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Wstęp 
 

Obowiązek przedstawienia przez Burmistrza raportu o stanie gminy Radzie 

Miejskiej wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), który brzmi następująco: „Wójt co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.” 

Zgodnie z ust. 2 ww. ustawy „Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta 

w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał 

rady gminy i budżetu obywatelskiego.” 

Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące 

raportu zgodnie z ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713).  Rada Miejska w Łomiankach określiła szczegółowe wymogi 

dotyczące raportu o stanie gminy, przyjmując Uchwałę Nr XXII/200/2020 

z dnia 27 lutego 2020 roku, która dostępna jest pod linkiem 

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady miejskiej/2020/10102,Uchwala-

Nr-XXII2002020-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-27-lutego-2020-roku-w-.html. 

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z wytycznymi określonymi w/w uchwale. 

Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest 

uchwała w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. 

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. 
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I. Ogólne podsumowanie działalności burmistrza, jego zastępców oraz 
sekretarza gminy. 
 

Burmistrz 

 
Pracą Urzędu Miejskiego w Łomiankach kieruje Burmistrz Łomianek, który pełni 

równocześnie funkcję organu wykonawczego gminy. Burmistrz jako kierownik urzędu 

wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu 

oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

 
 Do zakresu działania i kompetencji burmistrza należy w szczególności: 

o kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

o składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem 

i udzielanie upoważnień w tym zakresie, 

o prowadzenie gospodarki finansowej gminy, 

o wykonywanie budżetu gminy, 

o przygotowywanie projektów uchwał rady,  

o wykonywanie uchwał rady, 

o wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji 

publicznej, 

o nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 

o kierowanie działalnością urzędu, 

o upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania czynności w imieniu 

burmistrza, 

o rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami 

organizacyjnymi urzędu, 

o pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy i nadzór nad wykonywaniem 

zadań gminy związanych z obronnością, 

o kierowanie Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, 

o organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof, 

o kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, 

reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, 

o opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie  

i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, 
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o zapewnianie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 

zarządczej, 

o zapewnianie skutecznej ochrony danych osobowych. 

 

 Zgodnie z obowiązującym  regulaminem organizacyjnym Burmistrzowi 

bezpośrednio podlegają  następujące komórki organizacyjne: 

o Wydział Edukacji,  

o Wydział Komunikacji Zewnętrznej, Promocji i Mediów, 

o Referat Kontroli Wewnętrznej, 

o Referat Kadr, 

o Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 

o Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 

o Audytor wewnętrzny, 

o Radca Prawny, 

o Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

o Inspektor Ochrony Danych. 

 

 Pod bezpośrednim nadzorem Burmistrza pozostaje: 

o Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o., 

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

o Szkoła Podstawowa  nr 1 im. M. Kownackiej w Łomiankach, 

o Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej  

w Łomiankach, 

o Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. 

Janusza Kusocińskiego w Łomiankach, 

o Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym, 

o Szkoła Podstawowa im. por. A. Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim, 

o Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej, 

o Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, 

o Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, 

o Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym, 

o Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym. 
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Zastępcy Burmistrza 

 
Zastępcy burmistrza przy wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają 

w granicach kompetencji określonych w drodze odrębnych zarządzeń burmistrza oraz 

imiennych pełnomocnictw i upoważnień. Zapewniają, w powierzonych im sprawach, 

realizację zadań gminy i kierują działalnością komórek organizacyjnych urzędu realizujących 

te zadania oraz nadzorują w tym zakresie działalność gminnych jednostek organizacyjnych. 

Zastępca burmistrza ds. technicznych 
 

 Zakres działania: 

o reprezentowanie gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie 

uzgodnionym z burmistrzem, 

o nadzorowanie zagadnień ekonomiczno – gospodarczych gminy, w tym 

głównie dotyczących rozwoju gospodarczego, 

o sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli funkcjonalnej nad 

działalnością inwestycyjną i remontową gminy, działalnością w zakresie 

ochrony środowiska, ładu przestrzennego, geodezji i gospodarki komunalnej 

oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 

o nadzór nad przygotowaniem materiałów sprawozdawczych z obszarów 

przypisanych zakresem działalności oraz sprawozdań z realizacji budżetu 

w tym zakresie, 

o nadzór nad podlegającymi komórkami organizacyjnymi, zgodnie 

ze schematem organizacyjnym, 

o nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, porządku i ładu 

przestrzennego na terenie gminy w zakresie zadań realizowanych przez 

podległe komórki organizacyjne, 

o monitorowanie wykonania uchwał rady i zarządzeń burmistrza w sprawach 

objętych zakresem działania bezpośrednio podległych komórek 

organizacyjnych urzędu. 
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 Zastępcy burmistrza ds. technicznych podlegają bezpośrednio:  

o Wydział Inwestycji i Remontów, 

o Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, 

o Wydział Ochrony Środowiska  i Gospodarki Komunalnej, 

o Referat Zamówień Publicznych, 

o Referat Funduszy Zewnętrznych. 

Zastępca burmistrza ds. społecznych 
 

 Zakres działania: 

o reprezentowanie gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie 

uzgodnionym z burmistrzem, 

o nadzorowanie zagadnień ekonomiczno – gospodarczych gminy w zakresie 

polityki społecznej,  

o sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli funkcjonalnej nad 

działalnością gminy w zakresie spraw społecznych, w tym kultury, sportu, 

pomocy społecznej i zdrowia, 

o nadzór nad przygotowaniem materiałów sprawozdawczych z działalności 

społecznej gminy oraz sprawozdań z realizacji budżetu w tym zakresie, 

o nadzór nad podlegającymi komórkami organizacyjnymi, zgodnie 

ze schematem organizacyjnym, 

o monitorowanie wykonywania uchwał rady i zarządzeń burmistrza 

w sprawach objętych zakresem działania bezpośrednio podległych komórek 

organizacyjnych urzędu. 

 

 Zastępcy burmistrza ds. społecznych podlegają:  

o Referat Spraw Społecznych, 

o Referat  Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

 

 Zastępca burmistrza ds. społecznych nadzoruje: 

o Integracyjne Centrum Dydaktyczno  Sportowe, 

o Centrum  Kultury, 

o Bibliotekę Publiczną, 

o Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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Sekretarz 

 

Sekretarz organizuje pracę urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie 

i odpowiednie warunki działania.  

 Do zadań sekretarza należy w szczególności: 

o przygotowywanie projektów regulaminów, ich zmian oraz innych aktów 

wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu, 

o podejmowanie inicjatyw usprawniania pracy urzędu i nadzór nad 

doskonaleniem kadr, 

o zarządzanie systemem szkoleń i podnoszenia umiejętności zawodowych 

pracowników, opracowywania ścieżek rozwoju i budowania motywacyjnego 

środowiska pracy, 

o nadzór nad organizacją pracy w urzędzie, 

o nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego 

załatwiania spraw, w tym przygotowanie odpowiedzi na interpelacje, 

zapytania i wnioski radnych, 

o zapewnienie właściwego obiegu informacji i dokumentów w urzędzie, 

o rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji urzędu, 

o wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, 

konsultacji społecznych i spisów powszechnych, 

o nadzór nad zapewnieniem prawidłowego procesu legislacyjnego w urzędzie, 

opracowaniem projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza,  

o nadzór nad podlegającymi komórkami organizacyjnymi, zgodnie 

ze schematem organizacyjnym, 

o dbałość o sprawną obsługę interesantów i dobry wizerunek urzędu, 

o monitorowanie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej, 

o nadzór nad właściwym i terminowym rozpatrywaniem skarg, wniosków, 

petycji oraz interpelacji i zapytań radnych.  

o prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych, 

o sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli funkcjonalnej nad zdaniami 

dotyczącymi porządku publicznego. 
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 Sekretarzowi podlegają: 

o Wydział Administracyjno-Organizacyjny, 

o Referat Spraw Obywatelskich, 

o Urząd Stanu Cywilnego, 

o Biuro Rady Miejskiej, 

o Straż Miejska. 

 

 Burmistrz Łomianek wyznaczył Sekretarza na pełnomocnika ds. ochrony 

informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach zgodnie z Ustawą 

z dnia 5 sierpnia 2010 r., o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 

742) 

 
 Burmistrz Łomianek wyznaczył Sekretarza jako osobę odpowiedzialną 

za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu 

cyberbezpieczeństwa w zakresie zadań publicznych zależnych od systemów 

informacyjnych, realizowanych przez jednostki jemu podległe lub przez niego 

nadzorowane zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r., o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 poz. 1560) 

 

 Burmistrz Łomianek wyznaczył Sekretarza jako koordynatora dostępności, 

zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r., o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696). 
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II. Realizacja polityk, programów i strategii 
 
Strategia Rozwoju Gminy Łomianki na lata 2016-2030  

 
Strategia Rozwoju Gminy Łomianki opracowana została przez Zespół ekspertów 

powołany Zarządzeniem Burmistrza Łomianek nr RKA.0050.135.2015 z dnia 

31/08/2015, 2030 (Uchwała Nr XIV/ 177/ 2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 

uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Łomianki na lata 2016-2030”). Docelowa wizja 

Strategii została określona jako "Łomianki - idealne miejsce do mieszkania, pracy, 

i wypoczynku w warszawskim obszarze funkcjonalnym". Na potrzeby realizacji Strategii 

opracowano 5 celów strategicznych i odpowiadające im cele operacyjne. Celom 

operacyjnym przypisano szczegółowe programy operacyjne, w ramach których 

zaprogramowano konkretne zadania realizacyjne. W 2019  r. w Gminie Łomianki 

prowadzono szereg działań zmierzających do realizacji poszczególnych celów 

strategicznych:  

 
 Efektywna przestrzenno - gospodarcza integracja Łomianek z WOF i OM 

o Usprawnienie komunikacji indywidualnej i publicznej z Warszawą, w tym 

promowanie transportu niskoemisyjnego w dojazdach do Warszawy (ścieżki 

rowerowe, tramwaj, autobusy niskoemisyjne) - przykładowe działania 

operacyjne realizowane w ramach celu: kompleksowy remont i budowa 

głównych dróg w gminie, poprawa dostępności komunikacji zewnętrznej, 

modernizacja istniejących i budowa nowych ciągów pieszych, ścieżek 

rowerowych, zakup nowych autobusów elektrycznych oraz nieustanna 

wymiana taboru Komunikacji Miejskiej Łomianki.  

o Pełna integracja społeczna, gospodarcza i przestrzenna gminy z aglomeracją 

warszawską i w ramach WOF, w tym przy wykorzystaniu środków UE oraz 

instrumentu planowanego "warszawskiego powiatu metropolitalnego" - 

przykładowe działania operacyjne realizowane w ramach celu: skuteczne 

pozyskiwanie środków UE w ramach instrumentu ZIT WOF, skuteczne 

negocjacje z m. st. Warszawa w zakresie rozwiązywania problemów 

infrastrukturalnych, głównie transportowych, rozpoczęcie prac nad Planem 

Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego "Warszawa 

Zachód" - Gmina Łomianki jako Lider Partnerstwa z Gminami: Izabelin, Stare 
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Babice, Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Zakroczym, ścisła współpraca 

z Dzielnicą Białołęka m. st. Warszawy, rozpoczęcie prac nad Strategią rozwoju 

elektromobilności dla Gminy Łomianki.  

o Udział gminy w pracach dotyczących rozwiązywania ponadlokalnych 

i lokalnych problemów transportowych w obszarze metropolitalnym - 

przykładowe działania operacyjne realizowane w ramach celu:  włączenie się 

gminy w prace stowarzyszenie "Metropolia Warszawa", udział 

w konferencjach i spotkaniach roboczych dotyczących infrastruktury 

drogowej w obszarze metropolitalny, współpraca z partnerami w ramach 

prac dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru 

funkcjonalnego "Warszawa Zachód"  

o Zintegrowana w układzie metropolitalnym promocja Łomianek 

w bezpośrednimi dalszym otoczeniu - przykładowe działania operacyjne 

realizowane w ramach celu: aktywny udział gminy we wspólnych projektach 

skierowanych do mieszkańców WOF, w tym głównie dzieci i młodzieży oraz 

seniorów, wykorzystanie potencjału społecznego aglomeracji warszawskiej, 

w tym współpraca z instytucjami miejskimi oraz z warszawskimi 

organizacjami społecznymi w zakresie kultury, sportu, rekreacji, 

wykorzystanie potencjału środowiskowego KPN i Doliny Wisły dla rozwoju 

turystyki weekendowej dla mieszkańców aglomeracji, zintegrowana 

promocja turystyczna gminy w ramach WOF, rozpoczęcie realizacji zadań 

wynikających z Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego.  

 
 Konsekwentne likwidowanie zapóźnień w rozwoju infrastruktury  

o Infrastruktura techniczna dopasowana do potrzeb mieszkańców 

i przedsiębiorców, w tym w szczególności: infrastruktura wodociągowo - 

kanalizacyjna, drogowa, odwodnieniowa, energetyczna - przykładowe 

działania operacyjne realizowanew ramach celu: konsekwentna rozbudowa 

sieci sanitarnej, termomodernizacja obiektów publicznych - rozpoczęcie prac 

koncepcyjnych nad audytami energetycznymi i zapotrzebowaniem 

na termomodernizację budynków oświaty, wspieranie wymiany pieców 

grzewczych w gospodarstwach domowych, wykorzystanie energii z OZE, 

budowa systemu dróg rowerowych w ramach ZIT WOF.  
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o Baza sportowo - rekreacyjna dostosowana do wysokich wymagań 

mieszkańców, zapewniająca wysokiej jakości różnorodne usługi dla każdej 

grupy wiekowej mieszkańców - przykładowe działania operacyjne 

realizowane w ramach celu: budowa boisk rekreacyjnych, modernizacja 

i budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, budowa ścieżek rowerowych, 

innowacyjne rozwiązania stosowane przy rozbudowie i doposażeniu placów 

zabaw (np. Kiełpin plac zabaw), modernizacja zaplecza sportowego przy 

szkołach (np. Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym).  

o Dobrze rozwinięta i nowoczesna baza dla rozwoju działalności kulturalnej - 

przykładowe działania operacyjne realizowane w ramach celu: rozwój oferty 

kulturalnej w sołectwach, stała modernizacja obiektów kultury, poprawa 

wyposażenia obiektów kultury, wzbogacenie oferty kulturalnej 

dla mieszkańców, koncepcje nowych festiwali i wydarzeń kulturalnych 

dla mieszkańców.  

o Nowoczesna i odpowiadająca oczekiwaniom mieszkańców baza techniczna 

systemu oświaty i wychowania, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej - 

przykładowe działania operacyjne realizowane w ramach celu: rozbudowa, 

modernizacja i remonty bazy oświatowej i wychowania, budowa 

infrastruktury sportowej wokół szkół, tworzenie ogólnodostępnych świetlic 

środowiskowych dla dzieci i młodzieży, ciągła komputeryzacja 

i informatyzacja szkół gminnych, wszechstronne i aktywne działania MOPS, 

poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych.  

o Zapewnienie odpowiedniej ochrony cennych przyrodniczo terenów 

i krajobrazowych wokół KPN i Doliny Wisły - przykładowe działania 

operacyjne realizowane w ramach celu: ochrona cennych przyrodniczo 

terenów Doliny Łomiankowskiej i sąsiedztwa KPN, ochrona lasów, 

uszczelnianie systemu gospodarowania odpadami, akcje edukacyjne, nowe 

koncepcje zazieleniania terenu Gminy Łomianki, prace koncepcyjne dotyczące 

Strugi Dziekanowskiej i pomysłów na jej rewitalizację.   

o Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego w gminie - przykładowe 

działania operacyjne realizowane w ramach celu: budowa systemu gminnego 

monitoringu, poprawa bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, 

poprawa bezpieczeństwaw zakresie zagrożenia przestępstwami, poprawa 
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bezpieczeństwa pieszych na niektórych najbardziej niebezpiecznych 

przejściach dla pieszych, plan kontynuacji działań w tym kierunku.  

o Uregulowana i odpowiadająca potrzebom mieszkańców sytuacja 

mieszkaniowa - przykładowe działania operacyjne realizowane w ramach 

celu: tworzenie gminnego zasobu mieszkań socjalnych, rozpoczęcia prac 

projektowych dotyczących budowy nowych budynków komunalnych oraz 

modernizacji już istniejących.  

o Kompleksowa informatyzacja gminnych placówek publicznych, rozwój sieci 

światłowodowej w gminie - przykładowe działania operacyjne realizowane 

w ramach celu: zakup serwerów, rozwój e-usług, budowa sieci 

bezprzewodowego internetu, udział w projektach z dofinansowaniem 

zewnętrznym budowy sieci hot-spotów.  

o Dostępne i funkcjonalne obiekty administracji samorządowej (rozbudowa 

Urzędu Miejskiego), funkcjonalna, uporządkowana i estetyczna przestrzeń 

publiczna w gminie - przykładowe działania operacyjne realizowane 

w ramach celu: wzmocnienie funkcji centrum gminy, dbałość o czystość 

gminy, ochrona cennych przyrodniczo obszarów.  

 
 Skuteczne zarządzanie publiczne, wzrost konkurencyjności, innowacyjności, 

dywersyfikacja i rozwój bazy ekonomicznej  

Przykładowe działania operacyjne realizowane w ramach celu: przygotowanie 

do absorpcji środków potencjalnych inwestorów prywatnych, wysoka konkurencyjność 

gospodarcza gminy w OMW, wysoka atrakcyjność turystyczna (turystyka weekendowa), 

dostosowanie gminnego rynku pracy do potrzeb lokalnej i regionalnej gospodarki, 

efektywne i skuteczne zarządzanie publiczne w gminie, aktywne wykorzystanie 

ze środków zewnętrznych.  

 
 Niskoemisyjna i zrównoważona Gmina Łomianki  

Powszechne, racjonalne i dostosowane do potrzeb wykorzystanie OZE 

 w obiektach publicznych i prywatnych, wspieranie wymiany urządzeń grzewczych, 

kompleksowa termomodernizacja obiektów publicznych, skuteczne wdrażanie 

i realizacja celów PGN, szeroka promocja idei wykorzystywania OZE, wymiana 

oświetlenia ulicznego na energooszczędne.  
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 Wyzwolenie energii społecznej mieszkańców, aktywizacja społeczności 

lokalnych, aktywne rozwiązywanie problemów społecznych  

Aktywni i zaangażowani społecznie mieszkańcy  i organizacje pozarządowe, 

skuteczne wykorzystanie i wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w celu 

rozwiązywania problemów społecznych, trwałe ograniczanie zjawiska wykluczenia 

społecznego grup zagrożonych patologiami i bezrobociem, dbałość o aktywność fizyczną 

dzieci i młodzieży, wysoka jakość gminnego systemu oświatowego, aktywni 

i zaangażowani społecznie seniorzy.  

Gmina Łomianki jest w trakcie osiągania najważniejszych wyzwań stojących przed 

Gminą do 2030 roku, wskazanych w Strategii, m.in. 100% zwodociągowania i 90% 

skanalizowania obszaru gminy, odbioru ścieków z całego obszaru gminy, budowa 

nowoczesnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach, podniesienie standardu wszystkich 

ulic gminnych, rozwój autobusowej komunikacji publicznej, również tej niskoemisyjnej, 

rozbudowa układu turystycznych dróg rowerowych, budowa placów zabaw i siłownie 

zewnętrzne.  

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  
 

W gminie obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Łomianki, przyjęte uchwałą Nr IX/90/2015 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 sierpnia 2015 r. Uchwała w sprawie oceny aktualności 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Łomianki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została przyjęta 

przez Radę Miejską w Łomiankach 30 czerwca 2016 r. (Uchwała Nr XVII/214/2016). 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 

W 2019 r. zostały przygotowane do uchwalenia trzy projekty miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar osiedli Dąbrowa Leśna 

i Dąbrowa Rajska oraz północno-zachodniej części Dziekanowa Nowego. Na koniec 2019 

r. w gminie obowiązywały 42 plany miejscowe o powierzchni 2681 ha (69% 
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powierzchni gminy oraz 95% powierzchni obszaru wskazanego w studium do objęcia 

planami miejscowymi), a  w trakcie opracowywania było 9 planów miejscowych.  

Uchwała w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego została przyjęta przez Radę Miejską w Łomiankach 

30 czerwca 2016 r. (Uchwała Nr XVII/214/2016). Załącznikiem do powyższej uchwały 

była Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Łomianki 

w okresie 2009-2015, w której zawarty został wieloletni program sporządzania 

i uchwalania planów miejscowych. Za priorytet uznane zostało zakończenie procedur 

będących w toku. 

 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

 
 Krótka informacja o zasobie nieruchomości 

Do zasobu nieruchomości gminnych należą działki stanowiące własność Gminy 

Łomianki, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz działki będące 

przedmiotem użytkowania wieczystego gminy: 

o liczba działek stanowiących własność Gminy Łomianki (bez uwzględnienia 

działek oddanych w użytkowanie wieczyste) – 1732, 

o liczba działek stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego przez Gminę 

Łomianki – 12. 

Łączna liczba działek znajdujących się w Zasobie Gminy Łomianki na dzień  

31 grudnia 2019r.  to 1744. 

 
 Stan ewidencji nieruchomości 

Stan ewidencji nieruchomości Gminy Łomianki na 31 grudnia 2019 r. – 1761 działek. 

 
 Sposób zarządzania nieruchomościami gminnymi 

26 lutego 2018r. Zarządzeniem Nr RKA.0050.37.2018 Burmistrza Łomianek 

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych, przyjęto 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminny Łomianki na lata 2018-

2020. W przedmiotowym planie określono szczegółowy program zagospodarowania 

nieruchomościami. W 2019r. zarządzanie nieruchomościami gruntowymi gminy 
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polegało głównie na ich wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu, przeprowadzaniu 

kontroli oraz regulowaniu stanu prawnego. 

o Najem, dzierżawa, użyczenie gruntów. 

W 2019r. podpisano 17 umów najmu oraz 4 umowy użyczenia nieruchomości 

należących do Gminy Łomianki. Opłaty z tytułu powyższych umów, zostały 

ustalone zgodnie z Zarządzenia Nr RKA.0050.97.2018 Burmistrza Łomianek 

z dnia 29 maja 2018r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu 

lub dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy 

Łomianki, Zarządzeniem Nr WAO.0050.170.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 

23 lipca 2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lub 

dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Łomianki 

oraz Zarządzeniem nr WAO.0050.245.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 

13 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu 

lub dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy 

Łomianki oraz stawki opłaty jednorazowej z tytułu oddania nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Łomianki w użytkowanie.  

o Przeprowadzone kontrole: 

W 2019 r. w dniach od 9 grudnia do 20 grudnia przeprowadzono kontrolę 

nieruchomości oddanych w najem, dzierżawę i użyczenie, których umowy 

obowiązywały do dnia przeprowadzenia kontroli. Łącznie skontrolowano 34 

nieruchomości. 

 

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminnym 

 

Gmina posiada w mieszkaniowym zasobie 55 lokale komunalne o łącznej 

powierzchni użytkowej 2012,63 m² w budynkach stanowiących własność Gminy, oraz 

41 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 894,05 m² w budynkach 

stanowiących własność Gminy. 

 

Wykaz lokali socjalnych stanowiących własność Gminy: 

L.P ADRES NIERUCHOMOŚCI 
POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA LOKALI ILOŚĆ LOKALI 

1. Fabryczna 2 592,25 m² 23 
2. Pionierów 38 301,80 m² 18 
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Wykaz lokali komunalnych stanowiących własność Gminy: 

L.P ADRES NIERUCHOMOŚCI 
POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA LOKALI 
ILOŚĆ LOKALI 

1. Kościuszki 10 144,89 m² 3 
2. Fabryczna 2A 993,30 m² 33 
3. Warszawska73 (budynek szkoły) 30 m² 1 
4. Pionierów 36 208,70 m² 4 
5. M. Konopnickiej 48a 334,74 m² 7 
6. Miła 1 96,10 m² 3 
7. Akinsa 6 (budynek szkoły) 81,50 m² 2 
8. ul. Konopnickiej 65 blok IX 123,40 m² 2 

 

 Do zasobów komunalnych Gminy należą również budynki  użyteczności 

publicznej takie jak: 

o budynek komunalny przy ul. Akacjowej 20 A wykorzystywany jako budynek 

użyteczności publicznej,  

o budynek komunalny jako klub sportowy KS Łomianki przy ul. Fabrycznej 48, 

W chwili obecnej Gmina nie posiada w zasobie lokali zamiennych oraz nie prowadzi 

sprzedaży lokali mieszkaniowych z zasobów gminnych. 

