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Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych przez 
Urząd Gminy IZABELIN i gminne jednostki w IV kwartale 2015 roku 
 

Mając na uwadze różnorodność realizowanych przez Gminę zadań i projektów 

oraz potrzebę udostępniania informacji o sytuacji w Gminie członkom lokalnej 

społeczności pragniemy poinformować wszystkich Mieszkańców o istotnych 

zadaniach i działaniach jakie  zostały zrealizowane bądź nad którymi pracowano w 

minionym kwartale  (październik – grudzień 2015). Jesteśmy przekonani, że 

informacje te będą użyteczne i przy zachowaniu ich planowanej kwartalnej 

cykliczności ułatwią Mieszkańcom poznanie najnowszych wydarzeń, problemów i 

sposobów ich rozwiązywania w naszej gminie.  

Za najbardziej istotne zrealizowane przez Gminę i jej jednostki zadania lub 

działania minionego kwartału uznajemy : 

 uruchomienie Rewiru Policji przy ul. Szkolnej 2a we współpracy z Komendą 

Powiatową i Stołeczną; 

 podpisanie ok. 3000 umów odbioru odpadów na lata 2015-2018 w związku ze 

zmianą operatora odbierającego na firmę BYŚ; 

 przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 

budowy sieci kanalizacyjnej w latach 2016-2017 na kwotę 12 mln zł; 

 przygotowanie dokumentacji i wystąpienie o dofinansowanie modernizacji 

dróg gminnych w Laskach  (Brzozowa, Partyzantów, Poznańska); 

 opracowanie budżetu na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 

(WPF) na okres do 2025 roku; 

 uregulowanie sytuacji własnościowej ulicy Polnej. 

 

Referat Inwestycji 

 prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie: 
o zadania pn.”Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców 

poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 
Izabelin” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Działanie 2.3 
Gospodarka wodno – ściekowa; 
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o zadania przebudowy układu dróg gminnych ul. Brzozowa – 
Partyzantów, Poznańska w Laskach w ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020 oraz 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 
Poddziałanie  - 7.2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. 

 budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Leśnej w Hornówku i rozbudowa linii 
oświetlenia ulicznego w ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B oraz 
opracowanie dokumentacji przebudowy linii NN i oświetlenia ulicznego w ul. 
Brzozowej w związku z przebudową drogi; 

 zakończenie prac projektowych dotyczących aktualizacji projektów sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Laski, Mościska i Izabelin B; 

 wykonanie monitoringu placu zabaw w Izabelinie B; 

 rozliczenie umów z mieszkańcami za rok 2015 o udzielenie dotacji na 
dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych; 

 
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

 3 decyzje o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej na odbierającego 
odpady komunalne, który nie przekazał odebranych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy Izabelin odpadów do regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu warszawskiego; 

 akcja odbioru odpadów zawierających azbest od mieszkańców - 9,83 ton; 

 opracowanie „Raportu z realizacji programu ochrony środowiska 2013-2014”; 

 3 interwencje w sprawie zwierząt – niewłaściwe warunki bytowania, agresywne 
psy bez nadzoru; 

 przestawienie dwóch słupów teletechnicznych w pasie drogowym ul. Zielonej i 
ul. Szkolnej w Hornówku; 

 jesienne równanie, profilowanie i zagęszczenie dróg o nawierzchni gruntowej i 
tłuczniowej na łącznej pow. 40.000 m2; 

 położenie nawierzchni asfaltowej ulicy Szkolnej w Hornówku; 

 remont nawierzchni asfaltowej i utwardzenie pobocza pod miejsca parkingowe 
w pasie drogowym ul. Miazgowskich w Hornówku na łącznej pow. 337m2; 

   
Zespół ds. odpadów 

 rozdystrybuowanie nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami -  zebranie i opracowanie ponad 2900 deklaracji;  

 rozpoczęcie procedury egzekucji płatności za odbiór odpadów, przekazanie 
tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego; 

  
Pion Skarbnika – finansowo-księgowy 

 opracowanie budżetu gminy – w  IV kwartale 2015 r. trwały intensywne prace 
nad przygotowaniem projektu budżetu na 2016 r. Projekt budżetu wraz z 
projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej został przedłożony Radzie Gminy 
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 10 listopada 2015 r. Dokumenty te po 
omówieniu na wszystkich Komisjach Rady Gminy zostały przyjęte przez Radę 
Gminy Izabelin w dniu 16 grudnia 2015 r.; 

 sporządzono jednostkowe i zbiorcze sprawozdania budżetowe, sprawozdania 
w zakresie operacji finansowych za III kw. 2015 r. a także sprawozdania 
budżetowe za listopad 2015 r.; 

