/1, Kampinos A
7,8046
01.12.2017 r. 31.10.2020 r.
118/2, 119/2, 119/3,
513, 85/1, 85/2, 85/3,
87.
190
Kampinos A
0,0200
01.08.2016 r. 31.07.2019 r.
16/2, 16/3, 16/4.
Łazy
0,2300
01.11.2018 r. 31.12.2020 r.
Cz. dz.114/16.
Gnatowice
0,00024
22.04.2016 r. 31.12.2046 r.
Stare
Cz. dz. 83.
Cz. dz. 88/1
108/12,
108/4,

Kampinos
Kampinos
Kampinos A
Kampinos A

0,00026
0,0015

01.11.2017 r.
08.11.2017 r.

31.12.2025 r.
31.12.2042 r.
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107/2,
107/20.
Cz. dz. 88/8 i 88/4.
Cz. dz. 107/20.
Cz. dz. 107/2
Cz. dz. 81/3

Kampinos A
Kampinos A
Kampinos A
Kampinos A
Kampinos A
Kampinos

0,000085
0,001115
0,000287
0,0040

08.11.2017 r.
24.11.2017 r.
10.01.2018 r.
01.04.2017 r.

31.12.2042 r.
31.12.2042 r.
31.12.2043 r.
01.04.2019 r.

Grunty pozostające w użyczeniu
Od dnia 04.12.2012 r. do dnia 31.12.2019 r. zgodnie z umową Nr 2151.162.2012 użyczenia
nieruchomości zmienioną aneksem Nr 2151.162.2012 z dnia 27.10.2014 r. użyczona była
działka nr ewid. 32/11 o powierzchni 11,59 ha położona w miejscowości Prusy.
Nabycie gruntów
W trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną Wojewoda Mazowiecki w 2019 r. wydał 1 decyzję
stwierdzającą nabycie przez Gminę Kampinos z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa
własności, co przedstawia tabela poniżej:
Lp.
Obręb
Nr działki Pow. w ha
Decyzja Wojewody Mazowieckiego
1
Strojec
31
1,0300
Nr 603/2019 z dnia 08.02.2019

Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na podstawie decyzji podziałowych Gmina Kampinos
przejęła pod drogi publiczne działki o łącznej powierzchni 1,0153 ha.
Lp.
Obręb
Nr działki
Powierzchnia w ha
1.
Kampinos A
522/2
0,0145
2.
Wiejca
720/3
0,0161
3.
Wiejca
722/3
0,0109
4.
Budki Żelazowskie
33/6
0,0072
5.
Budki Żelazowskie
77/1
0,0032
6.
Budki Żelazowskie
77/4
0,0204
7.
Kampinos A
120/5
0,1903
8.
Kampinos A
120/6
0,6384
9.
Kampinos A
120/7
0,0445
10. Kampinos A
122/23
0,0429
11. Komorów
287/10
0,0072
12. Kampinos A
128/11
0,0197
Razem
1,0153
Ponadto, w 2019 r. dokonano zakupu jednej działki aktem notarialnym pod budowę drogi
publicznej:
Lp.
Obręb
Nr działki
Powierzchnia w ha
1
Rzęszyce
1/2
0,0081
13

Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2019 roku
Działka nr ewid. 42/3 o pow. 0,2554 ha wraz z udziałem 1/3 w działce 42/1
o pow. 0,0876 ha oraz działka nr ewid. 42/4 o pow. 0,2384 ha wraz z udziałem 1/3
w działce 42/1 o pow. 0,0876 ha sprzedane w drodze przetargu nieorganicznego
przeprowadzonego w dniu 20 grudnia 2018 r. (Akt notarialny Rep. A nr 14837/2019
z dnia 9 października 2019 r.) za kwotę 265 540,00 zł.
Darowizny: brak
Składanie wniosków do ksiąg wieczystych
W 2019 roku złożono 9 wniosków o założenie księgi wieczystej dla skomunalizowanych
nieruchomości gminnych.
Wycena nieruchomości
W 2019 r. wykonano 2 wyceny do sprzedaży nieruchomości.
Grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych
W użytkowaniu wieczystym przez osoby fizyczne znajdują się następujące nieruchomości
(działki letniskowe):
Nr działki ew.
Obręb ewidencyjny
Powierzchnia (ha)
1/4
Pasikonie
0,0597
1/5
Pasikonie
0,0631
1/7
Pasikonie
0,0627
1/9
Pasikonie
0,0572
1/10
Pasikonie
0,0610
1/12
Pasikonie
0,0609
1/16
Pasikonie
0,0595
1/21
Pasikonie
0,0608
1/28
Pasikonie
0,0568
240/1
Komorów
0,0892
240/3
Komorów
0,0828
240/21
Komorów
0,0529
240/22
Komorów
0,0714
28/8
Budki Żelazowskie
0,1277
28/9
Budki Żelazowskie
0,1032
28/10
Budki Żelazowskie
0,1021
28/11
Budki Żelazowskie
0,1394
W 2019 r. trzy nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi będące dotychczas
w użytkowaniu wieczystymi, z mocy prawa- ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
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własności tych gruntów ( Dz. U. z 2019 r., poz., 916 ze zm.) z dniem 01.01.2019 r.
przekształcone zostały w prawo własności na rzecz użytkowników wieczystych. Są to:
Działka nr ew.
Obręb ewidencyjny
Powierzchnia (ha)
24
Strzyżew Parcele
0,0900
240/10
Komorów
0,0828
240/13
Komorów
0,0833
W użytkowaniu wieczystym osób prawnych znajdują się następujące nieruchomości:
Działka nr ew.
Obręb ewidencyjny
Powierzchnia (ha)
257/1
Kampinos
0,1900
121
Gnatowice Stare
0,2200
68/1
Strzyżew
0,2300
594
Wiejca
0,1400
90
Zawady
0,1300

Grunty przekształcone z prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności, które nadal spłacają kwotę przekształcenia w ratach:
Działka nr ew.
Obręb
Powierzchnia (ha)
Decyzja przekształcająca
1/26
Pasikonie
0,0621 Decyzja nr 25/2011 z dnia 30.12.2011 r.
240/12
Komorów
0,0835 Decyzja nr 9/2012 z dnia 03.12.2012 r.
40/5
Łazy
0,3611 Decyzja nr 5/2014 z dnia 04.04.2014 r.
40/6
Łazy
0,4193 Decyzja nr 4/2014 z dnia 04.04.2014 r.
36, 41, 42
Łazy
1,2700 Decyzja nr 3/2014 z dnia 04.04.2014 r.
316/4
Kampinos
0,0647 Decyzja nr 1/2016 z dnia 27.04.2016 r.
Realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampi nos
Program opieki nad zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2018 - 2021 przyjęty został
Uchwałą Rady Gminy Kampinos NR III/16/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.
Zadaniem gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest określenie priorytetów gminy
w odniesieniu do własnego dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem lokalnych
uwarunkowań, a także wskazanie działań i instrumentów niezbędnych do realizacji tej polityki
w okresie czteroletnim.
Program ustala najważniejsze kierunki działań jakie determinuje potrzeba ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków :
● Bezwzględną ochronę zabytków kubaturowych oraz zespołów dworsko-parkowych
wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i wyeksponowanie ich
w strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszarów przyległych. Dla niektórych zabytków
istotne jest również zachowanie perspektyw widokowych w ciągach komunikacyjnych
prowadzących do miejsc ich lokalizacji;
● Możliwie najpełniejsze zachowanie zespołów dworsko-parkowych w Łazach
i Szczytnie, alei parkowej Łazy-Zawady i dość licznych obiektów budowlanych
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●

●

●
●

kubaturowych nie wpisanych do rejestru zabytków ale znajdujących się w ewidencji
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków;
Uszczegółowienie zasad ochrony obiektów zabytkowych (np. przez ustalenie stref ochrony
konserwatorskiej), nastąpi na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków;
Zakaz naruszania istniejącego stanu zabytkowego kurhanu we wsi Strzyżew (stanowisko
archeologiczne nr 56-60/11), poza badaniami archeologicznymi, pracami porządkowymi
lub rekonstrukcyjnymi, prowadzonymi za zezwoleniem wojewódzkiego konserwatora
zabytków;
Ze względu na dużą wartość naukową należy dążyć do wykluczenia z zainwestowania
pozostałych stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków;
Szczegółowe wytyczne konserwatorskie dla zabytków archeologicznych będą
każdorazowo określane podczas sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Ilość stanowisk i zasięg stref ochrony konserwatorskiej, które należy
uwzględnić w planach, ze względu na nowe ustalenia mogą ulegać zmianom i dlatego
należy je uściślać na etapie tuż po przystąpieniu do sporządzania planu.

Jednym z obowiązków nałożonych na gminy jest: „uwzględnienie zadań ochronnych
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”. Temu
zadaniu ma służyć gminna ewidencja zabytków.
W gminnej ewidencji zabytków ujęte są:
• zabytki nieruchome wpisane do rejestru,
• inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
• inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta w porozumieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków.
Lista zabytków nieruchomych włączonych do Gminnej Ewidencji Zabytków:
1. Bromierzyk, kaplica św. Teresy, 1937 r.;
2. Granica, cmentarz wojenny;
3. Granica, kaplica, 1918 r.;
4. Granica, leśniczówka z zesp. zabudowy drew, wsi Granica, stacja monitoringu, 1919;
5. Granica, leśniczówka z zesp. zabudowy drew, wsi Granica, XIX/ XX;
6. Granica, Muzeum Puszczy kampinoskiej, XIX/ XX;
7. Granica, układ ruralistyczny, skansen., XIX/ XX w.;
8. Granica, zagroda Połcia, dom;
9. Granica, zagroda Połcia, stodoła;
10. Granica, zagroda Połcia, studnia;
11. Granica, zagroda Widymajera, dom;
12. Granica, zagroda Widymajera, drewutnia;
13. Granica, zagroda Widymajera, obora;
14. Granica, zagroda Widymajera, piwnica;
15. Granica, zagroda Widymajera, spichlerz;
16. Granica, zagroda Widymajera, stodoła;
17. Granica, zagroda Wiejckiej, dom;
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18. Granica, zagroda Wiejckiej, obora;
19. Granica, zagroda Wiejckiej, spichlerz;
20. Granica, zagroda Wiejckiej, stodoła;
21. Granica, zagroda Wiejckiej, szopa;
22. Kampinos, cmentarz przykościelny, 1700 r.;
23. Kampinos, cmentarz parafialny;
24. Kampinos, dwór, 2 ćw. XIX w.;
25. Kampinos, park dworski, 2 ćw. XIX w.;
26. Kampinos, Kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, 1773-1782;
27. Kampinos, ul. Chopina 24, plebania z zielenią, ob. Klub Abstynenta, ok. poł. XIX w.;
28. Kampinos, ul. Chopina, dzwonnica, XVIII-XIX w.;
29. Karolinów, cmentarz kolonistów, II poł. XIX w.;
30. Łazy 54, oficyna dworska, XVIII/ XIX w., L.80 XIX w.;
31. Łazy, park krajobrazowy, poł. XIX w.;
32. Łazy- Zawady, aleja parkowa, XIX w.;
33. Narty, mogiła zbiorowa, l.40 XX w.;
34. Podkampinos ( d. Krubice), dwór, l. 20 XX w.;
35. Podkampinos(d.Krubice),park krajobrazowy z alejkami dojazdowymi, pocz. XX w.;
36. Strzyżew, dwór, I poł. XIX w.;
37. Strzyżew, park dworski, I poł. XIX w.Szczytno, dwór, ok. poł. XIX w.;
38. Szczytno, oficyna dworska, ok. poł. XIX w.;
39. Szczytno, park dworski, ok. poł. XIX w.;
40. Zawady, cmentarz parafialny, II poł. XVIII w.;
41. Zawady, cmentarz przykościelny, k. XIV w.;
42. Zawady 1, dwór, 1 ćw. XIX w.;
43. Zawady, kaplica grobowa, po 1872 r.;
44. Zawady, Kościół par. pw. Św. Doroty, 1899-1905;
45. Zawady, plebania, 1920-25, 2008 r.
W gminnej ewidencji zabytków znajduje się 127 stanowisk archeologicznych objętych ochroną
konserwatorską.
Remonty i renowacje zabytków w 2019 r.
Gmina Kampinos otrzymała dotację celową Wojewody Mazowieckiego, w sprawie
powierzenia Gminie Kampinos obowiązku realizacji prac remontowych na cmentarzu
wojennym w Granicy, w wysokości 50 000,00 zł. Zakres prac obejmował czyszczenie
i malowanie pomnika głównego, wymianę 10 uszkodzonych krzyży na nowe, wypełnienie
ubytków na pozostałych krzyżach, czyszczenie, malowanie, wyrównanie oraz podniesienie
obrzeży kwater w dwóch pierwszych rzędach mogił oraz usunięcie karp.
Udostępnianie danych o zabytkach oraz ich promocja
Na stronie internetowej Gminy Kampinos rozszerzona i zaktualizowana została zakładka –
Atrakcje turystyczne (http://kampinos.pl/kat/id/40), która przedstawia najciekawsze zabytki
gminy.
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Infrastruktura komunalna
Gospodarka wodno-ściekowa
Zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
• Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca o długości 1 265,00 m
(IV etap realizowany jest w 2020 roku). Dzięki wybudowanej sieci przyłączono 33 posesje.
Całkowity koszt inwestycji - 962 884,73 zł.
• Modernizacja gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie instalacji elektrycznej
na wybranych przepompowniach ścieków. Zakres prac obejmował: demontaż szafek
i starego układu sterowania, montaż nowych szafek wraz z nowym systemem sterowania
i nadzoru pracy pomp, wyposażenie przepompowni w układ z możliwością podłączenia
agregatu prądotwórczego. Koszt inwestycji – 39 102,43 zł.
• Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę dla rozbudowy oczyszczalni
ścieków w Łazach (realizacja robót budowlanych planowana jest na 2020 r.). Zakres prac
obejmie przede wszystkim wbudowanie nowego zbiornika oczyszczalni ścieków
z wydzieloną komorą retencyjną, komorą bioreaktora i komorą stabilizacji osadów, montaż
sito-piaskownika, budowę kontenera technologicznego oraz montaż agregatu
prądotwórczego. Celem przedmiotowej rozbudowy będzie zwiększenie przepustowości
z 30 m3/d do 50m3/d. W 2019 r. na dokumentację projektową wydatkowano 20 757,05 zł
z zaangażowanych 30 570,00 zł. Różnica wypłacona została w roku bieżącym.
• Zakup pompy głębinowej na SUW Szczytno. Koszt - 13276,90 zł.
Zadania bieżące w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
• Zakup hydrantów nadziemnych p.poż. oraz zasuw hydrantowych i liniowych z niezbędną
armaturą z przeznaczeniem do wymiany na sieci wodociągowej w 2020 roku. Całkowity
koszt zakupu – 81 273,34 zł.
• Remont przepompowni ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A.
Prace polegały na demontażu zużytych elementów istniejącego wyposażenia
oraz zaprojektowaniu i wykonaniu nowego. Łączny koszt remontu - 66 132,00 zł.
• II etapy wymiany niesprawnych hydrantów i zasuw na sieci wodociągowej.
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy.
Koszt realizacji robót remontowych – 123 907,32 zł.
• Zakup pomp do przepompowni ścieków. Koszt - 6 514,45 zł.
• Przebudowa instalacji i automatyki na oczyszczalni ścieków w Kampinosie – 8 957,88 zł.
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Drogownictwo, mosty

Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi/przebieg/miejscowość

Długość Kilometraż
[m]
początek koniec

DROGI WEWNĘTRZNE
1
100101
Wiejca
2
100102
Wiejca
3
100103
Koszówka
4
100104
Wiosenna, Kampinos
5
100105
Szkolna, Kampinos
6
100106
Wiejca
7
100107
Kampinos A
8
100108
Podkampinos
9
100109
Podkampinos
10 100110
Prusy
11 100111
Baśniowa, Kampinos A
12 100112
Kampinos, za OSP (łącząca ul. Niepodległości i Dolną)

1 068
978
1 359
244
19
374
269
1 767
764
104
195
224

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0+1,068
0+0,978
0+1,359
0+0,244
0+0,019
0+0,374
0+0,269
0+1,767
0+0,764
0+0,104
0+0,195
0+0,224

13

100113

Podkampinos

1 491

0

0+1,491

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

100114
100115
100116
100117
100118
100119
100120
100121
100122
100123
100124
100125
100126
100127
100128
100129
100130
100131
100132
100133
100134
100135
100136

Podkampinos
Podkampinos/Prusy (na granicy obrębów)
Reymonta, Kampinos
Komorów
Kwiatkówek
Wilcza, Kwiatkówek
Sarny, Kwiatkówek
Łosia, Kwiatkówek
Jelenia, Kwiatkówek
Dzika, Kwiatkówek
Prusy
Prusy
Prusy
Komorów
Łazy Kol. Ludwików
Łazy
Łazy
Łazy
Wola Pasikońska
Pindal
Pindal
Pindal
Budki Żelazowskie

1 194
1 376
360
1 369
857
241
240
248
280
468
718
177
1 380
1 702
404
258
255
532
2 520
1 018
1 196
2 396
579

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0+1,194
0+1,376
0+0,360
0+1,369
0+0,857
0+0,241
0+0,240
0+0,248
0+0,280
0+0,468
0+0,718
0+0,177
0+1,380
0+1,702
0+0,404
0+0,258
0+0,255
0+0,532
0+2,520
0+1,018
0+1,196
0+2,396
0+0,579
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37 100137
Łazy
361
38 100138
Strzyżew Parcele
305
39 100139
Strzyżew Parcele
667
40 100140
Szczytno
881
41 100141
Szczytno
197
42 100142
Szczytno
204
43 100143
Szczytno
95
44 100144
Szczytno
494
45 100145
Pasikonie
293
46 100146
Pasikonie
347
47 100147
Skarbikowo
1 384
48 100148
Szczytno - Skarbikowo
1 744
49 100149
Skarbikowo
604
50 100150
Zawady
1 903
51 100151
Szczytno
1 078
52 100152
Podkowy, Pasikonie
648
53 100153
Jazdy Polskiej, Pasikonie
1 371
54 100154
Konika Polskiego, Pasikonie
674
55 100155
Kasztanki, Pasikonie
372
56 100156
Makowa, Kampinos A
136
57 100157
Wiewiórki, Zawady
1 131
58 100158
Zawady
223
59 100159
Komorów
1 012
60 100160
Pasikonie
301
61 100161
Szczytno
251
62 100162
Szczytno
218
63 100163
Gnatowice Stare
3 082
64 100164
Gnatowice Stare
627
65 100165
Strojec
897
66 100166
Budki Żelazowskie
282
67 100167
Pindal
1 676
68 100168
Pindal
1 030
69 100169
Budki Żelazowskie/Kirsztajnów
1 485
DROGI GMINNE
Strzyżew (dr. wojewódzka nr 580) - Strojec - Pindal 70 410301W
4 030
gr. gminy Brochów
dr. przez wieś Strojec (dr. powiatowa nr 3805W 71 410302W
903
gr. powiatu sochaczewskiego)
dr. przez wieś Kirsztajnów (dr. gminna nr 410301W 72 410303W
2 100
gr. gminy Brochów)
73 410304W Ręszyce
861
74 410305W Pindal - Grabnik
3 193