Zarządcą wszystkich wyżej wymienionych budynków bądź obiektów jest Gmina 

Łomianki. 

 
 Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy 

Do ubiegania się o najem lokali należących do zasobu mieszkaniowego gminy, 

z wyłączeniem lokali socjalnych, mają prawo osoby pełnoletnie, które nie mają tytułu 

prawnego do innego lokalu, a ich dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 150 

% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % w gospodarstwie 

wieloosobowym, pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych; osoby 

uprawnione do lokalu zamiennego; osoby które opuściły dom dziecka w związku 

z uzyskaną pełnoletniością i spełniają kryteria dochodowe opisane wyżej.  

Do ubiegania się o najem lokali socjalnych mają prawo osoby pełnoletnie nie posiadające 

tytułu prawnego do innego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający 75% 

najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50 % tej kwoty 

w gospodarstwie wieloosobowym. 
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 Zasady polityki czynszowej 

Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty 

konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz 

wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opłaty za utrzymanie czystości, 

energie cieplną i elektryczną. 

Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania związanych z eksploatacją 

mieszkania opłat niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, 

wody, odbiór nieczystości płynnych oraz odbiór śmieci. 

Czynsz jest płacony z góry do 10 dnia każdego miesiąca. 

 
 Wykonywane uchwały 

o Uchwała nr XXXVII/262/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 r. 

o Uchwała nr XXXI/217/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. 

o Uchwała nr III/9/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. 

 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego gminy 

 
Podstawę prawną do tworzenia planów zrównoważonego rozwoju transportu 

zbiorowego (dalej: planów transportowych) dla danego obszaru stanowi Ustawa 

o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r.  (Dz. U. z 2011 Nr 5 poz. 

13). Zgodnie z definicją  użytą w w/w ustawie gminne przewozy pasażerskie definiuje 

się jako przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywanego 

w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin sąsiadujących, które zawarły 

stosowne porozumienie lub które utworzyły związek międzygminny.  

Gminy zlokalizowane w obrębie m. st. Warszawy wchodzą w skład obszaru 

funkcjonalnego Warszawy, który zgodnie z definicja Ministra Rozwoju Regionalnego 

(rok 2013) rozumiany jest jako spójna pod względem przestrzennym strefa 

oddziaływania miasta, charakteryzująca się istnieniem powiązań funkcjonalnych oraz 

zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, wyróżniająca się z otoczenia 

 i upodabniająca się pod pewnymi względami do głównego miasta (Warszawy). 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego gminy jest 

pojęciem stosunkowo nowym i zdecydowanie wykracza poza granice administracyjne 

gminy. Głównym celem powstania takiego planu jest stworzenie założeń i rozwiązań 

dla organizowania usług użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu 
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zbiorowego, którego organizatorem jest gmina. Planowane usługi dla użytkowników 

powinny się charakteryzować wysokim poziomem i cechować się jak największą 

dostępnością, zarówno przestrzenną, jak i funkcjonalną – uwzględniającą potrzeby osób 

z grupy z ograniczeniami (tzw. dostępność plus). Plan na podstawie którego tworzony 

i organizowany jest publiczny transport zbiorowy stanowi wypadkową 

zidentyfikowanych, uzasadnionych potrzeb oraz możliwości ich zaspokojenia przez 

gminę z uwzględnieniem uwarunkowań pranych, finansowych, technicznych 

i organizacyjnych. Efektem dobrze opracowanego planu transportowego jest 

harmonijny rozwój obszaru objętego planem i znaczne ograniczenie negatywnego 

wpływu transportu na środowisko naturalne. W tworzonych dzisiaj planach 

transportowych brane są pod uwagę nie tylko połączenia autobusowe, kolejowe, 

tramwajowe, ale także rowery miejskie, hulajnogi miejskie, wypożyczalnie samochodów 

na minuty. Współczesnego człowieka charakteryzuje wysoka mobilność i chęć 

przemieszczania się, która wynika z rozwoju cywilizacyjnego i chęci poznawania 

i doświadczania. 

Podstawą planowania zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego są poza zidentyfikowanymi potrzebami mieszkańców, także zapisy zawarte 

w dokumentach strategicznych, które programują rozwój danego obszaru, zachowując 

z nim komplementarność i spójność. Plan transportowy jest dokumentem strategicznym 

o charakterze wtórnym wobec planowanego rozwoju inwestycyjnego, w którym 

uwzględnione są czynniki demograficzne i społeczne. Położenie gminy Łomianki 

w granicach metropolii Warszawskie oddziałuje  bezpośrednio na wszelkie działania 

podejmowane w obszarze publicznego transportu zbiorowego. W ostatnich latach 

obserwujemy zmianę rozmieszczenia ludności w metropolii warszawskiej w wyniku 

procesu suburbanizacji. Następuje wyludniane obszarów centralnych m. st. Warszawy 

na rzecz wzrostu liczby mieszkańców obszarów położonych kilka, kilkanaście 

kilometrów dalej.  Przyczyn suburbanizacji należy upatrywać na dwóch płaszczyznach 

z jednej strony jest to wzrost zamożności społeczeństwa, co koreluje z potrzebą zmiany 

standardów i jakości życia w warunkach zwiększonego dostępu do środków transportu 

publicznego, z drugiej strony relatywnie niższe koszty zakupu nieruchomości poza 

Warszawą. Zjawisko suburbanizacji stanowiące naturalna fazę rozwoju miasta ma 

bezpośredni wpływ na rozmieszczenie, gęstość źródeł i celów podróży. Metropolia 

Warszawska stanowi także jeden z najważniejszych celów migracyjnych 
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dla mieszkańców innych regionów Polski. Od wielu lat region ten odnotowuje dodatne 

saldo migracji, gdzie większość nowych mieszkańców po jakimś okresie czasu decyduje 

się na zamieszkanie z dala od centrum. Zmiany w strukturze społeczno-demograficznej 

podyktowane są głównie czynnikiem ekonomicznym. 

Kolejny istotny elementem wpływającym na plan transportowy jest struktura 

ludności oraz wynikające z tego potrzeby przemieszczania się. W wyniku zjawiska 

suburbanizacji na terenie gminy odnotowujemy wzrost liczby mieszkańców w wielu 

produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Jest to grupa ludności, która statystycznie odbywa 

więcej podróży w ciągu dnia niż osoby w wielu poprodukcyjnym. Grupa ta chętniej 

wybiera transport publiczny (dojazd do szkół, uczelni, pracy). Postępująca w szybkim 

tempie urbanizacja na terenie gminy powoduje wzrost przewagi grup w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjny w stosunku do grup w wieku poprodukcyjnym.  

Społeczeństwo obywatelskie, wzrastająca świadomość i odpowiedzialność 

społeczna zwraca naszą uwagę na to, iż zagadnienia ochrony środowiska są niezwykle 

istotne w opracowywaniu planów transportowych i szukaniu rozwiązań o co najmniej 

neutralnym wpływie na środowisko. Gmina Łomianki działając na rzecz poprawy jakości 

życia angażuje się we wszystkie projekty, które mają na celu ochronę środowiska przy 

jednoczesnym podniesieniu komfortu i jakości życia mieszkańcom.  

W 2019 roku pozyskane zostało dofinansowane z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport 

niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Pozyskane 

dofinansowanie wykorzystane zostanie na opracowanie dokumentu pn. „Strategia 

rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki”, którego założenia odniosą się 

do perspektywy czasowej 2019-2036. Dokument ten ma zasadnicze znaczenie 

dla rozwoju elektromobilności na terenie gminy i zastosowania rozwiązań z tego 

obszaru w planowaniu transportu publicznego. Strategia rozwoju elektromobilności  

dla Gminy Łomianki analizuje dostępne rozwiązania techniczne z obszaru 

elektromobilności (na dzień opracowania) i szacuje opłacalność ich wprowadzania na 

terenie gminy w perspektywie długookresowej odnosząc się do dokumentów 

strategicznych, planów rozwoju i przede wszystkim efektu ekologicznego jaki zostanie 

osiągnięty w wyniku realizacji inwestycji. 

Kolejnym istotnym działaniem podjętym przez gminę jest przystąpienie 19 lipca 

2019 roku do programu pilotażowego realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, 
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które zdecydowało się wspierać chętne miasta i gminy w opracowaniu oraz wdrażaniu 

Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej ( z ang. Sustainable Urban Mobility Plan 

SUMP). Realizując zadania wynikające z udziału w pilotażu Burmistrz Łomianek 

powołała na mocy Zarządzenia Nr WAO.0050.236.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 

30 października 2019 roku w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu 

ds. realizacji zadania mającego na celu zebranie materiałów i przygotowanie Gminy 

do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, zespół pracujący nad 

projektem SUMP. 

Planowanie mobilności miejskiej jest skomplikowane i trudne. Podczas 

planowania trzeba uwzględnić i zarządzać różnymi w wielu przypadkach sprzecznymi 

potrzebami i wymaganiami na poziomie lokalnym, a w wielu przypadkach 

wykraczającymi poza ten poziom. Istotną różnicę stanowi tutaj zmiana podejścia 

do planowania transportu. Planowanie transportu zgodnie z SUMP kładzie szczególny 

naciska na zaangażowanie obywateli i interesariuszy, koordynację polityk tj. transport, 

zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, rozwój gospodarczy, polityka 

społeczna, zdrowia i bezpieczeństwa na poziomie samorządu oraz między sąsiadującymi 

gminami/regionami.  

Gmina położona jest w obszarze metropolitarnym m. st. Warszawy, który stanowi 

dla nas ośrodek centralny. M. st. Warszawa opracowało swoją wersję planu pn. Plan 

Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego, który odnosi się także do gmin 

ościennych. Dokument powstał jako tradycyjny plan transportowy. Plan Zrównoważonej 

Mobilności Miejskiej odpowiada na problemy związane z transportem w sposób bardzie 

efektywny. Powstaje jako rezultat strukturalnego procesu obejmującego analizę stanu 

obecnego, budowanie wizji, ustanawianie celów, dążeń, dobór polityk i działań 

technicznych, gdzie równie istotną rolę odgrywa aktywne komunikowanie, monitoring 

oraz ocena podjętych działań.  

Planowanie wykraczające poza granice administracyjne własnego samorządu, 

czyli tworzenie obszarów funkcjonalnych - grupowanie miejsc cechujących się 

występowaniem tych samych problemów i uwzględnianie ich w podjętych działaniach 

to zasadnicza zmiana w podejściu. Powstanie obszaru funkcjonalnego zostało 

poprzedzone wieloma rozmowami i w 2019 roku z inicjatywy Gminy Łomianki powstał 

obszar funkcjonalny „Warszawa Zachód”, w skład którego wchodzą: Gmina Łomianki, 

Gmina Stare Babice, Gmina Izabelin, Gmina Czosnów, Gmina Zakroczym, Gmina Miasto 
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Nowy Dwór Mazowiecki. Gminy te postanowiły wspólnie opracować dokument Plan 

Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru „Warszawa Zachód”.  

Kolejnymi krokami na drodze współpracy będzie podpisanie Deklaracji oraz 

Porozumienia Międzygminnego. Gminy będą występować wspólnie w rozmowach 

z m. st. Warszawa oraz ZTM, GDDKiA. Wolę współpracy na drodze wypracowywania 

wspólnych rozwiązań w formie deklaracji wyraziła także Dzielnica Białołęka.  

 

Poniższa tabela przedstawia zasadnicze różnice w kwestii podejścia do planowania. 

 

Tradycyjne Planowanie Transportu  Planowanie Zrównoważonej  
Mobilności Miejskiej 

Skoncentrowanie na ruchu  Skoncentrowanie na ludziach 
Podstawowe cele: płynność i prędkość ruchu  Podstawowe cele: dostępność i jakość życia, 

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

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

Skoncentrowanie na infrastrukturze  Zintegrowany zestaw działań dla osiągnięcia 
efektywnych kosztowo rozwiązań 

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

W odniesieniu do granic administracyjnych  Powiązanie z obszarem funkcjonalnym bazującym 
na między innymi dojazdach do pracy 

Domena inżynierów ruchu  Interdyscyplinarne zespoły planistyczne 
Planowanie przez ekspertów  Planowanie z udziałem interesariuszy z 

wykorzystaniem przejrzystego i opartego o 
konsultacje podejścia 

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

 

 
Program opieki nad zabytkami 

 

Gmina Łomianki nie posiada gminnego programu opieki nad zabytkami. 

W 2019r. opracowano szczegółowe karty ewidencyjne dla siedmiu wybranych obiektów 

zabytkowych Gminnej Ewidencji Zabytków Łomianek. 
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łomianki na lata 2016-2020 
z perspektywą na lata 2021-2024  

 
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łomianki na lata 2016 – 2020 

z perspektywą na lata 2021-2024” został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 t.j. ze zm.) 

jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w gminie.  Program został 

przyjęty Uchwałą Nr XV/184/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 marca 2016 

roku. Celem sporządzenia Programu Ochrony Środowiska jest realizacja przez jednostki 

samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zgodnie z założeniami 

najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim i powiatowym. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu 

zarządzania środowiskiem i być spójne ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi 

zagadnień ochrony środowiska na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego. 

Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przyczyni się do zrównoważonego rozwoju 

gminy Łomianki, uwzględniając pierwszorzędnie kwestie związane z ochroną 

środowiska. Program zawiera analizę stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy, 

na podstawie której określono cele, kierunki i zadania wynikające z zagrożeń 

i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji. Wskazano również źródła 

finansowania zaproponowanych działań oraz określono system realizacji Programu. 

Polityka ochrony środowiska to stworzenie warunków do działań związanych 

z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem czyli takim rozwojem gminy 

Łomianki, który będzie zarówno rozwojem gospodarczym, ekonomicznym  

i ekologicznym.  

 
 Liczba mieszkańców gminy Łomianki wykazuje stałą tendencję wzrostową. 

Gmina stanowi atrakcyjne miejsce do osiedlania się.  

 Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy Łomianki również wzrasta. 

Teren jest atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej m.in. 

ze względu na bardzo dobre połączenie z Warszawą.  

 Procent liczby osób bezrobotnych w roku 2015 wynosił 1,9%, co w porównaniu 

do średniej krajowej w tym czasie (9,8 %) stanowi bardzo niską wartość tego 

wskaźnika.  
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 Ludność korzystająca z sieci gazowej w roku 2014 na terenie gminy Łomianki 

wynosiła 84,3 %, co stanowi bardzo wysoką wartość wykorzystania tego nośnika.  

 Teren gminy należy do strefy mazowieckiej, w której występują przekroczenia 

niebezpiecznych związków: pyłów PM10 i PM2.5, benzo(a)pirenu oraz ozonu. 

W związku z tym na terenie gminy, powinny być realizowane zapisy programu 

ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej.  

 Ostatnie pomiary natężenia hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Łomianki 

przeprowadzane w roku 2010 wskazały przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych norm poziomu hałasu, zarówno w porze dziennej jak i nocnej. 

Największy udział w emisji hałasu ma hałas komunikacyjny, związany 

m.in. z przebiegiem drogi krajowej nr 7 przez teren gminy, oraz położeniem 

w sąsiedztwie Warszawy.  

 Na terenie gminy, podobnie jak na terenie całego województwa brak jest 

realnego zagrożenia nadmiernym poziomem pól elektromagnetycznych.  

 Obszar gminy Łomianki znajduje się w większości w obrębie bezpośredniej 

zlewni Wisły (zlewnia I rzędu). Stan rzeki Wisły przepływającej przez teren 

gminy Łomianki, jest zły.  

 Na terenie gminy Łomianki występują dwa nieeksploatowane złoża piasku – 

Łomianki i Łomianki Dąbrowa.  

 Na terenie gminy występują zróżnicowane rodzaje gleb. Nie ma punktu 

pomiarowego w ramach prowadzonego monitoringu chemizmu gleb ornych 

Polski.  

 Na terenie gminy Łomianki zlokalizowany jest Gminny Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK). Poziom recyklingu odpadów 

komunalnych jest coraz wyższy.  

 Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni gminy Łomianki ogółem 

wynosi 71,90 %. Występują formy ochrony przyrody, m.in. takie jak: obszary 

Natura 2000, Kampinoski Park Narodowy, pomniki przyrody.  

 Teren gminy Łomianki narażony jest na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi 

oraz podtopień.  
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 Udział odnawialnych źródeł energii w bilansie gminy jest niewielki. Istnieje 

potencjał rozwoju OZE opartej m.in. na energii słonecznej.  

 

Działania przeprowadzone w 2019 roku w ramach Programu Ochrony Środowiska 
 

 Zakup sadzonek kwiatów i ziół 

27 maja 2019 roku została zawarta umowa znak WOŚ.7031.6.2019 z Panem Dawidem 

Koper prowadzącym działalność rolniczą pod nazwą „Gospodarstwo Ogrodnicze 

Agnieszka i Dawid Koper” z siedzibą w Wymysłowie 15 dotyczącą zakupu i dostawy 

sadzonek kwiatów i ziół. W ramach umowy zakupiono: 

o 250 szt. sadzonek Pelargonii rabatowej (mix kolorów)  

o 150 szt. sadzonek Niecierpka z grupy Sunpatiens (mix kolorów) 

o 300 szt. sadzonek Begonii stale kwitnąca (mix kolorów)   

o 200 szt. sadzonek Begonii BIG (mix kolorów)   

o 300 szt. sadzonek Surfinii  (mix kolorów)  

o 300 szt. sadzonek Lawendy wąskolistnej  

o 300 szt. sadzonek Stokrotki afrykańskiej (mix kolorów) 

o 600 szt. sadzonek ziół mix w doniczce 10x10 cm. 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło 8 505,00 zł. Wyżej 

wymienione sadzonki przekazywane były w dniu 2 czerwca 2019 r. podczas trwania 

Pikniku Rodzinnego  mieszkańcom gminy. 

 

 Zakup autobusów elektrycznych 

W 2019 roku zakupiono autobusy elektryczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

dla Gminy Łomianki. Przedsięwzięcie dofinansowane było ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 

priorytetowego nr 3.2 „Ochrona atmosfery System Zielonych Inwestycji (GIS – Green 

Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny”. Zrealizowana 

inwestycja miała na celu elektryfikację taboru zbiorowej komunikacji publicznej, 

w efekcie czego pasażerowie podróżujący przez Gminę Łomianki będą mogli cieszyć się 

udogodnieniami, cichą jazdą, a przede wszystkim czystszym powietrzem. Z kolei 

przedstawiciele gminy będą mogli pochwalić się realizacją działań na rzecz rozwoju 
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proekologicznego transportu publicznego, co ma tym większe znaczenie, iż kondycja 

taboru komunikacji zbiorowej jest istotna z punktu widzenia jego emisyjności, 

w sytuacji kiedy to transport jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza, 

zwłaszcza w rejonie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Efekt ekologiczny 

przedsięwzięcia (zgodnie z umową o dofinansowanie): 

o Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla: 88,58 Mg/rok 

(scenariusz bazowy), 

o Ograniczenie emisji tlenków azotu: 0,9494 Mg/rok (scenariusz bazowy), 

o Ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10): 

0,045026 Mg/rok (scenariusz bazowy), 

o Ograniczenie emisji benzo(a)pirenu: 0,0000000846 Mg/rok (scenariusz 

bazowy). 

 

 Przygotowanie ulotki dotyczącej zasad segregacji odpadów 

Nadrzędnym celem polityki  w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie 

powstania odpadów poprzez rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, a następnie 

odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystywanie odpadów oraz bezpieczne 

dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych. Szczegółowy 

sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2028). Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych 

wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać 

najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Dlatego też, aby 

kształtować i promować właściwe postawy sprzyjające trosce o środowisko, 

a w szczególności nawyku segregacji odpadów gromadzonych w gospodarstwie 

domowym, przygotowano dla mieszkańców Gminy Łomianki ulotkę „Jak prawidłowo 

segregować odpady”. 

 
 Spotkanie mieszkańców z Burmistrzem  

Zarząd Łomianek przeanalizował wszelkie dozwolone prawem sposoby naliczania 

opłat za odbiór odpadów. Szukał rozwiązania, które pozwoli obniżyć koszty 

mieszkańców i uszczelnić system. Najkorzystniejsze wyniki (stosunek ceny do osoby) 
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dały analizy uzależnienia kosztów odbioru odpadów naliczane w zależności od zużytej 

wody. Wodę zużywa każdy, nawet ten, który nie złożył deklaracji i nie płaci za odbiór 

odpadów, np.: właściciele nieruchomości, którzy wynajmują pokoje. Dla uczciwie 

płacących stawka wyliczana na podstawie zużytej wody będzie jednak realnie niższa. 

Stracą ci, którzy zaniżali liczbę osób mieszkających w posesji i nie składali rzeczywistych 

deklaracji, zyskają pozostali – uczciwie płacący, bo w końcu będą płacić wyłącznie za 

siebie. Ponadto olbrzymie koszty dla gminnego systemu gospodarowania odpadami 

generuje również zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych. Niestety 

wymienione kwestie powodują wzrost opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi i są 

one na tyle kluczowe, że konwent opracuje stanowisko w sprawie odpadów 

komunalnych dla nowo wybranego rządu w celu zajęcia się tym istotnym dla gmin 

tematem. Koszty gospodarowania odpadami w Polsce sięgają astronomicznych kwot, 

od nowego roku czeka nas kolejna podwyżka opłaty marszałkowskiej, a w przetargach 

gminnych startuje jeden operator, który dowolnie narzuca stawki. Mieszkańcy Łomianek 

płacą jedną z najwyższych, a i tak gmina dopłaca do systemu, który powinien się 

samofinansować. W 2019 roku w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy 

ul. Staszica 2 odbyły się spotkania Burmistrza Łomianek z mieszkańcami gminy 

w kwestii zmiany sposobu i metody naliczania stawki za odpady oraz zmiany stawki 

za oddawane odpady. 

 

 Zakup zagłębionej wagi samochodowej na Gminny Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych  

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1579) zmieniająca ustawę z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 6 września 2019 

r. wprowadziła nowe wymogi dotyczące zawierania umów w sprawie zamówienia 

publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w części dotyczącej odbierania odpadów. Zmienione przepisy określiły 

nowe wymogi dotyczące przeprowadzania zamówień publicznych i zobowiązały gminy 

do rozliczania się na podstawie masy poszczególnych frakcji odpadów. W związku 

z powyższym w 2019 roku uzyskano pozwolenie na budowę na terenie Gminnego 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wagi najazdowej oraz 

podpisano umowę znak WIR.7021.8.2019 z dnia 4 września z firmą Miary i Wagi 
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Tomasz Kogut Spółka Komandytowa na kompleksowe wykonanie – dostawę i montaż 

zagłębionej wagi samochodowej na terenie działki ewid. Nr 681 obręb 143205_5.0010.” 

Na przedmiotowej wadze będą ważone wyjeżdżające z terenu gminy Łomianki odpady. 

 
 Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska odnośnie 

spalania odpadów przeprowadzone przez Straż Miejską w Łomiankach w roku 

2019.  
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Gminny Program Wymiany Pieców 
 

Celem programu realizowanego od 2017 roku jest wspieranie wymiany źródeł 

ciepła na terenie gminy. Zgodnie z uchwałą nr 162/17 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, 

w których następuje spalanie paliw, użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, które 

nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012), muszą 

wymienić je do końca 2022 roku, a użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 

3 lub 4 muszą wymienić je do końca 2027 roku. 