 



Księgowość budżetowa 

 czynności przygotowawcze dotyczące zamknięcia ksiąg na koniec roku; 

 dokonanie analizy należności i zobowiązań,  uzgodnienia sald z dłużnikami, 

wysyłanie wezwań do zapłaty, upomnień, tytułów wykonawczych; 

 obsługa księgowa projektów: „Programowanie Rozwoju Obszaru 

Metropolitarnego” PROM oraz „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” ZIT; 

Referat księgowości podatkowej  - Zestawienie za IV kwartał 2015 r. 

 Przygotowanie i podjęcie uchwał przez Radę Gminy: 
- podatku od nieruchomości; 
- podatku od środków transportowych; 
- podatku od środków transportu przeznaczonych na rzecz obrony  Państwa; 
- opłaty targowej; 
- opłaty za psy; 

 Wprowadzanie zmian w ewidencji podatkowej na podstawie otrzymanych 
zmian w danych Ewidencji gruntów i budynków po przeprowadzonej 
modernizacji przez Starostę Powiatu Warszawsko Zachodniego w przesłanym 
wykazie  - 27 452 stron ze zmianami; 

 Wysłanie ponad 1000 wezwań do złożenia Informacji podatkowej w związku z 
otrzymanymi zawiadomieniami o zmianach w danych objętych ewidencją 
gruntów i budynków;  

 Sporządzenie 409 szt. decyzji zmieniających wymiar podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - na podstawie 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków;  

 Wysłanie 783 upomnień dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, 
leśnego oraz podatku od środków transportowych; 

 Wystawienie 128 tytułów wykonawczych dotyczących  podatku od 
nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych; 

 Przyjęcie i obsłużenie wizyt ponad 900 interesantów; 
 

Ewidencja działalności gospodarczej i wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

 wydano 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

 w zakresie podatku VAT: wystawiono 173 faktury sprzedaży, sporządzono 

rejestry sprzedaży i zakupu, wystawiono deklaracje podatku VAT-7;  

 w zakresie obsługi CEIDG -  złożono 145 wniosków; 

 przygotowywano dokumentację dotyczącą wdrożenia konsolidacji podatku 
VAT w jednostkach budżetowych Gminy Izabelin; 

 

Referat Oświaty i  Zdrowia Publicznego 

 złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do 
bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program 
rozwoju czytelnictwa"; 

 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania 



przedszkolnego działających na terenie gminy Izabelin oraz tryb i zakres 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; 

 przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu i podjęcie uchwały w 
sprawie przyjęcia  programu współpracy gminy Izabelin z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2016; 

 ogłoszenie dwóch konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: 
o wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki 

wsparcia dziennego w formie ogniska wychowawczego; 
o działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy gminy Izabelin z gminami partnerskimi; 
 
Referat Ogólny 

 uruchomienie Rewiru Dzielnicowych we współpracy z Komendą Powiatową; 

 wdreżenie systemu EZD czyli elektronicznego zarządzania dokumentacją w 
Urzędzie Gminy; 

 rozpoczęcie modyfikacja gminnej strony internetowej i Biuletynu informacji 
Publicznej oraz rozpoczęcie tworzenia bazy teleadresowej mieszkańców 
gminy; 

 w listopadzie we wszystkich miejscowościach gminy zorganizowane zostały  
wybory  Sołtysów i Rad Sołeckich; 

 

Referat Architektury i Geodezji 

 zakończone zostało postępowanie w sprawie regulacji ul. Borzęcińskiej – 
Wojewoda w trybie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną wydał decyzje o nabyciu przez Gminę 
Izabelin działek nrnr ew. 1491, 1497, 1113 i 661 o łącznej pow. 2 ha 4826 m2 
zajętych pod drogę nr 0127003 – ul. Borzęcińska; 

 nabycie działki nr ew. 740/4 o pow. 320 m2 obr. Truskaw – realizacja 
zobowiązania wynikającego z wydzielenia i przejęcia przez Gminę Izabelin 
terenu pod ul. Południową; 

 nabycie udziału 4/48 w działkach nrnr ew. 71/49 i 71/47 o łącznej pow. 0,0134 
ha – Gmina po nabyciu tych udziałów jest właścicielem udziału 40/48; 