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0+0,361
0+0,305
0+0,667
0+0,881
0+0,197
0+0,204
0+0,095
0+0,494
0+0,293
0+0,347
0+1,384
0+1,744
0+0,604
0+1,903
0+1,078
0+0,648
0+1,371
0+0,674
0+0,372
0+0,136
0+1,131
0+0,223
0+1,012
0+0,301
0+0,251
0+0,218
0+3,082
0+0,627
0+0,897
0+0,282
0+1,676
0+1,030
0+1,485

0

0+4,030

0

0+0,903

0

0+2,100

0
0

0+0,861
0+3,193
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75

410306W

76

410307W

77

410308W

78
79

410309W
410310W

80

410311W

81
82

410312W
410313W

83

410314W

84

410315W

85

410316W

86
87
88
89
90
91

410317W
410318W
410319W
410320W
410321W
410322W

92

410323W

93

410324W

94

410325W

95

410326W

96

410327W

97

410328W

98

410329W

99

410330W

100 410331W
101 410332W

dr. przez wieś Wola Pasikońska (dr. wojewódzka nr 580
- dr. powiatowa nr 3805W)
Wola Pasikońska - Łazy (dr. wojewódzka nr 580 na
wschód)
Łazy (dr. gminna nr 410309W) - dr. gminna
nr 410305W
Łazy - Grabnik - Grabnik Piekiełko - Łazy Leśne
Łazy Leśne - Izabelin Leśny
Łazy Leśne - dr.gm. nr 410309W - gr. gm. Brochów Bromierzyk - gr. gm. Brochów
dr. przez wieś Bieliny
Dolna, Grabnik - Kampinos (dr. powiatowa nr 4134W)
Łazy (dr. gminna nr 410309W) - Grabnik (dr. gminna
nr 410314W)
Kampinos (dr. wojewódzka nr 580) - dr. gminna nr
410316W
Granica - Muzeum - Józefów (dr. powiatowa
nr 4134W)
Niepodległości, Kampinos
Skibniewskiego, Kampinos
Spółdzielców, Kampinos
Szkolna, Kampinos
Kampinos A
dr. przez wieś Koszówka
Wiejca (dr. wojewódzka nr 580) - Czarnów - gr. gminy
Leszno
Wiejca (dr. wojewódzka nr 580) - Gawartowa Wola (gr.
gminy Leszno)
dr. przez wieś Podkampinos (dr. powiatowa nr 4132W)
- gr. gminy Leszno
dr. w Podkampinosie (dr. powiatowa nr 4132W-dr.
powiatowa nr 4114W)
dr. przez wieś Prusy (dr. powiatowa nr 4132W - dr.
powiatowa nr 4131W)
Podkampinos (dr. powiatowa nr 4132W) - Kwiatkówek
II - Bargłówek (dr. powiatowa nr 4131W)
Komorów (dr. wojewódzka nr 580) - Kwiatkówek II Zawady (dr. powiatowa nr 4131W)
Izbiska - Gnatowice Stare - Gnatowice Nowe
Pasikonie (dr. powiatowa nr 4131W) - Zawady (dr.
powiatowa nr 4131W)
dr.przez wieś Pasikonie (na wschód od dr. powiatowej
nr 4131W)

392

0

0+0,392

1 153

0

0+1,153

1 516

0

0+1,516

2 391
1 996

0
0

0+2,391
0+1,996

4 140

0

0+4,140

3 273
4 500

0
0

0+3,273
0+4,500

1 474

0

0+1,474

2 054

0

0+2,054

2 526

0

0+2,526

1 218
351
864
396
1 742
1 245

0
0
0
0
0
0

0+1,218
0+0,351
0+0,864
0+0,396
0+1,742
0+1,245

1 559

0

0+1,559

1 207

0

0+1,207

1 061

0

0+1,061

1 102

0

0+1,102

1 080

0

0+1,080

4 870

0

0+4,870

3 276

0

0+3,276

859

0

0+0,859

936

0

0+0,936

1 318

0

0+1,318
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102 410333W
103 410334W
104 410335W
105 410336W
106 410337W
107 410338W
108
109
110
111
112
113
114

410340W
410341W
410342W
410343W
410344W
410345W
410346W

Pasikonie (dr. powiatowa nr 4131W) - Wola
Pasikońska - (dr. wojewódzka nr 580)
Pasikonie - dr. powiatowa nr 4131W - Strzyżew (dr.
wojewódzka nr 580)
Szczytno (dr. powiatowa nr 4133W) - Skarbikowo Zawady (dr. powiatowa nr 4131W)
dr. na wschód od dr. powiatowej nr 4133W
Szczytno (dr. powiatowa nr 4133W) - Pilawice - (gr.
powiatu sochaczewskiego)
dr. przez wieś Szczytno (dr. powiatowa nr 4133W) - gr.
powiatu sochaczewskiego
Konwaliowa, Kampinos A
Sasanki, Kampinos A
Kwiatowa, Kampinos A
Daliowa, Kampinos A
Jaśminowa, Kampinos A
Ogrodowa, Kampinos/Kampinos A
Różana, Kampinos A

1 203

0

0+1,203

2 933

0

0+2,933

3 279

0

0+3,279

1 230

0

0+1,230

1 154

0

0+1,154

1 818

0

0+1,818

147
148
464
195
194
448
194

0
0
0
0
0
0
0

0+0,147
0+0,148
0+0,464
0+0,195
0+0,194
0+0,448
0+0,194

Wybór inwestycji w zakresie drogowym realizowanych w 2019 r. podyktowany był
następującymi względami:
• zgłaszanymi potrzebami mieszkańców gminy wyrażonymi podczas zebrań sołeckich oraz
w składanych do Urzędu Gminy wnioskach,
• stanem technicznym drogi – w pierwszej kolejności powinny być brane pod uwagę drogi
gminne, których stan podczas rocznych przeglądów został oceniony jako niedostateczny,
• przygotowaniem formalno-prawnym – w szczególności w aspekcie dotyczącym
uregulowania przebiegu drogi oraz kwestii własności (np. koniecznością poszerzenia pasa,
wykupu gruntu od właścicieli sąsiadujących nieruchomości itp.),
• pozyskaniem funduszy zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji (dotacje
ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji
dróg dojazdowych do gruntów rolnych)
• powiązaniem drogi z drogami wyższej kategorii,
• posiadaną dokumentacją projektową.
W 2019 r. w ramach realizowanych inwestycji wykonano założenia „Planu rozwoju sieci
dróg gminnych w Gminie Kampinos na lata 2017 - 2021” w następującym zakresie:
• Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Kampinos A.
Roboty budowlane obejmowały wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m
na odcinku o długości 256,14 m o następującej konstrukcji: stabilizacja gruntu cementem
o gr. 10 cm, ułożenie podbudowy kruszywa łamanego o gr. 20 cm, wykonanie nawierzchni
z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 10 cm (6 cm – warstwa wiążąca i 4 cm –
warstwa ścieralna). Ponadto wykonano jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m
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•

•

•

o nawierzchni z kostki brukowej oraz wymieniono 3 lamy na istniejących słupach
oraz rozbudowano oświetlenie uliczne o 4 słupy z lampami ulicznymi (koszt 666 475,05 zł)
Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w miejscowości Kampinos.
Roboty budowlane obejmowały wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m
na odcinku o długości 78,44 m o następującej konstrukcji: stabilizacja gruntu cementem
o gr. 10 cm, ułożenie podbudowy kruszywa łamanego o gr. 20 cm, wykonanie nawierzchni
z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 10 cm (6 cm – warstwa wiążąca i 4 cm –
warstwa ścieralna). Ponadto wykonano jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m
o nawierzchni z kostki brukowej (koszt 209 288,89 zł).
Przebudowa ul. Niepodległości w miejscowości Kampinos.
Roboty budowlane obejmowały frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni jezdni
o szerokości 5,0 m na odcinku o długości 333 m, wykonanie nakładki w śladzie istniejącej
nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 8 cm (4 cm – warstwa
wiążąco-wyrównawcza i 4 cm – warstwa ścieralna) oraz wykonanie poboczy z kruszywa
łamanego o szerokości 0,75 m (koszt 159 262,34 zł).
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410335W w miejscowości Skarbikowo.
Roboty budowlane obejmowały frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni jezdni
o szerokości 4,2 m na odcinku o długości 500 m, wykonanie nakładki w śladzie istniejącej
nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 8 cm (4 cm – warstwa
wiążąco-wyrównawcza i 4 cm – warstwa ścieralna) oraz wykonanie obustronnych poboczy
z kruszywa łamanego o szerokości 0,5 m (koszt 170 985,63 zł).

Ponadto w 2019 roku na wniosek mieszkańców została zrealizowana inwestycja nieujęta
w planie rozwoju sieci dróg o następującym zakresie:
• Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy.
Roboty budowlane obejmowały wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 4,0 m
na odcinku o długości 254,00 m o następującej konstrukcji: ułożenie podbudowy kruszywa
łamanego o gr. 25 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
o grubości 8 cm (4 cm – warstwa wiążąca i 4 cm – warstwa ścieralna). Ponadto wykonano
obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m (koszt 177 002,00 zł).
Poza zadaniami inwestycyjnymi w obszarze dróg prowadzone były bieżące naprawy, remonty
oraz uzupełnienia nawierzchni dróg ze środków bieżących uwzględnionych w budżecie Gminy
Kampinos na 2019 r.
Na potrzeby bieżącego utrzymania dróg zakupiono łącznie ok. 4 270 ton kruszyw za łączną
kwotę 291 297,10 zł:
• destrukt asfaltowy w ilości 500 ton za kwotę 67 650 zł,
• kruszywo naturalne w ilości 1500 ton za kwotę 112 820,21 zł,
• kruszywo betonowe w ilości 2270 ton za kwotę 110 826,89 zł.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przekazał Gminie destrukt asfaltowy
w ilości 900 ton. Ponadto zlecono rozłożenie klińca na drogach gminnych w ramach bieżącego
utrzymania dróg w ilości 800 ton w cenie 60 000 zł (drogi na Granicy, Podkampinosie
i w Starych Gnatowicach) oraz destruktu asfaltowego w ilości około 1000 ton w cenie
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69 495 zł (drogi w Kwiatkówku, Łazach i Kirsztajnowie) oraz kruszywa betonowego na drodze
w Łazach w cenie 17 097 zł. Zlecono również profilowanie poboczy drogi gminnej w Budkach
Żelazowskich oraz w Strojcu w kwocie 27 060 zł.
Transport publiczny
Gmina Kampinos realizuje obowiązek prowadzenia lokalnego transportu publicznego
samodzielnie oraz w ramach zlecenia na podstawie zawartych porozumień. Zlecenia te na rzecz
naszej gminy realizują Miasto Stołeczne Warszawa – linia komunikacyjna L29 relacji
Kampinos – Leszno oraz Gmina Miasto Sochaczew – linia komunikacyjna Nr 1 relacji
Kampinos – Sochaczew Energomontaż.
Samodzielnie gmina Kampinos realizuje zadania w ramach zapewnienia lokalnego transportu
zbiorowego na podstawie umowy z firmą Sanimax w zakresie trzech linii na terenie całej gminy
Kampinos.
W przeważającej większości są to przewozy dzieci i młodzieży uczącej się w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Kampinosie.
„Bilet metropolitalny” – linia L29
Od 1 września 2018 r. obowiązuje rozszerzony program Warszawa+. Korzystają na nim
zarówno mieszkańcy Warszawy, jak i kilkunastu gmin podwarszawskich, w tym Gminy
Kampinos. Porozumienia, zawarte między Warszawą a podwarszawskimi gminami zapewniają
mieszkańcom aglomeracji dostęp do największej w Polsce zintegrowanej sieci komunikacyjnej.
W ramach Warszawskiego Transportu Publicznego można bowiem podróżować, w ramach
jednego biletu: tramwajami, autobusami, metrem, pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej,
autobusowymi liniami dowozowymi typu „L”, a w ramach oferty Wspólnego Biletu ZTM-KMWKD, także pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
Gmina Kampinos wybrała opcję „Warszawa+3”, która jest najkorzystniejsza
dla mieszkańców, gdyż zawiera najwyższą dopłatę. W ofercie „Warszawa+3”  za bilet
30dniowy normalny imienny ważny w obu strefach biletowych zapłaci tylko 120 zł, o 60 zł
mniej niż dotychczas, a bilet 90dniowy normalny imienny, ważny w obu strefach będzie
kosztował 330 zł (czyli o 130 zł mniej). Różnicę w cenie pokrywa samorząd.
Bilet metropolitalny, co potwierdzają konkretne liczby, to wielka korzyść, ponieważ na
podstawie biletów nabytych w preferencyjnych cenach można podróżować nie tylko
do centrum Warszawy, lecz również do miejscowości położonych w całej metropolii.
Zachęcamy do korzystania z oferty. Szczegóły dostępne są w Urzędzie Gminy Kampinos lub
tez na stronie www.kampinos.pl, w zakładce: Komunikacja/Warszawa Plus.
Prawo do nabycia biletu metropolitalnego przysługuje mieszkańcom gminy Kampinos,
którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
Warszawa Bielany wskazując w zeznaniu podatkowym gminę Kampinos jako miejsce
zamieszkania.
Uczniowie i studenci, nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia oraz emeryci i renciści
do ukończenia 70. roku życia podróżują komunikacją z 50% zniżką na bilety. Natomiast dzieci
i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia
oraz osoby starsze, dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym
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kończą 7 lat oraz mieszkańcy Gminy po ukończeniu 70. roku życia, podróżują za darmo.
Mieszkańcom Gminy Kampinos, którzy ukończyli 65 lat przysługuje oferta specjalna, tzw.
„bilet seniora” ważny przez kolejnych 365 dni w cenie 50,00 zł (do biletu nie stosuje się innych
ulg). Oznacza to, że osoby 65+ za kwotę 50 zł mogą przemieszczać się wszystkimi środkami
komunikacji miejskiej przez cały rok.
W urzędzie gminy uruchomiony został Punkt Personalizacji Warszawskiej Karty miejskiej
czynny w dniach i godz. pracy urzędu, w którym mieszkańcy mogą wyrobić spersonalizowaną
kartę miejską.
Linia Nr 1
Obowiązujące od 2017 roku porozumienie z Miastem Sochaczew umożliwia mieszkańcom
gminy korzystanie ze wszystkich ulg i zniżek, z których mogą korzystać mieszkańcy miasta.
Dopłata z budżetu Gminy Kampinos na 2019 r. wyniosła:
• do linii L29 - 299 846,82 zł,
• do biletów WKM - 20 630,00 zł,
• do obsługi linii Nr 1 – 41 216,00 zł.
Mieszkańcy mogą korzystać również z usług prywatnych przewoźników.

Ochrona środowiska
Raport z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos wyznacza główny cel strategiczny
rozwoju Gminy tj. ograniczenie zużycia energii końcowej oraz zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń na terenie Gminy Kampinos.
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powinno polegać na ograniczaniu emisji z głównych
źródeł:
• palenisk domowych, tzw. niskiej emisji z sektora komunalnego,
• emisji liniowej z transportu.
Zapewnienie jak najlepszej jakości powietrza planuje się poprzez:
• termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
• promowanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
• stosowanie LED do oświetlenia ulicznego,
• wsparcie transportu publicznego i ekologicznego sposobu jazdy,
• gazyfikację Gminy,
• działalność administracyjną, promocyjną i edukacyjną służącą gospodarce niskoemisyjnej
w Gminie.
W Planie przedstawiono wiele działań dotyczących różnych sektorów: budynków użyteczności
publicznej, mieszkalnictwa, oświetlenia ulicznego i transportu. Większość z tych działań
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to zadania długoterminowe, a ich realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowań
zewnętrznych.
Zaproponowano działania, za realizację których odpowiedzialna jest Gmina, a także takie, które
uzależnione są od mieszkańców Gminy. Każdy z mieszkańców wykonując codzienne
czynności związane z ogrzewaniem budynków, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej,
dojazdem do pracy czy przygotowaniem posiłków może wpłynąć na końcowy rezultat
w postaci ograniczenia emisji CO2.
Realizacja zadań wyznaczonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej przyczyni się
do poprawy jakości powietrza w Gminie lub przynajmniej jego utrzymania na dotychczasowym
stosunkowo dobrym poziomie, przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego
i podwyższeniu standardów jakości życia mieszkańców.
Poprzez realizację wyznaczonych działań zakłada się osiągnięcie następujących celów
ekologicznych:
• zmniejszenie zużycia energii i paliw,
• zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych;
• utrzymywanie wysokiej jakości powietrza w Gminie poprzez minimalizację
zanieczyszczeń pochodzących z tzw. „niskiej emisji”,
• podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i akceptacji społecznej
dla prowadzonych działań ochronnych (m.in. poprzez edukację ekologiczną i zapewnienie
dostępu do informacji o środowisku).
Konieczność wykorzystywania alternatywnych źródeł energii wynika głównie z potrzeby
ograniczenia szkodliwych produktów spalania pierwotnych nośników (węgla i jego odmian)
ograniczoności źródeł kopalnych, jak również dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego poszczególnych regionów. W Gminie Kampinos istnieją odpowiednie warunki
eksploatacji odnawialnych źródeł energii bazujące na wykorzystaniu siły wiatru czy energii
słonecznej.
Odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie energetycznym gminy.
Mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, a zwłaszcza do
poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej.
Przy realizacji zadań należy pamiętać o ograniczeniach wynikających ze Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Kampinos
do których należą:
• ograniczenie rozpraszania zabudowy poprzez wskazanie terenów jej rozwoju,
• zakaz lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących obiektów uciążliwych,
tj. powodujących przekroczenia ustalonych przepisami odrębnymi standardów jakości
środowiska w granicach otuliny Parku Narodowego oraz Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, wyjątek stanowią inwestycje komunikacyjne, infrastrukturalne
i służące ochronie środowiska,
• wybieranie źródeł ciepła o niskiej zawartości siarki palnej,
• budowa infrastruktury i doprowadzenie do Gminy gazu ziemnego.
W dokumencie przewiduje się rozwój Gminy oparty o zwiększenie liczby ludności
zamieszkującej Gminę oraz rozwój gospodarki dającej mieszkańcom zatrudnienie. Taki rozwój
26

spowoduje zwiększenie konsumpcji składników w tym energii cieplej, elektrycznej oraz
wykorzystania paliw. Rozwój zrównoważony, kierujący się zasadami gospodarki
niskoemisyjnej oraz stosujący zawarte w dokumencie zalecenia, jak również realizacja
zaplanowanych działań spowodują, że do atmosfery zostanie wyemitowana mniejsza ilość
zanieczyszczeń, mimo większego zużycia energii. Wpłynie to pozytywnie na środowisko życia
mieszkańców, w tym przede wszystkim na jakość powietrza w Gminie.
W realizację postanowień PGN wpisały się następujące działania zrealizowane w 2019 r.:
• W 2019 r. długość wybudowanego gazociągu na terenie gminy Kampinos wyniosła
630,20 m, liczba przyłączy 4 sztuki. Dla porównania – w 2018 roku wybudowano 6 142,00
m gazociągu i powstały 24 przyłącza.
• Gmina zakupiła wilgotnościomierz do kontroli palenisk domowych. Zakup dofinansowany
został w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze
2019” przez Urząd Marszałkowski województwa Mazowieckiego. Wartość projektu:
4 348,08 zł, z czego dofinansowanie: 2 174,00 zł.
• zakończyła się inwestycja polegająca na termomodernizacji budynków użyteczności
publicznej w gminie Kampinos. Zadanie zostało dofinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną”, działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu
było zwiększenie efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. Zakres zadania obejmował
termomodernizację i zmianę technologii źródła ciepła dla następujących budynków:
Urzędu Gminy w Kampinosie, świetlicy środowiskowej w Łazach i Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szczytnie. Całkowita wartość projektu to 1 722 754,57 zł, w tym
dofinansowanie projektu z UE: 758 154,41 zł.
Zakres inwestycji:
Budynek Urzędu Gminy:
− wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz modernizacja c.w.u,
− wymiana kotła węglowego na gazową absorpcyjną pompę ciepła z wymiennikiem,
− ocieplenie stropodachów wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego,