Gminny Program Wymiany Pieców będzie wspierał ograniczanie tzw. niskiej 

emisji na terenie Gminy Łomianki na lokalnych zasadach, czyli zostanie dostosowany do 

naszych lokalnych potrzeb. Pomoc finansowa będzie udzielana w formie dotacji celowej. 

Wysokość takiej dotacji wyniesie 70 % rzeczywistych kosztów kwalifikowanych, jednak 

nie więcej niż 10 000 złotych w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła oraz nie 

więcej niż 7 000 złotych w przypadku montażu źródła zasilanego gazem. 
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W 2019 roku ramach gminnego programu wymiany pieców wypłacono 

16 dotacji, na wymianę źródeł ogrzewania z węglowych na ekologiczne źródła 

ogrzewania. W 2019 r. złożono 19 wniosków, z czego: 1 wniosek nie spełniał warunków 

programu (w lokalu istniało już ogrzewanie gazowe), 1 wniosek został wycofany, 

1 wniosek po podpisaniu umowy nie został wykonany (mieszkaniec posiadał decyzję 

budowy przyłącza gazowego, do budowy którego nie doszło). Wysokość wydatków 

poniesionych w 2019 roku na realizację działań gminnego programu wynosiła 

113 939,22 zł. 

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łomianki na 
lata 2017 – 2020, z uwzględnieniem lat 2021 - 2024  
 

Uchwałą Nr XXXV / 417 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 listopada 

2017 roku został przyjęty „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Łomianki na lata 2017 – 2020, z uwzględnieniem lat 2021 2024”. 

W ramach tego programu na terenie gminy Łomianki została przeprowadzona 

inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Ww. działania ujawniły obecność 

azbestu na terenie 321 posesji – 410 obiektów budowlanych. Uchwałą Nr XXXV / 418 / 

2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 listopada 2017 roku zatwierdzono 

Regulamin przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych 

z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu miasta i gminy 

Łomianki, w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Łomianki na lata 2017 – 2020, z uwzględnieniem lat 2021 2024”.  

W 2019 roku zrealizowano 24 wnioski o przyznanie dofinansowania na usuwanie 

azbestu. Masa unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest wyniosła 40,55 Mg. 

 

Program ograniczania niskiej emisji (PONE) 
 

Uchwała Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 

roku przyjęcia do realizacji „Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Łomianki” 

2234,55 zł ze środków gminy. Program przyjęty do realizacji – 2 234,55 zł ze środków 

gminy. 
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Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na rok 2019 

 
Źródłem prawa miejscowego regulującym kierunki polityki gminy wobec 

problemu bezdomności zwierząt domowych jest Gminny program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Ustawa o ochronie 

zwierząt przewiduje roczny termin obowiązywania programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi i zapobiegania bezdomności. Podyktowane jest to skonkretyzowaniem 

treści programu z okolicznościami i warunkami panującymi w danym roku, a nie 

nadawaniu mu charakteru sztywnych i ogólnych ram. Program ten zawiera elementy 

wyszczególnione w ustawie o ochronie zwierząt, jako obligatoryjne. Ponadto, wskazuje 

sposób postępowania w określonych sytuacjach oraz podmioty odpowiedzialne 

za realizację poszczególnych zadań. Poza tym program ten   wskazuje wysokość 

środków finansowych przeznaczonych na jego realizację jak i sposób wydatkowania 

tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina ze swojego budżetu. Program 

ten przyjmowany jest uchwałą rady gminy corocznie do 31 marca -  

Uchwała  Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 marca 2019 roku 

w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na rok 2019. 

 

 W roku budżetowym 2019 zaplanowano środki finansowe w wysokości 

co najmniej 282 871,96 zł, z czego: 

o 203 196,00 zł – zarezerwowano na umowę ze schroniskiem wyłonionym 

w drodze przetargu nieograniczonego, realizującym zadanie: „Odbiór 

i  opieka  nad bezdomnymi  zwierzętami  z  terenu gminy Łomianki”, 

o 229 120,40 zł – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt dokarmianych przez 

opiekunów   społecznych, 

o 35 555,56 zł – leczenie weterynaryjne w tym interwencyjne powypadkowych 

zwierząt, wykonywanie sterylizacji suk i  kotek oraz kastracji psów i kotów 

oraz elektroniczna identyfikacja zwierząt we wskazanych zakładach 

leczniczych, z którymi Gmina zawarła stosowne umowy. 

o 20 000,00 zł – zadanie „Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego” w ramach realizacji zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe. 
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 W 2019 na ww. zadanie wydatkowano: 

o 105 312,60 zł – koszty realizacji umowy ze schroniskiem (psy wyłapane 

z terenu gminy – 55, psy przyjęte do schroniska - 22, psy wykastrowane - 22,  

psy zachipowane - 51,  psy na kwarantannie, odebrane przez właściciela - 33), 

o 37 819,50 zł – usługi weterynaryjne zrealizowane w lecznicach (kotki 

wysterylizowane - 38, sterylizacja niestandardowa kotki - 10, kastracja kotów 

– 22, usługa leczenia kotów - 26, psy właścicielskie zachipowane - 103, 

eutanazja kotów - 2, usługa leczenia ptaka - 1, usługa eutanazji ptaka - 1, 

usługa leczenia kuny - 1, leczenie jeży - 2), 

o 29 119,18 zł – koszty zakupu karmy dla kotów wolno żyjących. 

 

 Ponadto w 2019 roku przeznaczono środki finansowe na zadania: 

o 3 773,91 zł – doposażenie Straży Miejskiej w Łomiankach w sprzęt służący 

do odłowu oraz transportu zwierząt oraz ochrony osobistej funkcjonariuszy 

Staży Miejskiej (tj. transporterki, komplet odzieży jednorazowej, uniwersalny 

preparat do dezynfekcji, weterynaryjne rękawice ochronne, czytnik 

mikroczipów, tradycyjne smycze oraz chwytaki dla psów, nosze płachtowe 

weterynaryjne), 

o 5 043,32 zł – dodatkowo zakupiono karmę dla kotów wolno żyjących, 

o 10 332,00 zł – zakupiono mikroczipy Blue Label 2x12 mm wraz z czytnikiem. 

o 16 080,00 zł – przeznaczono na pilotażowy program sterylizacji i kastracji 

zwierząt właścicielskich (psów i kotów) – sterylizacja kotek właścicielskich – 

14, kastracja kota – 10, sterylizacji suki właścicielskiej do 25 kg – 30, 

sterylizacja suki właścicielskiej powyżej 30 kg – 3, kastracja psa do 25 kg – 7, 

kastracja psa powyżej 25 kg – 1. 

 

 W  2019 roku przeprowadzono dodatkowo cztery akcje czipowania zwierząt 

właścicielskich, tj. psów i kotów: 

a) 15 czerwca 2019 r. – 36 psy, 3 koty 

b) 29 czerwca 2019 r. – 61 kotów, 3 psy, 

c) 24 sierpnia 2019 r. – 13 psów, 1 kota, 

d) 31 sierpnia 2019 r. – 27 kotów, 4 psy. 
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Program współpracy Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi 
oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Zasady współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi reguluje 

przyjmowany corocznie uchwałą „Program współpracy Gminy Łomianki z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Określa 

on zakres zadań przewidzianych do realizacji przez podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego. Mieszczą się w nim zadania m.in. z obszaru kultury, oświaty 

i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu oraz profilaktyki 

i przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Program dotyczy 

także działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej. 

Corocznie Gmina wspiera realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowana 

w programie współpracy kwota wydatków na wspieranie zadań publicznych w 2019 

roku wynosiła 1 470 000,00 zł. Ogólna kwota przyznanych przez Gminę Łomianki 

dotacji wyniosła 1 460 463,72 zł. W 2019 roku zostało dofinansowanych 82 zadania 

publiczne zlecone organizacjom pozarządowym. 

 
Poniżej lista dofinansowanych zadań: 
 
 
Rozdział 85153 
§2360 Przydzielono 2 dotacje – 42 000,00 zł 

Lp. Nazwa Oferenta Nazwa zadania 
 

Rodzaj zadania 
 

kwota dotacji 

1. 
"Stowarzyszenie 

Dietanova" 
Rodzinne gotowanie konkurs ofert 30 000,00 zł 

2. Fundacja Klubu Mam Macierzyństwo na plus konkurs ofert 12 000,00 zł 
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Rozdział 85154 
§2360 Przydzielono 27 dotacji – 497 965,72 zł  

Lp. Nazwa Oferenta Nazwa zadania 
 

Rodzaj zadania 
 

Kwota 
dotacji 

1. 
Fundacja BYKA ZA 

ROGI Zimowe zajęcia hipoterapii mała dotacja 10 000,00 zł 

2. 

Polskie 
Stowarzyszenie 

Promocji 
Oświatowych  

Oddział I 

"Programowanie zamiast oglądania"- 
warsztaty programowania w ramach 

Lokalnego Klubu Kodowania Łomianki 
jako produktywna forma spędzania 

wolnego czasu 

konkurs ofert 16 000,00 zł 

3. 
Stowarzyszenie Jacht 

Klub Łomianki 

Żeglarstwo jako sposób na 
przeciwdziałanie patologiom 

społecznym 
konkurs ofert 9 000,00 zł 

4. 
Ochotnicza Straż 

Pożarna  
w Łomiankach 

Prowadzenie cyklicznych, 
zorganizowanych zajęć z 

bezpieczeństwa i ratownictwa dla 
mieszkańców gminy Łomianki. 

konkurs ofert 18 000,00 zł 

5. 
Społeczna Pomoc-

stowarzyszenie Dom 
"W zdrowym ciele - zdrowy duch" konkurs ofert 6 000,00 zł 

6. 
Chorągiew Stołeczna 
Związku Harcerstwa 

Polskiego 

Harcerski system wartości jako forma 
przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym w 2019 roku. 
konkurs ofert 40 000,00 zł 

7. 

Katolickie 
Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 
Archidiecezji 
Warszawskiej 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych- działania 
profilaktyczne zapobiegające 

wykluczeniu społecznemu oraz 
sprzyjające integracji i zwiększeniu 
udziału osób niepełnosprawnych w 
społeczeństwie, promocja zdrowego 
stylu życia, wspieranie rehabilitacji  i 

fizykoterapii. 

konkurs ofert 20 000,00 zł 

8. 
Fundacją Promocji 

Rekreacji "KIM" 
"Zdrowym być" konkurs ofert 10 000,00 zł 

9. 
UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY „V” 
ŁOMIANKI 

Organizacja ogólnodostępnych 
zawodów pływackich- jako forma 

promocji zdrowia 
konkurs ofert 15 000,00 zł 

10. 
UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY „V” 
ŁOMIANKI 

Organizacja i prowadzenie 
systematycznych zajęć z pływania - 

treningi dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Łomianki - jako forma 

przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom, 

konkurs ofert 40 000,00 zł 

11. 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku  
w Łomiankach 

Ruch zamiast lekarstwa konkurs ofert 15 000,00 zł 

12. 
Fundacja BYKA ZA 

ROGI 

BEZPŁATNA HIPOTERAPIA DLA DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY 

ŁOMIANKI - 2019 
konkurs ofert 40 000,00 zł 

13. 
Chorągiew Stołeczna 
Związku Harcerstwa 

Polskiego 

HARCERSKIE DZIAŁANIA, KRZEWIĄCE 
IDEAŁY I HARCERSKI STYL ŻYCIA W 

GMINIE ŁOMIANKI, 
konkurs ofert 40 000,00 zł 
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14. 
Otwarte Ramiona 
Fundacja Splotu 

Ramiennego 

Dofinansowanie zajęć 
fizjoterapeutycznych dla dzieci konkurs ofert 15 145,72 zł 

15. 

Stowarzyszenie 
Rehabilitacji i Tańca 
Integracyjnego Osób 
Niepełnosprawnych 

Swing Duet 

4 Festiwal Integracyjnych Form 
Tanecznych 

konkurs ofert 6 000,00 zł 

16. 

Stowarzyszenie 
Rehabilitacji i Tańca 
Integracyjnego Osób 
Niepełnosprawnych 

Swing Duet 

Integracyjne zajęcia taneczne, konkurs ofert 7 000,00 zł 

17. 

Stowarzyszenie 
Rehabilitacji i Tańca 
Integracyjnego Osób 
Niepełnosprawnych 

Swing Duet 

XXI Mistrzostwa Polski w Tańcu na 
Wózkach konkurs ofert 25 000,00 zł 

18. 

Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 
,,Klub Sportowy 

Łomianki'' 

Przygotowanie dzieci z roczników 2012   
i 2013 do zorganizowanych rozgrywek 

ligowych pod patronatem 
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. 

Szkolenie ogólnorozwojowe oraz 
specjalistyczne  

przez wykwalifikowanych trenerów 
piłki nożnej. 

konkurs ofert 20 000,00 zł 

19. Klub Sportowy 
Sidorenko Boxing 

Walcz o swoje zdrowie konkurs ofert 20 000,00 zł 

20. 
UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY „V” 
ŁOMIANKI 

Sportowe Łomianki konkurs ofert 80 000,00 zł 

21. 
Fundacja "Instytut 
Redukcji Stresu" 

"Empatyczna komunikacja dla 
zdrowego i szczęśliwego życia" 

konkurs ofert 7 850,00 zł 

22. 

ZGROMADZENIE 
CÓREK MARYI 

WSPOMOŻYCIELKI 
(SIOSTRY 

SALEZJANKI) DOM 
ZAKONNY 

Na szlaku mała dotacja 6 000,00 zł 

23. KUMA JUDO 
Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla 

seniorów i dorosłych 
mała dotacja 5 520,00 zł 

24. 

Katolickie 
Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 
Archidiecezji 
Warszawskiej 

Szycie - to jest proste ! mała dotacja 10 000,00 zł 

25. 

Katolickie 
Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 
Archidiecezji 
Warszawskiej 

Moc świętego Mikołaja mała dotacja 6 400,00 zł 

26. Byka za rogi 
Terapeutyczna jazda konna dla 

niepełnosprawnych dzieci z Łomianek 
mała dotacja 5 000,00 zł 

27. 
Fundacja Jestem 

Mamą Jestem Mamą w Łomiankach mała dotacja 5 050,00 zł 
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Rozdział 85504 
§2360 Przydzielono 2 dotacje –  130 000,00 zł 

Lp. Nazwa Oferenta Nazwa zadania 

 
Rodzaj 

zadania 
 

Kwota 
dotacji 

1. Fundacja Pomoc 
Rodzinie 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO 
ŚWIETLICA RODZINNA 

konkurs ofert 59 000,00 zł 

2. Fundacja Périe Świetlica Socjoterapeutyczna "Mrowisko" konkurs ofert 71 000,00 zł 

 
Rozdział 90003 
§2360 Przydzielono 2 dotacje – 22 325,00 zł 

Lp. Nazwa Oferenta Nazwa zadania 

 
Rodzaj 

zadania 
 

Kwota 
dotacji 

1. 
Fundacja Ochrony 

Zwierząt  
w Łomiankach 

Ochrona Zwierząt Bezdomnych ; 
Zapobieganie rozrodczości zwierząt 

bezdomnych i ich leczenie 
konkurs ofert 20 000,00 zł 

2. 
Fundacja Ochrony 

Zwierząt  
w Łomiankach 

Interwencje na rzecz zwierząt: aspekty 
prawne działania w sprawach 
administracyjnych i karnych 

mała dotacja 2 325,00 zł 

 
Rozdział 92105 
§2360 Przydzielono 23 dotacje – 213 053,00 zł 

Lp. Nazwa Oferenta Nazwa zadania 
Rodzaj 

zadania 
 

Kwota 
dotacji 

1.  Fundacja Promocji  i 
Rekreacji "KIM" Tata, kajak i ja mała dotacja 7 908,00 zł 

2.  

Stowarzyszenie Nasze 
Łomianki 

Zestaw do przeprowadzenia turniejów 
brydża sportowego oraz zorganizowanie " 

Otwartego turnieju brydża sportowego par z 
okazji 30-letniej rocznicy nadania praw 

miejskich Łomiankom" 

mała dotacja 2 800,00 zł 

3.  

Stowarzyszenie Nasze 
Łomianki 

Przywrócenie i utrwalenie pamięci o 
niemieckich kolonistach, którzy niegdyś 
zamieszkiwali wieś Dziekanów Leśny i  

pokazanie ich związków z mieszkańcami 
tych ziem, znajdujących się obecnie w 

obszarze gminy Łomianki poprzez 
renowację pomnika Melity Kohlsówny- 
najcenniejszego nagrobka na cmentarzu 

ewangelickim w Dziekanowie Leśnym 

mała dotacja 9 800,00 zł 

4.  Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Łomiankach 

Ciekawie i aktywnie konkurs ofert 15 220,00 zł 

5.  Fundacja ART Aktywni 
Razem Twórczo 

Akademia Seniora 2019 konkurs ofert 20 000,00 zł 

6.  Stowarzyszenie 
Anatomia Rocka 

Warsztaty muzyczne z Maciejem Ślimakiem 
Starostą konkurs ofert 3 535,00 zł 

7.  
Teatr Baza 

"Bajkowe Łomianki" - rodzinne spotkania z 
teatrem 

konkurs ofert 7 000,00 zł 

8.  Fundacja Promocji 
Rekreacji "KIM" 

"Tam na strychu w Łomiankach..." konkurs ofert 5 000,00 zł 
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9.  Stowarzyszenie Na 
Rzecz Ochrony i 

Promocji Kulturowego 
Dziedzictwa Polski 

„Ante” 

Wirtualne Muzeum Łomianek konkurs ofert 4 300,00 zł 

10.  

Społeczne 
Stowarzyszenie 

Edukacyjno - Teatralne 
Przyjaciele "tygryska" 

WOKÓŁ TEATRU– EDUKACJA 
ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z 
TEATRZYKU „TYGRYSEK” W GMINIE 

ŁOMIANKI, 

konkurs ofert 5 000,00 zł 

11.  FUNDACJA DLA 
RODZINY 

Sztuka i ja konkurs ofert 5 000,00 zł 

12.  
"STUDIO SKIT" 

"Studio Skit - Dźwięki Łomianek - warsztaty 
muzyczne dla młodzieży" konkurs ofert 12 000,00 zł 

13.  

Fundacja Ewy 
Johansen "Talent" 

„SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a ”- projekt 
pogłębiający uczestnictwo w kulturze 

kierowany dla uczniów szkół podstawowych 
Gminy Łomianki 

konkurs ofert 17 400,00 zł 

14.  Fundacja Kultury i 
Edukacji  

im.Juliusza 
Zarębskiego 

XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS 
MUZYCZNY  

IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO 
konkurs ofert 35 000,00 zł 

15.  Fundacja Kultury i 
Edukacji  

im.Juliusza 
Zarębskiego 

ŁĄCZY NAS MUZYKA. KONCERTY W 
ŁOMIANKACH. konkurs ofert 15 000,00 zł 

16.  Stowarzyszenie Jacht 
Klub Łomianki Weekend Żeglarski konkurs ofert 6 000,00 zł 

17.  Społeczne 
Stowarzyszenie 

Edukacyjno - Teatralne 
Przyjaciele "Tygryska" 

Festiwal Teatralny Wigraszek mała dotacja 3 100,00 zł 

18.  
Mieszkańcy Łomianek Dzień Dziecka w Kiełpinie - piknik rodzinny mała dotacja 9 000,00 zł 

19.  Mieszkańcy Łomianek Dni Dąbrowy 2019 mała dotacja 9 900,00 zł 
20.  Fundacja Promocji 

Rekreacji "KIM" 
O przyrodzie na Parkowej mała dotacja 6 100,00 zł 

21.  Fundacja Promocji 
Rekreacji "KIM" 

Spotkania na Parkowej mała dotacja 5 990,00 zł 

22.  Otwarte Ramiona 
Fundacja Splotu 

Ramiennego 

Czas na debiut! -warsztaty teatralne dla 
młodzieży  

mała dotacja 4 000,00 zł 

23.  Polskie Stowarzyszenie 
Promocji Oświatowych  

Oddział I 
Myślenie wizualne-kreatywna komunikacja! mała dotacja 4 000,00 zł 
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Rozdział 92605 
§2360 Przydzielono 26 dotacje – 555 120,00 zł 

Lp. Nazwa Oferenta Nazwa zadania 

 
Rodzaj 

zadania 
 

Kwota 
dotacji 

1. Stowarzyszenie Jacht 
Klub Łomianki 

Szkoła żeglarstwa konkurs ofert 24 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Jacht 
Klub Łomianki 

Różne oblicza wolności mała dotacja 8 000,00 zł 

3. Fundacja BYKA ZA 
ROGI 

Wakacje w siodle - półkolonie konne dla 
dzieci z Gminy Łomianki 

konkurs ofert 8 000,00 zł 

4. Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Łomiankach 

Rusz w Polskę konkurs ofert 5 300,00 zł 

5. 

Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej ,,Klub 

Sportowy Łomianki'' 

Prowadzenie systematycznych zajęć 
sportowych z piłki nożnej, udział w 

zorganizowanych rozgrywkach ligowych 
systemem jesień - wiosna pod patronatem 

Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej 

konkurs ofert 
210 000,00 

zł 

6. Stowarzyszenie 
Pozytywnych Zmian 

Piknik rodzinny na sportowo konkurs ofert 55 000,00 zł 

7. Fundacją "KULT" Łomianki Kochają Rower konkurs ofert 10 000,00 zł 
8. Fundacja Self Active 

Planet Akademia 
Rozwoju Osobistego 

Zajęcia fitness i jogi konkurs ofert 15 000,00 zł 

9. Fundacja Klubu Mam AKTYWNI na co dzień konkurs ofert 10 000,00 zł 
10. Fundacja Promocji 

Rekreacji "KIM" 
Dolina Środkowej Wisły konkurs ofert 17 000,00 zł 

11. Stowarzyszeniem: 
Action Group 

Osa Łomianki - zabawy sportowe dla dzieci konkurs ofert 9 700,00 zł 

12. 

Stowarzyszenie Nasze 
Łomianki 

Program pilotażowy "Zamiast samochodem 
jedź rowerem" polegający na udostępnieniu 

w Gminie Łomianki 50 rowerów, których 
koszt użytkowania do 30 minut będzie 

bezpłatny 

konkurs ofert 0,00 zł 

13. 
Stowarzyszeniem: 

Action Group 
KS Osa Łomianki Siatkówka - zajęcia 
ogólnorozwojowe z piłki siatkowej 

konkurs ofert 30 000,00 zł 

14. Łomiankowska Grupa 
Biegowa 

Sztafetowy Bieg w Łomiankach konkurs ofert 12 190,00 zł 

15. Łomiankowska Grupa 
Biegowa 

Treningi dla biegaczy konkurs ofert 7 800,00 zł 

16. Klub Sportowy Nastula 
Club 

Młodzi Mistrzowie Łomianek - kontynuacja konkurs ofert 20 000,00 zł 

17. Łomiankowska Grupa 
Biegowa 

Łucznictwo Łomianki konkurs ofert 8 000,00 zł 

18. Interdyscyplinarny 
Klub Sportowy 

Łomianki 

Szkolenie dzieci i młodzieży w rekreacyjnej i 
sportowej sekcji gimnastyki artystycznej 

konkurs ofert 23 000,00 zł 

19. Fundacją ART Aktywni 
Razem Twórczo 

Akademia Odkrywcy im. T. Halika 2019 konkurs ofert 18 000,00 zł 

20. 
Fundacja Moniki Pyrek Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WF mała dotacja 10 000,00 zł 
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21. Stowarzyszenie Nasze 
Łomianki Joga na trawie mała dotacja 2 730,00 zł 

22. Klub Sportowy 
"Szermierz" Łomianki 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej - zajęcia z szermierki 

konkurs ofert 15 000,00 zł 

23. FUNDACJA "KOMITET 
PIERRE'A DE 

COUBERTIN W 
POLSCE" 

Organizacja Międzynarodowego Turnieju 
Koszykówki 3x3 – Łomianki 3x3 Cup 

mała dotacja 7 000,00 zł 

24. 
Akademia Sportowa Fit 

Camp 
Mały szczypiornista-program rozwoju piłki 

ręcznej dla dzieci i młodzieży 
mała dotacja 9 900,00 zł 

25. Łomiankowska Grupa 
Biegowa Integracja Sportowo- Mikołajkowa mała dotacja 10 000,00 zł 

26. Fundacja Klub 
Sportowy Frajda 

Mikołajkowy Turniej Tenisowy dla Dzieci i 
Młodzieży 

mała dotacja 9 500,00 zł 

 
 
Gminny program wspierania rodziny na lata 2017-2020  

 
Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 998) do zadań własnych gminy należy 

opracowywanie i realizacja 3 letnich programów wspierania rodziny.  „Gminny Program 

Wspierania Rodziny w Gminie Łomianki na lata 2017 – 2020”,  został przyjęty uchwałą 

nr XXV/314/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

Ukierunkowany jest na profilaktykę oraz wsparcie rodzin z dziećmi. Celem Programu 

jest „zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy w zakresie wspierania rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach  realizuje zadania wymienione w Ustawie  

z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r. 

poz. 998) oraz koordynuje i monitoruje realizację zadań zawartych w powyższym 

programie. W 2019 r. zatrudniano 1 asystenta rodziny, który realizował pracę 

z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. W 2019 r. wsparciem asystenta rodziny objęto 14 dzieci z 7 rodzin. 