 nabycie działki nr ew. 662/6 o pow. 0,0057 ha obr. Izabelin przeznaczonej pod 
poszerzenie ul. H. Siemiradzkiego; 

 sprzedaż działki nr ew. 1020/1 o pow. 0,0088 ha przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniową; 

 podpisanie przedwstępnej umowy zamiany (umowa przeniesienia ma być 
podpisana do dnia 20 stycznia 2016 r.), zgodnie z którą Gmina Izabelin 
nabędzie działki nrnr ew. 92/15, 92/19, 92/28 o łącznej pow. 0,3552 ha obr. 
Hornówek przeznaczonych pod drogę – ul. Polną; 

 

USC i Referat Spraw obywatelskich 

 wdrażanie w urzędzie gminy Systemu Rejestrów Państwowych "ŹRÓDŁO"; 

 obsługa wyborów parlamentarnych i sołeckich 

 podsumowanie 2015 r w referacie: w gminie Izabelin w dniu 31 grudnia 2015r. 

mieszkały 9883 osoby zameldowane na pobyt stały oraz 324 osoby 



zameldowane na pobyt czasowy. W 2015 roku miały miejsce 263 

wymeldowania, 264 zameldowania, a w tym 79 urodzeń i 95 zgonów; 

 

Radcy prawni i kontrola wewnętrzna 
- kontrola zakresu wdrożenia w urzędzie Gminy Izabelin Ustawy o ochronie danych 
osobowych; 
- aktualizacja polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Izabelin, wraz z 
załącznikami oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym; 
- opracowanie zagadnień związanych z dotacjami,  VAT-em, podatkami CIT oraz 
prewspółczynnikiem VAT; 
 
Gminna Biblioteka Publiczna 

 w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet 

programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek” 

kupiono 477 książek, które zostały opracowane i udostępnione dla 

czytelników; 

 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki odbywają się raz w miesiącu 

dyskutowano na temat następujących książek: 

„Trafny wybór”- Rowling ;  „Dwie kobiety”- Lessing ;  „ Madam” - A. Libera ; 
„Lalki w ogniu”- P. Wilk oraz  „Białe. Zimna wyspa Spitsbergen” - I. 
Wiśniewska. Najbliższe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się w 
piątek 22.01.2016 o godz. 17:30 -  tematem będzie ksiązka Marcina 
Kołodziejczyka „B – opowieść z planety prowincja”; 

 wystawy- odbyła się wystawa prac malarskich pani Grażyny Cholewińskiej. Od 

20 listopada 2015 do 15.01.2016 można oglądać wystawę Ikon. Swoje prace 

prezentuje Urszula Żakowska, Dorota Szymczak, Jagoda Sendys oraz Anna 

Mroczek; 

 bibliotekę odwiedziły dzieci z Przedszkola w Izabelinie. Podczas lekcji 

bibliotecznych zapoznały się z biblioteką ,poznały świat baśni Andersena oraz 

bajki braci Grimm; 

 z literaturą dziecięcą i słowem pisanym zapoznajemy najmłodszych podczas 

cyklicznych spotkań pt. „ Czytamy Dzieciom”. Najbliższe spotkanie ostatnia 

środa miesiąca 27.01.2016 g.15:00; 

 

Przedszkole Izabelin 

 doposażenie sal w sprzęty wspinaczkowe w celu rozwijania koordynacji i 
kondycji ruchowej u dzieci, a także propagowania zdrowego stylu życia; 

 modernizacja instalacji elektrycznej kuchni i kotłowni, polegająca na 
rozdzieleniu zasilania osobno na kotłownię i kuchni; 

 udział w obchodach Święta Niepodległości w Centrum Kultury Izabelin; 
 
Przedszkole Laski 

 wdrożenie rocznego planu wychowawczego "Z przyrodą za pan brat" (szeroko 
rozumiane treści ekologiczne, prozdrowotne, przyrodnicze); 

 montaż systemu monitoringu całego obiektu przedszkola; 

 prowadzenie konsultacji dotyczących projektu rozbudowy przedszkola o aulę; 



 podpisanie umowy na wykonanie na terenie ogrodu kolejki linowej -"tyrolki"; 