− ocieplenie ścian zewnętrznych z tynkiem cienkowarstwowym
− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
− wymiana stolarki okiennej,
− wymiana drzwi
Budynek Świetlicy Środowiskowej w Łazach:
− ocieplenie stropu,
− ocieplenie ścian zewnętrznych,
− wymiana stolarki okiennej,
− modernizacja systemu grzewczego (powietrzna sprężarkowa pompa ciepła).
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Szczytno:
− modernizacja systemu grzewczego z nagrzewnic elektrycznych na powietrzne
nagrzewnice zasilane pompą ciepła,
− ocieplenie stropu poprzez,
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− ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 70,
− wymiana drzwi na nowe o wyższym współczynniku przenikania ciepła.
− Termomodernizacja wyżej wymienionych budynków pozwoliła dostosować ich
parametry techniczne do obowiązujących norm, oraz do spełnienia przez nie wymagań
dotyczących współczynnika przenikania ciepła.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos umożliwiła:
• zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię,
• zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej (koszty ogrzewania
i przygotowywania ciepłej wody użytkowej), zmniejszające wydatki budżetowe Gminy,
• oszczędność energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego,
• pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych,
• osiągnięcie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń we wszystkich obiektach,
• zwiększenie efektywności energetycznej budynków,
• zmniejszenie niskiej emisji,
• poprawę estetyki wymienionych budynków,
• zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków i wynikającą z tego zwiększoną alokację
środków na inne zadania Gminy.
Program Ochrony Środowiska
Program Ochrony Środowiska (dalej POŚ) dla Gminy Kampinos jest dokumentem
koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy. Zawiera cele
i zadania, które powinna realizować gmina jak i inne podmioty w celu ochrony środowiska
w granicach administracyjnych gminy.
Podstawowym celem sporządzania i uchwalania Programu Ochrony Środowiska jest realizacja
przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej
z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ stanowi
podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania
i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu JST.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 20212024 przyjęty został uchwałą Nr XXXVI/159/16 Rady Gminy Kampinos z 24 października
2016 r.
W dokumencie dokonano oceny aktualnego stanu środowiska na terenie Gminy Kampinos
z uwzględnieniem dziesięciu obszarów interwencji:
• ochrona klimatu i jakości powietrza,
• zagrożenia hałasem,
• pole elektromagnetyczne,
• gospodarowanie wodami,
• gospodarka wodno-ściekowa
• zasoby geologiczne,
• gleby,
• gospodarka odpadami,
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• zasoby przyrodnicze,
• zagrożenia poważnymi awariami.
W ramach programu w 2019 r. realizowano następujące działania:
• Priorytet 1. Ochrona wód i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
W zakresie niniejszego celu ekologicznego podejmowano działania zmierzające
do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi
polegające przede wszystkim na rozwoju sieci kanalizacyjnej o długości ponad 1265 bm.
Prowadzono także monitoring wód powierzchniowych i podziemnych, dzięki czemu
możliwe było bieżące śledzenie zmian. Monitorowano także jakość wody przeznaczonej
do spożycia. Podjęte działania przyczyniły się między innymi do zwiększenia liczby
mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Należy więc uznać,
że priorytet ekologiczny był w okresie sprawozdawczym realizowany.
• Priorytet 2. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu
Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos”
zrealizowany został w 2019 roku. W ramach projektu zaplanowany były prace
termomodernizacyjne dla trzech budynków: Urzędu Gminy, budynku Świetlicy
Środowiskowej w Łazach oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie.
• Priorytet 3. Ochrona powierzchni ziemi i gleb
Realizacja tego priorytetu ma na celu zapewnienie ochrony jakości gleb, dostosowanie
do wymagań standardów europejskich i krajowych, zagospodarowanie terenów
zdegradowanych i zdewastowanych oraz racjonalne wykorzystanie ziemi. Na poziomie
administracyjnym ochrona ziemi podejmowana jest przede wszystkim poprzez miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego. W 2019 roku nie uchwalono kolejnego, nowego
planu miejscowego.
• Priorytet 4. Gospodarka odpadami
W zakresie realizacji niniejszego priorytetu ekologicznego największą uwagę skupiono
na trzech aspektach:
− objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,
− sukcesywne zwiększanie ilości odpadów zbieranych selektywnie,
− demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest.
Gmina Kampinos, przy wsparciu środków zewnętrznych, eliminowała wyroby zawierające
azbest, co jest działaniem priorytetowym w POŚ.
Na ten cel pozyskano w 2019 roku dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 5 594,60 zł.
Wkład własny wynosił 13 055,00 zł.
• Priorytet 5. Ochrona przyrody i krajobrazu oraz ekologiczny model gospodarki leśnej
W zakresie tego priorytetu skupiono się przede wszystkim na utrzymaniu zieleni w Gminie
– zadanie to było realizowane jako zadanie ciągłe. Należy zaznaczyć, że ilość jak również
powierzchnia obszarów objętych ochroną nie zmieniła się, RDOŚ w Warszawie
uczestniczył w postępowaniach z zakresu strategicznych ocen oddziaływania
na środowisko oraz prowadził postępowania wynikające z przepisów ustawy o ochronie
przyrody lub ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu. Tym samym, poprzez treść
wydawanych rozstrzygnięć RDOŚ w Warszawie podejmował działania nakierowane
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•

•

na ochronę przyrody w Gminie Kampinos, a sam priorytet ekologiczny był w Gminie
realizowany.
Priorytet 6. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Celem realizacji omawianego priorytetu jest przede wszystkim polepszenie poziomu
bezpieczeństwa na terenie Gminy i okolicy w zakresie zagrożeń naturalnych
i technologicznych. Zgodnie z danymi uzyskanymi od WIOŚ w Warszawie, na terenie
Gminy nie są zlokalizowane zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii, a także zakłady zakwalifikowane do tzw. pozostałych potencjalnych
sprawców poważnych awarii. W 2019 roku nie odnotowano również poważnych awarii,
a działania skupiły się w okresie sprawozdawczym na doposażeniu jednostek OSP
znajdujących się w Gminie Kampinos.
W 2019 roku dzięki pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego udzielonej
w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych budynku użytkowanego
przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kampinosie wyremontowano posadzkę
w garażu strażnicy.
Koszt całkowity zadania 24 587,70 zł. Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego
– 12 400 zł.
Priorytet 7. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym
Realizacja tego priorytetu ma na celu zmniejszenie uciążliwości hałasowej w środowisku
i promieniowania elektromagnetycznego. Przeprowadzano w tym celu modernizacji
remonty nawierzchni dróg. Przebudowano ponad 1,42 km dróg gminnych.
W zakresie ochrony mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym Gmina
Kampinos nie realizowała działań inwestycyjnych. Monitoring pól elektromagnetycznych
realizowany był natomiast przez WIOŚ w Warszawie i nie stwierdzono zagrożenia z ich
strony.
Priorytet 8. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i energooszczędność
Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego jest jednym z istotnym
elementów zrównoważonego rozwoju, zarówno w dziedzinie energetyki jak i ekologii.
Stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii zależy od zasobów i technologii ich
przetwarzania.
W Gminie Kampinos istnieją warunki do eksploatacji "zielonej energii" bazujących
na wykorzystaniu: siły wiatru czy energii słonecznej. Działania priorytetowe w zakresie
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych koncentrowały na tworzeniu sprzyjających
warunków do jej rozwoju na terenie Gminy Kampinos.

Raport z ochrony powietrza
Obowiązek określania programów ochrony powietrza wynika z art. 91 ustawy z 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799 ze zm.). Programy ochrony
powietrza określa się dla stref, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom
dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub poziom docelowy.
Programy ochrony powietrza mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych
i poziomów docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji dla pyłu
zawieszonego PM2,5.
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Na terenie województwa mazowieckiego wyróżniamy 4 strefy: aglomeracja warszawska,
miasto Płock, miasto Radom oraz mazowiecka, obejmująca pozostały obszar województwa.
Programy ochrony powietrza określa w drodze uchwały sejmik województwa.
Działania naprawcze określone w załączniku nr 4 do uchwały Nr 99/17 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 20.06.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony
powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom
docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu.
Raport z realizacji wydawanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu
nieruchomości
W roku 2019 r. do Urzędu Gminy Kampinos wpłynęły 142 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działkach będących własnością mieszkańców gminy oraz działkach gminnych,
z czego 23 wnioskodawców wystąpiło o uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.
Raport z realizacji programu opieki nad zw ierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
W dniu 25 marca 2019 r. Uchwałą nr VI/39/19 Rada Gminy Kampinos przyjęła Program Opieki
nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt. Celem programu
jest:
• odławianie i zbieranie zwierząt bezdomnych i błąkających się na terenie gminy,
• opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,
• odnajdywanie dotychczasowych właścicieli zwierząt,
• promocję przysposobienia zwierząt,
• sterylizację albo kastrację oraz czipowanie psów,
• transport do schroniska.
Program obejmował opiekę nad wolnożyjącymi kotami poprzez dokarmianie, leczenie,
sterylizację i kastrację, usypianie ślepych miotów oraz poszukiwanie nowych właścicieli.
W ramach programu w 2019 roku udzielono opieki 42 kotom.
Przychodnia Weterynaryjna „PRO EQUI”, ul. Niepokalanowska 4, 05-085 Kampinos
prowadziła usługę wyłapywania / odławiania bezdomnych zwierząt do 31 października 2019,
a następnie od 1 listopada do końca roku 2019 usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt
świadczyła przychodnia weterynaryjna Leszno Gabinet Weterynaryjny ul. Tuwima 29. Usługa
obejmowała:
wyłapywanie,
odstawianie
do
schroniska
wysterylizowanych
i wykastrowanych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kampinos oraz całodobowy odbiór
zwierząt bezdomnych poszkodowanych w wypadkach drogowych i dostarczanie ich
do Przychodni Weterynaryjnej w Kampinosie.
W 2019 r. Gmina Kampinos miała podpisane umowy dotyczące zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom z:
• Przychodnią Weterynaryjną „PRO EQUI”, ul. Niepokalanowska 4, 05-085 Kampinos.
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Usługa obejmowała m.in. sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt, pobyt zwierzęcia
w lecznicy, leczenie, szczepienia, odrobaczenia, odpchlenia, czipowanie.
• Fundacją im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, ul. Podkowińska
2, 01-472 Warszawa, prowadzącą Schronisko Zwierząt im. Zofii i Romana Witkowskich
w Milanówku, ul. Brwinowska 48.
W 2019 roku Gmina Kampinos udzieliła opieki 28 psom, z czego:
• 10 psów zostało przetransportowanych do Fundacji im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie prowadzącej Schronisko Zwierząt im. Zofii
i Romana Witkowskich w Milanówku, z czego 6 psów schronisko przekazało do adopcji;
• do przysposobienia i domów tymczasowych przekazanych zostało 16 psów;
• jeden pies odnalazł swojego właściciela,
•
jeden został poddany eutanazji.
Na realizację Programu przeznaczono 90 000 zł wydatkowanych w następujący sposób:
Kwota
przeznaczona
Wydane
na realizację
Zakres
Sposób wydatkowania
środki
programu
40 000,00 Opieka
nad
bezdomnymi
zwierzętami w Fundacji im. 120lecia Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami
w
Polsce,
ul.
Podkowińska 2,01-472 Warszawa
prowadzącą Schronisko Zwierząt
im. Zofii i Romana Witkowskich w
Milanówku, ul. Brwinowska 48
47 000,00 Opieka
weterynaryjna
nad
zwierzętami
kierowanymi
do
schroniska dla zwierząt oraz w
przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt sprawowana
przez lekarza weterynarii Dorotę
Zalewską prowadzącą przychodnię
weterynaryjną „PRO-EQUI” z
siedzibą ul. Niepokalanowska 4, 05085 Kampinos i przychodnie
weterynaryjną Leszno Gabinet
Weterynaryjny ul. Tuwima 29
2 000,00 Opieka nad wolno żyjącymi kotami
oraz zapobieganie ich bezdomności

umowa ze schroniskiem

umowa
z przychodnią weterynaryjną

zakup karmy, udzielenie
organizacjom pozarządowym,
których statutowym celem
działania
jest
ochrona
zwierząt, pomocy polegającej
na wsparciu finansowym w
myśl przepisów ustawy z dnia
24
kwietnia
2003
r.

24 600,00 zł
(10 psów)

40893,37zł
(28 psów,
42 koty)

672,50 zł
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o
działalności
pożytku
publicznego i wolontariacie
1000,00 Opieka
nad
bezdomnymi Umowa pokrycie kosztów zwierzętami gospodarskimi
przewozu, utrzymania

Raport z gospodarki odpadami
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.) utrzymanie czystości i porządku w gminach należy
do obowiązkowych zadań własnych gminy.
Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich
utrzymania, a w szczególności:
• obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi;
• nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych
podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
• ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej
następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych oraz bioodpadów;
• tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co
najmniej takich odpadów komunalnych jak: metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania
wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane lekarstwa
i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły
i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz
odpady tekstyliów i odzieży
• prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
Akty prawa miejscowego regulujące kwestie gospodarki odpadami w gminie Kampinos:
• Uchwała Nr VIII/31/15 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Kampinos;
• Uchwała NR XLVI/199/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos.
• Uchwała nr XIV/84/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos;
• Uchwała nr XIV/85/19 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela
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•

•
•

•

nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
Uchwała NR XXXI/141/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos;
Uchwała Nr XVII/62/15 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
Uchwała nr VIII/52/19 zmieniająca Uchwałę nr XVII/62/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała Nr XIX/116/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kampinos
za 2019 rok.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( Dz. U. 2019 r. poz. 2010 ze. zm.) jednym z zdań Gminy jest
dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie zagospodarowania odpadów
komunalnych. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi Wójt Gminy sporządza
w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu udostępnieniu
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
Art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.) stanowi, iż wójt gminy sporządza analizę stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na podstawie sprawozdań złożonych przez:
• podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
• podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• podmioty zbierające odpady komunalne,
a także na podstawie:
• informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne,
• rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi,
• innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010 ze. zm.) dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 150) podmioty odbierające odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych oraz podmioty zbierające odpady komunalne przekażą wójtowi gminy roczne
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok
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2019 w terminie do 30 czerwca 2020 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
zostanie uzupełniona miesiąc po przedstawieniu przez Gminę Kampinos sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie
Marszałkowskim, to jest do dnia 30 września 2020 r.
W związku z powyższym z powodu braku na dzień 30 kwietnia 2020 r. podstawowych danych
do przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w przedmiotowym
opracowaniu przedstawiono następujące dane:
Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych –
brak danych.
Koszty
poniesione
w
związku
z
odbieraniem,
odzyskiem,
recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rodzaj kosztów
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów
komunalnych
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
Obsługa administracyjna systemu
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z
odpadami komunalnymi
Ogółem wydatki

Kwota (zł)
631 478,30
48 812,71
48 822,20
4 284,00
733 397,21

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 777 126,84 zł.
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 729 414,04.
Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. – 53 117,82 zł.
Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. – 5 405,02 zł.
Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust.
1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają zawarte indywidualne umowy na odbiór
odpadów komunalnych z podmiotami odbierającymi odpady komunalne.
Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy – brak danych
Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów
stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do
składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych – brak danych
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Podsumowanie: dochody z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły
w 2019 r. 729 414,04 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi poniesione w 2019 r. wyniosły 733 397,21 zł, w tym z tyt. odbioru
i zagospodarowania – 631 478,30 zł. Dodatkowo w roku 2020 zapłacone zostały faktury
dotyczące 2019 r. na kwotę 312 035,38 zł (kwota dotyczy usług z m-cy X-XII oraz korekt
z m-cy wcześniejszych).