Rodziny, poza wsparciem asystenta rodziny objęte są wieloma innymi formami wsparcia 

ze strony OPS a w szczególności Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny a ich integralne, 

holistyczne oddziaływania pozwalają uzyskać zamierzone efekty i wprowadzić istotne 

zmiany w zakresie funkcjonowania instytucji rodziny. 
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łomianki  

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. na terenie Gminy Łomianki 

na terenie Gminy Łomianki na lata 2019 - 2023 (uchwała Rady Miejskiej  

w Łomiankach nr XIII/101/2009 z dnia 27 czerwca 2019 roku). Kluczowym założeniem   

do osiągnięcia w niniejszej strategii jest to, że jego realizacja powinna przyczynić się  

do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Łomianki, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób starszych oraz grup osób wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Należy zaznaczyć, że zadania z zakresu szeroko 

rozumianej polityki społecznej realizowane są za pomocą wszelkich dostępnych 

kompetencji i możliwości Gminy, natomiast Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych jest wyborem priorytetowych obszarów i kierunków działań, które uznane 

zostały za kluczowe. Analiza przyczyn przyznawania pomocy społecznej na terenie 

Gminy Łomianki  pozwala stwierdzić, że na przestrzeni lat 2015-2018 głównym 

problemem trudnej sytuacji mieszkańców Gminy korzystających ze świadczeń było 

ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność. Aktualnie obserwujemy spadek liczby 

rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej z tytułu przemocy w rodzinie. 

Utrzymujący się, wysoki poziom świadczeń udzielanych z powodu długotrwałej 

lub ciężkiej choroby, co jest niewątpliwie spowodowane starzeniem się społeczności. 

Bardzo liczna grupa beneficjentów pomocy społecznej to osoby niepełnosprawne oraz 

zagrożone ubóstwem.  

 

 Zakłada się, że realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

dla Gminy Łomianki  przyniesie: 

o stałą i pełną diagnozę problemów społecznych i ocenę stopnia zaspokojenia 

zdiagnozowanych potrzeb wraz z ich stałym monitoringiem; 

o wzrost aktywności na rzecz rozwiązywania problemów społecznych innych 

podmiotów, niż jednostki pomocy społecznej, oraz poprawę przepływu 

i wymiany 

o informacji między tymi podmiotami; 

o poprawę dostępu do informacji i stałą aktualizację wiedzy o oferowanych 

usługach 
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o społecznych, w tym o charakterze specjalistycznym dla rozmaitych grup 

adresatów 

o w formie dla nich przyjaznej z wykorzystaniem elektronicznego dostępu  

do informacji; 

o zwiększenie udziału obywateli, wspólnot mieszkańców i organizacji 

pozarządowych w tworzeniu lokalnych rozwiązań poprawiających jakość 

życia; 

o wzrost atrakcyjności Gminy Łomianki jako przyjaznego dla rodzin z dziećmi  

i seniorów miejsca życia; 

o opracowanie i wdrożenie programów rewitalizacji w tym społecznej 

szczególnie zaniedbanych rejonów Gminy z udziałem samych mieszkańców 

i podmiotów ich reprezentujących; 

o wzrost aktywności własnej obywateli i rodzin na rzecz najbliższego otoczenia 

lokalnego; 

o wzrost liczby osób objętych instrumentami aktywizacji zawodowej 

w podmiotach ekonomii społecznej; 

o poprawę dostępu do takich ofert dla osób ze szczególnymi ograniczeniami 

z racji wieku, niepełnosprawności, długotrwałego bezrobocia i niskich 

kwalifikacji. 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 
Gmina Łomianki realizuje zadania związane z problematyką alkoholową zgodnie 

z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (art. 41 ust. 1). Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2019 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr 

III/ 13/ 2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. W celu realizacji zadań 

określonych w programie powoływana jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (GKRPA). W 2019 roku GKRPA odbyła 51 posiedzeń. Stałą formą działań 

Komisji są bezpośrednie rozmowy z osobami mającymi problem z piciem szkodliwym, 

z nadużywaniem bądź uzależnieniem od alkoholu oraz z ich bliskimi, głównie, 

domownikami, członkami ich rodzin. Interesanci zapraszani byli na podstawie 
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informacji otrzymywanych przez Komisję z różnych źródeł np. zgłoszenia przekazywane 

przez pracowników socjalnych OPS, zgłoszenia od kuratorów zawodowych 

i społecznych Kuratorskiej Służby Sądowej, od pedagogów szkolnych, członków rodzin 

i osób bliskich, zgłoszenia z Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Łomiankach. 

Zainteresowani zgłaszali się również na Komisję z własnej inicjatywy. Członkowie 

Komisji przeprowadzali też rozmowy z osobami, które zakończyły leczenie odwykowe. 

W roku 2019 przeprowadzono łącznie 51 rozmów z osobami zaproszonymi, 

członkami rodzin sygnalizującymi problem z nadmiernym spożyciem alkoholu przez 

osoby najbliższe, a także z tymi, którzy z własnej inicjatywy zgłaszali się na rozmowy 

informacyjne, motywacyjne i rozmowy wspierające. 

Podstawowym narzędziem, z którego korzystają członkowie Komisji jest 

„Notatka z rozmowy ze świadkiem, osobą zgłoszoną lub osobą zaproszoną” opracowana 

zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W uzasadnionych przypadkach stanowi ona 

podstawę do wystąpienia do sądu z wnioskiem o skierowanie na przymusowe leczenie. 

Istotnym zadaniem realizowanym w ramach programu jest zapewnienie 

dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem od alkoholu oraz członków ich rodzin. W ramach tych 

działań Gmina Łomianki nawiązała współpracę z Samodzielnym Zespołem Zakładów 

Opieki Leczniczej Warszawa- Żoliborz na świadczenie pomocy terapeutycznej dla 

uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców Gminy w Poradni Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Warszawie przy ul. Żeromskiego 13. 

W 2019 roku, w okresie do 11 grudnia, liczba pacjentów Ośrodka Terapii Uzależnienia 

od Alkoholu SPZZLO Warszawa-Żoliborz, mieszkających na terenie Gminy Łomianki, 

wyniosła 62 osoby: 43 osoby to pacjenci uzależnieni od alkoholu, a 19 osób 

to współuzależnieni członkowie rodzin.  

W roku 2019 w Gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym działającym 

przy GKRPA zatrudniony był terapeuta zajmujący się problematyką alkoholową. Dyżury 

dotyczące świadczeń udzielanych osobom uzależnionym od alkoholu 

i współuzależnionym odbywały się w poniedziałki w godz. 12.00-18.00 z wyjątkiem 

świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Łącznie w 2019 r. odbyło się 49 

dyżurów. Przyjęto 64 osoby, w tym uzależnionych od alkoholu - 28, współuzależnionych 
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- 12, uzależnionych od hazardu - 1, ofiar przemocy - 1, DDA i DDD -12, 

inne zaburzenia - 1. 

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2019 i prowadzonej profilaktycznej działalności 

informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkotykowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży: 

 współorganizowano imprezę pod hasłem "Szukamy Wielkanocnych Jajek", 

 dofinansowano w Łomiankach zakup namiotu i gadżetów odblaskowych 

dla Straży Miejskiej na potrzeby prowadzenia akcji profilaktycznych 

prowadzonych przez Zespół ds. profilaktyki, 

 zorganizowano spotkania dla rodziców pt. "Co rodzice powinni wiedzieć  

o narkotykach i dopalaczach" (SP 2 i SP w Dziekanowie Leśnym), 

 współorganizowano imprezę o charakterze profilaktyczno-sportowym „Rajd 

Rowerowy”, 

 współorganizowano X Festyn Rodzinny pod hasłem "Czas dla Rodziny", który 

odbył się na terenie przykościelnym w Dziekanowie Leśnym, 

 dofinansowano zakup materiałów promocyjnych i profilaktycznych dla OSP  

w Łomiankach na potrzeby prowadzenia akcji profilaktycznych, 

 współorganizowano imprezę o charakterze profilaktyczno-sportowym „Bieg 

Pamięci Narodowej”, 

 wystawiono dwukrotnie (czerwiec, listopad) spektakl profilaktyczny "Działka"  

dla uczniów gimnazjów, SP i LO w Łomiankach, 

 współorganizowano imprezę o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym 

zapewniającą alternatywę dla zachowań ryzykownych „Piknik Historyczny”, 

 współorganizowano akcję „Zima w mieście 2019” i "Lato w mieście 2019", 

 współorganizowano zajęcia w ramach profilaktyki alkoholowej podczas 

zgrupowania sportowego dziewcząt organizowanego przez UKS "Kusy Basket 

Łomianki", 

 zorganizowano szkolenie dla pedagogów SP2 dot. przeciwdziałania przemocy, 

 dofinansowano zakup materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktyki 

uzależnień dla Biblioteki Publicznej w Łomiankach, 

 dofinansowano zakup alkomatu bezustnikowego dla Straży Miejskiej, 
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 współorganizowano koncert o charakterze profilaktycznym pt. „Z pokolenia  

w pokolenie”. 

 

Wszyscy członkowie Komisji dążąc do podniesienia swoich kwalifikacji uczestniczyli 

szkoleniach, sympozjach i konferencjach z zakresu profilaktyki uzależnień  

oraz przeciwdziałania przemocy.  

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2019 roku wydatkowano 736 849,22. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  

 

Gmina Łomianki realizacje zadania związane z problematyką narkomanii zgodnie 

z ustawą z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 10 ust. 3). Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 został przyjęty przez Radę Miejską 

Uchwałą Nr III/ 13/ 2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

W ramach realizacji gminnego programu, w roku 2019 w Gminnym Punkcie 

Konsultacyjno-Terapeutycznym zatrudnieni byli terapeuci zajmujący się m.in., 

problematyką narkotykową dla młodzieży i osób dorosłych. 

Dyżury terapeutyczno-konsultacyjne dotyczące profilaktyki i terapii narkomanii 

odbywały się w każdą środę w godzinach 18.00-20.00 z wyjątkiem świąt i innych dni 

ustawowo wolnych od pracy. Łącznie w 2019 r. odbyło się 44 dyżury. W ramach porad 

udzielanych przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień mieszkańcy gminy 

Łomianki, osoby używające środków psychoaktywnych bądź uzależnione od nich, miały 

możliwość uzyskania specjalistycznej pomocy w miejscu zamieszkania. W 2019 roku  

z konsultacji terapeuty specjalizującego się w problemach uzależnień od narkotyków 

skorzystało 67 osób. Najczęstszymi zgłaszanymi problemami było używanie nowych 

substancji psychoaktywnych (tzw. „dopalaczy”), nadużywanie alkoholu w połączeniu  

z narkotykami, przemoc fizyczna i psychiczna stosowana przez osobę uzależnioną 

wobec rodziców i bliskich. 47 porad dotyczyło uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych. Zgłaszali się głównie mężczyźni, którzy chcieli podjąć leczenie  

w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. Uzależnienie głównie dotyczyło 

„dopalaczy”, substancji stymulujących (takich jak amfetamina, kokaina, metamfetamina), 
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marihuany oraz alkoholu. 4 osoby (trzy kobiety i jeden mężczyzna) zgłosiły się  

z powodu używania substancji psychoaktywnych w sposób problemowy. 16 osób, tym 

razem w większości kobiety, zgłosiły się do Punktu z powodu uzależnienia partnera.  

Z kilkoma osobami spotkania odbywały się kilkukrotnie w celu budowania motywacji 

do dalszego leczenia i podjęcia terapii. 

Ważnym elementem realizacji programu było udzielanie porad terapeutycznych dla 

młodzieży eksperymentującej z alkoholem i środkami psychoaktywnymi. Spotkania 

odbywały się w środy w godz. 17.00-19.00 z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo 

wolnych od pracy. Łącznie w 2019 r. odbyło się 37 dyżurów i udzielono 56 konsultacji. 

Większość konsultacji dotyczyła trudności związanych z wiekiem dorastania 

i problematycznych zachowań z tym okresem związanych. Podczas 28 z 56 konsultacji 

klientami byli rodzice, opiekunowie prawni lub bliscy młodzieży nastoletniej głównie 

w przedziale wiekowym 13-18 lat. 26 z 56 konsultacji odbyto z młodzieżą i osobami 

dorosłymi w przedziale wiekowym 15-25 lat. Przeprowadzono także dwie konsultacje 

rodzinne. Konsultacje prowadzone były w systemie maksymalnie trzech spotkań 

z klientem, celem oswojenia klienta z trudnością, analizą problemu i w zależności albo 

poszukiwaniem alternatyw dla rozwiązania kłopotu albo wspieraniem 

w przezwyciężeniu kryzysu. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 roku na 

realizację działań gminnego programu (z rozdz. 85153 — zwalczanie narkomanii) 

wynosiła 78 871,63 zł. Stanowi to 9,14 % wpływów z tzw. korkowego. 

 

Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Łomianki  

 

„Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Łomianki” jest podstawowym 

dokumentem określającym działanie burmistrza oraz Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego 

spowodować sytuację kryzysową o skali wymagającej koordynacji działań ratowniczo-

zapobiegawczych. Celem Planu jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego 

i efektywnego reagowania administracji publicznej gminy na zdarzenia kryzysowe, 

zapewniającego właściwe prowadzenie działań, głównie w zakresie odpowiedzialności 

dotyczącej: kierowania, nadzoru, informowania, ostrzegania i alarmowania ludności. 
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Plan opracowany został w formie kompleksowego dokumentu zawierającego dane 

dotyczące: 

 zagrożeń dla ludzi i mienia, jakie mogą wystąpić na terenie gminy; 

 sił i środków, którymi dysponuje gmina do wykorzystania w sytuacji kryzysowej; 

 zasad kierowania i współdziałania, pomiędzy instytucjami w sytuacji kryzysowej; 

 wariantów działania sił ratowniczych w przypadku wystąpienia sytuacji 

kryzysowej; 

 rozpoczęcia w czytelny i funkcjonalny sposób wdrażanie procedur niezbędnych  

do działania w sytuacji kryzysowej przez każda osobę korzystająca z niego. 

Plan stanowi nierozłączną całość z takimi dokumentami jak: Regulamin Gminnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Plan Ewakuacji Ludności. Opracowany plan 

uwzględnia ustawowy zakres odpowiedzialności władz gminy oraz możliwości 

podległych sił i środków w zakresie zapobiegania wystąpieniu i likwidacji skutków 

wystąpienia zdarzeń kryzysowych. Plan przewiduje również pomoc szczebla 

nadrzędnego (starostwa i województwa) w przypadku wyczerpania się możliwości 

i zasobów gminy w zakresie reagowania na zaistniałą sytuację kryzysową. 

W 2019 roku w wykonaniu zadań nałożonych w „Planie Zarządzania Kryzysowego 

Miasta i Gminy Łomianki” odbyły się posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisła. Realizowano je w dniach 

24, 28 i 30 maja w rejonie śluzy w Dziekanowie Leśnym, przy dawnym zakładzie 

POLBOT, przy oczyszczalni ścieków i na ul Pastewnej. Ponadto w trakcie pożaru 

na osiedlu Równoległa wdrożono procedury przewidziane dla ewakuacji ludności. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łomianki na lata 2017-2023  

 
W gminie obowiązuje Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łomianki na lata 

2017-2023 przyjęty uchwałą Nr XXX/364/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 

lipca 2017 r. Program sporządzony został na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, opublikowane przez 

Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016 r. Program został zrealizowany w ramach 

projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu 
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państwa (poziom dofinansowania – 90%). Decyzją Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy 

Łomianki na lata 2017 – 2023” został umieszczony w Wykazie programów rewitalizacji 

województwa mazowieckiego.  

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

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

działalności realizuje inwestycje polegające na rozbudowie i modernizacji infrastruktury 

wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Łomianki.  

 

 Inwestycje te swoim zakresem obejmują przede wszystkim: 

o Budowę nowych odcinków sieci i przyłączy wodociągowych. 

o Budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami 

towarzyszącymi, takimi jak sieciowe przepompownie ścieków. 

o Modernizację istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych, sieciowych przepompowni ścieków, 

obiektów związanych z produkcją wody (stacje uzdatniania wody) oraz 

oczyszczaniem ścieków bytowych (oczyszczalnia ścieków). 

 

Wyżej wymienione inwestycje wyrażone zostały w Wieloletnim Planie Rozwoju  

i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2017-2020 

(WPRiM 2017-2020) oraz w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2019-2023 (WPRiM 2019-2023) 

opracowanym przez Zarząd Spółki, którego celem jest wypełnienie realizacji celu 

nadrzędnego dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej, który przedstawiony został 

w dokumencie pn. „STARTEGIA ROZWOJU GMINY ŁOMIANKI NA LATA 2016 – 2030”. 

W myśl WPRiM 2017-2020 (dokument wiążący przy realizacji zadań inwestycyjnych 

w 2019 r.) głównym zadaniem z zakresu rozbudowy infrastruktury jest realizacja 

przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 

Łomianki – Etap III” w skład którego wchodzą następujące zadania: 

 

 



 49

Nazwa zadania 
Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna 

[km] [km] 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 
Dziekanowa Leśnego – część południowa 

9,1 9,1 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 
Dziekanowa Polskiego – część południowa 

2,4 2,4 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 
Łomianek Dolnych 

16,0 16,0 

 

W celu wypełnienia powyższych zadań w 2019 r. zrealizowano następujące inwestycje: 

Nazwa zadania 
Sieć 

wodociągowa 
Sieć 

kanalizacyjna 
Pompownie Koszt zadania 

[km] [km] [szt.] [zł] 
Budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej w ulicy Miłej i ul. M. 
Konopnickiej w Łomiankach, 

2,1 2,2 3 6 981 104,85 zł 

Budowa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w ulicy Paderewskiego 

i ulicy Vivaldiego w Łomiankach 
0,5 0,4 - 836 960,88 zł 

 

Źródło finansowania: Środki własne pochodzące, między innymi, z dokapitalizowania 

Spółki przez Wspólnika oraz z pożyczki częściowo umarzalnej z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 02.12.2019 r. 

dla zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Miłej 

i ul. M. Konopnickiej w Łomiankach w Łomiankach” w wysokości 4 265 270,00 zł brutto. 

Dodatkowo w dniu 19.08.2019 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn. 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Szymczaka, Asnyka (na odcinku 

od ulicy Miłej do ulicy Kolejowej), Reymonta, Niska (na odcinku od ulicy Miłej do ulicy 

Pogodnej), Miodowa, Wierzbowa, Norwida, Słowackiego, Pogodna, Torfowa (na odcinku 

od ulicy Miłej do posesji 31) oraz w drogach dojazdowych do posesji Miła 22-22A, Miła 

12-12C”, w której zakres wchodzi wybudowanie około: 

o 4,7 km sieci kanalizacyjnej. 

o 4,8 km sieci wodociągowej. 

o 1 szt. sieciowych przepompowni ścieków. 

Termin zakończenia realizacji ww. inwestycji przewidziano na sierpień 2020 r. 

Kwota umowy: 12 200 008,66 zł brutto. Źródło finansowania: Środki własne 

pochodzące, między innymi, z dokapitalizowania Spółki przez Wspólnika. Dla zadania 

Spółka ZWiK złożyła w dniu 05.12.2019 r. wniosek o pożyczkę częściowo umarzalną 

 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

w wysokości 6 611 208,47 zł. 
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Oprócz zadań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki – Etap III” WPRiM zakłada 

również realizację zadania roboczo nazwanego jako „Budowa brakujących fragmentów 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Łomianki”, związanego z budową 

infrastruktury w miejscach, które ze względów technicznych zostały pominięte przy 

realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

Gminy Łomianki – Etap I i II”. Powyższe przedsięwzięcie zakłada budowę odcinków sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach 15 zadań i obejmuje wybudowanie około: 12,4 

km sieci wodociągowej i 10,7 km sieci kanalizacyjnej. W 2019 r. opracowano 

dokumentację projektową oraz uzyskano część pozwoleń na budowę.  

 

W ramach ww. przedsięwzięcia zrealizowano następujące inwestycje: 

Nazwa zadania 
Sieć 

wodociągowa 
Sieć 

kanalizacyjna 
Pompownie Koszt zadania 

[km] [km] [szt.] [zł] 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z odejściami bocznymi tej sieci 
do granic nieruchomości gruntowych 
w ulicy Cienistej w Łomiankach 

  0,8 1 1 189 410,00 zł 

Budowa sieci wodociągowej w ul. 
Kolejowej na odcinku od posesji nr 59 
do skrzyżowania z ulicą Kamienistą w 
gminie Łomianki oraz budowa 
przejścia poprzecznego sieci 
wodociągowej po drogą krajową nr 7, 
na wysokości skrzyżowania z ulicą 
Szpitalną w gminie Łomianki 

0,14     211 560,00 zł 

 

Budowa ww. fragmentu sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej oraz przejścia 

poprzecznego siecią wodociągową pod drogą krajową nr 7 jest pierwszym elementem 

szerszego przedsięwzięcia dotyczącego zabezpieczenia odpowiedniego ciśnienia wody 

w sieci wodociągowej na terenie obszarów gminy Łomianki położonych w kierunku 

południowo-wschodnim od trasy DK7, tj. m. in. Dąbrowy Leśnej, Dąbrowy Zachodniej 

oraz Dąbrowy Rajskiej. Takie działanie jest konieczne ze względu na fakt, iż stacje 

uzdatniania wody zaopatrujące w wodę gminę Łomianki zlokalizowane są po stronie 

północno-wschodniej trasy DK7, co powoduje konieczność połączenia sieci 

wodociągowej położonej po obu stronach rzeczonej sieci w celu wyrównania ciśnienia. 
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W skład ww. przedsięwzięcia wchodzą: 

 Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej na odcinku od posesji nr 59 

do skrzyżowania z ulicą Kamienistą w gminie Łomianki oraz budowa przejścia 

poprzecznego sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 7, na wysokości 

skrzyżowania z ulicą Szpitalną (zrealizowane w 2019 r.) 

 Budowa przejścia poprzecznego siecią wodociągową pod drogą krajową nr 7 

w rejonie skrzyżowania z ulicą Agawy oraz budowa przejścia poprzecznego siecią 

wodociągową pod drogą krajową nr 7 w rejonie skrzyżowania z ulicą Racławicką 

i Rajską (kwota umowy: 210 000,00 zł brutto.Środki własne pochodzące, między 

innymi, z dokapitalizowania Spółki przez Wspólnika). 

 Budowa przejścia poprzecznego siecią wodociągową pod drogą krajową nr 7 

w rejonie skrzyżowania z ulicą Majową i Wydmową. 