Szkoły 

 przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych wśród uczniów Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zapobiegania 
agresji i przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy; 

 zorganizowanie wykładu profilaktycznego dla rodziców na temat 
cyberprzemocy; 

 zorganizowanie wielu akcji charytatywnych, których celem było przede 
wszystkim uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi i zachęcenie do 
aktywnego pomagania; 

 przygotowanie wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych projektu 
„Edukacja to przyszłość – projekt rozwoju szkół w Gminie Izabelin”, którego 
celem jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów oraz kształtowanie 
właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy; 

 złożenie wniosku na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3; 
 

Przychodnia SPZOZ przy ul. Tetmajera  

 aneksowanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia   na rok 2016  na 
Podstawową Opiekę Zdrowotną  i Stomatologię dla dzieci i młodzieży oraz 
dorosłych  

 

GPWiK „Mokre łąki” 

 budowa wodociągu w ul. Południowej, w Truskawiu; dokończenie budowy 
kanalizacji w Hornówku: ul. Pietkiewicza, Szkolna, Sosnowa, Leśna, 
Boiskowa, Zielona;  

 budowa kanalizacji w Hornówku; budowa wodociągu w ul. Południowa, 
Łabędzia (Truskaw), ul. Leśna (Hornówek), ul. Słonecznikowa, Modrzewiowa 
(Mościska); 

 przystąpienie do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach POIIŚ 2014 -
2020: budowa wodociągu i kanalizacji w Truskawiu, Izabelinie B i C, Laski, 
Hornówek; 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) 
Wykonywanie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych przez Wojewodę 
wynikających z wielu ustaw, w tym między innymi: 

 o pomocy społecznej; 

 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej; 

 o świadczeniach rodzinnych;  

 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;  

 o postępowaniu z dłużnikami alimentacyjnymi; 

 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;  

 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 
 

Pracownicy GOPS realizowali ponadto: 

 rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; 

 rządowy program na rzecz rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 



 przyjęte przez Radę Gminy Izabelin gminne programy osłonowe dotyczące 
przyłączy kanalizacyjnych, biletów komunikacji miejskiej dla dzieci 
dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum oraz wspierania rodzin 
wielodzietnych (Gminna Karta Rodziny 3+ i 4+). 

 
Oprócz pomocy finansowej, instytucjonalnej i rzeczowej GOPS świadczył szeroko 
rozumianą pracę socjalną. W ramach swojej pracy pomagał i wspierał rodziny w 
każdej trudnej sytuacji życiowej, w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, w 
uzyskaniu orzeczeń o niepełnosprawności, ustanowieniu rodziny zastępczej, 
załatwieniu sprzętu rehabilitacyjnego, należnych świadczeń z ZUS, alimentów, 
postanowień sądu, wypełnianiu dokumentów, pisaniu podań i CV, wypełnianiu PIT-
ów itp. Pracownicy GOPS kierują potrzebujących do właściwych instytucji, pomagają 
znaleźć zatrudnienie, a także rozwiązywać trudne sprawy urzędowe, rodzinne czy 
sąsiedzkie.   
 
Centrum Kultury Izabelin 

 organizacja koncertu w 100 lecie urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego w 
wykonaniu artystów z Białorusi; 

 przegląd w ramach „Kina za Rogiem” najwybitniejszych filmów kina 
światowego ostatniego sezonu; 

 organizacja 2 koncertów z okazji Narodowego Święta Niepodległości w 
wykonaniu dzieci z gminnych przedszkoli w Laskach i Izabelinie oraz artystów 
scen warszawskich; 

 organizacja Wieczoru Mikołajkowego dla najmłodszych: koncertu 
najpopularniejszych piosenek z filmów Walta Disneya i spotkania z Mikołajem; 

 prezentacja dorobku Studia Piosenki w Koncercie Świątecznym; 

 przygotowanie techniczne lodowiska do sezonu łyżwiarskiego; 
 
OSP Izabelin 

 wykonanie ocieplenia starej strażnicy; 

 wykończenie ściany frontowej starej strażnicy w uwzględnieniem figury św. 
Floriana - patrona strażaków i odrestaurowanej motopompy; 

 zakup umundurowania i sprzętu bojowego;  

 konserwacja i remont na terenie jednostki; 
 
OSP Laski 

 pozyskanie samochodu  z podnośnikiem koszowym 

 wymiana CO. w dolnej części strażnicy; 

 malowanie garaży strażnicy; 

 obsługa wycieczek szkolnych z terenu gminy i Warszawy mająca na celu 
zapoznanie się z pracą strażaków. 

 

 

 

Witold Malarowski 

Wójt Gminy Izabelin 

 