Rolnictwo
Pomoc publiczna – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r.
Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym
przysługuje zwrot tegoż podatku.
Powierzchnia gruntów rolnych w gminie, na którą przysługuje zwrot podatku akcyzowego
to 4 927,1295 ha użytków rolnych. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składane były
w dwóch turach – w lutym i w sierpniu. Na 1 hektar użytków rolnych w 2019 rok przysługiwał
limit 100 litrów oleju napędowego. Dopłata do 1 litra zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju
w 2019 r. wynosiła 1 zł.
Ponadto w 2019 r wprowadzono dodatkowy limit, dla rolników, którzy posiadają
zarejestrowaną na terenie gminy, w której ubiegają się o w/w zwrot, siedzibę stada bydła.
Kwota ta stanowi iloczyn liczby 30 i średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowej
bydła.
Limit ustalany jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W 2019 r. złożono ogółem 265 wniosków. Powierzchnia zgłoszona przez producentów rolnych
we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego w 2019 r. wyniosła 2 508,6033 ha użytków
rolnych. Rolnicy udokumentowali ponadto łączną średnią liczbę dużych jednostek
przeliczeniowych bydła w wysokości 383,10. Wnioskodawcy złożyli faktury VAT
dokumentujące zakup 226 102,3320 litrów oleju napędowego. Na podstawie złożonych
wniosków wydano 265 pozytywnych decyzji. Decyzją Wojewody Mazowieckiego
na przedmiotowe zadanie została przekazana dotacja celowa w łącznej kwocie 230 624,36 zł.
Producentom rolnym zwrócono 226 102,33 zł natomiast kwota 4 522,03 zł została
wykorzystana na pokrycie kosztów postepowania w sprawie zwrotu podatku. Zwrot podatku
akcyzowego stanowi pomoc publiczną.
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Raport z realizacji szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych
w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
W 2019 r. Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem numer 97 z dnia 23.04.2019 r. powołał
na terenie gminy Kampinos Komisję ds. oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym lub
działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego.
Powołana Komisja w 2019 r. dokonała oszacowania szkód na terenie gminy Kampinos
w związku z wystąpieniem następujących niekorzystnych zjawisk atmosferycznych:
Przymrozki wiosenne
W związku z wystąpieniem w dniu 8 maja 2019 r. potwierdzonych przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej przymrozków wiosennych, powołana przez Wojewodę Mazowieckiego
zgodnie z zarządzeniem numer 97 z dnia 23.04.2019 r. Komisja szacująca szkody powstałe
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego– przymrozki wiosenne dokonała w dniach
14.06.2019 r. i 17.06.2019 r. oszacowania szkód w 14 zgłoszonych gospodarstwach.
Susza
Wiosną 2019 r. w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych
potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach na terenie
województwa mazowieckiego i w innych województwach ogłoszono stan klęski żywiołowej.
W związku z tym, iż Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem nr 97 z dnia 23 kwietnia 2019 r.
powołał na terenie gminy Kampinos Komisję ds. oszacowania szkód w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, rolnicy u których wystąpiły szkody w uprawach
mogli składać wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych przez to niekorzystne zjawisko
atmosferyczne.
Szacowanie szkód trwało od 11 lipca do 28 sierpnia 2019 r.
Do Urzędu Gminy wpłynęło 113 wniosków rolników o oszacowanie strat w produkcji rolnej.
Poniższa tabela przedstawia liczbę gospodarstw zgłoszonych przez rolników do szacowania
szkód w poszczególnych sołectwach z uwzględnieniem poziomu strat w danym gospodarstwie.
Wieś sołecka
liczba gospodarstw
Straty do 30%
Straty powyżej 30 %
w których odbyło
w gospodarstwie
w gospodarstwie
się szacowanie
rolnym
rolnym
Granica
Kampinos
Kampinos A
Kwiatkówek
Prusy
Wola Pasikońska
Łazy
Pasikonie
Podkampinos

11
3
7
4
14
2
8
10

5
0
2
2
6
3
4

6
3
5
2
8
2
5
6
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Strzyżew
Strojec/Rzęszyce
Budki Żelazowskie
Gnatowice Stare
Grabnik
Skarbikowo
Wiejca
Komorów
Szczytno
Józefów/Koszówka
Pindal/Kirsztajnów
Zawady
RAZEM

6
3
1
1
1
5
15
2
12
1
3
4
113

1
1
1
3
5
1
6
2
2
44

5
2
1
1
2
10
1
6
1
1
2
69

Na terenie gminy Kampinos było 8 gospodarstw, dla których został przygotowany protokół
łączony, ponieważ oprócz szkód wyrządzonych przez przymrozki wiosenne, wystąpiły w nich
szkody wyrządzone przez suszę.
Ponadto, wśród 113 wnioskodawców zgłaszających szkody wyrządzone przez suszę było
13 rolników, którzy posiadają siedzibę swojego gospodarstwa w innych gminach, a w gminie
Kampinos posiadają uprawy tylko częściowo.
Szkody łowieckie
Na początku 2019 r. do Urzędu Gminy w Kampinosie wpłynął 1 pisemny wniosek/zgłoszenie
o oszacowanie szkód łowieckich.
Lp. data zgłoszenia miejscowość
obwód
gatunek zwierzyny która
szkody
łowiecki
wyrządziła szkody
1/2018 29.03.2019
Kirsztajnów
363-Struga
dzik
Wniosek został przekazany do Koła Łowieckiego Struga celem rozpatrzenia.

Oświata i edukacja
Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki
w szkołach lub placówkach o których mowa w art. 10 ustawy prawo oświatowe
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i placówek wymaga właściwej
organizacji, zarówno funkcji nadzorczych jak i roli służebnej, związanej z realizacją
obowiązków określonych w ustawie prawo oświatowe. Organ prowadzący szkołę lub
placówkę odpowiada za jej działalność.
Wójt wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę lub placówkę, w tym
w szczególności:
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•

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;
• nadzór nad wykonywaniem remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych
w tym zakresie;
• zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym
w zakresie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.),
a także obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
• wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych,
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych (zgodnie
z zapotrzebowaniem i na wniosek dyrektora placówki) ;
• wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora
szkoły.
Wójt sprawuje nadzór nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych
i administracyjnych. Nadzorowi w szczególności podlega:
• prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi
oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł,
a także gospodarowania mieniem;
• przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników i uczniów;
• przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki.
Ponadto, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy prawo oświatowe Wójt jest zwierzchnikiem
dla dyrektora placówki.
Subwencja ogólna a wydatki na oświatę
Subwencja jest to bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana przez państwo dla gminy w celu
wsparcia jej działalności.
Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem zadań związanych
z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych
i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz zadań
związanych z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego.
Wykres zamieszczony poniżej tabeli obrazuje wysokość dotacji i wydatków całkowitych
na utrzymanie oświaty (dane na 2020 rok są to dane szacunkowe). Zaobserwować można, że
w ostatnich latach zwiększa się udział środków własnych (z budżetu gminy Kampinos), które
samorząd musi dokładać aby pokryć koszty utrzymania Zespołu. Niepokojące jest to, że
z każdym rokiem zmniejsza się liczba uczniów objętych subwencją (kursywą zaznaczono
łączną liczbę uczniów z dziećmi 6 letnimi które zostały objęte subwencją od 2017 r.).
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Liczba uczniów Zespołu objętych subwencją
437
415
413
437
460 (z czego 56 uczniów zerówki)
450 (z czego 42 uczniów zerówki)
407 (z czego 47 uczniów zerówki)
375 (z czego 27 uczniów zerówki)

Rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

8000000
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Subwencja oświatowa (zł)
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2020*

Całkowite wydatki poniesione przez Gminę (zł)

*dane z projektu uchwały budżetowej i danych z ministerstwa

W 2019 roku Gmina Kampinos otrzymała subwencję oświatową w kwocie 3 805 470,00 zł,
z kolei inne dochody pozyskane na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania
wyniosły 542 813,61 zł, w tym m.in. dotacja przedszkolna, opłaty za wyżywienie i przedszkole.
Z kolei całkowite wydatki poniesione przez gminę to 6 702 269,91 zł. Ze środków własnych
gminy trzeba było dołożyć 2 353 986,30 zł, aby całkowicie pokryć koszty związane
z wydatkami na oświatę i wychowanie.
Wynagrodzenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy określa wysokość wynagrodzenia nauczycieli w związku z uzyskanym
stopniem awansu zawodowego.
W 2019 r. łącznie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi wydano 3 754 977,62 zł. Wynagrodzenia
osobowe pracowników obsługi wyniosły 926 970,67 zł. Dla porównania w 2018 roku kwoty
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przeznaczone na wynagrodzenia
i 639 058,80 zł (obsługa).

wynosiły odpowiednio

3 231 565,00 zł (nauczyciele)

Poniższa grafika obrazuje wysokość wydatkowanych środków na wynagrodzenia w podziale
na nauczycieli przedszkola, szkoły i pracowników niepedagogicznych w 2019 roku.
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Od dnia 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenia zasadnicze (brutto) zgodnie z Rozporządzeniem
kształtowały się na następującym poziomie za etat (18 godzin):
• nauczyciel dyplomowany – 3 483,00 zł,
• nauczyciel mianowany – 2 965,00 zł,
• nauczyciel kontraktowy – 2 611,00 zł,
• nauczyciel stażysta- 2 538,00 zł.
Wynagrodzenie nauczycieli w 2019 r. uległo zmianie. Od dnia 1 września 2019 r. zgodnie
z Rozporządzeniem kształtowało się na następującym poziomie:
• nauczyciel dyplomowany – 3 817,00 zł,
• nauczyciel mianowany – 3 250,00 zł,
• nauczyciel kontraktowy – 2 862,00 zł,
• nauczyciel stażysta- 2 782,00 zł.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela wynagrodzenie
nauczycieli składa się z: wynagrodzenia zasadniczego, dodatków (za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego) oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw.
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Uchwała Rady Gminy Kampinos Nr XXXVIII/165/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. (ze zm.)
w sprawie, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków określa również wysokość dodatków dla nauczycieli,
które kształtują się na następującym poziomie:
• funkcyjny dla dyrektora Zespołu: 500,00 zł – 1700,00 zł,
• funkcyjny dla wicedyrektora ds. przedszkola: 250,00 zł - 500,00 zł,
• funkcyjny dla wicedyrektora ds. szkoły podstawowej: 400,00 zł - 600,00 zł,
• motywacyjny dla dyrektora Zespołu: do 35% wynagrodzenia zasadniczego,
• motywacyjny dla nauczyciela: do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
• za pełnienie funkcji opiekuna stażu 50,00 zł – 80,00 zł,
• za wychowawstwo w przedszkolu: 50,00 zł - 80,00 zł, w szkole podstawowej: 50,00 zł 100,00 zł.
Ponadto z godnie z art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym
do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia
zasadniczego. Nauczyciele zatrudnieni w ZSP z OI w Kampinosie uprawnieni są do takiego
dodatku.
Średnie wynagrodzenie (brutto) jakie osiągnęli nauczyciele zatrudnieni w ZSP w Kampinosie
w 2019 r., z podziałem na stopnie awansu przedstawia poniższy wykres.
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Dane opracowano na podstawie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w oparciu o kwoty bazowe.
Organizacja pracy placówek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji
przedszkolnej
W 2019 r. działalność edukacyjną na terenie Gminy Kampinos prowadził Zespół SzkolnoPrzedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w skład którego wchodzą: Przedszkole oraz Szkoła
Podstawowa wraz z włączonymi oddziałami gimnazjalnymi.
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Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/239/2017 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie z dniem
1 września 2019 r. przestały istnieć oddziały gimnazjalne.
Przedstawione dane zawierają informację z dwóch okresów od stycznia do sierpnia
i od września do grudnia 2019 r. i są to dane w oparciu o arkusz organizacji z roku szkolnego
2018/2019 i 2019/2020.

I-VIII
IX-XII

Kadra pedagogiczna
W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, ich
wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia.
Dobór odpowiedniej kadry pedagogicznej to rola dyrektora placówki.
Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący
organizacji roku, 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
w rozporządzeniu /ramowe plany nauczania/ przez Ministra Edukacji Narodowej liczbą godzin
dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania.
Poniższe zestawienie zawiera wykaz nauczycieli zatrudnionych w Zespole w podziale
na stopnie awansu zawodowego.
Nauczyciele zatrudnieni w roku 2019
Stopień awansu
Dyplomowany
Mianowany
Kontraktowy
Stażysta i pozostali
Razem

styczeń-sierpień
27
12
16
5
60

wrzesień-październik
29
13
15
5
62
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Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku 2019 wrzesień-grudzień
Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku 2019 styczeń-sierpień

Awans zawodowy
Zgodnie z regulacjami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, postępowanie
egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego przeprowadza organ prowadzący
szkołę.
W 2019 r. nie odbyły się postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.
Kadra kierownicza
Wójt jest zwierzchnikiem dla dyrektora szkoły, powierza stanowisko dyrektora placówki oraz
odwołuje z tego stanowiska.
Od dnia 1 września 2018 r. stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego sprawuje
Pani Renata Zakowana.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Ważnym warunkiem funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry pedagogicznej.
Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania na 2019 r. zgodnie z wymogami prawa
i potrzebami poniesiono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W ramach
wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektor Zespołu miał
możliwość organizowania różnych form doskonalenia i dokształcania nauczycieli.
Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 16 821,61 zł.
Nauczyciele licznie uczestniczyli w różnych pozaszkolnych formach doskonalenia (kursy,
konferencje metodyczne i szkoleniowe, studia podyplomowe) oraz szkoleniowe rady
pedagogiczne
Zgodnie z podjęta Uchwałą Nr V/38/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lutego 2019 roku
w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli dofinansowanie do podjętych studiów wyniosło 1 600,00 zł.
W 2019 r. nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacji w zakresie następujących specjalności
kończąc studia podyplomowe w zakresie:
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• matematyki,
• geografii w szkole,
• edukacja dla bezpieczeństwa,
• neurologopedii.
Nauczyciele i pedagodzy pracujący w Zespole Szkolno-Przedszkolnego posiadali pełne
kwalifikacje do zajmowanych stanowisk.
Wielu nauczycieli brało udział w szkoleniach, cały czas doskonali się i podnosi swoje
kwalifikacje.
Dowożenie uczniów do szkół i placówek
Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu
do placówek oświatowych przez gminę określone zostały przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe. Artykuł 32 ust. 5 i 6 opisuje dowóz dzieci przedszkolnych, natomiast artykuł
39 ust. 2, 3, 4 i 5 dotyczy dowozu dzieci i młodzieży szkolnej. Przepisy w sposób szczegółowy
regulują kwestie związane z odległością z domu do szkoły, sposób organizacji dowozu oraz
zapewnienia opieki w czasie dowozu uczniów.
Z dowożenia w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. korzystało 265 uczniów Zespołu.
Natomiast w okresie od września do grudnia łącznie 243 uczniów całego Zespołu.
Łącznie na to zadanie Gmina wydała 245 855,10 zł.
Zadaniem gminy, wynikającym z wyżej wymienionych artykułów ustawy, było również
dowożenie 5 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Lesznie. Na to zadanie Gmina wydała 8 558,29 zł.
Ponadto ponoszone są koszty dowożenia przez rodziców ucznia niepełnosprawnego
do przedszkola. Koszty poniesione przez Gminę w tym zakresie wyniosły 7 763,54 zł.
Z dowozów korzystało bardzo wielu uczniów pomimo, iż nie spełniali oni warunków
wymagalnych w odległości z miejsca zamieszkania do szkoły (3 lub 4 km). Mając jednak na
uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo, oraz fakt, iż w autobusach szkolnych sprawowana
jest fachowa opieka gmina starała się, aby jak największa liczba dzieci korzystała z dowozów.
Wyżywienie
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym funkcjonuje kuchnia i stołówka. Szczegóły organizowania
i zasady ich działania określa art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Wydatki związane z wyżywieniem w przedszkolu wyniosły 106 493,74 zł, natomiast w szkole
147 193,14 zł.
Średnia liczba wydanych posiłków w 2019 roku
od stycznia do lipca od września do grudnia
Przedszkole (śniadanie, dwudaniowa
135
134
obiad, podwieczorek)
Szkoła- zupy
115
97
Szkoła-II danie
246
250
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Udzielanie pomocy w zakresie dożywiania to zadanie własne gminy realizowane zgodnie
z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zadanie to realizowane jest przez
Ośrodki Pomocy Społecznej. Jednym z kryteriów udzielenia pomocy w postaci bezpłatnego
obiadu jest dochód na członka rodziny. Ogółem z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało
22 uczniów.
od stycznia do lipca
od września do grudnia
Szkoła Podstawowa
16
9
Przedszkole
3
5
Posiłki finansowane były przez dwa Ośrodki Pomocy Społecznej z Kampinosu i z Leszna.
Stypendia i zasiłki
Zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie gminy
wynikają z ustawy o systemie oświaty (rozdział 8a). Uszczegółowieniem zapisów ustawy jest
Uchwała Nr L/219/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 lipca 2017 r. wraz z załącznikiem
w postaci Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Kampinos.
Pomoc materialna może być udzielona uczniom w formie stypendium szkolnego lub zasiłku
szkolnego (sytuacja losowa).
W okresie od stycznia do czerwca przyznano 11 stypendiów na kwotę 3 892,00 zł.
Natomiast w okresie od lipca do grudnia przyznano 7 stypendiów na kwotę 4 495,00 zł
Środki finansowe na ten cel Gmina otrzymuje w formie dotacji celowej, angażując także wkład
własny w wysokości minimum 20%.
Łączna kwota na ten cel wyniosła 8 387,00 zł.
Wsparcie procesu dydaktyczno-wychowawczego
Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe oprócz podstawowych form działalności
dydaktyczno-wychowawczej powinny być prowadzone również dodatkowe zajęcia
edukacyjne, do których zaliczyć można m.in. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż
język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęcia
rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
Szkoły mają obowiązek udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizować ją
na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zgodnie z § 6 pomoc
psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole jest udzielana między innymi w formie:
zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
Również Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek odnosi się do zajęć wyrównawczych i zajęć rozwijających
zainteresowania. Część II pkt 5 załącznika do rozporządzenia – "Szkoła lub placówka
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wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. W szkole lub
placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia
się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów
wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy.
Działalność edukacyjna oraz wychowawczo-opiekuńcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
wspierana jest dodatkowymi godzinami, które można podzielić na następujące kategorie zajęć
z uczniami/wychowankami:
• opieka świetlicowa;
• praca biblioteki szkolnej;
• praca pedagoga szkolnego w szkole podstawowej;
• praca psychologa w Zespole;
• dodatkowe zajęcia i czynności wspomagające naukę i rozwój uczniów/wychowanków,
np. reedukacyjne, logopedyczne, rozwijające umiejętności szkolne, przygotowujące
do egzaminów zewnętrznych;
• zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania oraz poszerzające wiedzę
przedmiotową: koła zainteresowań, teatralne;
• godziny doradztwa zawodowego.
Godziny wsparcia wynikające z arkusza organizacyjnego na
i 2019/2020 przedstawia poniższa tabela.
Rodzaj zajęć
Liczba godzin
w okresie od
stycznia do sierpnia
świetlica
72,5 h
biblioteka
30 h
pedagog szkolny
22 h
psycholog
11 h
logopedia
przedszkole-15 h
szkoła-20 h
rewalidacja
przedszkole-6 h
szkoła-20 h
reedukacja
szkoła-20 h
terapia pedagogiczna
terapia SI
terapia ręki
gimnastyka korekcyjna
koło ekologiczne
2h
koło teatralne
2h
zajęcia umuzykalniające (rytmika)
3h
przedszkolu

rok szkolny 2018/2019
Liczba godzin
w okresie od
września do grudnia
73 h
30 h
22 h
11 h
przedszkole- 15 h
szkoła- 20 h
przedszkole- 4 h
szkoła- 14 h
szkoła- 20 h
przedszkole -1 h
przedszkole - 1 h
przedszkole - 2 h
przedszkole - 1 h
2h
2h
3h