 Budowa przejścia poprzecznego siecią wodociągową pod drogą krajową nr 7 

w rejonie skrzyżowania z ulicą Leśną. 

 

Dodatkowo dla jednego z ww. zadań – „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej 

w ulicy Baczyńskiego w Łomiankach” w dniu 28.10.2019 r. podpisano umowę na 

wykonanie robót budowlanych obejmującą swoim zakresem wybudowanie około0,33 

km sieci wodociągowej i 0,20 km sieci kanalizacji sanitarnej. Termin zakończenia 

niniejszej inwestycji ustalony został na dzień 16.03.2020 r. Kwota umowy: 487 670,40  

zł brutto. Źródło finansowania: Środki własne pochodzące, między innymi, 

z dokapitalizowania Spółki przez Wspólnika. 

 

Oprócz inwestycji zapisanych w WPRiM, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. 
w 2019 r. zrealizował dodatkowo następujące inwestycje: 

Nazwa zadania 
Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna 

[km] [km] 

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Armii Poznań, na 
odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościelna Droga do 
skrzyżowania z ulicą Zielną w gminie Łomianki 

0,63   

Budowa brakujących odejść kanalizacyjnych od przewodu 
głównego do granic nieruchomości gruntowych 

  0,16 

Budowa brakujących odejść wodocągowych od przewodu 
głównego do granic nieruchomości gruntowych 

0,32   

 

Kwota: 545 903,71  zł brutto. Źródło finansowania: Środki własne pochodzące, między 

innymi, z dokapitalizowania Spółki przez Wspólnika. 
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W ramach prowadzonej działalności Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

w Łomiankach Sp. z o. o. prowadzi również wykupy infrastruktury wodociągowej 

i kanalizacyjnej budowanej przez osoby prywatne, której konieczność przejęcia wynika 

z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków i jest uzasadnione pod kątem ekonomicznym i technicznym 

(daje możliwość przyłączenia większej liczby klientów, dalszej rozbudowy 

infrastruktury etc.).W ramach ww. działalności w 2019 r. przejęto około 0,32 km sieci 

kanalizacji sanitarnej, około 0,78 km sieci wodociągowej oraz 1 strefową 

przepompownię ścieków. Kwota zadania: 420 106,50 zł brutto. Źródło finansowania: 

Środki własne pochodzące, między innymi, z dokapitalizowania Spółki przez Wspólnika. 

Dodatkowo w celu dalszego zwodociągowania i skanalizowania Gminy Łomianki,  

w dniu 13.08.2018 r. podpisano umowę na zaprojektowanie infrastruktury 

wodociągowej i kanalizacyjnej. Przedsięwzięcie nazwane roboczo jako: 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap IV” 

Zakres Ulice 

Zakres 1 

Ulice: Odysei, Piękna, Wrzosowa, Turystyczna, Jagodowa, Mistrza i Małgorzaty, Władcy 
Pierścieni, Czarodziejskiej Góry, Zagórze, Strzelecka, Sielanki, Zaciszna, Środkowa, 
Lipińskiego, Biedronki, Wakacyjna, Wędrowców, Borówkowa oraz drogi dojazdowe 
do Jagodowej w miejscowości Sadowa i Dziekanów Polski. 

Zakres 2 

Ulice: Kolejowa, Henryka Sienkiewicza, Baśniowa, Kopciuszka, Waligóry, Bolka i Lolka, 
Kaczki Dziwaczki, Kota w Butach, Koszałka Opałka, Czerwonego Kapturka, Kownackiej, 
Brzechwy, Dobrej Wróżki, Złotej Rybki, Krasnoludków, Witosa, Stanisława Mikołajczyka 
(wraz z przejściem pod pasem drogowym DK7), Wędkarska, Rolnicza, Przy Jeziorze, drogi 
dojazdowe do ul. Rolniczej w tzw. Dziekanowie Bajkowym. 

Zakres 3 
Ulice: Rolnicza, Literacka, wał Przeciwpowodziowy, Stefana Batorego, Podróżna, 
Poziomkowa, Królowej Marysieńki, drogi dojazdowe do ul. Rolniczej, drogi dojazdowe 
do ul. Podróżnej w miejscowości Dziekanów Nowy. 

Zakres 4 

Ulice: 6 Pułku Piechoty, Podwale, Gajowa, Armii Poznań, Brzegowa, Zielna, Lutosławskiego, 
Kościelna Droga, Ogrodowa, drogi dojazdowe do ul. Rolniczej, drogi dojazdowe do ul. 6 Pułku 
Piechoty, drogi dojazdowe do ul. Gajowej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w miejscowości 
Kiełpin i Kępa Kiełpińska. 

Zakres 5 
Ulice: Błotna, Podwale, drogi dojazdowe do ul. Błotnej, drogi dojazdowe do ul. Podwale 
w miejscowości Dziekanów Polski. 

 

Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie około: 50 km sieci wodociągowej 

i 70 km sieci kanalizacyjnej. Termin zakończenia realizacji umów dla Zakresu 1, 4 i 5 

przypada na dzień 30.06.2020 r. Termin zakończenia realizacji umów dla Zakresu 2 i 3 

przypada na dzień 31.08.2020 r.Kwota umowy: 1 731 588,64  zł netto. Źródło 

finansowania: Środki własne pochodzące, między innymi, z dokapitalizowania Spółki 

przez Wspólnika 
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III. Wykonanie uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach 
 

LP. NUMER UCHWAŁY UCHWAŁA W SPRAWIE Z DNIA WYKONANIE 
UCHWAŁY UWAGI 

1. V/27/2019 
zmian w uchwale 
budżetowej Gminy 
Łomianki na 2019 rok 

24.01.2019 Wykonana  

2. V/28/2019 

zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Łomianki na lata 
2019-2015 

24.01.2019 Wykonana  

3. V/29/2019 

powołania Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Łomiankach, oraz 
określenie przedmiotu jej 
działania 

24.01.2019 Wykonana  

4. V/30/2019 

powołania składu 
osobowego oraz wyboru 
Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Łomiankach 

24.01.2019 Wykonana  

5. V/31/2019 

powołania Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Łomiankach, 
oraz określenie 
przedmiotu jej działania 

24.01.2019 Wykonana  

6. V/32/2019 

określenia liczby 
członków, składu 
osobowego oraz wyboru 
Przewodniczącego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej  
w Łomiankach 

24.01.2019 Wykonana  

7. V/33/2019 

zarządzenia 
przeprowadzenia 
wyborów sołtysów i rad 
sołeckich w sołectwach 
oraz zarządów osiedli na 
terenie Gminy Łomianki 

24.01.2019 Wykonana  

8. V/34/2019 

wskazania delegata 
reprezentującego Gminę 
Łomianki w Związku Miast 
Nadwiślańskich 

24.01.2019 Wykonana  

9. V/35/2019 

określenia kryteriów 
rekrutacji dzieci do 
przedszkoli 
samorządowych i 
oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
na drugim etapie 
postępowania 
rekrutacyjnego oraz 
dokumentów niezbędnych 
do potwierdzania tych 
kryteriów 

24.01.2019 
Wykonywa
na 

 

10. V/36/2019 
zmiany Uchwały Nr 
XXIV/307/2017 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z 

24.01.2019 Wykonana  
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dnia 9 marca 2017 roku w 
sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów 
prowadzonych przez 
Gminę Łomianki do 
nowego ustroju szkolnego 
wprowadzonego ustawą - 
Prawo oświatowe 

11. V/37/2019 
zmiany Gminnego 
Programu Wymiany 
Pieców 

24.01.2019 
W trakcie 
realizacji 

 

12. V/38/2019 

uchylenia Uchwały Nr 
XLIII/503/2018 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z 
dnia 7 czerwca 2018 r. w 
sprawie aktualizacji 
„Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy 
Łomianki na lata 2017-
2023” 

24.01.2019 Wykonana  

13. V/39/2019 

zmiany uchwały nr II/ 4/ 
2018 Rady Miejskiej w 
Łomiankach z dnia 28 
listopada 2018 roku w 
sprawie ustalenia 
liczebności, składu 
osobowego oraz wyboru 
Przewodniczącego Komisji 
Społecznej Rady Miejskiej 
w Łomiankach 

24.01.2019 Wykonana  

14. VI/40/2019 
zmian w uchwale 
budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2019 

20.02.2019 Wykonana  

15. VI/41/2019 

zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Łomianki na lata 
2019-2025 

20.02.2019 Wykonana  

16. VII/42/2019 

udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu 
Warszawskiego 
Zachodniego na zadanie 
pod nazwą "Rozbudowa 
ul. Wiślanej od ul. 
Kolejowej do ul. 
Zachodniej na dł. ok. 300 
mb w miejscowości 
Łomianki, gmina 
Łomianki", którego 
realizacja przewidziana 
jest w 2019 r. 

04.03.2019 Wykonana  

17. VII/43/2019 

wyrażenia zgody na 
udzielenie pomocy 
finansowej w formie 
dotacji celowej dla 
Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego 
z przeznaczeniem na 
organizację wypoczynku 

04.03.2019 Wykonana  
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letniego dla dzieci i 
młodzieży ze środowisk 
polskich na po Wschodzie 
w ramach krzewienia 
kultury i polskiego 
dziedzictwa narodowego 

18. VII/44/2019 

zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Łomiankach 
na rok 2019 

04.03.2019 Wykonana  

19. VII/45/2019 

ustalenia planu 
dofinansowania form 
doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, 
ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie 
nauczycieli pobierane 
przez uczelnie oraz 
specjalności i formy 
kształcenia nauczycieli 
prowadzone przez 
uczelnie, na które 
dofinansowanie jest 
przyznawane w 2019 roku 
dla nauczycieli szkół i 
przedszkoli 
prowadzonych przez 
Gminę Łomianki 

04.03.2019 Wykonana  

20. VII/46/2019 

podwyższenia kryterium 
dochodowego 
uprawniającego do 
przyznawania 
nieodpłatnie pomocy w 
zakresie dożywiania dla 
osób objętych rządowym 
programem "Posiłek w 
szkole i w domu" na lata 
2019-2023 

04.03.2019 W realizacji  

21. VII/47/2019 

podjęcia współpracy 
Gminy Łomianki 
z Gminą Miasta Gdańska w 
celu organizacji Kampanii 
"Rowerowy Maj 2019" 

04.03.2019 Wykonana  

22. VII/48/2019 

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

04.03.2019 

Uchylona 
Uchwałą Nr 
XVIII/156/
2019 Rady 
Miejskiej z 
dnia 28 
listopada 
2019 r. 

 

23. VIII/49/2019 

zmiany uchwały Nr 
VII/42/2019 z dnia  
4 marca 2019 roku w 
sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla 
Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego na zadanie 

07.03.2019 Wykonana  
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pod nazwą "Rozbudowa 
ul. Wiślanej od  
ul. kolejowej do ul. 
Zachodniej na dł. ok. 300 
mb w miejscowości 
Łomianki, gmina 
Łomianki", którego 
realizacja przewidziana 
jest w 2019 r. 

24. VIII/50/2019 
zmian w uchwale 
budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2019 

07.03.2019 Wykonana  

25. VIII/51/2019 

zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Łomianki na lata 
2019-2025 

07.03.2019 Wykonana  

26. IX/52/2019 
zmian w uchwale 
budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2019 

28.03.2019 Wykonana  

27. IX/53/2019 

zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Łomianki na lata 
2019-2025 

28.03.2019 Wykonana  

28. IX/54/2019 
rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza 
Łomianek 

28.03.2019 Wykonana  

29. IX/55/2019 
rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza 
Łomianek 

28.03.2019 Wykonana  

30. IX/56/2019 

gminnego programu 
opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz 
zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na 
rok 2019 

28.03.2019 Wykonana  

31. X/57/2019 
zmian w uchwale 
budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2019 

25.04.2019 Wykonana  

32. X/58/2019 

zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Łomianki na lata 
2019-2025 

25.04.2019 Wykonana  

33. X/59/2019 

rozpatrzenia skargi na 
działalność Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 2 
z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Ireny 
Szewińskiej  
w Łomiankach 

25.04.2019 Wykonana  

34. X/60/2019 

zlecenia Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Łomiankach 
przeprowadzenia kontroli 
problemowej w zakresie 
zadania inwestycyjnego nr 
2015/22 pod nazwą 
\"Budowa 
pełnowymiarowego 
boiska do piłki nożnej\" 

25.04.2019 W realizacji  
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zmienionej na 
\"Przebudowa kompletu 
boisk\". 

35. X/61/2019 
ustalenia zasad sprawienia  
pogrzebu 

25.04.2019 Wykonana  

36. X/62/2019 
przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej Gminy 
Łomianki za 2018 rok 

25.04.2019 Wykonana  

37. X/63/2019 

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

25.04.2019 Wykonana  

38. X/64/2019 

powołania Rady 
Oświatowej działającej 
przy Radzie Miejskiej w 
Łomiankach 

25.04.2019 
Wykonywa
na 

 

39. X/65/2019 

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

25.04.2019 Wykonana  

40. X/66/2019 

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

25.04.2019 Wykonana  

41. X/67/2019 
nadania nazwy ulicy w 
Gminie Łomianki 25.04.2019 Wykonana  

42. X/68/2019 

wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy 
najmu powierzchni 
korytarza znajdującej się 
na pierwszym piętrze w 
części sportowej budynku, 
którego administratorem 
jest Integracyjne Centrum 
Dydaktyczno Sportowe w 
Łomiankach z 
dotychczasowym najemcą, 
tj. Styl Cafe Agnieszka 
Lutomska w celu 
ustawienia maszyn 
vendingowych  
z napojami i przekąskami 

25.04.2019 Wykonana  

43. X/69/2019 przyjęcia do realizacji 25.04.2019 W trakcie  
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„Programu ograniczania 
niskiej emisji dla Gminy 
Łomianki” (zwany dalej 
PONE) wraz z aktualizacją 
„Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy 
Łomianki” (zwany dalej 
PGN)-Załącznik Nr 1 i 2 do 
PGN 

realizacji 
PONE do 
2024 r.; 
PGN do 
końca 
2020r.; 

44. X/70/2019 
wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Łomianki 

25.04.2019 
W trakcie 
realizacji 

Trwa procedura 
negocjacyjna 

45. X/71/2019 
wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Łomianki 

25.04.2019 
W trakcie 
realizacji 

Trwa procedura 
negocjacyjna 

46. X/72/2019 
wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Łomianki 

25.04.2019 
W trakcie 
realizacji 

Trwa procedura 
negocjacyjna 

47. X/73/2019 
wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Łomianki 

25.04.2019 
W trakcie 
realizacji 

Trwa procedura 
negocjacyjna 

48. X/74/2019 
wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Łomianki 

25.04.2019 
W trakcie 
realizacji 

Trwa procedura 
negocjacyjna 

49. X/75/2019 
wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Łomianki 

25.04.2019 
W trakcie 
realizacji 

Trwa procedura 
negocjacyjna 

50. X/76/2019 
wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Łomianki 

25.04.2019 W trakcie 
realizacji 

Trwa procedura 
negocjacyjna 

51. X/77/2019 
wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Łomianki 

25.04.2019 
W trakcie 
realizacji 

Trwa procedura 
negocjacyjna 

52. X/78/2019 
wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Łomianki 

25.04.2019 
W trakcie 
realizacji 

W trakcie 
pozyskiwania 
dokumentów do 
sporządzenia aktu 
notarialnego 

53. X/79/2019 
wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Łomianki 

25.04.2019 
W trakcie 
realizacji 

Trwa procedura 
negocjacyjna 

54. XI/80/2019 
zmian w uchwale 
budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2019 

30.05.2019 Wykonana  

55. XI/81/2019 

zmiany Prognozy 
Finansowej Gminy 
Łomianki na lata 2019-
2025 

30.05.2019 Wykonana  

56. XI/82/2019 

wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawek 
opłat ww. opłat 

30.05.2019 
Uchwał 
obowiązują
ca.  

Uchwała zostanie 
uchylona po wejściu w 
życie Uchwały nr 
XXII/186/2020 Rada 
Miejska w 
Łomiankach 
dotyczącej zmiany 
metody ustalania 
opłaty za 
gospodarowanie 
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odpadami 
komunalnymi  
na terenie gminy 
Łomianki 

57. XI/83/2019 

rozpatrzenia skargi na 
działalność Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Marii Kownackiej w 
Łomiankach  

30.05.2019 Wykonana  

58. XI/84/2019 
rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza 
Łomianek 

30.05.2019 Wykonana  

59. XI/85/2019 
rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza 
Łomianek 

30.05.2019 Wykonana  

60. XI/86/2019 

regulaminu udzielania 
pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym 
dla uczniów 
zamieszkałych na terenie 
Gminy Łomianki  

30.05.2019 Zmieniona  

Obowiązująca 
uchwała nr 
XVI/125/2019 z dnia 
26 września 2019 r. w 
sprawie zmiany 
Uchwały Nr 
XI/86/2019 rady 
Miejskiej w 
Łomiankach z dnia 30 
maja 2019 roku w 
sprawie regulaminu 
udzielenia pomocy 
materialnej o 
charakterze socjalnym 
dla uczniów 
zamieszkałych na 
terenie Gminy 
Łomianki 

61. XI/87/2019 

ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia 
udzielających schronienia 
osobom tego 
pozbawionym, w tym 
osobom bezdomnym  

30.05.2019 

Uchylona w 
związku ze 
zmianą 
przepisów 

Obowiązująca 
uchwała nr 
XIX/166/2016 z dnia 
19 grudnia 2019 r. w 
sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad 
ponoszenia 
odpłatności za pobyt 
w schronisku dla osób 
bezdomnych oraz w 
schronisku dla osób 
bezdomnych z 
usługami 
opiekuńczymi 

62. XI/88/2019 

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

30.05.2019 Wykonana  

63. XI/89/2019 

zmiany Uchwały Nr X / 64 
/ 2019 Rady Miejskiej w 
Łomiankach z dnia 25 
kwietnia 2019 roku w 
sprawie powołania Rady 

30.05.2019 
Wykonywa
na 
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Oświatowej działającej 
przy Radzie Miejskiej w 
Łomiankach  

64. XI/90/2019 

wyboru przedstawiciela 
Rady Miejskiej  
w Łomiankach do Rady 
Oświatowej  

30.05.2019 Wykonana  

65. XI/91/2019 

ustalenia planu sieci 
publicznych szkół 
podstawowych 
prowadzonych przez 
Gminę Łomianki oraz 
określenia granic 
obwodów publicznych 
szkół podstawowych, od 
dnia  
1 września 2019 

30.05.2019 
Wykonywa
na  

66. XI/92/2019 

określenia regulaminu 
otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania 
publicznego z zakresu 
wychowania 
przedszkolnego oraz 
kryteriów wyboru ofert 

30.05.2019  
Będzie wykonywana 
w miarę potrzeb 

67. XI/93/2019 

zmiany Uchwały Nr XXII / 
280 / 2016 rady Miejskiej 
w Łomiankach z dnia 28 
grudnia 2016 roku w 
sprawie wyrażenia zgody 
na realizację projektu pt.: 
"Bliżej rynku pracy- 
Zintegrowany System 
Doradztwa Edukacyjno - 
Zawodowego ZIT WOF" 

30.05.2019 Wykonana  

68. XI/94/2019 

wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy 
najmu pomieszczeń ICDS 
Fitness Club znajdujących 
się na parterze i na 
pierwszym piętrze w 
części sportowej budynku 
, którego administratorem 
jest Integracyjne Centrum 
Dydaktyczno Sportowe w 
Łomiankach z 
dotychczasowym najemcą 
tj. Podatico Sp. z o.o. w 
celu prowadzenia Klubu 
Fitness oraz wyrażenia 
zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy 
najmu  

30.05.2019 Wykonana  

69. XII/95/2019 
zmian w uchwale 
budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2019 

03.06.2019 Wykonana  

70. XII/96/2019 
zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej  
na lata 2019-2025  

03.06.2019 Wykonana  
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71. XIII/97/2019 
udzielenia Burmistrzowi 
Łomianek wotum zaufania 
za rok 2018 

27.06.2019 Wykonana  

72. XIII/98/2019 

zatwierdzenia 
sprawozdania 
finansowego Gminy 
Łomianki za 2018 rok 
wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy 
Łomianki za 2018 rok 

27.06.2019 Wykonana  

73. XIII/99/2019 

udzielenia Burmistrzowi 
Łomianek absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu  
za 2018 rok 

27.06.2019 Wykonana  

74. XIII/100/2019 
powołania zespołu 
opiniującego zgłoszonych 
kandydatów na ławników 

27.06.2019 Wykonana  

75. XIII/101/2019 

przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 
Gminy Łomianki  
na lata 2019-2023 

27.06.2019 W realizacji   

76. XIII/102/2019 
zmian w uchwale 
budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2019 

27.06.2019 Wykonana  

77. XIII/103/2019 

zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Łomianki na lata 
2019-2025 

27.06.2019 Wykonana  

78. XIV/104/2019 
utworzenia Rady 
Seniorów Gminy Łomianki 
oraz nadania jej Statutu 

04.07.2019 Wykonana  

79. XIV/105/2019 

zmiany Uchwały Nr 
XII/142/2015 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z 
dnia 26 listopada 2015 r. 
w sprawie realizacji 
programu działań 
zmierzających do 
polepszenia warunków 
życiowych rodzin 
wielodzietnych na terenie 
Gminy Łomianki 

04.07.2019 

Uchylona w 
związku z 
błędem w 
uchwale  
i brakiem 
załącznika  

 

80. XIV/106/2019 
wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Łomianki 

04.07.2019 
W trakcie 
realizacji 

Trwa procedura 
negocjacyjna 

81. XIV/107/2019 
wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Łomianki 

04.07.2019 
W trakcie 
realizacji 

Trwa procedura 
negocjacyjna 

82. XIV/108/2019 
wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Łomianki 

04.07.2019 W trakcie 
realizacji 

Trwa procedura 
negocjacyjna 

83. XIV/109/2019 
wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Łomianki 

04.07.2019 
W trakcie 
realizacji 

W trakcie 
pozyskiwania 
dokumentów do 
sporządzenia aktu 
notarialnego  

84. XIV/110/2019 wyrażenia zgody na 04.07.2019 W trakcie Trwa procedura 
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nabycie nieruchomości na 
rzecz Gminy Łomianki 

realizacji negocjacyjna 

85. XV/111/2019 
zmian w uchwale 
budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2019 

29.08.2019 Wykonana  

86. XV/112/2019 

zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Łomianki na lata 
2019-2025 

29.08.2019 Wykonana  

87. XV/113/2019 

wysokości ekwiwalentu 
dla członków 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy 
Łomianki 

29.08.2019 

Uchylona 
rozstrzygni
ęciem 
nadzorczy
m 
Wojewody 
Mazowiecki
ego 

 

88. XV/114/2019 

ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla 
publicznych i 
niepublicznych szkół, 
przedszkoli i innych form 
wychowania 
przedszkolnego 
prowadzonych na terenie 
Gminy Łomianki przez 
inne niż Gmina Łomianki 
osoby prawne i fizyczne 
oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości 
pobrania  
i wykorzystania udzielonej 
dotacji  

29.08.2019 
Wykonywa
na 

 

89. XV/115/2019 

zwolnienia Dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 2 
z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Ireny 
Szewińskiej w Łomiankach 
przy  
ul. Partyzantów 31 od 
obowiązku realizacji 
tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
zajęć  

29.08.2019 Wykonana  

90. XV/116/2019 

zwolnienia Dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 3 
z Oddziałami 
Dwujęzycznymi  
i Sportowymi w 
Łomiankach przy ul. 
Staszica 2 od obowiązku 
realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
zajęć  

29.08.2019 Wykonana  

91. XV/117/2019 

zwolnienia Dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. 
por. Adolfa Pilcha ps. 
Góra-Dolina  
w Dziekanowie Polskim 

29.08.2019 Wykonana  
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przy ul. Rolniczej 435 od 
obowiązku realizacji 
tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
zajęć 

92. XV/118/2019 

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

29.08.2019 Wykonana  

93. XV/119/2019 
nadania nazwy ulicy w 
gminie Łomianki 

29.08.2019 Wykonana  

94. XV/120/2019 
rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza 
Łomianek 

29.08.2019 Wykonana  

95. XV/121/2019 
rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza 
Łomianek 

29.08.2019 Wykonana  

96. XV/122/2019 

zmiany uchwały Nr 
XII/142/2015 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z 
dnia 26 listopada 2015 r. 
w sprawie realizacji 
programu działań 
zmierzających do 
polepszenia warunków 
życiowych rodzin 
wielodzietnych na terenie 
Gminy Łomianki 

29.08.2019 W realizacji  

97. XVI/123/2019 
zmian w uchwale 
budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2019 

26.09.2019 Wykonana  

98. XVI/124/2019 

zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Łomianki na lata 
2019-2025 

26.09.2019 Wykonana  

99. XVI/125/2019 

zmiany Uchwały Nr 
XI/86/2019 rady Miejskiej 
w Łomiankach z dnia 30 
maja 2019 roku w sprawie 
regulaminu udzielenia 
pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Łomianki 

26.09.2019 W realizacji  

100. XVI/126/2019 

zmiany Uchwały Nr 
II/4/2018 Rady Miejskiej 
w Łomiankach z dnia 28 
listopada 2018 roku w 
sprawie ustalenia 
liczebności, składu 
osobowego oraz wyboru 
Przewodniczącego Komisji 

26.09.2019 Wykonana  
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Społecznej rady Miejskiej  
w Łomiankach 

101. XVI/127/2019 

zmiany Uchwały Nr 
II/8/2018 rady Miejskiej 
w Łomiankach z dnia 28 
listopada 2018 roku w 
sprawie ustalenia 
liczebności, składu 
osobowego oraz wyboru 
Przewodniczącego Komisji 
Statutowej Rady Miejskiej 
w Łomiankach 

26.09.2019 Wykonana  

102. XVI/128/2019 

opinii dotyczącej 
pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu 
niestanowiącego 
własności Skarbu 
Państwa, położonego w 
Dąbrowie Rajskiej, miasto 
Łomianki 

26.09.2019 Wykonana  

103. XVI/129/2019 

zmiany Uchwały Nr 
XXII/127/92 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z 
dnia 21 października 1992 
roku w sprawie 
przystąpienia do Unii 
Miasteczek Polskich 

26.09.2019 Wykonana  

104. XVI/130/2019 

zwolnienia Dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 2 
z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Ireny 
Szewińskiej w Łomiankach 
przy 
ul. Partyzantów 31 od 
obowiązku realizacji 
tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
zajęć 

26.09.2019 Wykonana  

105. XVI/131/2019 

zwolnienia Dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 3 
z Oddziałami 
Dwujęzycznymi  
i Sportowymi w 
Łomiankach przy ul. 
Staszica 2 od obowiązku 
realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
zajęć 

26.09.2019 Wykonana  

106. XVI/132/2019 

zwolnienia Dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. 
por. Adolfa Pilcha ps. 
Góra-Dolina  
w Dziekanowie Polskim 
przy ul. Rolniczej 435 od 
obowiązku realizacji 
tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
zajęć 

26.09.2019 Wykonana  

107. XVI/133/2019 wyboru ławników do Sądu 26.09.2019 Wykonana  



 65

Rejonowego dla 
Warszawy-Żoliborza w 
Warszawie 

108. XVI/134/2019 

wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego dla 
Warszawy-Żoliborza w 
Warszawie, Wydział Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych 

26.09.2019 Wykonana  

109. XVI/135/2019 
 wyboru ławników do 
Sądu Okręgowego  
w Warszawie 

26.09.2019 Wykonana  

110. XVII/136/2019 
zmian w uchwale 
budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2019 

24.10.2019 Wykonana  

111. XVII/137/2019 

zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Łomianki na lata 
2019-2025 

24.10.2019 Wykonana  

112. XVII/138/2019 

zmiany Uchwały Nr 
XII/142/2015 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z 
dnia 26 listopada 2015 r. 
w sprawie realizacji 
programu działań 
zmierzających do 
polepszenia warunków 
życiowych rodzin 
wielodzietnych na terenie 
Gminy Łomianki 

24.10.2019 

Uchylona w 
związku z 
sugestią 
nadzoru 
prawnego 

 

113. XVII/139/2019 

zmiany Uchwały Nr 
XII/143/2015 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z 
dnia 26 listopada 2015 r. 
w sprawie podjęcia 
programu działań 
zmierzających do 
polepszenia warunków 
życiowych rodzin 
opiekujących sierotami 
zupełnymi, dziećmi 
przebywającymi  
w rodzinach zastępczych 
oraz dziećmi 
niepełnosprawnymi na 
terenie Gminy Łomianki 

24.10.2019 

Uchylona w 
związku z 
sugestią 
nadzoru 
prawnego 

 

114. XVII/140/2019 

przystąpienia Gminy 
Łomianki do 
wykonywania działalności 
w zakresie usług 
telekomunikacyjnych 

24.10.2019 
Wykonywa
na  

115. XVII/141/2019 

wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy 
najmu z dotychczasowym 
najemcą oraz wyrażenia 
zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy 
najmu 

24.10.2019 Wykonana  

116. XVII/142/2019 wysokości ekwiwalentu 24.10.2019 Uchylona  
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dla członków 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy 
Łomianki 

Uchwałą Nr 
XIX/159/20
19 Rady 
Miejskiej z 
dnia 19 
grudnia 
2019 roku 

117. XVII/143/2019 

ustalenia Regulaminu 
określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz 
szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia  
za godziny 
ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych 
zastępstw dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach 
prowadzonych przez 
Gminę Łomianki  

24.10.2019 
Wykonywa
na 

 

118. XVII/144/2019 

ustalenia Regulaminu 
określającego kryteria 
i tryb przyznawania 
nagród dla nauczycieli 
szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez 
Gminę Łomianki ze 
specjalnego funduszu 
nagród  

24.10.2019  Będzie wykonywana 

119. XVIII/145/2019 

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

28.11.2019 Wykonana  

120. XVIII/146/2019 

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

28.11.2019 Wykonana  

121. XVIII/147/2019 

wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy 
najmu z dotychczasowym 
najemcą, której 
przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość oraz 

28.11.2019 Wykonana  
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wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu 

122. XVIII/148/2019 

wyrażenia zgody na 
odpłatne oddanie  
w użytkowanie w trybie 
bezprzetargowym 
nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność 
Gminy Łomianki 

28.11.2019 Wykonana 
Akt notarialny 
podpisano 17 stycznia 
2020 r. 

123. XVIII/149/2019 
wystąpienia Gminy 
Łomianki ze Związku 
Miast Nadwiślańskich 

28.11.2019 Wykonana  

124. XVIII/150/2019 

przystąpienia Gminy 
Łomianki  
do Stowarzyszenia Gmin 
„Metropolia Warszawa”  

28.11.2019 Wykonana  

125. XVIII/151/2019 

zaopiniowania projektu 
zarządzenia Regionalnego 
Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie 
w sprawie ustanowienia 
planu ochrony dla 
rezerwatu przyrody 
„Jezioro Kiełpińskie” 

28.11.2019 Wykonana  

126. XVIII/152/2019 

programu współpracy 
Gminy Łomianki  
w roku 2020 z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz z 
podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r.  
o działalności pożytku 
publicznego i 
wolontariacie 

28.11.2019 Wykonana  

127. XVIII/153/2019 
zmian w uchwale 
budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2019 

28.11.2019 Wykonana  

128. XVIII/154/2019 

zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Łomianki na lata 2019-
2025 

28.11.2019 Wykonana  

129. XVIII/155/2019 

powierzenia Zakładowi 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Łomiankach Sp. z o.o. 
zadań własnych Gminy 
Łomianki w zakresie: 
zimowego utrzymania 
Parku Miejskiego przy 
Jeziorze Fabrycznym w 
Łomiankach, całorocznego 
utrzymania porządku na 
Cmentarzu Komunalnym 
w Kiełpinie przy ul. 
Cienistej oraz Cmentarzu 
Wojennym  

28.11.2019 W trakcie 
realizacji 
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w Kiełpinie przy ul. 
Rolniczej, utrzymania 
czystości na gminnych 
placach zabaw 

130. XVIII/156/2019 

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

28.11.2019  

Projekt regulaminu 
zaopiniowany został 
przez Wody Polskie 
(pismo  
z 2 marca 2020 r.) 

131. XVIII/157/2019 

wyrażenia zgody na 
podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki 
„Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w 
Łomiankach” Sp. z o. o w 
2020 roku 

28.11.2019 Wykonywa
na 

 

132. XIX/158/2019 

ustalenia wysokości i 
warunków udzielania 
bonifikat od wniesienia 
opłaty jednorazowej 
 z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania 
wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów, 
stanowiących własność 
Gminy Łomianki 

19.12.2019 
W trakcie 
realizacji 

O bonifikatę 
mieszkańcy mogą się 
strać przez 
następnych 89 lat 

133. XIX/159/2019 

wysokości ekwiwalentu 
dla członków 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy 
Łomianki 

19.12.2019 
Wykonywa
na 

 

134. XIX/160/2019 

wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy 
najmu z dotychczasowym 
najemcą, której 
przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, na okres 3 
lat  

19.12.2019 Wykonana  

135. XIX/161/2019 

wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy 
najmu z dotychczasowym 
najemcą, której 
przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, na okres 3 
lat  

19.12.2019 Wykonana  

136. XIX/162/2019 

wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy 
najmu z dotychczasowym 
najemcą, której 
przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, na okres 3 
lat  

19.12.2019 Wykonana  

137. XIX/163/2019 

wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy 
najmu z dotychczasowym 
najemcą, której 
przedmiotem jest ta sama 

19.12.2019 Wykonana  



 69

nieruchomość na okres 
jednego roku 

138. XIX/164/2019 

wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych, których 
gmina jest zarządcą, na 
obszarze gminy Łomianki 

19.12.2019 
Wykonywa
na  

139. XIX/165/2019 
zwolnienia od podatku od 
środków transportowych  

19.12.2019 
Wykonywa
na  

 

140. XIX/166/2019 

ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w 
schronisku dla osób 
bezdomnych oraz w 
schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi 

19.12.2019 W realizacji  

141. XIX/167/2019 

uchylenia Uchwały Nr 
XVII/138/2019 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z 
dnia 24 października 2019 
r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XII/142/2015 
Rady Miejskiej  w 
Łomiankach z dnia 26 
listopada 2015 r.  
w sprawie realizacji 
programu działań 
zmierzających do 
polepszenia warunków 
życiowych rodzin 
wielodzietnych na terenie 
Gminy Łomianki 

19.12.2019 Wykonana  

142. XIX/168/2019 

uchylenia Uchwały Nr 
XVII/139/2019 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z 
dnia 24 października 
2019r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XII/143/2015 
Rady Miejskiej w 
Łomiankach z dnia 26 
listopada 2015 r.  
w sprawie podjęcia 
programu działań 
zmierzających do 
polepszenia warunków 
życiowych rodzin 
opiekujących się sierotami 
zupełnymi, dziećmi 
przebywającymi  
w rodzinach zastępczych 
oraz dziećmi 
niepełnosprawnymi na 
terenie Gminy Łomianki  

19.12.2019 Wykonana  

143. XIX/169/2019 

uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
na rok 2020oraz 

19.12.2019 Wykonana  
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Gminnego Programu 
Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2020 

144. XIX/170/2019 

wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Gminę 
Łomianki porozumienia 
międzygminnego  
z m. st. Warszawa na 
realizację zadania 
publicznego w zakresie 
opieki nad bezdomnymi 
psami i kotami z terenu 
Gminy Łomianki w 
Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Warszawie 

19.12.2019 
W trakcie 
realizacji 

Przekazane do 
podpisu  
do Miasta Stołecznego 
Warszawa 

145. XIX/171/2019 

określenia średniej ceny 
jednostki paliwa  
w Gminie Łomianki na rok 
szkolny 2019/2020 

19.12.2019 
Wykonywa
na  

 

146. XIX/172/2019 

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

19.12.2019 

Uchylona 
przez 
Kolegium 
RIO 

 

147. XIX/173/2019 
zmian w uchwale 
budżetowej Gminy 
Łomianki na rok 2019 

19.12.2019 Wykonana  

148. XIX/174/2019 

ustalenia wydatków 
niewygasających  
z upływem roku 
budżetowego 2019 

19.12.2019 
Wykonywa
na  
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IV. Podsumowanie działalności w obszarach zadań własnych gminy 
 

Ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona  środowiska i przyrody 
oraz gospodarka wodna 

Ład przestrzenny 
 

 0 – liczba uchwał w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

 0 – liczba uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

 69 – udział procentowy pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego obszaru gminy, stan na koniec roku 2019r., 

 95 – udział procentowy pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego obszaru wskazanego do objęcia mpzp, stan na koniec roku 

2019r., 

 757 – liczba wydanych wypisów i wyrysów z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego(o 64, czyli 109% więcej niż w roku 2018 r. 

oraz o 371, czyli ponad dwukrotnie – 204%, więcej niż w roku 2017 r.) 

 37 – ogólna liczba wydanych decyzji dotyczących spraw związanych 

z warunkami zabudowy oraz ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

w tym: 

 7 – liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

 4 – liczba wydanych decyzji o przeniesieniu warunków zabudowy 

 10 – liczba decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków 

zabudowy 

 10 – liczba decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy 

 6 – liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 22 – liczba wydanych decyzji o wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

 554 – liczba wydanych zaświadczeń dotyczących spraw związanych 

z planowaniem przestrzennym, w tym:  
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 483 – liczba wydanych zaświadczeń o podjęciu uchwały o wyznaczeniu obszaru 

rewitalizacji  

 44 – liczba wydanych zaświadczeń o braku planu 

 20 – liczba wydanych zaświadczeń o zgodności z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

 7 – inne 

Gospodarka nieruchomościami  
 

Dane dotyczące mienia komunalnego związanego z nieruchomościami gruntowymi 

na dzień 31 grudnia 2019 r. (wykaz działek w załączniku): 

 Łączna powierzchnia ogółem – 116,8715 ha  

 Łączna liczba działek stanowiących własność Gminy Łomianki oraz do których 

Gmina Łomianki posiada inne prawa majątkowe (przedmiot użytkowania 

wieczystego) – 1761, z czego:  

o liczba działek stanowiących własność Gminy Łomianki oddanych 

w użytkowanie wieczyste – 17, o łącznej powierzchni 3,6087 ha, 

o liczba działek stanowiących przedmiot użytkowanie wieczystego Gminy 

Łomianki – 12, o łącznej powierzchni 1,3360 ha. 

Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami Gminy Łomianki zostały 

określone w Uchwale Nr XL/465/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 

2018 roku, w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Łomianki. W powyższej uchwale określono zasady 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich dzierżawy lub najmu, które 

należą do wyłącznych kompetencji Burmistrza Łomianek.  

 

 W 2019 r. do gminnego zasobu pozyskano: 

o w związku z decyzjami komunalizacyjnymi – 4 działki, 

o w związku z aktami notarialnymi – 21 działek, 

o w związku z decyzjami ZRID –134 działek, 

o pozyskane w związku z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

(w wyniku podziału na wniosek właściciela) – 131 działek, 

o w związku z przeprowadzonymi sprawami sądowymi – 4 działki. 
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L.p. Kategoria nabycia 
nieruchomości 

Ulice 
Łączna 

powierzchnia 
(m2) 

1. 
Komunalizacja nieruchomości na 
rzecz Gminy 

ul. Baonu Zośka, ul. Kolejowa, 
ul. Brukowa, ul. Łąkowa 

1520 

2. 
Nabycie nieruchomości na rzecz 
Gminy aktem notarialnym 

ul. Dobrej Wróżki, ul. Cebertowicza, 
ul. Lotników Alianckich, ul. 
Strumykowa, ul. Grzybowa, teren 
pod powiększenie przedszkola 
w Dziekanowie Leśnym, al. Chopina, 
ul. Kościelna Droga, ul. Miodowa, 
ul. Rodziewiczówny, ul. Brukowa 
ul. Kopciuszka, teren przy 
skrzyżowaniu, ul. Starej Cegielni 
i Pancerz 

5 548 
 

3. Działki pod drogi publiczne 
wywłaszczone na rzecz Gminy 

ul. Fabryczna, ul. Wiosenna, 
ul. Zachodnia, ul. Strzelecka, 
ul. Turystyczna, ul. Odysei, 
ul. Piaskowa, ul. Gościńcowa, 
ul. Wiejska, ul. Armii Poznań, 
ul. Krzyczkowskiego, ul. Długa, 
ul. Malarska, ul. Pogodna, ul. Marii 
Konopnickiej, ul. Jeziorna, 
ul. Kiepury, ul. Jeziorna, ul. Cicha, 
ul. Strumykowa, ul. Cyprysowa 
ul. Turystyczna 

79 904 

4. 
Działki z podziałów, które 
przeszły na własność Gminy 

ul. Gwiaździsta, droga gminna KDZI, 
droga gminna KDD1, ul. Brzegowa, 
ul. klasy dojazdowej KDDS, 
ul. Kościelna Droga - droga 
dojazdowa, ul. Sierakowska, 
ul. Cienista, droga wewnętrzna, 
ul. Armii Poznań, ul. Morelowa, 
ul. Jaśminowa, ul. Równoległa, 
ul. Żołnierzy Narwiku, ul. Akacjowa, 
ul. Zielna, ul. Kolejowa, 
ul. Strzelecka, ul. Kołłątaja, 
ul. Pogodna, ul. Niska, ul. Malarska, 
ul. Michałowicza, ul. Krokusa, 
ul. Sasanki, ul. Równoległa, 
ul. Wiklinowa, ul. Kamińskiego,  
ul. Łużycka, ul. Fabryczna,  
ul. bez nazwy, ul. Złotej Rybki, 
ul. Gajowa, pod projektowaną drogę, 
ul. Wspólna, pod drogę publiczną,  
ul. Niemena, ul. Mikołajczyka, 
ul. Miodowa, ul. Piaskowa 

43 603 
 

5. 
Działki ze spraw sądowych, które 
przeszły na własność Gminy 

teren przy ul. Warszawskiej, róg 
Partyzantów i Akacjowej, róg 
Partyzantów i Akacjowej, 
nieruchomość przy ul. Prusa 
(zabudowana) 

6 298 
 

 

W 2019 roku gmina dokonała zamiany 1 działki stanowiącej jej własność na działkę 

osoby prywatnej.  
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W 2019 roku przeprowadzono procedurę przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U z 2020r., poz. 139 ze zm.). 

Przekształceniu podlegało 142 działki.  

Ochrona środowiska 
 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia 

Wydawana jest dla przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. Jest pierwszym etapem procesu uzyskiwania 

wszystkich pozwoleń administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia. Jej uzyskanie jest konieczne, gdy przedsiębiorca ubiega się 

m.in. o wydanie:  

o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

o pozwolenia na budowę, 

o zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, 

o zgłoszenia robót budowlanych. 

W 2019 roku tutejszy organ wydał: 

1 decyzję - o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  

3 decyzje - umarzające postępowanie  

3 pisma - odpowiedź na zapytanie czy dla danego przedsięwzięcia konieczne jest 

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko  

 
 Czujniki monitoringu powietrza  
 

Polska od lat przoduje na liście krajów Unii Europejskiej z największym poziomem 

zanieczyszczeń powietrza. Jak pokazały ostatnie lata, poziom pyłów zawieszonych 

w powietrzu (PM10; PM2,5) jest niepokojąco wysoki, co oznacza że jakość powietrza, 

którym oddychamy jest bardzo zła. Według danych zebranych przez MWIOŚ – 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska powietrze w naszej gminie 

mieści się w granicach normy, jednak żeby to sprawdzić w 2017 roku podjęto decyzję 

o zakupie i montażu specjalnych czujników do pomiarów jego jakości. 



 75

Wobec powyższego  Gmina Łomianki zakupiła 12 czujników laserowych badających 

stężenie pyłu metodą Laser Optical ParticleCounter (optical, non.) oraz dostęp 

do czujników za pośrednictwem platformy – umowa WOŚ 6224.1.2017 z dnia 24 

października 2017 r., kwota z umowy 18 302,40 zł brutto).  Aby pozyskiwać dane 

z czujników mierzenia jakości powietrza Gmina Łomianki na 2019 r. podpisała umowę 

abonamentu nr WOŚ.6224.1.2018. Przedmiotem umowy była realizacja usług 

pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z czujników mierzenia 

jakości powietrza, będących własnością Odbiorcy, zwanych dalej „Czujnikami”, 

pobierających następujące dane pomiarowe: 

o temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza, 

o wilgotność, 

o ciśnienie, 

o stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10. 

Roczny koszt abonamentu wyniósł 8 856,00 zł brutto.  

Wszelkie informacje dotyczące pomiarów zamieszczone są na stronie 

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

 
Gminne drogi, ulice place oraz organizacja ruchu drogowego 

 

Sprawozdanie z działalności Wydziału Inwestycji  i Remontów  
 
Zadania inwestycyjne w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
 
Dział 600.60004.6060 
Zadanie Plan Wykonanie Opis 
Zad. 2017/42 „Zakup 

autobusów 
niskoemisyjnych 

wraz z 
infrastrukturą 
towarzyszącą” 

5.621.100,00 zł 
5.621.100,00 zł  

(100,00 %) 

Zakupiono autobusy oraz stacje 
ładowania - autobus elektryczny marki 
Solaris typ Urbino 12 electric – 2 szt., 

stację ładowania marki Ekoenergetyka – 
Polska Sp. z o.o. Typ DC.F.80 quick Point 

Depot Charger,- 2 szt. 
 
Dział 600.60014.6300 
Zadanie Plan Wykonanie Opis 

Dotacja celowa na 
pomoc finansową 
udzieloną między 

jednostkami 
samorządu 

terytorialnego na 
dofinansowanie 

własnych zadań i 
zakupów 

inwestycyjnych. 

600.000,00 zł 
600.000,00 zł  

(100,00%) 

Udzielono dotacji dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego na 
przebudowę ul. Wiślanej (droga 

powiatowa) na odcinku od 
 ul. Kolejowej do ul. Zachodniej, 

 wraz z przebudową odwodnienia. 
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Dział 600.60016.6050 
Zadanie Plan Wykonanie Opis 

Zad. 2007/08 
„Kompleksowa 
przebudowa ul. 
Warszawskiej” 

160.000,00 zł 
158.670,00zł  

(99,17 %) 

W ramach przebudowy ulicy wykonano 
roboty związane z budową sygnalizacji 

świetlnej. 

Zad. 2008/32 
„Budowa Al. Chopina” 

1.000,00 zł 
0,00 zł  (0,00%) 

 
Kontynuacja zadania wpisanego do 

WPF. 

Zad.2013/03 
„Przebudowa ul. 

Długiej” 
1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00%) 

 
Kontynuacja zadania wpisanego do 

WPF. 

Zad. 2014/02 
„Kompleksowa 

przebudowa dróg 
gminnych w 

kwartałach ulic I 
kwartał  (ul. Rolnicza 

- ul. Armii Poznań - 
ul. Warszawska - ul. 

Jedności 
Robotniczej)” 

1.263.849,00 zł 
1.263.848,71 zł  

(100%) 
Wykonano przebudowę ul. 

Powstańców Warszawy. 

Zad. 2014/03 
„Kompleksowa 
przebudowa ul. 

Zachodniej” 

135.000,00 zł 
134.685,00 zł  

(99,77%) 
Dokończono  budowę ścieżki 

rowerowej. 

Zad. 2015/02 
„Kompleksowa 
przebudowa ul. 

Pogodnej” 

1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00%) 
Kontynuacja zadania wpisanego do 

WPF. 

Zad. 2015/10 
„Przebudowa ul. 
Armii Poznań” 

1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00%) 
Kontynuacja zadania wpisanego do 

WPF. 

Zad. 2015/11 
„Budowa ul. 