47

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym wprowadzony jest w Szkole Podstawowej od klasy IV
drugi nieobowiązkowy język obcy, w całości opłacany ze środków budżetowych Gminy
Kampinos. Jest to język niemiecki zatwierdzony w arkuszu w okresie od stycznia do czerwca
w liczbie 26 godzin i w okresie od września do grudnia w liczbie 14 godzin tygodniowo dla
klas IV-VI. Zajęcia z języka niemieckiego zostały podzielone ze względu na grupy
zaawansowania i są prowadzone w grupach.
Integracja
Organizacja szkół i przedszkoli obejmuje w gminie Kampinos również działania na rzecz
uczniów
niepełnosprawnych.
Proces
integracji
polega
na
umożliwianiu
uczniom/wychowankom zdrowym i niepełnosprawnym wspólnego uczęszczania do jednej
klasy/oddziału. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 2019 r. funkcjonowały 3 klasy
integracyjne. Uczęszczało do nich 6 dzieci o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności.
W klasach zatrudnionych było 3 nauczycieli wspomagających proces dydaktycznowychowawczy.
Od września 2019 r. powstała w przedszkolu grupa integracyjna licząca 15 uczniów
ze wsparciem nauczyciela wspomagającego.
W oddziałach integracyjnych, zgodnie z przepisami prawa, ogólna liczba uczniów w oddziale
nie może przekraczać 20 oraz nie może być więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.
Dla wszystkich uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności przyznawane
są również dodatkowe godziny zajęć jak rewalidacja, reedukacja, logopedia, terapia ręki,
terapia pedagogiczna, terapia SI, gimnastyka korekcyjna.
Wydatki w tym zakresie specjalnej organizacji nauki wyniosły 300 457,52 zł dla całego
Zespołu.
Inwestycje
Wypełniając zadania organu prowadzącego określone w art. 10 ust. 1 pkt. 1 - 3 Ustawy Prawo
oświatowe (zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki a także wykonywanie remontów
obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie), w 2019 r. zrealizowano niżej
wymienione zadania.
• Utworzenie i wyposażenie Sali Terapeutycznej:
- zakup klatka KSI 9 648,00 zł;
- zakup tablicy ceramicznej z nagrywarką 3 792,00 zł;
- zakup projektora EPSON 3 549,00 zł;
- zakup laptopa 1 899,00 zł.
• Doposażenie placu zabaw – helikopter ze ślizgiem 12 000,00 zł;
• Zakup pomocy dydaktycznych 22 752, 10 zł;
Łączny koszt powyższych działań - 53 640,10 zł.
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Ponadto, wykonano prace remontowe i inwestycyjne w zakresie:
• Montaż i uruchomienie automatyki w kotłowni - 54 981,00 zł;
• Naprawa lamp oświetleniowych 3 849,96 zł;
• Remont kominów i instalacji odgromowej 54 882,60 zł;
• Remont pomieszczeń 61 540,11 zł;
• Remont/wymiana wziernika oraz bloku izolacyjnego w drzwiach kotłowych 2 747,82 zł;
• Naprawa i konserwacja kserokopiarki 3 510,84 zł;
• Serwis hydrantów 442,80 zł.
Prace remontowe – łączny koszt 181 955,13 zł.
Razem na powyższe zadania (doposażenie, remonty i inwestycje) wydano 235 595,23 zł.
Młodzieżowa Rada Gminy Kampinos
Dnia 5 kwietnia 2019 r. odbyła się Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos,
w której uczestniczyli wszyscy Radni. Młodzież obradowała zgodnie z porządkiem obrad.
Dyskutowano na temat zagospodarowania terenu za szkołą obok boiska Orlik, debatowano nad
pomysłami urozmaicenia oferty spędzania czasu w parku (streetworkpark), omawiano bieżące
problemy szkolne. Szczegółowej analizie poddano opracowany przez opiekuna Regulamin na
logo Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos.
We wrześniu 2019 r. Młodzieżowa Rada Gminy Kampinos ogłosiła w szkole konkurs
na LOGO.
Dnia 24 października odbyły się wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Gminy.
W wyborach uzupełniających uczestniczyło 132 uczniów naszej szkoły, będących
mieszkańcami gminy Kampinos. O mandat radnego walczyło 20 kandydatów na poziomie klas
IV,V,VII i VIII. Nowymi radnymi zostało 7 uczniów szkoły.
W dniu 26 listopada 2019 r. odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos
z udziałem nowo wybranych Radnych i Wójta Gminy Kampinos. Radę rozpoczęto uroczystym
ślubowaniem nowych radnych. Młodzi radni ślubowali godnie i rzetelnie pełnić funkcję
Radnego.
W dniu 18 grudnia 2019 r. radni wraz z opiekunem uczestniczyli w XVII sesji Rady Gminy
Kampinos, na której zostali przedstawieni Radnym Gminy. Podczas sesji zostały wręczone
nagrody w konkursie na LOGO MRGK. Zwycięskie LOGO zostało zaprezentowane Radnym
Gminy Kampinos i umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce Młodzieżowa Rada
Gminy Kampinos.

Polityka Społeczna
Celem polityki społecznej jest zaspokajanie podstawowych potrzeb, zarówno poszczególnych
osób, jak i całej społeczności. Realizowane jest to poprzez podejmowanie szeregu działań
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wspierających i opiekuńczych, a także tworzenie warunków życia oraz stosunków
międzyludzkich, które sprzyjają rozwojowi społecznemu. Polityka społeczna ma na celu:
• zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego – poprzez stworzenie źródeł dochodów
i świadczenie niezbędnych usług w sytuacjach, których jest to konieczne;
• tworzenie równych szans rozwoju ludziom, wspieranie młodego pokolenia;
• zapewnienie stabilizacji życiowej ludzi;
• wspieranie wartości rodzinnych, więzi emocjonalnych i uczuciowych pomiędzy członkami
tej najmniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina.
Dokumentem łączącym zadania w dziedzinie pomocy społecznej dla mieszkańców jest
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 (dalej
GSRPS) Ustawodawca dokonał podziału zadań pomocy społecznej na zadania własne gminy
o charakterze obowiązkowym, które wynikają wprost z art. 17 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004
roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1507), a jednym z nich jest sporządzenie
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Rada Gminy Kampinos na mocy
uchwały Nr XLIX/214/14 z dnia 12 marca 2014 roku przyjęła GSRPS.
W Strategii założono cele strategiczne główne na lata 2014-2020:
• Rozwój systemu wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem rodzin
dysfunkcyjnych.
• Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
• Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Kampinos.
W 2019 roku realizowano na bieżąco wszystkie cele strategiczne, z większym naciskiem
na pomoc rodzinom wielodzietnym, z wielowymiarowymi problemami dotyczącymi m.in.
ubóstwa, choroby długotrwałej, niepełnosprawności (w tym dzieci) oraz problemów
wychowawczych.
Podstawowymi zadaniami realizowanymi w gminie było wsparcie tej grupy świadczeniami
poprzez prowadzenie i utrzymanie głównie zasobów instytucjonalnych, wsparcia materialnego
i finansowego, pracy socjalnej oraz poradnictwa.
Zasoby instytucjonalne:
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie, ul. Szkolna 2 A, 05 – 085 Kampinos,
• Placówka wsparcia dziennego: Świetlica Środowiskowa „Lipa” z Oddziałami
Specjalistycznymi w Łazach, Łazy 40 A, 05 – 085 Kampinos – placówka przeznaczona dla
60 dzieci.
Powody trudnej sytuacji życiowej rodzin
Ubóstwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba

Ilość
osób
78
1
40
41
49
39
50

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
Narkomania
Zdarzenia losowe
Sytuacja kryzysowa
Klęska żywiołowa lub ekologiczna
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3
32
1
4
10
0
0

Wsparcie materialne i finansowe 2019 rok, zgodnie ze złożonymi wnioskami:
• Realizacja świadczeń z ustawy o pomocy społecznej – 232 osoby;
• Realizacja zadań z ustawy o dodatkach mieszkaniowych – 1 osoba;
• Realizacja zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 191 rodziny;
• Realizacja zadań z ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów – 18 rodzin;
• Realizacja zadań z ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej – 15 osób;
• Realizacja zadań z ustawy ,,Za życiem” – 0 osób;
• Realizacja zadań z ustawy „Karta Dużej Rodziny” – dotychczas wydano 411 kart;
• Realizacja zadań z ustawy „ O pomocy państwa w wychowaniu dzieci” (500+) – 490
rodzin;
• Inne typu: Program Rządowy.,, Dobry start’ – 561 osób, Program „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” –141 rodzin, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – 190 osób.
Praca socjalna, poradnictwo i interwencja
Praca socjalna polega na bezpośredniej współpracy z człowiekiem uwikłanym w różnorodne
problemy, umożliwia przezwyciężenie ich, poprzez działania wspierające i kierunkujące.
W 2019 roku pracą socjalną objęto 114 rodzin.
Formą wsparcia adresowaną do mieszkańców gminy, szczególnie zagrożoną różnorodnymi
problemami była działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (dalej PIK).
W ramach poradnictwa świadczono usługi, których udzielono w ilości:
• psychologiczne – 58 konsultacje;
• poradnictwo rodzinne – 162 konsultacje;
• poradnictwo ds. uzależnień – 162 konsultacje.
W ramach formy wsparcia dla rodziców mających problemy wychowawcze kontynuowano
cykl „Warsztatów dla rodziców”, obejmujące następującą tematykę:
• obowiązków rodziców;
• relacji w rodzinie;
• więzi rodzinnych;
• problemów rozwojowych dzieci i młodzieży;
• ustalanie granic w wychowaniu;
• odpowiednia komunikacja;
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•

aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Cele warsztatów:
• doskonalenie prawidłowych relacji rodzic – dziecko oraz dziecko – rodzic;
• podtrzymywanie pozytywnych postaw rodzicielskich;
• zmniejszenie poczucia rodzicielskiej bezradności;
• pogłębienie świadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod
wychowawczych;
• ułatwienie zakwestionowania niektórych istniejących stereotypów i mitów odnośnie
wychowania;
• odkrywanie w sobie potencjału rodzicielskiego;
• integracja z innymi rodzicami.
Uzyskano następujące efekty:
• wzrost umiejętności rodzicielskich;
• poprawa relacji na płaszczyźnie rodzic – dziecko, dziecko – rodzic;
• podniesienie samooceny rodzicielskiej;
• umiejętność radzenia sobie z problemami rodzinnymi;
• pogłębienie wiedzy z zakresu wychowania dzieci;
• poprawa komunikacji;
• nabycie umiejętności słuchania własnego dziecka;
• uświadomienie sobie „ja jako rodzic”
• nabycie umiejętności pracy w grupie.
Dużym atutem PIK jest możliwość bezpłatnego korzystania z tej formy pomocy
dla mieszkańców Gminy Kampinos, a w szczególności osób potrzebujących, kierowanych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Interwencja kryzysowa
Interwencja kryzysowa jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie
terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo
ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania.
Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej
dezorganizacji.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej to forma sprawozdania. Zawiera informację zbiorczą
o sytuacji demograficznej i społecznej oraz o systemie wsparcia osób zagrożonych
i wykluczonych społecznie w Gminie Kampinos. To także analiza zasobów instytucjonalnych
oraz kadrowych pomocy społecznej w gminie. OZPS przedstawia dane na temat środków
finansowych przeznaczanych na wydatki w pomocy społecznej z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego oraz dane na temat współpracy jednostek samorządu terytorialnego
z organizacjami pozarządowymi.
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Przygotowywana jest corocznie i przekazywana do Mazowieckiego Centrum Polityki
Społecznej w celu określania kierunków działalności i rozwoju dla Województwa
Mazowieckiego.
Najważniejsze dane pokazujące rozwój i działalność sektora pomocy społecznej w gminie
Kampinos przedstawia poniższa tabela, w aspekcie realizacji Oceny Zasobów Pomocy
Społecznej w latach 2017 - 2019.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
2017 rok
2018 rok
2019 rok
Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej
4 814 947,70 zł 4 896 266,70 zł 5 938 829,98 zł
Ilość klientów korzystających z
259
267
224
pomocy społecznej
Kwota świadczeń z pomocy społecznej
450 465,43 zł
472 092,25 zł
474 789,48 zł
Liczba
osób
korzystająca
świadczenia wychowawczego

ze

1 029

886

874

Kwota świadczeń
2 654 440,00 zł 2 581 143,00 zł 3 612 271, 10 zł
Liczba osób korzystająca z zasiłków
392
348
303
rodzinnych wraz z dodatkami
Kwota świadczeń
Zasoby
instytucjonalne
pomocy
społecznej
Zasoby kadrowe pomocy społecznej
(OPS) w przeliczeniu na etaty
Ilość nowych zadań w pomocy
społecznej
Liczba osób którym wypłacono
świadczenie "Dobry Start”