Kościelna Droga” 

 

106.156,00 zł 0,00 zł  (0,00 %) 

Środki przeznaczono na wypłatę za 
wykonanie koncepcji przebudowy ul. 

Kościelna Droga. Do końca roku 
budżetowego nie dokonano płatności. 

Zad. 2015/23 
„Przebudowa ul. 

Miłej” 

 

43.000,00 zł 
42.760,95 zł  (99,44 

%) 

W ramach przebudowy ulicy wykonano 
roboty związane z przeniesieniem 

ogrodzenia. 

Zad. 2015/34 
„Przebudowa ul. 

Konopnickiej” 
1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00%) 

Kontynuacja zadania wpisanego do 
WPF. 
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Zad. 2015/38 
„Kompleksowa 

przebudowa dróg 
gminnych w 

kwartałach ulic – V 
kwartał (ul. Wiślana – 

ul. Kolejowa  – ul. 
Wąska  – ul. Długa)” 

339.052,00 zł 
339.051,96 zł  

(100,00 %) 
Dokonano przebudowy ul. Osikowej i 

ul. Górnej. 

Zad. 2015/39 
„Kompleksowa 

przebudowa dróg 
gminnych w 

kwartałach ulic- VI 
kwartał  ( ul. Staszica 
- ul. Warszawska - ul. 

Wiosenna - ul. 
Kolejowa” 

1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00 %) 
Kontynuacja zadania wpisanego do 

WPF. 

Zad. 2015/51 
„Przebudowa ul. 

Brukowej w zakresie 
wykonania ścieżki 

rowerowej” 

30.000,00 zł 

 
29.520,00 zł  (98,40 

%) 
 

W ramach zadania wykonano projekt 
stałej organizacji ruchu. 

Zad. 2016/01 
„Przebudowa ul. 

Kościuszki” 
338.000,00 zł 

334.801,90 zł  
(99,05 %) 

Dokonano przebudowy ulicy na 
wskazanym odcinku. 

Zad. 2016/03 
„Przebudowa ul. 

Fabrycznej” 
1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00%) Kontynuacja zadania wpisanego do 

WPF. 

Zad. 2016/06 
„Kompleksowa 

przebudowa dróg 
gminnych w 

kwartałach ulic – VII 
kwartał (ul. Wiślana – 

ul. Długa  – ul. 
Graniczna – ul. 
Kampinoska)” 

703.150,00 zł 
703.150,00zł  

(100,00%) 
 

Dokonano przebudowy  ulic  Granicznej 
i ul. Sezamkowej I i II. 

Zad. 2016/12 
„Kompleksowa 

przebudowa dróg 
gminnych w 

kwartałach ulic – VIII 
kwartał  

(ul. Wiklinowa – 
 ul. Rolnicza – 

 ul. Ogrodowa – 
 ul. Warszawska)” 

2.800.000,00 zł 
2.799.998,61 zł  

(100,00 %) 
Dokonano przebudowy ul. Klonowej 

 i ul. Żołnierzy Narwiku. 

Zad. 2016/15 
„Przebudowa ul. 

Malarskiej” 
1.352.754,00 zł 

1.352.754,00 zł  
(100,00 %) Przebudowano ul. Malarską 
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Zad. 2016/17 
„Przebudowa ul. 

Ogrodowej” 
1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00 %) 

Kontynuacja zadania  wpisanego do 
WPF. 

Zad. 2016/20 
„Przebudowa ul. 
Cebertowicza” 

1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00 %) 
Kontynuacja zadania  wpisanego do 

WPF. 

Zad. 2016/21 
„Przebudowa ul. 

Cienistej” 
46.000,00 zł 

45.510,00 zł  
(98,93%) 

Wykonano dokumentację projektowo-
kosztorysową dla przebudowy ul. 

Cienistej. 

Zad. 2016/23 
„Przebudowa ul. 
Turystycznej i ul. 

Odysei” 

1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00 %) 
Kontynuacja zadania wpisanego do 

WPF. 

Zad. 2016/30 
„Przebudowa Dróg na 

terenie Łomianek 
Starych” 

969.246,00 zł 
952.743,68 zł  

(98,30 %) 

Dokonano przebudowy  ul. Mieszka, 
Berlinga w zakresie wykonania 

odwodnienia oraz wykonano zjazdy w 
ul. Wiejskiej. 

Zad. 2017/15 
„Przebudowa ul. 

Pancerz i ul. Stary 
Tor” 

1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00 %) 
Kontynuacja zadania wpisanego do 

WPF. 

Zad. 2017/24 
„Przebudowa ul. 
Sierakowskiej” 

1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00 %) 
Kontynuacja zadania wpisanego do 

WPF. 

Zad. 2018/02 
„Kompleksowa 

przebudowa dróg 
gminnych w 

kwartałach ulic –IX 
kwartał (ul. Kolejowa 
– ul. Konopnickiej – 

ul. Lotników 
Alianckich – ul. Miła)” 

1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00 %) 
Kontynuacja zadania wpisanego do 

WPF. 

Zad. 2018/03 
„Kompleksowa 

przebudowa dróg 
gminnych w 

kwartałach ulic – X 
kwartał (ul. Kolejowa 

– ul. Brukowa – ul. 
Długa – ul. Wąska)” 

1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00 %) 

Kontynuacja zadania wpisanego do 
WPF. 

 

Zad. 2018/04 
„Budowa parkingu 

P+R” 
1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00 %) 

Kontynuacja zadania wpisanego do 
WPF. 

Zad. 2018/18 
„Poprawa 

bezpieczeństwa w 
ciągu ul. 

Warszawskiej” 

100.000,00 zł 
84.600,00 zł  

(84,60%) 
Wykonano dwa  bezpieczne  przejścia 

dla pieszych w ciągu   ul. Warszawskiej. 
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Zad. 2018/22 
„Przebudowa ul. 

Parkowej na odcinku 
pomiędzy ul. 

Przyłuskiego i ul. 11 
Listopada” 

57.810,00 zł 
57.810,00 zł  
(100,00 %) 

W ramach zadania wykonano 
dokumentację techniczną. 

Zad. 2018/23 
„Przebudowa ul. 

Wiślanej na odc. od 
ul. Rolniczej do ul. 

Brzegowej” 

1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00 %) Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. 

Zad. 2019/38 
„Przebudowa ul. 

Przyłuskiego róg ul. 
Sobieskiego 

3.444,00 zł 
3.444,00 zł  (0,00 

%) 
W ramach zadania wykonano 

dokumentację techniczną. 

 
Dział 700.70095.6050 

Zadanie Plan Wykonanie Opis 

Zad. 2019/01 
„Budowa budynku 

komunalnego” 
10.000,00 zł 

10.000,00 zł  
(100,00 %) 

Opracowano Program Funkcjonalno 
Użytkowy dla budowy budynku 

komunalnego. 

 
Dział 710.71035.6050 

Zadanie Plan Wykonanie Opis 

Zad. 2012/19 
„Budowa alejek wraz 

z oświetleniem i 
modernizacją 
ogrodzenia na 

cmentarzu 
komunalnym” 

1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00%) 
Kontynuacja zadania wpisanego do 

WPF. 

 
Dział 750.75023.6050 

Zadanie Plan Wykonanie Opis 

Zad. 2015/44 
„Budowa rynku 

miejskiego wraz z 
ratuszem” 

18.000,00 zł 
18.000,00 zł  (0,00 

%) 
Zadanie niewygasające, płatność w 

2020 r. 

 
Dział 801.80101.6050 

Zadanie Plan Wykonanie Opis 
 

Zad. 2019/06  
„Budowa Szkoły 
Podstawowej w 
Sadowej wraz z 

poprawą 
infrastruktury 

sportowej” 

6.150,00 zł 
6.150,00 zł  
(100,00%) 

Opracowano Program Funkcjonalno 
Użytkowy dla budowy budynku szkoły. 

 
Zad. 2019/11 

50.000,00 zł 
49.599,00 zł 

(99,20%) Wybudowano monitoring w Szkole 
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„Budowa 
monitoringu w 

Szkole Podstawowej 
nr 1 w Łomiankach”. 

 Podstawowej nr 1. 

Zad. 2019/19  
„Budowa windy dla 
niepełnosprawnych 

w Szkole 
Podstawowej nr 1 w 

Łomiankach”. 

1.000,00 zł 0,00 zł (0,00%) 

Ze względu na brak  możliwości 
technicznych i prawnych budowy 

przedmiotowej  windy nie wdrożono do 
realizacji. 

Zad. 2019/26  
„Poprawa stanu 
infrastruktury 
edukacyjno-

sportowej w Szkole 
Podstawowej w 

Dziekanowie 
Leśnym” 

670.000,00 zł 
498.984,49 zł 

(74,48%) 

Dokonano  przebudowy 
zagospodarowania terenu sportowego 
wokół szkoły, w zakresie: 

 przebudowa istniejącej bieżni z 
wymianą nawierzchni na 
bezpieczną poliuretanową, 

 przebudowa istniejącego 
boiska do siatkówki / 
koszykówki z wymianą 
nawierzchni asfaltowej na 
bezpieczną poliuretanową, 

 budowa skoczni w dal na 
końcu bieżni z wypełnieniem 
piaskowym, 

 rozbiórka i montaż nowych 
stołów do tenisa, 

 montaż dwóch altan do zajęć 
na powietrzu dla 8 osób każda 
w rejonie boiska i placu zabaw 

 nasadzenie zieleni wokół 
szkolnej infrastruktury 
sportowej wraz z wykonaniem 
nawierzchni trawiastej do 
wykorzystania pod zajęcia 
sportowe wokół boisk. 

 
Dział 801.80104.6050 

Zadanie Plan Wykonanie Opis 
Zad. 2017/05  

„Budowa 
przedszkola wraz z 

placem zabaw” 

1.000,00 zł 0,00 zł (0,00%) Kontynuacja zadania wpisanego do 
WPF. 

Zad. 2017/20  
„Budowa 

przedszkola na 
terenie Dąbrowy 

Leśnej” 

1.000,00 zł 0,00 zł (0,00%) 
Zadanie wpisane do WPF. W roku 
bieżącym rozpoczęcie procedury 

formalno-prawnej. 

 
Dział 855.85505.6050 

Zadanie Plan Wykonanie Opis 
Zad. 2019/02  

„Budowa żłobka 
miejskiego” 

1.000,00 zł 0,00 zł (0,00%) 
Kontynuacja zadania wpisanego do 

WPF. 
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Dział 900.90015.6050 
Zadanie Plan Wykonanie Opis 

Zad. 2015/18 
„Modernizacja 
infrastruktury 
oświetlenia na 
terenie gminy 

Łomianki 

50.000,00 zł 
36.364,72 zł  

(72,73%) 

Dokonano opracowania (analizy 
istniejącego oświetlenia) – 

inwentaryzacja optymalizacja kosztów 
przebudowy infrastruktury 

oświetleniowej,  dokonano przebudowy 
przyłączy napowietrznych oświetlenia 

ulicznego. 

Zad. 2019/07 
„Budowa oświetlenia 

wzdłuż drogi 
opaskowej na 
odcinku od ul. 

Konopnickiej do ul. 
Miłej” 

18.000,00 zł 0,00 zł  (0,00%) 

Wystąpiono z pismem do GDDKiA o 
wyrażenie zgody na budowę oświetlenia 
w pasie GDDKiA.  W związku z brakiem 
stanowiska GDDKiA nie podjęto działań 

inwestycyjnych. 

Zad. 2019/08 
„Budowa aktywnego 

przejścia dla 
pieszych na ul. 

Konopnickiej (ul. 
Akinsa) 

45.510,00 zł 
45.510,00 zł  
(100,00%) 

Wybudowano bezpieczne przejście dla 
pieszych w ul. Konopnickiej na wysokości 

ul. Akinsa. 

 
Dział 900.90095.6050 

Zadanie Plan Wykonanie Opis 
Zad. 2013/15 

„Zagospodarowanie 
działek 78/4 i 78/5 z 
przeznaczeniem na 
ogród jordanowski” 

1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00 %) 
Kontynuacja zadania wpisanego do 

WPF. 

Zad.2015/20 
„Budowa i 

modernizacja placów 
zabaw oraz punktów 

rekreacyjno-
sportowych” 

24.070,00 zł 
22.908,75 zł 

(95,18%) 

Wykonano dokumentację techniczną 
przebudowy placu zabaw przy ul. 

Akacjowej. 

Zad. 2017/19 
„Budowa świetlicy 

miejskiej wraz z 
placem zabaw” 

 

210.155,00 zł 
187.255,69 zł  

(89,10 %) 

Dokonano zakupu pierwszego 
wyposażenia. Wykonano prace 

związane z zagospodarowaniem 
terenu w zakresie: przekładka 

istniejącego chodnika, podjazd z kostki 
brukowej, przebudowa istniejącego 
ogrodzenia, budowa obrzeża wokół 

placu zabaw dł. – 50 m, wymiana 
nawierzchni żwirowej chodnika na 
nawierzchnię żwirową o drobnej 
granulacji w EKO kratce – 90 m2 

Zad. 2018/15 
„Budowa parku 

artystów przy ul. 
Zachodniej” 

1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00 %) Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. 
 

Zad. 2019/09 
„Budowa hali 

pneumatycznej na 
terenie ICDS” 

43.050,00 zł 43.050,00 zł  
(100,00 %) 

Opracowano dokumentację techniczną 
dla budowy hali. 

Zad. 2019/27 
„Rozbudowa parku 

10.000,00 zł 
4.674,00 zł  (46,74 

%) 
Opracowano dokumentacje techniczna 

dla budowy nowej  przeszkody 
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linowego” 
 

dostępnej dla najmłodszych 
uczestników. 

Zad. 2019/30 
„Budowa grilla 
wiejskiego w 
Dziekanowie 

Leśnym” 
 

2.460,00 zł 2.460,00 zł  (100,00 
%) 

Wykonano dokumentację techniczna 
dla  wiaty grillowej o powierzchni do 

35 m2 wraz z ławami i stołami, 
zlokalizowanego przy wiejskim placu 

zabaw przy ul. Rodziewiczówny 
w Dziekanowie Leśnym. 

Zad. 2019/31 
„Dostawa i montaż 
inteligentnej wiaty 

rowerowej z 
ogniwem 

fotowoltaicznym w 
Kiełpinie|” 

 

20.000,00 zł 
19.889,10 zł  (99,45 

%) 

Dostarczono  i zamontowano 
inteligentną wiatę rowerową z opcją 

wykorzystania ogniw fotowoltaicznych 
do ładowania drobnych urządzeń 
elektrycznych na placu zabaw w 

Kiełpinie przy ul. Rolniczej. 

Zad. 2019/41 
„Budowa świetlicy 

miejskiej w 
Dziekanowie Leśnym 
na działce nr 191/4 u 

zbiegu ulic M. 
Konopnickiej i Miłej” 

1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00 %) Kontynuacja zadania wpisanego do 
WPF. 

 
Dział 926.92601.6050 

Zadanie Plan Wykonanie Opis 
Zad. 2015/22 
„Przebudowa 

kompleksu boisk” 

1.000,00 zł 0,00 zł  (0,00 %) Kontynuacja zadania wpisanego do 
WPF. 

 
 

Środki bieżące od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
 
Dział 400. 40002. 4260   
Plan Wykonanie Opis 

20.000,00 zł 15.951,15 zł  (79,76%) 
Dokonano opłaty za pobór wody  ze zdrojów 
publicznych. 

Dział 600. 60004. 2310   

Plan Wykonanie Opis 

6.371.768,00 zł 6.188.246,87 zł (97,20%) 
Dotacja Gminy  przewóz transportu zbiorowego 
Gmina – Miasto Stołeczne Warszawa. 

Dział 600. 60004.4150   

Plan Wykonanie Opis 
1.759.730 zł 1.745.203,06 zł (99,17%) Dopłata dla KŁM Łomianki do transportu lokalnego. 

Dział 600. 60004. 4300   

Plan Wykonanie Opis 

49.200,00 zł 44.280,00 zł (90,00%) 
Środki wypłacone w związku ze świadczeniem przez 
firmę czynności konsultacji, koordynacji oraz 
reprezentowania gminy Łomianki. 

 



 83

Dział 600. 60014. 4430   

Plan Wykonanie Opis 

10.359,00 zł 10.358,60 zł (100%) 

Dokonano opłaty za umieszczenie urządzenia nie 
związanego z funkcjonowaniem drogi zgodnie   z  n. w. 
decyzjami: 

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

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

 65/ZU/2010 z dnia 02.07.2010 r. 
 33/ZU/2016 

Dział 600. 60016. 4210  

Plan Wykonanie Opis 

2.500,00 zł 81,13 zł  (3,25%) 
Dokonano zakup spray color dla oznaczeń ubytków 
nawierzchni w drogach. 

Dział 600. 60016. 4270    

Plan Wykonanie Opis 

3.388.104,66 zł 2.546.522,85 zł (75,16%) 

W ramach środków wykonano: 

1. likwidację ubytków poprzez remont 
nawierzchni bitumicznych masą mineralno-
asfaltową  z recyklera w ulicach na terenie 
gminy Łomianki, 

2. równanie dróg gruntowych z 
doziarnieniem, 

3. bieżące usuwanie awarii oraz uszkodzeń  
mechanicznych, sygnalizacji świetlnej 
pulsującej, doświetlenia, sygnalizacji 
świetlnej trójkolorowej przejść dla 
pieszych: 

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

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

 przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej 
przy ul. Baonu Zośka; 

 skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ulicą 
Szpitalną/Wiejską; 

 skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. 
Wiosenną: 

 skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ulicą 
Staszica. 

4. Dokonano naprawy sygnalizacji świetlnej 
na ul. Warszawskiej przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Łomiankach. 

5. cząstkowe remonty brukarskie we 
wskazanych lokalizacjach ulicznych, 

6. wykonanie prac ogólnobudowlanych w 
pasach dróg gminnych, 

7. dokonano remontu nawierzchni ul. Armii 
Poznań. 
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 Dział 600. 60016. 4300    
Plan Wykonanie Opis 

456.000,00 zł 454.454,82 zł  (99,66%) 

Środki przeznaczono  na: 
1. wykonanie konserwacji oznakowania 

drogowego, 
2. wykonanie opracowania analizy przebiegu bus-

pasa ul. Brukowa ul. Kolejowa. 
3. wykonanie  czasowej organizacji ruchu ulicy 

Kościelna Droga. 
4. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 

dla ul. Staszica. 
5. Opracowanie projektu wraz z montażem 

logotypów ulic na terenie Dziekanowa 
Bajkowego, 

6. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 
dla ul. Kościelna Droga, 

7. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w 
zakresie dostosowania znaków do istniejących 
progów zwalniających na ul. Niegodzisza, 

8. Opracowanie projektu stałej organizacji 
w zakresie montażu lustra drogowego na 
wjeździe ul. Szkolnej z ul. Warszawską oraz 
wyznaczenie miejsc postojowych, 

9. Opracowanie projektu stałej organizacji 
w zakresie montażu lustra drogowego 
na ul. Ogrodowej, 

10. Opracowanie projektu stałej organizacji 
w zakresie montażu lustra drogowego 
wyjeżdżających z Zielonej łąki w ul. Fabryczną, 

11. Wdrożenie projektu tymczasowej organizacji 
ruchu na czas uroczystości rocznicowych na 
cmentarzu wojennym oraz pikniku 
historycznym, 

12. Opracowanie projektu stałej organizacji w 
zakresie ograniczenia tonażu dla 3,5 ton dla ul. 
Strumykowej, 

13. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji 
ruchu na czas uroczystości rocznicowych na 
cmentarzu wojskowym 
w Kiełpinie, 

14. Opracowanie aktualizacji  projektu stałej 
organizacji dla ul. Podleśnej, 

15. Opracowanie projektu stałej organizacji 
w zakresie progów zwalniających 
w ul. Kamienistej, 

16. Wdrożenie  stałej organizacji ruchu 
dla ul. Podleśnej, 

17. Wdrożenie  stałej organizacji ruchu 
dla ul. Kamienistej, 

18. Wdrożenie  stałej organizacji ruchu 
dla ul. Pionierów zakresie progów zwalniających 
z oznakowaniem, 

19. Opracowanie  stałej organizacji ruchu 
dla ul. Dolnej od ul. Wiślanej do ul. Brukowej, 

20. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla 
ul. Warszawskiej w zakresie czasowego 
ograniczenia postoju na odc. od ul. Szpitalnej do 
ul. Działkowej oraz od ul. Wiosennej 
do ul. Agawy. 
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Dział 600. 60016. 4390  

Plan Wykonanie Opis 

6.150,00 zł 6.150,00 zł  (100,00%) 
Należność z tytułu wykonania analizy dokumentacji 
Kościelna Droga. 

Dział 600. 60016. 4390   

Plan Wykonanie Opis 

5.400,00 zł 5.400,00 zł  (100,00%) Należność z tytułu kar za odstąpienie od umowy 
firmy VIENIARE dotyczy budowy ul. Konopnickiej. 

Dział 801. 80101. 4270  

Plan Wykonanie Opis 

235.558,00 zł 189.758,25 zł  (80,56%) 

Dokonano koniecznych remontów w Szkołach 
1. Szkoła w Dziekanowie Leśnym: 

 uzupełnienie tynków w salach 
lekcyjnych nr 5, 10, 19, 23, 24, 

 malowanie ścian i sufitów oraz lamperii 
w wyżej wymienionych salach, 

 uzupełnienie tynków na korytarzu 
szkolnym I piętra, 

 malowanie ścian i sufitów oraz lamperii 
na korytarzu I piętra, 

 roboty towarzyszące i konieczne do 
wykonania prac jak wyżej, 

 czyszczenie i malowanie przęseł bramy 
od strony ul. Akinsa, 

 przestawienie bramy ok. 1 m w kierunku 
ul. Akinsa, 

 wykonanie analizy dokumentacji 
technicznej remontu pomieszczeń 
sanitarnych w celu optymalizacji 
kosztów wykonania robót remontowych, 

2. Szkoła Podstawowa nr 1 
 dwukrotne malowanie ścian i sufitów 

farbą emulsyjną – 857 m2, 
 malowanie lamperii farbą olejną – 292 

m2, 
 wymiana oświetlenia – 82 szt, 
 naprawa i malowanie drzwi – 27 szt, 
 malowanie balustrady – 46,2, m2, 
 uszczelnienie drzwi przez zamontowanie 

szczotek uszczelniających – rob. godz – 
11h, 

 wymiana wyłączników oświetlenia – 3 szt, 
 ułożenie kabli podtynkowych – 19 mb. 

3. Szkoła Sadowa 
 uzupełnienie ubytków gładzi ściennej i 

malowanie ścian pomieszczenia klasy, 
 demontaż drewnianej boazerii na 

ścianach w pokoju nauczycielskim, 
uzupełnienie ubytków i malowanie ścian 
i sufitów, 

 czyszczenie i malowanie kraty okiennej 
w pokoju nauczycielskim, 

 uzupełnienie ubytków i malowanie 
powierzchni ścian w pomieszczeniach 
sanitarnych. 
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Dział 801. 80101. 4300  

Plan Wykonanie Opis 
24.500,00 zł 17.133,90 zł  (69,93%) Opracowanie projektu wraz z budową ścianki 

działowej w pomieszczeniu Szkoły w Dziekanowie 
Polskim, wykonano dokumentację techniczną 
doposażenia placu zabaw w Szkole Podstawowej 
w Sadowej. 

Dział 801. 80101. 4390  

Plan Wykonanie Opis 
5.500,00 zł 1.968,00 zł  (69,93%) Opracowanie ekspertyzy technicznej ekspertyzy 

ścian korytarza głównego w Szkole Podstawowej nr 
1 w Łomiankach. Na terenie szkoły były prowadzone 
roboty budowlane polegające na uzupełnieniu 
tynków i malowania ścian i sufitów 
w holu. Przy klatce schodowej na całej wysokości 
budynku po skuciu tynków odkryto część ścian 
murowanych z widocznym głębokim zarysowaniem 
(sugerowanie katastrofy budowlanej). Zlecono 
opracowanie ekspertyzy 
w celu oceny stanu technicznego oraz sposobu 
wykonania  robót remontowych. 