526 686,43 zł
2

470 812,31 zł
2

407 657,39 zł
2

5,5

5,5

5,5

2

2

0

0

555

561

Kwota świadczeń
Liczba osób otrzymująca świadczenie
opiekuńcze

0,00 zł
65

166 500,00 zł
66

168 300,00 zł
72

379 790,00 zł

388 846,00 zł

433 125,00 zł

11

10

12

99 744,00 zł
26

94 967,00 zł
25

62 601,00 zł
24

131 100,00 zł

130 700, 00 zł

112 100,00 zł

Kwota świadczeń opiekuńczych
Liczba osób otrzymująca świadczenie
Kwota świadczeń rodzicielskich
Liczba osób otrzymująca świadczenie
z Funduszu Alimentacyjnego
Kwota świadczeń
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Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2020 w Gminie Kampinos
Gminny Program Wspierania Rodziny został opracowany w związku z obowiązującą
od 1 stycznia 2012 r. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 998). Program powstał w oparciu o aktualne dane społecznodemograficzne, oraz przeanalizowane lokalne problemy społeczne ze szczególnym
uwzględnieniem diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem.
Program jest ukierunkowany przede wszystkim na problemy:
• rodzin niepełnych,
• rodzin w sytuacjach kryzysowych wynikających z problemów, takich jak: alkoholizm,
przemoc,
• bezradności w sprawach wychowawczo-opiekuńczych rodzin,
• ubóstwa traktowanego, jako skutek niepodejmowania pracy oraz niskiej aktywizacji
i bierności życiowej.
Trudne warunki materialne, nierozwiązane problemy, niedostatki w zakresie spełnianej przez
rodzinę funkcji opiekuńczej, niewydolność wychowawcza, występowanie chorób
długotrwałych i niepełnosprawności, ograniczenia w zaspokajaniu wielu potrzeb, rozpad
rodziny, zrywanie się więzi rodzinnych i zanikanie poczucia odpowiedzialności, narastanie
sytuacji konfliktowych to źródła wielu zjawisk negatywnych, które wymagają ingerencji
z zewnątrz. Współczesnej rodzinie potrzebna jest pomoc wielostronna, dlatego należy
angażować wszystkie siły i środki społeczne.
Sprawowanie władzy rodzicielskiej polega głównie na opiece i wychowaniu dziecka oraz
dbałości o jego prawidłowy rozwój, ochronę zdrowia, umożliwienie edukacji oraz rozwijanie
pasji i talentów.
W sytuacji, gdy przez patologię w środowisku rodzinnym, nieudolność wychowawczą
rodziców bądź pozostawanie w sytuacji kryzysowej, dobro to jest zagrożone, dziecko powinno
być chronione przez władze publiczne.
Wspieranie rodzin będących w potrzebie wymaga wieloaspektowego podejścia, a przede
wszystkim systemowego zaangażowania się wszystkich podmiotów zajmujących się
bezpośrednio, czy tez pośrednio tą pomocą.
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
• pracy z rodziną;
• pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
W roku 2019 na terenie Gminy Kampinos Asystent Rodziny wykonał pracę u 5 rodzin. Na ten
cel przeznaczono kwotę 12 535,90 zł. Wynagrodzenie asystenta rodziny było dofinansowane
z realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019 ” (kwota
dotacji 1764,00 zł) oraz środków własnych.
W roku 2019 z terenu Gminy Kampinos w Domu Dziecka przebywało 3 dzieci – koszt pobytu
50 688,81 zł. Rodziny zastępcze, u których przebywało 7 dzieci – koszt 27 540,52 zł.
Świetlica Środowiskowa „Lipa” z Oddziałami Specjalistycznymi w Łazach
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W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej prowadzona jest na terenie Gminy Kampinos placówka wsparcia dziennego –
Świetlica środowiskowa „Lipa” z Oddziałami Specjalistycznymi w Łazach (filia Kampinos).
Program Świetlicy Środowiskowej został opracowany z myślą o prowadzeniu zajęć z dziećmi,
które wymagają szczególnej opieki ze względu na ich trudną sytuację rodzinną (dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, zaniedbane wychowawczo, bez wsparcia ze strony rodziców i opiekunów).
Zadaniem programu jest wszechstronny rozwój osobowości dzieci, korekta dysfunkcyjnych
postaw i zachowań oraz świadome i aktywne przygotowanie do dalszej nauki szkolnej.
Działalność placówki oparta jest o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Jednym z założeń tej ustawy jest stworzenie systemu pomocy
rodzinom, które przeżywają trudności – do realizacji tego zadania zobowiązane są gminy.
Wspieraniu rodziny służyć mają różne działania – jednym z nich jest organizacja placówek
wsparcia dziennego np. w ramach zadania zleconego przez Gminę stowarzyszeniom. Ustawa
stanowi, że „w celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką
i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego”. Placówki wsparcia dziennego organizują
rozmaite zajęcia – sportowe, rekreacyjne, kulturalne, pomagają w nauce, rozwijają
zainteresowania.
Podstawowym zadaniem jest zapewnienie kompleksowej wielospecjalistycznej pomocy
dzieciom i młodzieży w wieku 6 -15 lat, a pośrednio także ich rodzicom poprzez prowadzenie
świetlicy środowiskowej.
W roku 2019 Stowarzyszenie „Razem” prowadzące Świetlicę Środowiskową otrzymało na ten
cel dotację z Urzędu Gminy w wysokości 30 000,00 zł. Dodatkowo na potrzeby świetlic Gmina
użyczyła lokale, z budżetu gminy pokrywano również koszty energii elektrycznej, gazu,
artykułów spożywczych, materiałów do zajęć oraz wynagrodzenia trenerów do zajęć.
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania (dalej GPRPA) na 2019 rok stanowi strategię
lokalną w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych
wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Został on przyjęty Uchwałą Rady Gminy
Nr III/17/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kampinos na 2019 rok ma charakter dokumentu
rocznego. Planowane działania opierają się na podstawach finansowych określonych
w przyjętym na dany rok budżecie Gminy Kampinos oraz istniejącej infrastrukturze organizacji
i podmiotów, które w okresie realizacji programu są w stanie zapewnić realizację przyjętych
zadań.
Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających
z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych substancji psychoaktywnych
poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy oraz koordynowanie
działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
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W 2019 roku GKRPA realizowała zadania zawarte w Programie, które obejmowały:
• inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
• opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych pod
względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit
i lokalizacja punktów, w których sprzedawane są i podawane napoje alkoholowe);
• kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych
• organizowanie wsparcia, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i innych środków psychoaktywnych;
• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
• kierowanie osób uzależnionych na badania do biegłego psychiatry i psychologa w celu
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia;
• przygotowanie i przekazanie do sądu dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawie
podjęcia leczenia wraz z opinią od biegłych;
• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
• podejmowanie interwencji, w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości (np.: sprzedaż alkoholu nieletnim, nietrzeźwym itp.) oraz występowanie
przed sądem.
Działalność informacyjna
Uczniowie z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi uczestniczyli
w następujących warsztatach profilaktycznych: „Krzywdy doznać, czy krzywdę wyrządzić; Co
gorsze?”.
Na bieżąco, w ciągu całego roku, rozprowadzane były ulotki, broszury o miejscach wsparcia
w zakresie uzależnień. Materiały były umieszczane w takich punktach jak: Urząd Gminy,
przychodnia zdrowia, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej,
w Szkole Podstawowej oraz Świetlicy Środowiskowej „Lipa” i „Dąb”
Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych
W celu ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim oraz podniesienia
świadomości sprzedawców przeprowadzana jest działalność informacyjno-profilaktyczna przy
współpracy z Posterunkiem Policji w Kampinosie.
Nadal rekomendowana jest dalsza edukacja i uświadamianie tej grupy zawodowej i to nie tylko
o skutkach prawnych lecz także o zagrożeniach zdrowotnych i społecznych.
Przeciwdziałanie przemocy związanej z nadużywaniem alkoholu
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie są przede wszystkim realizowane
przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy. W związku z tym w Punkcie
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Informacyjno-Konsultacyjnym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kampinosie świadczone były
usługi skierowane do ofiar i sprawców przemocy domowej spowodowanej nadużywaniem
alkoholu. Pracę prowadzono głównie na zasadzie konsultacji indywidualnych.
Przeciwdziałanie narkomanii
W zakresie przeciwdziałania narkomanii w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
prowadzone były usługi w zakresie rozwiązywania problemów związanych
z eksperymentowaniem lub używaniem narkotyków, nadużywających alkoholu oraz innych
środków psychoaktywnych. Dla młodziezy szkolnej zakupiono warsztaty i programy
profilaktyczne.
Dotyczyły one między innymi skutecznej walki z dopalaczami, których zażywanie może
powodować zatrucia, a nawet śmierć. Obecnie są one traktowane na równi z narkotykami.
W celu realizacji zadania polegającego na ograniczaniu zdrowotnych i społecznych skutków
wynikających z nadużywania alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych
GKRPA w Kampinosie współpracowała z:
• Zespołem Interdyscyplinarnym, w szczególności w zakresie wsparcia ofiar przemocy
domowej i zmotywowania sprawców przemocy nadużywających alkoholu do podjęcia
leczenia odwykowego;
• Posterunkiem Policji w Kampinosie, w przedmiocie wymiany informacji dotyczących
interwencji domowych w stosunku do osób będących pod wpływem alkoholu;
• Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w zakresie wymiany informacji nt. przebiegu procedury
wobec osób zgłoszonych przez tę instytucję;
• Inspektorem ds. działalności gospodarczej w zakresie opiniowania wniosków o wydanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
• Sądem Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim w zakresie leczenia odwykowego;
• Kuratorską Służbą Sądową w zakresie kurateli nad osobami nadużywającymi alkoholu.
Finansowanie programu:
W 2019 roku GKRPA do realizacji programu dysponowała budżetem w wysokości
73 809,00 zł, w tym: 55 000,00 zł to planowane wpłaty od sprzedawców alkoholu, 11 809,00
zł to niewykorzystana kwota w budżecie z roku 2018 oraz 7 000,00 zł - środki wprowadzone
w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na działania profilaktyczne.
W ramach ww. środków wydzielona została kwota 4 600,00 zł z przeznaczeniem
na profilaktykę z zakresu narkomanii. Budżet zrealizowano w wysokości 68 082,47 zł.
Polityka prorodzinna prowadzona na terenie Gminy Kampinos
W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz przyjęła rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ). Oba akty weszły w życie
z dniem 16 czerwca 2014 r.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie
od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą
korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie
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do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania
orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli
możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie
całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.
Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy
Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
W ramach Karty Dużej Rodziny Rada Gminy Kampinos podjęła Uchwałę Nr XXII/81/15
w sprawie przyjęcia i realizacji gminnego programu działań na rzecz poprawy życia rodzin
wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Kampinos. W ramach rozszerzonego
programu uruchomiono system rabatów i obniżek cen towarów i usług. m.in. ulga za bilety 50%
w Kinie Mazowsze w Sochaczewie, na bilety na Pływalnie „Orka” w Sochaczewie, w Gminie
Błonie – Centrum Kultury w Błoniu – kino, pobyt dziecka w Przedszkolu.
Dodatkowo realizowana jest Karta Mieszkańca Gminy Kampinos podjęta uchwałą Rady
Gminy Kampinos nr VI/27/15 z dnia 23 lutego 2015 roku.
Pozostałe działania zrealizowane na rzecz społeczności Gminy Kampinos w 2019 roku:
•
„Dzień dziecka” – impreza organizowana przez Urząd Gminy w Kampinosie;
• „Muzyczny Piknik Rodzinny” – impreza organizowana przez Stowarzyszenie „Razem”;
• „Dzień Seniora” – to impreza realizowana przez Urząd Gminy w Kampinosie
we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej od wielu lat. Corocznie uczestniczy
w niej około 140 osób starszych 60+;
• współpraca z Gminą Błonie w aspekcie pomocy osobom w wieku 60 +, na podstawie
porozumienia z 2019 roku, dotyczącego pobytu osób starszych w Dziennym Domu
Senior+;
• „Mikołajki” – impreza zorganizowana przez Urząd Gminy oraz Bibliotekę Gminną
w Kampinosie;
• Wyjazdy profilaktyczno - edukacyjne dla mieszkańców Gminy Kampinos.

Służba zdrowia i bezpieczeństwo publiczne
Opieka zdrowotna
Mieszkańcy gminy Kampinos mają zapewnioną podstawową opiekę medyczną, świadczoną
przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICOR Centrum Zdrowia Izabela ZawadaDrynkowska Feliksów ul. Stołeczna 145.
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Zestawienie posiadanego personelu medycznego - wg specjalności i stopnia specjalizacji*:
Wyszczególnienie wg specjalności
Lekarze ogółem
w tym o specjalizacji:
Kardiologii
Pediatrii
Rodzinni
Stomatolodzy ogółem
Wyszczególnienie wg specjalności
Farmaceuci ogółem
Wyszczególnienie wg specjalności
Mgr pielęgniarstwa ogółem
Wyszczególnienie
Pielęgniarki
Położne
Razem średni personel medyczny

Liczba wg stopnia specjalizacji
I
II
1
5
1
2
3
2
Liczba wg stopnia specjalizacji
I
II
2
Liczba wg stopnia specjalizacji
I
II
0
0
Liczba
3
1
4

*

Uwaga: ww. wyszczególnienie personelu medycznego przygotowano na podstawie danych składnych przez
zakłady opieki zdrowotnej, zgodnie ze specjalnościami ujętymi w rocznych sprawozdaniach MZ-88 i MZ-89.

Z Niepublicznego Zakładu Zdrowotnego „Medicor” korzysta 3356 pacjentów. Ponadto, dzieci
i młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego również objęta jest opieką
medyczną (pielęgniarka) – łącznie 350 uczniów. W NZOZ pacjenci i osoby spoza terenu gminy
mają zapewniony dostęp do kardiologa.
W ramach zawartej umowy NZOZ wykonuje badania z zakresu medycyny pracy obejmujące
pracowników gminy oraz druhów strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.
W ramach zwiększenia dostępu do lekarzy specjalistów w 2019 roku zorganizowana została
akcja tzw. „Biała sobota”, ramach której z porad specjalistów i badań skorzystało:
• Konsultacje u lekarzy specjalistów 110 osób;
• Badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wykonano 294;
• Mammografia 32;
• Badanie słuchu 14.
W ramach programu profilaktyki raka piersi zapewnione są badania mammograficzne
dla mieszkańców gminy.
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Współpraca z Policją
W ramach współpracy z Policją w 2019 Gmina zawarła porozumienie w sprawie organizacji
dodatkowych służb i patroli policyjnych (kwota 5000 zł), co pozwoliło na wystawienie
dodatkowych 20 policjantów ze stanu Komendy Powiatowej Policji, którzy przepracowali
łącznie 160 godzin. W ramach porozumienia policjanci zabezpieczali imprezę masową
„EkoPiknik 2019, przemarsz Pielgrzymki Pieszej, uroczystości patriotyczne w m. granica, oraz
piknik rodzinny w świetlicy środowiskowej „Lipa”. Wspólnie ze strażnikami KPN
kontrolowali obrzeża Parku.
Analiza stanu bezpieczeństwa w zakresie zwalczania przestępczości
Ogółem na terenie Gminy Kampinos odnotowano 42 różnego rodzaju przestępstwa,
co w porównaniu do 2017 roku – 64 zdarzeń przestępczych stanowi spadek o 34,37%. W celu
ograniczenia przestępczości pospolitej policjanci Posterunku Policji w Kampinosie aktywniej
pełnili służbę starając się uzyskiwać jak najbardziej satysfakcjonujące efekty pracy.
Dane dotyczące przestępstw stwierdzonych, najczęściej uciążliwych dla mieszkańców
zaprezentowano w poniższej tabeli:
2019
Kategoria
2018
7
Kradzież cudzej rzeczy
9
Kradzież z włamaniem
10
2
Uszkodzenie mienia
3
1
0
Kradzież pojazdów
1
Rozbój
0
0
Uszczerbek na zdrowiu
0
2
1
0
Bójka, pobicie
Ogółem przestępstw o charakterze kryminalnym
41
34
* poszczególnych pozycji nie sumuje się.

W analizowanym okresie odnotowano wzrost o 8 przestępstw związanych z kradzieżą
włamaniem. W przypadku przestępstw kradzieży cudzej rzeczy odnotowano spadek
o 2 zdarzenia. W kategorii przestępstw polegających na uszkodzeniu mienia odnotowano
wzrost o 2 zdarzenia stwierdzone.
Wskaźnik wykrywalności w poszczególnych kategoriach przedstawiał się następująco:
2018 (%)
Kategoria
2019 (%)
Kradzież cudzej rzeczy
28,57
11,11
Kradzież z włamaniem
10
0
Uszkodzenie mienia
0
100
Kradzież pojazdów
0
0
rozbój
0
0
Uszczerbek na zdrowiu
0
100
Bójka pobicie
100
0
Ogółem przestępstw o charakterze kryminalnym
51,22
61,29
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Analizując stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Kampinos w 2019 roku należy zauważyć,
że podobnie jak w latach ubiegłych najczęściej występowały drobne przestępstwa pospolite
skierowane przeciwko mieniu takie jak kradzieże, kradzieże z włamaniem do budynków
mieszkalnych i gospodarczych oraz uszkodzenia mienia.
Najczęściej „łupem” przestępców stawało się różnego rodzaju mienie: elektronarzędzia, sprzęt
RTV i AGD, biżuteria, pieniądze, metalowe elementy stanowiące podstawowe wyposażenia
gospodarstw rolnych, które w następstwie trafiały na punkty skupu złomu. Niejednokrotnie do
zdarzeń dochodziło w miejscach zalesionych, o rzadkiej zabudowie, na terenach posesji jeszcze
nie zamieszkałych – będących w budowie lub zamieszkiwanych czasowo, bądź już
opuszczonych, a z pozostawionym w nich dobytkiem. Zdarzały się również włamania do
zamieszkałych budynków mieszkalnych znajdujących się w zwartej zabudowie, gdzie sprawcy
wykorzystywali nieobecność domowników kradnąc głównie biżuterię, pieniądze i sprzęt
elektrotechniczny.
Efekty działalności policjantów na terenie działania Posterunku Policji w Kampinosie
W 2019 roku na terenie działania Posterunku Policji w Kampinosie wykryto 21 przestępstw co
w porównaniu do 2018 roku stanowi wzrost o 2 przestępstwa.
Ogółem w 2019 roku przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw 21 podejrzanym co
stanowi wzrost do roku poprzedniego, w którym przedstawiono zarzuty 14 podejrzanym.
W 2019 roku na terenie Gminy Kampinos doszło do 49 kolizji, 3 wypadków drogowych,
w których 4 osoby zostały ranne, a żadna z osób nie poniosła śmierci. Dla porównania
w 2018 roku odnotowano 36 kolizji,4 wypadki drogowych, w których 5 osób zostało rannych,
a żadna z osób nie poniosła śmierci. Zmniejszyła się liczba wypadków o 1 zdarzenie.
Zmniejszyła się liczba osób rannych o 1osobę.
Funkcjonariusze Posterunku Policji w Kampinosie uczestniczyli w realizacji działań mających
na celu eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących (działania: „Alkohol i Narkotyki”,
„Trzeźwy Kierowca”), jak też innych, których celem było zwiększenie bezpieczeństwa innych
uczestników ruchu – pieszych i rowerzystów (działania: „Pasy”, „Komórka” „Niechronieni
Uczestnicy Ruchu Drogowego”, „Bezpieczny Rowerzysta”, „Bezpieczna droga do szkoły
2019” „Widoczny=Bezpieczny”) oraz realizacja propagowanych przez policję programów
prewencyjnych jak np. „Bezpieczne Ferie 2019”, „Bezpieczne Wakacje 2019”, „Bezdomność”,
„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”.
Realizując zagadnienia poprawy bezpieczeństwa na drogach Gminy Kampinos, policjanci
przedstawili zarzut popełnienia przestępstwa 9 nietrzeźwym uczestnikom ruchu, zaś w roku
2018 roku, 1 uczestnikowi.
Analiza stanu bezpieczeństwa w zakresie zwalczania wykroczeń
Realizując zadania ograniczenia przestępczości na terenie Gminy Kampinos w 2019 roku
funkcjonariusze działający na terenie Posterunku Policji w Kampinos położyli główny nacisk
na represjonowanie środowisk kryminogennych, z których wywodzili się pospolici sprawcy
przestępstw „okazjonalnych” często spotykani w rejonach sklepów, gdzie spożywają alkohol
w miejscach publicznych i zakłócają spokój mieszkańcom. Zgodnie z obowiązującymi
kierunkami pracy, policjanci starali się jak najwięcej ujawnionych wykroczeń rozpatrywać
w drodze postępowania mandatowego, dlatego też w 2019 roku funkcjonariusze Posterunku
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Policji w Kampinosie oraz Posterunku Policji w Lesznie (bez wykroczeń ujawnionych przez
funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach) na terenie działania Posterunku
Policji w Kampinosie ujawnili łącznie 870 wykroczeń, z czego 285 zostało zakończonych
w drodze postępowań mandatowych, a 585 zakończono pouczeniem.
W kategorii wykroczeń najczęściej popełnianymi czynami były:
• wykroczenia drogowe – 797,
• wykroczenia porządkowe – 73.
Do najczęstszych wykroczeń występujących na terenie Gminy Kampinos należy zaliczyć
wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, spożywaniem
alkoholu w miejscach publicznych i zakłócaniem ciszy nocnej. W związku z powyższym
dyslokacja służby, która ma na celu doprowadzić do zmniejszenia ilości wykroczeń opierała
się na comiesięcznych analizach zaistniałych wykroczeń, gdzie w miejsce ich występowania
kierowane były załogi patrolowe oraz dzielnicowi w ramach wykonywanych obchodów
dzielnicy.
Rozliczenie z osiągniętych wyników przez policjantów pionu patrolowo – interwencyjnego
oraz dzielnicowych przeprowadzane jest każdorazowo przez kierownika oraz asystenta
Posterunku Policji w Kampinosie, Kierownika Posterunku Policji w Lesznie, bądź
funkcjonariusza sprawującego nadzór w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.
Zagrożenie przestępczością nieletnich
W porównaniu do ogólnej liczby przestępstw, ilość czynów karalnych dokonywanych przez
nieletnich stanowi niewielki jej procent. Na podstawie posiadanego przez funkcjonariuszy
Policji rozpoznania można stwierdzić, iż nie ma obecnie poważnego zagrożenia przestępstwami
popełnionymi przez osoby w tym przedziale wiekowym. Wśród nieletnich zamieszkałych na
terenie gminy nie stwierdzono zagrożeń związanych z żebractwem, prostytucją czy pedofilią.
W 2019 roku skierowano 2 wnioski do Sądu Rodzinnego i Nieletnich za przejawianie zachowań
wskazujących na demoralizację (nieletni przejawiali agresywne zachowanie w szkole wobec
rówieśników). Tematyką związaną ze zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich w
Posterunku Policji w Kampinosie zajmowali się wszyscy policjanci pełniący służbę w tej
komórce, przy znaczącym wsparciu funkcjonariuszy Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii
Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych
Babicach. W zakresie zwalczania przestępczości i patologii wśród nieletnich policjanci
współpracowali również z kuratorami ds. nieletnich i innymi pracownikami przy Sądzie
Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim.
Funkcjonariusze Posterunku Policji w Kampinosie wykonując czynności służbowe na bieżąco
realizowali zadania prewencyjne związane ze zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich.
Czynności te ukierunkowane były na:
• rozmowy w rodzinie,
• rozmowy z pedagogami,
• spotkania z młodzieżą w szkołach,
• kontrole miejsc gromadzenia się młodzieży: parki, skwery, tereny i obiekty
niezagospodarowane, place zabaw, boiska.
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Głównymi przyczynami wkroczenia na drogę przestępstwa lub demoralizacji wśród nieletnich
były: brak nadzoru ze strony rodziców, konflikty i trudności w szkole, trudna sytuacja
materialna oraz patologiczne podłoże rodzinne.
Sytuacja kadrowa
Obecnie w Posterunku jest 8 etatów w tym jeden etat dzielnicowego, sześć etatów policjantów
pełniących służbę patrolowo-interwencyjną oraz etat kierownika posterunku. Policjanci są
kierowani na szkolenia specjalistyczne, ich praca jest stale nadzorowana przez kadrę
kierowniczą.
Podsumowując ocenę pracy policjantów Posterunku Policji w Kampinosie i osiągnięte wyniki
pracy należy także wziąć pod uwagę, że rejonem przyległym dla pełnienia służby policjantów
pełniących służbę patrolowo-interwencyjną jest również gmina Leszno, gdzie policjanci także
wykonują szereg czynności służbowych.
Poziom dyscypliny w Posterunku Policji w Kampinosie kształtował się na dobrym poziomie.
Wobec policjantów z tej komórki nie wszczynano żadnych postępowań dyscyplinarnych.
W celu zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Kampinos w 2019
roku z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą
w Starych Babicach na teren Gminy Kampinos kierowani byli policjanci umundurowani
w radiowozach oznakowanych, funkcjonariusze ruchu drogowego, a także policjanci
nieumudnurowani w nieoznakowanych radiowozach policji..
Istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo gminy Kampinos jest realizacja zadań
prewencyjnych przez policjantów pełniących służbę patrolowo-interwencyjną Posterunku
Policji w Lesznie.
Współpraca z samorządem
W 2019 roku współpraca z samorządem lokalnym prowadzona była na wielu płaszczyznach
i układała się na poziomie bardzo dobrym. Konsultacje z Wójtem Gminy, spotkania z radnymi
i sołtysami w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa na terenie działania
Posterunku Policji w Kampinosie. Dzielnicowi w codziennej służbie współpracowali z:
• Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie m.in. kierowali
wnioski o skierowanie na leczenie osób nadużywających alkoholu;
• w tematyce przemocy w rodzinie realizowali Program Niebieskiej Karty oraz
współpracowali z powstałym Zespołem Interdyscyplinarnym, uczestniczyli w spotkaniach
Grup Roboczych gdzie w przypadku wystąpienia zagrożenia demoralizacji przez rodziców
ich nieletnich dzieci, wnioskowali do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
Wydział Rodzinny i Nieletnich o sprawdzenie poprawności wywiązywania się
z obowiązku prawidłowej opieki.
Ponadto wszyscy dzielnicowi aktywnie współdziałali z :
• pracownikami Urzędu Gminy w Kampinosie w zakresie podporządkowania się
mieszkańców przepisom administracyjno-porządkowym;
• pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji o osobach
będących w zainteresowaniu organów ścigania, oraz objętych procedurą Niebieskiej Karty;
• pracownikami urzędu gminy w zakresie zabezpieczania różnego rodzaju imprez
kulturalno-rozrywkowych;
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•

dyrektorami i pracownikami szkoły w Kampinosie w zakresie wymiany informacji
na temat młodzieży podejrzewanej o popełnianie czynów karalnych, organizowania
pogadanek w szkołach na temat patologii oraz przepisów ruchu drogowego;
Gmina Kampinos wspomagała działania policji poprzez:
• Udostępnienie dostępu do Internetu,
• Użyczenie funkcjonariuszom Posterunku Policji w Kampinosie do użytkowania
urządzenia do badania stanu trzeźwości Alcoblow.
Analizując przedsięwzięcia policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy
Kampinos należy zauważyć, że ich praca skupiała się m. in. wokół propagowanych przez
Policję programów prewencyjnych. W czasie kontaktów ze społeczeństwem policjanci
w pierwszej kolejności dążyli do pozyskania zaufania niezbędnego do skutecznej walki
z wszelkiego rodzaju przestępczością.
Ponadto praca ich skupiała się na kształtowaniu dobrego wizerunku Policji, propagowaniu
prawidłowych postaw obywateli w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa własnego, bądź też
innych oraz prowadzeniu działań obejmujących problematykę zapobiegania popełnianiu
przestępstw i wykroczeń. Tematyka ta był poruszana również przez kierownictwo posterunku
oraz innych upoważnionych policjantów na różnego rodzaju spotkaniach z mieszkańcami
(w tym na społecznej debacie o bezpieczeństwie zorganizowanej przez Komendę Powiatową
Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach), samorządem
lokalnym oraz przedstawicielami szkół i innych instytucji.
Funkcjonariusze na terenie działania Posterunku Policji w Kampinosie wspólnie z asystentem
Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach w ramach współpracy z placówkami oświatowymi
przeprowadzili szereg spotkań z przedszkolakami i uczniami na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
Głównym celem spotkań było rozpropagowanie wśród dzieci prawidłowych zachowań w ruchu
pieszym i drogowym, poznanie podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego oraz
znaków drogowych. Omawiano również przestępczość wśród nieletnich w tym patologie takie
jak, narkomania, alkoholizm, itp. Spotkania odbywały się wg wcześniej przygotowanego
scenariusza.
Podsumowując, w 2019 roku funkcjonariusze Posterunku Policji w Kampinosie realizowali
liczne czynności zlecone przez sądy, prokuratury i inne jednostki policji. Wykonywali
doprowadzenia osób zatrzymanych do zakładów karnych, aresztów śledczych, jednostek
policji, prokuratur i sądów oraz placówek służby zdrowia. Zabezpieczali wszystkie imprezy
sportowe i kulturalne odbywające się na terenie gminy Kampinos. Policjanci podejmowali
działania i decyzje zmierzające do wykrycia sprawców przestępstw bezpośrednio po zdarzeniu
oraz ukształtowania poprawnego wizerunku Policji w oczach społeczeństwa.

Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie Gminy działa sześć ochotniczych Straży Pożarnych, w Kampinosie, Starych
Gnatowicach, Strzyżewie, Szczytnie, Wiejcy i Zawadach.
64

Szczegółowe dane dotyczące jednostek zostały przedstawione w tabelach:
Dane ogólne
Liczba OSP
OSP włączone do KSRG
Ilość strażnic
Wyposażenie i wyszkolenie w OSP (możliwe typy działań)
Ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów
Ratownictwa technicznego i drogowego
Ratownictwa powodziowego i nawodnego
Ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Ratownictwa medycznego
Ratownictwa wysokościowego
Ratownictwa wodnego
Poszukiwawczo-ratowniczych
Inne
Członkowie OSP
Mężczyźni w wieku 18-65 lat
Mężczyźni w wieku ponad 65 lat
Mężczyźni łącznie
Kobiety w wieku 18-65 lat
Kobiety w wieku ponad 65 lat
Kobiety łącznie
Członkowie zwyczajni łącznie
Liczba KDP
Mężczyźni mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
Kobiety mogące brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
Członkowie wspierający
Członkowie honorowi
Członkowie OSP ogółem
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Liczba drużyn
Członkowie ogółem
Chłopcy
Dziewczęta
Liczba osób, które w ostatnim roku przystąpiły do MDP
Chłopcy
Dziewczęta
Osoby po MDP, które pozostały w OSP
Chłopcy
Dziewczęta
Samochody ratowniczo-gaśnicze

Ilość
6
4
6
Ilość
6
6
3
0
6
0
1
2
1
Ilość
193
21
214
70
2
72
286
6
118
8
11
15
312
Ilość
6
51
24
27
25
8
17
2
2
0
Ilość
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Ciężkie MMR > 16t.
Średnie 7,5t.< MMR <16t.
Lekkie 2t.< MMR <7,5t.
Wyszkolenie strażaków ochotników OSP
Dowódcy OSP
Naczelnicy OSP
Strażacy ratownicy OSP
Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego
Z zakresu ratownictwa technicznego
Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
Z zakresu współpracy z LPR
Pilarze do drewna
Pilarze do stali i betonu
Członkowie MDP
Dowódcy MDP
Działania ratownicze
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Alarmy fałszywe
Wyjazdy gospodarcze

2
9
4
Ilość
44
18
153
29
34
48
43
4
2
6
1
Wyjazdy
72
75
24
18

Obrona cywilna
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nasza gmina posiada magazyn sprzętu
przeciwpowodziowego. Sprzęt ten jest zgromadzony w magazynie sprzętu obrony cywilnej
oraz w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Jest to sprzęt ratowniczy oraz sprzęt komunalny.
Zaopatrzenie w piasek oraz dodatkowe worki na piasek było realizowane na podstawie umów
z przedsiębiorcami.
Zarządzanie kryzysowe
W czasie pokoju na terenie gminy działa powołany zarządzeniem Wójta - Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego, który w czasie wojny przekształca się w Zespół Kierowania Obroną
Cywilną. W skład Zespołu wchodzą:
• Szef Zespołu - Wójt Gminy,
• Zastępca Szefa Zespołu – Zastępca Wójta Gminy,
• Sekretarz Zespołu – Inspektor d/s zezwoleń, zarządzania kryzysowego i ochrony
przeciwpożarowej.
• Członkowie Zespołu: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Komendant Gminny
Ochotniczych Straży Pożarnych, Kierownik Posterunku Policji w Kampinosie, Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownik N ZOZ w Kampinosie, Kierownik
Stałego Dyżuru Gminy, Nadleśniczy Kampinoskiego Parku Narodowego.
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Szef Zespołu, w miarę potrzeb i w zależności od rodzaju zagrożenia, może poszerzać skład
Zespołu o inne osoby, np. o weterynarzy, psychologów, doradców rolnych, nauczycieli,
kierownika apteki, spółki wodnej, przedsiębiorców, itp.
Bieżące działania w zakresie zarządzania kryzysowego realizują służby ratownicze (straż
pożarna, pogotowie ratunkowe, policja) oraz przedsiębiorstwa do tego powołane (zakład
komunalny, pogotowie weterynaryjne, gazowe). Procedury w zakresie zarządzania
kryzysowego uruchamiane są wtedy, gdy zaistnieje potrzeba koordynacji pracy służb
ze względu na rozmiar zdarzenia. Rolę koordynatora przejmuje wtedy Wójt.
Zarządzanie kryzysowe wykorzystuje siły i środki jakimi dysponuje gmina na co dzień. Są to
Ochotnicze Straże Pożarne, zasoby gminne (Referatu Komunalnego i spółki wodnej).
HNS– (Host Nation Support) czyli, wsparcie przez państwo gospodarza. Jest to zespół
czynności jakie ma wykonać gmina Kampinos w celu przyjęcia na swoim terenie wojsk państw
sojuszniczych. Na terenie naszej gminy jest utworzony Punkt Kontaktowy HNS, który ma za
zadanie wyposażyć stacjonujące wojska sojusznicze we wszystkie niezbędne rzeczy, które są
konieczne dla wojska np. dostarczanie wody, żywności, podłączenie do energii elektrycznej,
odbiór śmieci i nieczystości. Szefem punktu kontaktowego HNS jest Zastępca Wójta.
Zapasowe miejsce pracy
W celu zapewnienia ciągłości kierowania gminą i ciągłości pracy urzędu w warunkach,
w których nie ma możliwości pracy w obecnym budynku Urzędu Gminy (budynek jest
zniszczony, nie ma do niego dostępu), stworzone tzw. zapasowe miejsce pracy, do którego
przenoszą się pracownicy urzędu wraz z niezbędną dokumentacją i sprzętem. Wojewoda
Mazowiecki na wniosek Wójta zatwierdził na zapasowe miejsce pracy budynek Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kampinosie.
Świadczenia na rzecz obrony
Świadczenia na rzecz obrony to pozyskanie sił i środków z gospodarki narodowej,
od przedsiębiorców i mieszkańców na potrzeby wsparcia działalności organów państwa
w sytuacjach gdy etatowe siły i środki są niewystarczające do realizacji zadań. Świadczenia te
dzielą się na osobiste i rzeczowe. Obowiązek wykonania świadczeń nakłada Wójt przez
wydanie odpowiedniej decyzji. Świadczenia takie są odpłatne. Świadczenia osobiste
przewidują skierowanie osób do pracy dla potrzeb wojska, służb państwowych i organów
samorządowych. Natomiast świadczenia rzeczowe przewidują wykorzystanie przez
ww. organy, majątku z gospodarki narodowej (budynki, pojazdy, sprzęt, itp.).
Wójt Gminy Kampinos wydał stosowne decyzje w przedmiotowym zakresie - odpowiednio
45 rzeczowych i 34 osobiste, które są obecnie aktualne.
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Kultura, sport i turystyka w Gminie
Kampinos
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa obszary i zasady oraz formy
współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi, a także zawiera wykaz zadań
priorytetowych będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi
na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości
samorządu Gminy a realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Program Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
został uchwalony Uchwałą nr II/13/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
W 2019 roku Wójt Gminy Kampinos ogłosił 2 otwarte konkursy dotyczące wsparcia realizacji
zadań publicznych, w zakresie:
- upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród
dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2019 roku;
- rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos
oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2019 roku.
Suma dotacji przyznanych w 2019 roku na realizację zadań publicznych w trybie konkursowym
wyniosła 81 953 zł.
W otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Wójta Gminy Kampinos w roku 2019,
w zakresie kultury fizycznej i sportu, przyznano dotacje następującym organizacjom:
1. S.K.F. K.S. ‘Orzeł” Kampinos na zadanie pt. „Ruch to zdrowie- więc chodź pograć w piłkę”
w kwocie 37 200 zł. Dotacja została w pełni wykorzystana.
2. Mazowieckiemu Stowarzyszeniu Sportowemu na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych
mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2019- Zadanie nr 1” w kwocie 14 753 zł.
Niewykorzystane środki z dotacji (z odsetkami) w kwocie 146,50 zł zostały zwrócone na konto
Urzędu Gminy.
W otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Wójta Gminy Kampinos w roku 2019, z zakresu
rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży z terenu gminy Kampinos
oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom, przyznano dotację
organizacji: Stowarzyszenie „Razem” na zadanie pt. Świetlica Środowiskowa „Lipa”
z Oddziałami Specjalistycznymi w kwocie 30 000 zł. Dotacja została w pełni wykorzystana.
Suma dotacji zarezerwowanych w Budżecie Gminy na wsparcie realizacji zadań publicznych
w 2019 r. w trybie pozakonkursowym na upowszechnianie kultury i pielęgnację tradycji
wynosiła 3 000,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane. W trybie pozakonkursowym (art. 19a
ustawy o działalności publicznej i wolontariacie) w 2019 r została złożona jedna oferta. Dotację
w kwocie 2 000 zł otrzymało Stowarzyszenie „Uczniowski Klub Sportowy FILIPIDES
Teresin” na realizację zadania „Kampinoskie piekło”.
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Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos

Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos jest biblioteką gminy wiejskiej w województwie
mazowieckim. Mieści się w Kampinosie, przy ul. Szkolnej 2. Organizatorem jednostki jest
samorząd gminny.
Pomieszczenia biblioteczne
Wyszczególnienie

Ogółem

Powierzchnia całkowita biblioteki w m²

65,1

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych w m²

54,8

Zaplecze socjalne (aneks kuchenny, wc)

10,3

Liczba miejsc dla czytelników

1

W tym dla osób niepełnosprawnych

0

Liczba komputerów użytkowanych w bibliotece
Ogółem

5

W tym dostępnych dla użytkowników

1

W tym podłączonych do Internetu

5

Z wiersza „Ogółem” zakupionych w 2019 roku

3

Biblioteka korzysta z systemu bibliotecznego – SB Mateusz 6.5.7/PRO. Skomputeryzowane
czynności to: ewidencja, katalogowanie, wypożyczanie, statystyka i skontrum.
Stosowany od 2018 r. język informacyjno-wyszukiwawczy to deskryptory Biblioteki
Narodowej wprowadzone przez większość bibliotek województwa mazowieckiego w celu
ujednolicenia praktyki opisu księgozbioru. Język deskryptorowy został stworzony na potrzeby
katalogowania książek i audiobooków.
Zbiory biblioteczne

Wyszczególnienie

Księgozbiór – ogółem
z tego

Stan
początek
roku

Wpływy w ciągu
roku

Stan
koniec
roku

Ubytki
w tym z w ciągu
ogółem
roku
zakupu

14024

743

684

1486

13281

książki

14024

743

684

1486

13281

czasopisma (liczba tytułów)

0

6

6

0

6

591

7

7

0

598

Audiobooki zinwentaryzowane
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Z myślą o czytelnikach i chcąc poszerzyć ofertę biblioteczną w zakresie zbiorów specjalnych,
BPGK w grudniu 2019 r. podpisano porozumienie o przystąpieniu do konsorcjum Legimi.
Efektem współpracy funkcjonujący od 2020 roku system jednorazowych, aktywnych przez
miesiąc kodów dostępu otrzymywanych w bibliotece. Dzięki wydanym przez bibliotekarza
kodom, czytelnicy będą mogli logować się i korzystać z szerokiej bazy e-booków.
Źródła finansowania biblioteki w okresie sprawozdawczym w zł
Przychody Dotacja
brutto
Organizatora
261 765,40

Dotacja z innych Środki
Pozostałe pozyskane środki 
źródeł
wypracowane Refundacja PUP, darowizny

235 600,00

4 280,00

0

21 885,42

Wydatki na materiały biblioteczne w zł
Wyszczególnienie

Wartość brutto

Książki

14 143,00 z tego: 9863,00 dotacja Organizatora i
4280,00 dotacja MKiDZN

Prenumerata czasopism

968,00  środki własne biblioteki

Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane 137,00  dotacja Organizatora

Użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu roku
Wyszczególnienie

Ilość

Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece

438

Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający)

435

Odwiedziny w bibliotece

3027

Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) według wieku
wiek w latach
Ogółem

435

5

612

1315

16 19

2024

2544

4560

 60

18

95

29

41

19

119

66

48

Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) według wykonywanego zajęcia
Ogółem

Osoby uczące się

Osoby pracujące

Pozostali

435

212

150

73

70

Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku
księgozbioru

pozostałych zbiorów nieelektronicznych

czasopism

ogółem

razem

audiobook

audiowizualnych

książek

Wyszczególnienie

Wypożyczenia i udostępnienia

Na zewnątrz

6599

0

30

30

30

Na miejscu

0

45

0

0

0

Usługi oferowane w Bibliotece
Usługa

dostępność

Katalog online

tak

Możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne

tak

Możliwość zdalnego
bibliotecznych

tak

przedłużania

terminów

zwrotu

materiałów

Możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia

tak

Elektroniczne (email, sms) powiadamianie o terminach zwrotu materiałów
bibliotecznych poprzez biblioteczny system komputerowy

nie

Profile na portalach społecznościowych

nie
www.biblioteka.
kampinos.pl

Strona internetowa
Zbiory opracowane komputerowo jako procent ogólnej liczby zbiorów

100 %

Wskaźniki 2019 r.
Opis wskaźnika

Wartość

Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

3200

Liczba tytułów czasopism bieżących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

1,38

Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

171,3

Liczba nabytków w stosunku do liczby zbiorów bibliotecznych w %

5,35

Liczba ubytków w stosunku do liczby zbiorów bibliotecznych w %

10,16

Powierzchnia biblioteki dostępna dla użytkowników w przeliczeniu na mieszkańca

0,01

Liczba publicznie dostępnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w
przeliczeniu na 1000 mieszkańców

0,23
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Liczba godzin w tygodniu, w których dostępne są usługi biblioteczne

40

Personel w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

0,46

Wypożyczenia w przeliczeniu na mieszkańca

1,5

Aktywność wykorzystania zbiorów (obrót)

0,5

Odwiedziny fizyczne w bibliotece w przeliczeniu na mieszkańca

0,7

Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych w przeliczeniu na 1000
mieszkańców

288

Stosunek wydatków na gromadzenie zbiorów do kosztów personelu

0,10

Wydatki na zbiory biblioteczne w przeliczeniu na mieszkańca

3,86

Wydatki biblioteki w przeliczeniu na użytkownika

597,7

Procent budżetu organizatora przeznaczony na bibliotekę

0,9

Procent budżetu biblioteki uzyskany ze specjalnych grantów lub dochodów własnych

7,6

Inne formy działalności biblioteki
Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników:
• szkolenia biblioteczne i zapoznanie z księgozbiorem biblioteki (dla dzieci
rozpoczynających naukę w szkole);
• projekt „Mała książka - wielki człowiek” realizowany w porozumieniu z Instytutem
Książki adresowany do najmłodszych czytelników;
• lekcje biblioteczne zaplanowane przez bibliotekarzy oraz okazjonalne zgłaszane przez
nauczycieli;
• konkursy tematyczne i telefoniczne oraz obchody: Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ojca,
Dnia Babci i Dziadka, Dnia Pluszowego Misia, Dnia Dinozaura, Światowego Dnia Poezji,
Dnia książki dla dzieci, Dnia Czekolady, Powstania w Getcie Warszawskim, Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek, Tygodnia Bibliotek, Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek;
• „Czytanie na dywanie” - przegląd literatury dla najmłodszych, zajęcia w bibliotece
• teatrzyki dla przedszkolaków;
• spotkania autorskie;
• cykliczne warsztaty plastyczne;
• Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych Czytelników (comiesięczne spotkania
biblioteczne);
• aktywny wypoczynek, czyli „spacerem po Puszczy Kampinoskiej”;
• współorganizowanie wydarzeń rocznicowych, Dnia Dziecka, mikołajek.
Promocja czytelnictwa to szereg wydarzeń związanych z prezentacją autorów, książek
i wydawnictw. Szczególnym adresatem podejmowanych działań są dzieci i młodzież
zamieszkujące naszą gminę.
Dużym problemem i ograniczeniem w pracy bibliotekarskiej jest wielkość lokalu
(powierzchnia biblioteki wraz z zapleczem 65,1 m²). Biblioteka nie posiada czytelni ani miejsca
spotkań dla seniorów i młodzieży a większość organizowanych imprez odbywa się poza
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biblioteką, co utrudnia budowę marki wizerunkowej. Dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie, Biblioteka korzysta często z sal szkolnych.
Atrakcje turystyczne w Gminie Kampinos
Na terenie Gminy Kampinos istnieje znaczna ilość zabytków i stanowisk archeologicznych
i innych atrakcji turystycznych:
• drewniany kościół parafialny w Kampinosie w stylu polskiego baroku z lat 1773-82,
• kościół parafialny z XIX w. oraz cmentarz w Zawadach
• kurhan starożytny we wsi Strzyżew,
• klasycystyczny dwór z 2. połowy XIX wieku w Kampinosie,
• ośrodek dydaktyczny im. Jadwigi i Romana Kobendzów ze skansenem i muzeum
przyrodniczym KPN w Granicy,
• leśniczówka z 1927 r. w Granicy,
• głaz w Granicy poświęcony twórcom KPN- Jadwidze i Romanowi Kobenzom,
• skansen w Granicy z zagrodami wiejskimi z regionu Puszczy Kampinoskiej,
• aleja Trzeciego Tysiąclecia z młodymi dębami posadzonymi w 1999 r. w Granicy,
• cmentarz z okresu II wojny światowej będący pod opieką Gminy Kampinos,
• dwór i park krajobrazowy oraz pomnikowe drzewa w Łazach,
• dwór z lat 20-tych XX wieku w Podkampinosie,
• dwór z XIX wieku wraz z parkiem w Szczytnie,
• dwór z I poł. XIX wieku w Strzyżewie.
Szlaki turystyczne w Gminie Kampinos
•

•

•

Południowy Szlak Leśny (zielony) o długości 56,1 km: Żelazowa Wola, dworek - miejsce
urodzin F. Chopina; wieś Pindal, granica KPN; Borowa Góra koło Lasocina; Izabelin
Leśny; Dąb Powstańców 1863 r.; Rezerwat „Granica” m.in. skansen, muzeum, Chata
kampinoska; Górki, Sosna Powstańców 1863 r.; Babska Górka; Roztoka; Zaborów Leśny,
Mogiła Powstańców 1863 r.; Karczmisko, rozstaj szlaków; Pociecha, Krzyż Jerzyków;
Dziekanów Leśny; Ćwikowa Góra; Pociecha, Krzyż Jerzyków; Stary Dąb w Posadzie
Sieraków; uroczysko Na Miny; uroczysko Szczukówek; Dziekanów Leśny;
Południowy Szlak Krawędziowy (niebieski) o długości 49,8 km: Dąbrowa Leśna,
zabytkowe aleje lipowa i dębowa; Laski, leśny ogródek botaniczny, drewniana kaplica;
Lipków, dworek, kościół z 1792 r., polana piknikowa; Mały Truskaw, pomnik Bohaterów
II wojny światowej; Zaborów, klasycystyczny kościół, pałac; uroczysko Zielona Karczma;
Leszno, neogotycki kościół, pałac i park; rezerwat „Nart”, obszar ochrony ścisłej; Rezerwat
„Granica”, skansen, muzeum; Kampinos, kościół, pomnikowe dęby
Szlak im. Zygmunta Padlewskiego (żółty) o długości 16,3 km: Kampinos, kościół,
dworek, pomnikowe dęby; Granica, m.in. muzeum, skansen, polana piknikowa; Granica,
Cmentarz wojenny; kanał Łasica pod Rzepową Górą; Dembowskie Góry, dęby
szypułkowe; Posada Cisowe, pozostałości puszczańskiej wioski; Nowe Polesie Dworu
Maz.;
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•

•

•
•

•

•

Kampinoski Szlak Rowerowy (zielony) o długości 144,5 km: rozpoczyna się i kończy
w Wólce Węglowej: Wólka Węglowa, uroczysko Opaleń; Lipków, dworek, park, kościół
z 1792 roku, polana piknikowa; Zaborów, klasycystyczny kościół, zabytkowy pałac, park;
Leszno, neogotycki kościół, późnobarokowy pałac i park krajobrazowy; Granica, m.in.
obszar ochrony ścisłej, muzeum, skansen, polana piknikowa; Żelazowa Wola, park
i zabytkowy dworek; Brochów, kościół z XVI wieku, dwór Lasockich; Nowiny; Leoncin,
kościół, kaplica, groby żołnierzy 1939 roku; Cybulice Duże, uroczysko Jakubowszczyzna;
Palmiry, cmentarz-mauzoleum; Dziekanów Leśny; Dąbrowa Leśna, zabytkowe aleje
lipowa i dębowa; Wólka Węglowa, uroczysko Opaleń;
Szlak pieszy (niebieski) o długości 17 km: Granica, m.in. skansen, polana piknikowa;
Olszowieckie Błota; Grabnik, uroczysko Przyćmień; Łazy, Aleja im. F. Chopina; Zawady,
Kościół p.w. św. Doroty; Szczytno; Nowe Mostki; Żelazowa Wola;
Szlak rowerowy żółty o długości 11 km: Grabnik; Łazy, Aleja im. F. Chopina; Zawady,
Kościół p.w. św. Doroty; Stare Gnatowice; Maszna; Paprotnia;
Szlak pieszy (żółty) o długości 14 km: Kampinos, kościół, pomnikowe dęby;
Olszowieckie Błota; Granica, muzeum, Aleja Trzeciego Tysiąclecia; Granica, Cmentarz
wojenny; kanał Łasica; Demboskie Góry; Dąb Profesora Kobendzy; Krzywa Góra;
Trasa rowerowa do Żelazowej Woli o długości 17 km: Granica; Olszowieckie Błota;
Grabnik; Łazy, Aleja im. F. Chopina; Zawady, Kościół p.w. św. Doroty; Szczytno; Nowe
Mostki; Żelazowa Wola;
Trasa z Kampinosu do Leszna (wiodąca przez Puszczę) o długości 17 km: Kampinos
kościół; Granica, skansen, Aleja III Tysiąclecia; obszar ochrony ścisłej ‘Pożary’; obszar
ochr. ścisłej ‘Nart’; Zamczysko, średniowieczne grodzisko; Leszno, neogotycki kościół,
pałac

Gmina Kampinos jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem”.
Działania obejmowały m.in. wzajemną wymianę i udostępnianie ważnych dla mieszkańców
informacji, wspólną produkcję kalendarza promocyjnego oraz udział we wspólnych
inicjatywach.
W 2019 roku Gmina Kampinos otrzymała dofinansowanie w wysokości 63 630 zł na operacje
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 na realizację rozbudowy oraz doposażony placu zabaw w Kampinosie.
Gmina Kampinos w 2019 roku o realizacji swoich zadań i działań informowała mieszkańców
gminy w mediach:
• wydawanym przez Urząd Gminy czasopiśmie „Biuletyn Kampinoski”,
• na stronie internetowej www.kampinos.pl oraz profilu w portalu Facebook,
• Radiu Sochaczew,
• Radiu Niepokalanów,
• Expressie Sochaczewskim
• Na stronie internetowej www.zachodniemazowsze.info.
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Gmina Kampinos promowała się w roku 2019 podczas organizowanych lub
współorganizowanych przez Samorząd wydarzeń i imprez oraz poprzez obejmowanie przez
Wójt Gminy Patronatu Honorowego innych wydarzeń:
• Gminne obchody 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,
• marzec – Impreza z okazji Dnia Kobiet,
• Gminne Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz Gminny Dzień Strażaka,
• Gminny Dzień Dziecka,
• „Lato w zagrodzie” - impreza plenerowa w Granicy współorganizowana z Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego,
• 21. Edycja imprezy plenerowej EKO PIKNIK w Kampinosie,
• uroczystości Patriotyczne w Granicy związane z rocznicą wybuchu II Wojny Światowej
i Bitwy nad Bzurą współorganizowane z gminą Błonie,
• uroczystości odzyskania niepodległości,
• Mikołajki w Kampinosie,
• udział Gminy w imprezie charytatywnej " Patrol św. Mikołaja",
a także:
• wspieranie i współorganizację szkolnych konkursów dla dzieci i młodzieży,
• wspieranie sportowców oraz inicjatyw i klubów sportowych,
• dystrybucję gadżetów promujących gminę.
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Realizacja uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Kampinos
Lp.
1. 1.

Numer
UCHWAŁA nr IV/25/19

2. 2.
3. 3.
4. 4.

UCHWAŁA nr IV/26/19
UCHWAŁA nr IV/27/19
UCHWAŁA nr V/28/19

5. 5.
6. 6.

UCHWAŁA nr V/29/19
UCHWAŁA nr V/30/19

7. 7.

UCHWAŁA nr V/31/19

8. 8.
9.

UCHWAŁA nr V/32/19
UCHWAŁA nr V/33/19

10.
11.

UCHWAŁA nr V/34/19
UCHWAŁA nr V/35/19

Tytuł
w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kampinos na okres trwania
zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej
spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu
jej rozliczania
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy Kampinos z dnia
17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób,
dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/18 rady Gminy Kampinos z dnia
17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
w sprawie zmiany statutu Gminy Kampinos
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy
Kampinos

Sposób realizacji
Uchwała przyjęta - w trakcie
realizacji

Dotacja przekazana – uchwała
zrealizowana

Uchwała w trakcie realizacji obowiązująca

Uchwałą w trakcie realizacji obowiązująca
wdrożono z późn. zmianami
Skarga rozpatrzona
Plan został przyjęty przez Radę
Plan został przyjęty przez Radę
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12.
13.
14.

UCHWAŁA nr V/36/19
UCHWAŁA nr V/37/19
UCHWAŁA nr V/38/19

15.

UCHWAŁA nr VI/39/19

16.
17.

UCHWAŁA nr VI/40/19
UCHWAŁA nr VI/41/19

18.
19.

UCHWAŁA nr VI/42/19
UCHWAŁA nr VI/43/19

20.

UCHWAŁA nr VI/44/19

21.
22.
23.
24.

UCHWAŁA nr VII/45/19
UCHWAŁA nr VII/46/19
UCHWAŁA nr VII/47/19
UCHWAŁA nr VIII/48/19

25.

UCHWAŁA nr VIII/49/19

26.

UCHWAŁA nr VIII/50/19

27.

UCHWAŁA nr VIII/51/19

w sprawie uchwalenia statutów sołectw
w sprawie rozpatrzenia anonimowej skargi na Wójta Gminy Kampinos
w sprawie ustalenia na 2019 rok dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie,
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Kampinos na 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
w sprawie udzielenia Radzie Powiatu Grodziskiego poparcia co do działań
zmierzających do utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego na terenie
powiatu pruszkowskiego
w sprawie zmiany statutu Gminy Kampinos
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 rok
w sprawie uchwalenia statutów sołectw
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy
Miasta Sochaczew
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Kampinos oraz określenia granic odwodów publicznych szkół
podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kampinos za
2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kampinosie za 2018 r., oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z
zakresu wspierania rodziny

Uchwała przyjęta.
Pozostawiona bez rozpoznania
Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Pożyczka z WFOŚiGW -bud.
sieci kanalizacji w m. Wiejca
Uchwała podjęta – poparcie
udzielone
Zmiana wprowadzona- statut
obowiązuje

Statuty obowiązują
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana

Sprawozdanie zostało przyjęte
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28.

UCHWAŁA nr VIII/52/19

29.
30.
31.

UCHWAŁA nr VIII/53/19
UCHWAŁA nr VIII/54/19
UCHWAŁA nr IX/55/19

32.

UCHWAŁA nr IX/56/19

33.
34.
35.

UCHWAŁA nr IX/57/19
UCHWAŁA nr IX/58/19
UCHWAŁA nr X/59/19

36.

UCHWAŁA nr X/60/19

37.

UCHWAŁA nr X/61/19

38.
39.
40.

UCHWAŁA nr X/62/19
UCHWAŁA nr XI/63/19
UCHWAŁA nr XI/64/19

41.

UCHWAŁA nr XI/65/19

42.

UCHWAŁA nr XI/66/19

43.

UCHWAŁA nr XI/67/19

zmieniająca Uchwałę nr XVII/62/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie
dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos wotum zaufania za 2018 r.

Zmiana przyjęta przez Radę

Dotacja udzielona
Dotacja udzielona

Udzielono wotum zaufania za
2018 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z Sprawozdanie finansowe
wykonania budżetu za 2018 rok
zatwierdzone
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu Udzielono absolutorium
wykonania budżetu za 2018 rok
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos za 2019 r.
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych Powołano zespół opiniujący
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o
kandydatach na ławników sądów powszechnych
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia Uchwała w trakcie realizacji
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla
inkasentów
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć Uchwała zrealizowana
nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi
dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu
prowadzonym przez Gminę Kampinos
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika Wykonano cięcia pielęgnacyjne
przyrody
dla 8 drzew
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9. 44.

UCHWAŁA nr XI/68/19

45.

UCHWAŁA nr XI/69/19

46.
47.
48.

UCHWAŁA nr XI/70/19
UCHWAŁA nr XI/71/19
UCHWAŁA nr XII/72/19

49.

UCHWAŁA nr XII/73/19

50.

UCHWAŁA nr XII/74/19

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

UHWAŁA nr XII/75/19
UCHWAŁA nr XII/76/19
UCHWAŁA nr XII/77/19
UCHWAŁA nr XIII/78/19
UCHWAŁA nr XIII/79/19
UCHWAŁA nr XIV/80/19
UCHWAŁA nr XIV/81/19
UCHWAŁA nr XIV/82/10

59.

UCHWAŁA nr XIV/83/19

w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, Uchwała przyjęta - w trakcie
odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych realizacji
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kampinos, jak
również gminnym jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
w sprawie przekazania skargi na działalność Wójt
Skarga przekazana Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Komorów Dz. nr 170 i 171 w Komorowie –
Droga Psikorska
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu
Uchwała traci moc na podstawie
uchwały XVII/106/29
zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i Zmiana przyjęta - uchwała w
trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności trakcie realizacji
pieniężnych
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kampinos
Uznano za bezzasadne
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 rok
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Uchwała przyjęta
Kampinos i nadania jej statutu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu Uchwała przyjęta do realizacji –
zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata
podpisana umowy dzierżawy na
okres do 10 lat.
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60.

UCHWAŁA nr XIV/84/19

61.

UCHWAŁA nr XIV/85/19

62.
63.
64.
65.
66.

UCHWAŁA nr XIV/86/19
UCHAŁA nr XIV/87/19
UCHWAŁA nr XIV/88/19
UCHWAŁA XIV/89/19
UCHWAŁA nr XIV/90/19

67.

UCHWAŁA nr XIV/91/19

68.

UCHWAŁA nr XIV/92/19

69.
70.
71.

UCHWAŁA nr XV/93/19
Uchwała nr XV/94/19
Uchwała nr XV/95/19

72.
73.

Uchwała nr XV/96/19
Uchwała nr XVI/97/19

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Kampinos
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania
tych
odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Szczytno
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Szczytno
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Szczytno
w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Szczytno
w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie

Uchwała utraciła moc uchwałą nr
XVII/101/19
Uchwała utraciła moc uchwałą nr
XVII/102/19

ul. Bursztynowa
ul. Perłowa
ul. Rubinowa
ul. Srebrna
Regulamin przyjęto.

Uchwała przyjęta- ławnik nie
został wybrany.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej Zmiana wprowadzona.
spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu
jej rozliczania
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku Uchwała przyjęta.
rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2020 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała przyjęta.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami Przyjęto Program współpracy
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia Gminy Kampinos
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok z organizacjami pozarządowymi
2020
oraz podmiotami o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
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74.

Uchwała nr XVI/98/19

75.
76.

Uchwała nr XVI/99/19
Uchwała nr XVII/100/19

77.

Uchwała nr XVII/101/19

78.

Uchwała nr XVII/102/19

79.

Uchwała nr XVII/103/19

80.

Uchwała nr XVII/104/19

81.
82.

Uchwała nr XVII/105/19
Uchwała nr XVII/106/19

kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2020
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe Uchwała zrealizowana
warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Program w trakcie realizacji.
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Kampinos na 2020
rok
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i Uchwała przyjęta – w trakcie
porządku na terenie Gminy Kampinos
realizacji
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w Uchwała przyjęta – w trakcie
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i realizacji
zagospodarowania
tych
odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa Uchwała przyjęta – w trakcie
drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Kampinos
realizacji
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kwiatkówek
Dz. nr 3/7 w miejscowości
Kwiatkówek - ul. Zajęcza
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Uchwała przyjęta
w sprawie uchwały nr XII/73/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 sierpnia 2019 Traci moc uchwała XII/73/19
r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w
postaci
wykonania
i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr
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83.
84.
85.
86.

Uchwała nr XVII/107/19
Uchwała nr XVII/108/19
Uchwała nr XVII/109/19
Uchwała nr XVII/110/19

580 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 39+950 do km 45+370,
gmina Kampinos
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2020
w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Kampinos na rok Uchwała przyjęta – w trakcie
szkolny 2019/2020
realizacji.
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