Dział 801. 80101. 4520  

Plan Wykonanie Opis 
21.941,00 zł 21.940,06 zł  (100,00%) Dokonano wypłaty zgodnie z decyzją za wyłączenie 

gruntów z produkcji rolniczej użytków rolnych o 
powierzchni 0,7201 ha określonych w rejestrze 
gruntów  jako użytki rolne zabudowane kl. B-RIIIa, 
oraz sady kl. S-RIIIa i S-RIIIb. Przedmiotowe grunty 
stanowią część działek ewidencyjnych  nr 216 i 217 
położonych we wsi Dziekanów Nowy, obręb 
Dziekanów Nowy, gmina Łomianki, przeznaczone są 
pod rozbudowę budynku szkoły podstawowej wraz z 
infrastrukturą sportową zgodnie  projektem 
zagospodarowania terenu. Obowiązek uiszczenia 
opłaty rocznej z godnie z Decyzją Starosty Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego w/w kwoty przez 10 lat 
tj.j do 2024 r 

Dział 801. 80101. 4610  

Plan Wykonanie Opis 
19.480,00 zł 5.086,00 zł  (26,11%) Opłata sądowa do pozwu przeciwko UNIVERSAL 

GROUP sp. z o. o.  o zapłatę kar umownych oraz 
wykonanie zastępcze ( dotyczy umowy 
RZP.272.28.2017 z dnia 25.07.2017 r  na  remont 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w 
Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73.  
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Dział 801. 80104. 4270  

Plan Wykonanie Opis 
170.000,00 zł 53.123,70 zł  (31,25%) Wykonano remonty w placówkach przedszkolnych.  

1. Przedszkole W Dziekanowie Leśnym ul. Akinsa 
 wykonanie wewnętrznej linii zasilającej 

budynek w energię elektryczną, 
2. Przedszkole Dziekanów Leśny ul. Konopnickiej 65 

 uzupełnienie balustrady schodów 
do wysokości wymaganej – zgodnie 
z zaleceniami pokontrolnymi, 

 roboty towarzyszące i konieczne 
do wykonania prac jak wyżej. 

 skucie fragmentów tynku oraz 
uzupełnienie gładzi tynkowej, 

 malowanie ścian i sufitu, 
 naprawa i malowanie drzwi szt. 2, 
 wykonanie nowej podłogi z paneli wraz 

z elementami wykończenia. 
3. Przedszkole w Dąbrowie  ul. Kolejowa. 

 uzupełnienie ubytków w gładzi 
tynkowej  oraz malowanie pomieszczeń 
klatki schodowej i korytarzy 
przyległych, 

 malowanie drzwi i okna. 

Dział 801. 80104. 4300  

Plan Wykonanie Opis 
12.000,00 zł 4.489,50zł  (37,41%) Wykonano dokumentację techniczną doposażenia 

placu zabaw w przedszkolu w Dziekanowie Leśnym. 

Dział 900. 90001. 4150  

Plan Wykonanie Opis 
1.040.000,00 zł 927.216,12 zł (89,16%) Wydatki poniesione na dopłaty do zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków.  

Dział 900. 90001. 4300 

Plan Wykonanie Opis 
130.000,00 zł 129.281,53 zł (99,45%) Wydatki poniesione na rekompensatę kosztów 

budowy sieci wod - kan dla uczestników byłego 
Komitetu Miejskiego.  

Dział 900. 90001. 4390  

Plan Wykonanie Opis 
50.000,00 zł 33.210,00 zł (66,42%) Opracowanie pn. analiza istniejącego odprowadzania 

wód opadowych i roztopowych propozycja 
rozwiązań. 

Dział 900. 90015. 4210  

Plan Wykonanie Opis 
6.000,00 zł 0,00zł  (0,00%) Nie było konieczności dokonania zakupu materiałów. 

Dział 900. 90015. 4260  

Plan Wykonanie Opis 
1.500.788,00 zł 885.658,48 zł  (59,01%) Dokonano zapłaty za dostawę energii  na oświetlenie 

uliczne.  



 88

Dział 900. 90015. 4270   

Plan Wykonanie Opis 
231.400,00 zł 203.190,86 zł  (87,81%) W ramach środków dokonano: 

1. wymiany kabla energetycznego zasilającego 
oświetlenie  ul. Graniczka, 

2. konserwacji oświetlenia ulicznego, 
3. wymiany  słupa oświetleniowego 

w ul. Wiślanej, 
4. wymiany kabla energetycznego zasilającego 

oświetlenie w ul. Francuskiej, 
5. awaryjna wymiana kabla w ul. Brukowej, 
6. wymiana szafy sterowania oświetleniem 

ulicznym w ul. Warszawska – DK 7, 
7. wymiana opraw w ul. Wiślanej od DK 7 

do ul. Zachodniej, 
8. pokolizyjna wymiana słupa w ul. Lotników 

Alianckich. 
 

 
Dział 900. 90015. 4300 
Plan Wykonanie Opis 

186.000,00 zł 175.239,10 zł (94,21%) Środki przeznaczono na: 
1. demontaż iluminacji świetlnych, 
2. przegląd iluminacji świetnych przed 

magazynowaniem. 
3. przeprowadzenie procedury przetargowej 

na dostawę energii elektrycznej. 
 

 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków 
komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 
wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych 

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki 

W ramach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomianki podpisane 

są dwie umowy obowiązujące w latach 2018-2020.  

 

 W ramach umowy RZP.272.35.2017  firma wykonuje: 

o Codzienne opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie śmieci przy koszach, ich 

naprawę i konserwację, wymianę uszkodzonych części lub całych koszy oraz 

ustawianie nowych koszy. 

o Codzienne sprzątanie przystanków autobusowych i opróżnianie koszy 

przystankowych, ich naprawę, konserwację i  wymianę. 

o Codzienne sprzątanie odpadów stałych z poboczy dróg zbiorczych i ich 

wywóz na legalne składowiska, usuwanie ogłoszeń i reklam ze słupów 

energetycznych oraz drzew w pasie drogowym, sprzątanie ulic, poboczy oraz 
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chodników po kolizjach drogowych, usuwanie części rozbitych pojazdów, ich 

wywóz do specjalistycznych zakładów utylizacji, usuwanie zabitych zwierząt 

z dróg lub innych miejsc na terenie gminy Łomianki oraz ich wywóz 

do specjalistycznych zakładów utylizacji. 

o Comiesięczne sprzątanie na drogach gminnych i lokalnych, wywóz odpadów 

na legalne składowiska odpadów, usuwanie ogłoszeń i reklam ze słupów 

energetycznych oraz drzew, w pasie drogowym, sprzątanie ulic, poboczy, 

ścieżek rowerowych oraz chodników po kolizjach drogowych, usuwanie 

części rozbitych pojazdów i wywóz odpadów do specjalistycznych zakładów 

utylizacji, usuwanie zabitych zwierząt z dróg lub innych miejsc na terenie 

gminy Łomianki oraz ich wywóz do specjalistycznych zakładów utylizacji. 

o Comiesięczne usuwanie trawy i chwastów oraz piasku z ulic, chodników 

i parkingów wraz z wywozem na legalne składowisko. 

o Interwencyjne oczyszczanie placów, ulic przed i po uroczystościach 

oraz imprezach. 

o Comiesięczne usuwanie plakatów i ogłoszeń z tablic i słupów ogłoszeniowych. 

o Sprzątanie rejonu jez. Dziekanowskiego, jez. Kiełpińskiego i przeprawy 

promowej, dwa razy w tygodniu w miesiącach kwiecień - październik. 

o Inne interwencyjne prace porządkowe wskazane przez Zamawiającego. 

 

 W ramach umowy RZP.272.37.2019 wykonane jest całodobowe zimowe 

utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie 

gminy Łomianki. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności, oczyszczanie dróg, 

przystanków wraz z wiatami przystankowymi, chodników, ścieżek rowerowych 

i parkingów poprzez usuwanie śniegu, lodu, sopli oraz śniegu z daszków wiat i innych 

zanieczyszczeń z wyznaczonych odcinków dróg, przylegających zatok autobusowych, 

przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki. 

Zimowe utrzymanie realizowane jest w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia każdego 

roku. 

Gmina Łomianki, w ramach zadania utrzymywania czystości i porządku na terenie 

gminy zapewnia  skrzynki na torebki na psie odchody wraz z torebkami. Wobec 

powyższego w 2016 – 2017 r.  gmina Łomianki podpisała umowy z Piotrem 

Ceryngerem, działającym pod firmą WIKPLAST PC PIOTR CERYNGER z siedzibą 
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w Łomiankach przy ulicy Długiej 25 A. Przedmiotem umów było wyprodukowanie, 

dostawa oraz montaż skrzynek na torebki na psie odchody.  W 2017 roku usługę 

uzupełniania torebek na psie odchody realizowała firma BYŚ Wojciech Byśkiniewicz  

w ramach usługi polegającej na utrzymywaniu czystości na terenie gminy. W 2018 roku 

ww. usługę ponownie świadczył Pan Piotr Ceryngier, działający pod firmą WIKPLAST PC 

PIOTR CERYNGER z siedzibą w Łomiankach przy ulicy Długiej 25 A. 

 
 Obecnie zasobniki na torebki na psie odchody zlokalizowane są w następujących 

miejscach: 

1 – 15. Wiślana i Łużycka 
16. Wiejska/Spacerowa 
17. Równoległa przy bramie wjazdowej na osiedle 

mieszkaniowe 
18. Miła/Asnyka 
19. Parkowa (początek ulicy)  
20. Parkowa (koniec ulicy) 
21. Turystyczna/Strzelecka 
22. Wędrowców/Jagodowa 
23. Odysej/Wrzosowa 
24. Wiejska/Szczęśliwa 
25. plac zabaw przy ul. Waligóry 
26. Pancerz/Stary Tor 
27. Brukowa/Łąkowa 
28. Warszawska/Podleśna 
29. Strzelecka przy pl. zabaw 
30. Turystyczna/Zagorze 
31. Akacjowa/Ludowa 
32. Akacjowa/Słoneczna 
33. Akacjowa/Partyzantów 
34. Akacjowa/Pionierów 
35. Akacjowa/Grzybowa 
36. Kwiatowa/Słoneczna 
37. Konwaliowa/Graniczna 
38. Konwaliowa/Partyzantów 
39. Konwaliowa/Żywiczna 
40. Wiślana - przystanek Długa 01 
41. Wiślana - przystanek Długa 02 
42. Długa/Pionierów 
43. Długa przy okrąglaku obok nr 33 
44. Długa/Ludowa 
45. Rondo Sikorskiego - przystanek Pancerz 02 
46. Dolna/Kamienista 
47. Dolna przy tablicy ogłoszeń obok nr 12 
48. Kolejowa/Wydmowa 
49. Brukowa przystanek Auchan 01 
50. Brukowa przystanek Auchan 02 
51. Brukowa obok nr 34 
52. Partyzantów - przystanek Kampinoska 02 
53. Partyzantów/Sportowa 
54. Partyzantów przy szkole 
55. Partyzantów - przystanek Młocińska 02 
56. Warszawska/Przyłuskiego 
57. Warszawska/Wólczyńska 
58. Warszawska /11 Listopada 
59. Parkowa/Czarnieckiego 
60. Warszawska/Polna 
61. Warszawska/Baczyńskiego 

62. Baczyńskiego/Pawłowska 
63. Jeziorna/Kiepury przy słupie, przy jeziorku 
64. Kiepury na zakręcie 
65. Warszawska/Bołtucia 
66. Warszawska/Fabryczna 
67. Fabryczna/Pawłowska 
68. Wiślana/Rolnicza 
69. Wiślana/Kościelna Droga 
70. Warszawska/Szpitalna 
71. Warszawska/Wiejska 
72. Wiślana/Spacerowa 
73. Chopina/Szymanowskiego 
74. Chopina/Bogusławskiego 
75. Chopina/Elsnera przy placu zabaw dla psów 
76. Warszawska/Wiosenna 
77. Warszawska/Włościańska 
78. Warszawska/Jedności Robotniczej 
79. Jedności Robotniczej/Zbowidowska 
80. Jedności Robotniczej/Kmicica 
81. Warszawska/Staszica 
82. Staszica vis a vis sklepu Żabka 
83. Warszawska/Armii Poznań 
84. Armii Poznań/Rolnicza 
85. Warszawska/Ogrodowa 
86. Ogrodowa/Jesionowa 
87. Warszawska/Agawy 
88. Warszawska/Kasztanowa 
89. Warszawska/Prochowni 
90. Warszawska/Leśna 
91. Warszawska 71 
92. Warszawska/Wiślana  
93. Warszawska/Sierakowska 
94. Warszawska/Jeziorna 
95. Wiślana/Zachodnia 
96. Zachodnia/Nowa 
97. Zachodnia/Wiosenna 
98. Francuska/Przebiśniega 
99. Francuska/Fiołka 
100. Dolna/Wydmowa 
101. Równoległa/ Kolejowa 
102. Miła/Norwida 
103. Miła/Niska 
104. Miła/Akinsa 
105. Konopnickiej/Torfowa 
106. -108. Park 
109. Jedności Robotniczej/Rolnicza 
110. Jedności Robotniczej/Kmicica 
111. Włościańska /Spacerowa 
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W 2019 roku usługę codziennego uzupełniania torebek, bieżącą naprawę 

i konserwację zasobników na torebki na psie odchody świadczyła firma WIKPLAST PC 

PIOTR CERYNGER z siedzibą w Łomiankach przy ulicy Długiej 25 A zgodnie z umową 

RGO.7021.8.2018. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono 

na kwotę 88 560,00 zł brutto 

 
 Place zabaw 
W ramach powyższego zadania w roku 2019 podpisano dwie umowy na utrzymanie 

czystości na placach zabaw z firmą KIMON Marcin Lulaj z siedzibą w Warszawie przy                       

ul. Wóycickiego 15 – umowa RG.7021.1.1.2019 z dn. 11.01.2019r. oraz umowa 

WOŚ.7021.1.8.2019 z dn. 30.07.2019r. Łączne wynagrodzenie za cały okres realizacji 

powyższych umów wyniósł 62 417,50 zł.Ponadto, w ramach umowy WOŚ.7031.12.2018 

z dnia 6 grudnia 2018 r. podpisanej z firmą WC SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu 

przy ulicy Szybowej 2, na każdym placu zabaw w terminie od 1 kwietnia do 31 

października postawione zostały przenośne kabiny toaletowe. 

Gospodarka odpadami 
 

Systemem gminnym gospodarki odpadami komunalnymi objęte są wyłącznie 

nieruchomości zamieszkałe. Nieruchomości niezamieszkałe tj. firmy, indywidualnie 

podpisują umowy na odbiór odpadów. Odpady od mieszkańców gminy Łomianki 

odbierane były do końca czerwca 2019r. w ramach zadania „Odbiór odpadów 

komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów” 

na podstawie umowy RZP.272.24.2015. Część I umowy dotyczy odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych 

nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki. Część II umowy dotyczy 

utrzymania i obsługi gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(GPSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki” oraz od lipca 2019r. w ramach 

zadania „Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa gminnego 

punktu selektywnego zbierania odpadów w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 

2020r.” 
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Zakres realizowanych zadań obejmuje: 

 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 

o od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki 

z terenu posesji,  

o z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego 

dalej „GPSZOK”  

o z Punktów Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych Leków,  

o z Punktów Selektywnej Zbiórki Zużytych Baterii,  

 dostarczenie i rozdysponowanie worków i pojemników na odpady; 

 dostarczenie kontenerów i pojemników do obsługi GPSZOK; 

 opróżnianie zestawów do segregacji na terenach ogólnodostępnych. 

 

Uzupełnieniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Łomianki jest prowadzony przez gminę Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). PSZOK funkcjonuje od września 2013 r. i jest dostępny 

dla mieszkańców gminy Łomianki 6 dni w tygodniu. W 2019 roku gmina uzyskała 

pozwolenie na budowę na terenie GPSZOK wagi najazdowej w celu weryfikacji ilości 

wytwarzanych na terenie gminy odpadów. 

 

Ilość odebranych i zebranych odpadów z terenu gminy Łomianki w latach 2017 – 2019 

wynosiła: 

 

POSESJE ZAMIESZKAŁE 

Rodzaj odpadu Kod odpadu 
Masa [Mg] 

2017 2018 2019 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
20 03 01 5951,500 7502,900 5946,500 

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 1448,576 1698,100 1529,460 
Opakowania ze szkła 15 01 07 373,264 328,770 286,020 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 - - 156,060 

ŁĄCZNIE 7773,340 9529,770 7918,040 

 
 
 
 
 
 
 



 93

GPSZOK 

Rodzaj odpadu Kod odpadu 
Masa [Mg] 

2017 2018 2019 

Zużyte opony 16 01 03 0,30 - - 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 569,93 718,45 781,48 

Tworzywa sztuczne 20 01 39 236,28 276,26 364,84 

Szkło 20 01 02 27,23 29,64 35,66 

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 

09 03 

17 09 04 820,46 888,35 1023,88 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 

20 01 28 12,22 15,38 20,76 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 46,29 58,31 41,08 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 
20 01 21* 0,325 0,165 0,06 

Papier i tektura 20 01 01 99,42 96,27 112,00 

Tekstylia 20 01 11 8,70 4,00 1,10 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 1,505 1,958 1,27 

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33 
20 01 34 0,22 0,30 0,02 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

20 01 35* 0,72 - - 

Urządzenia zawierające freony 20 01 23 0,44 - - 

Metale 20 01 40 - 15,85 24,92 

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
20 01 08 - - 2,24 

Odpady ulegające biodegradacji – z 

ogrodów i parków  
20 02 01 - - 2483,95 

ŁĄCZNIE 1824,04 2104,933 4893,26 
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 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości 

 
Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości jest działalnością regulowaną w myśl przepisów Ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.). Rejestr 

działalności regulowanej dla przedsiębiorców odbierających odpadów komunalne 

od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki prowadzi 

Burmistrz Łomianek. Wpis do rejestru odbywa się na wniosek przedsiębiorcy i zawiera 

wszystkie kody odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z  2020 

poz. 10). Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości musi 

spełnić wymagania określone w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 2010 z późn. zm.) dotyczące 

posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego, 

utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, spełnienia wymagań technicznych 

dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy 

magazynowo-transportowej. Przedsiębiorcy prowadzący działalność są zobligowani 

do przestrzegania wszelkich nałożonych decyzją wymagań, ponadto muszą zgłaszać 

wszelkie zmiany do Burmistrza Łomianek oraz przekazywać roczne sprawozdania 

o ilości i rodzajów odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na 

terenie gminy Łomianki. W 2019 roku wniosek o wpis do rejestru zgłosił jeden 

przedsiębiorca, zmieniono dwa wpisy podmiotów oraz wpłynęły dwa wnioski 

o wykreślenie podmiotów z rejestru, które zostały wykreślone. 
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nr 
rejestrowy 

Nazwa firmy Adres siedziby 
data 

wpisu 

1 wykreślono -   

2 BYŚ  01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 43 23.03.2012 

3 wykreślono -   

4 wykreślono -   

5 wykreślono -   

6 LEKARO Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka 30.05.2012 

7 
PREZERO SERVICE CENTRUM Sp. z 
o.o. [Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. ] 

ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno 8.06.2012 

8 POLSUPER Sp. z o.o. 
00-333 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 
4/6 

27.06.2012 

9 wykreślono -   

10 wykreślono -   

11 wykreślono -   

12 MZO w Pruszkowie 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6 17.09.2012 

13 Sita Polska Sp. z o.o (Suez) 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 5 20.09.2012 

14 MPO 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 43 20.09.2012 

15 wykreślono -   

16 P.P.H.U. "KRIX-POOL" Krzysztof 
Drużba 

05-092 Izabelin Dziekanówek, ul. Drużbacka 6 26.11.2012 

17 wykreślono -   

18 Remondis Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16 7.12.2012 

19 Partner Sp. z o.o. (EKOM Sp. z o.o.) ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa 18.12.2012 

20 Partner Dariusz Apelski ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa 18.12.2012 

21 wykreślono -   

22 wykreślono -   

23 EKO-Hetman Sp. zo.o. 05-830 Nadarzyn, ul. Turystyczna 50 3.01.2013 

24 
Mazowiecka Higiena Komunalna Sp. z 
o.o. 

04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 3.01.2013 

25  wykreślono     

26 Zakład Zieleni Spółka z o.o. ul. Kozielska 4/38, 01-163 Warszawa 6.03.2013 

27 P.U.H AL.-MAR 05-092 Łomianki, ul. Rolnicza 250 B 2.04.2013 

28 REMONDIS Otwock Sp. z o. o. ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock 17.05.2013 

29 „TADEX” Tadeusz Dębek. Nadma, ul. Stara 17, 05-261 Marki 17.05.2013 

30 wykreślono     

31 wykreślono     

32  wykreślono     

33 wykreślono     

34 Firma Rutkowski Tadeusz Rutkowski ul. Krzywdy Rzewuskiego 50, Pruszków 05-800 21.03.2014 

35 wykreślono     

36 wykreślono     

37 wykreślono     

38 wykreślono     

39 
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 w Łomiankach Sp. z o. o. 
ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki 02.04.2019 

40 MPK PURE HOME Sp. z o. o. ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka 22.04.2020 
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 Zakup kompostowników dla mieszkańców gminy Łomianki. 

Ustawa o odpadach zobowiązuje gminy do podejmowania działań służących 

do podejmowania działań służących ograniczeniu masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji (głównie odpady zielone). Wobec powyższego w 2015 roku 

Gmina Łomianki rozpoczęła akcję zakupu kompostowników dla mieszkańców gminy.  

W 2019 roku Gmina zakupiła kolejne 60 szt. kompostowników (umowa 

RGO.7031.4.2019, kw. 29 224,80 zł, koszt zakupu 1 kompostownika – 487,08 zł). 

W  lipcu 2019 r. przekazywano kompostowniki mieszkańcom. W Wydziale Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Komunalnej, osoby zainteresowane dzierżawą kompostownika 

na terenie nieruchomości, mogą zapisać się na listę - Obecnie na liście są 103 osoby, 

które zainteresowane są użyczeniem kompostownika od Gminy.  

 

Gospodarka wodno-ściekowa 
 

Działalność przedsiębiorców polegająca na opróżnianiu zbiorników 

bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych jest działalnością regulowaną 

w myśl przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 2010 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami organem 

właściwym do udzielania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy 

Łomianki jest Burmistrz Łomianek. Warunkiem uzyskania zezwolenia jest złożenie 

wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa w przepisach i spełnienie 

wymagań określonych w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 2010 z późn. zm.) oraz Uchwale Nr XXXVIII 

/ 223 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych na terenie gminy Łomianki. Przedsiębiorcy prowadzący 

działalność są zobligowani do przestrzegania wszelkich nałożonych decyzją wymagań, 

pod rygorem cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania. Ponadto muszą zgłaszać 

wszelkie zmiany do Burmistrza Łomianek oraz przekazywać kwartalne sprawozdania 

o ilości i rodzaju odebranych ścieków wraz  z wykazem właścicieli nieruchomości, 

z których zostały odebrane.  
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Zestawienie za lata  2017 - 2019 r.  

 2017 2018 2019 
Ilość złożonych wniosków  1 1 5 
Ilość wydanych Decyzji 1 0 4 
Ilość firm posiadających pozwolenie 
na odbieranie nieczystości ciekłych 

49 45 47 

 
 

 Usługa podstawienia przenośnych kabin toaletowych. 

Gmina Łomianki, w ramach zadania utrzymywania czystości i porządku na terenie 

gminy  zapewnia podstawienie przenośnych kabin toaletowych na terenie gminy 

Łomianki oraz zapewnieniu ich serwisu eksploatacyjnego . Wobec powyższego Gmina 

Łomianki na 2018 rok podpisała umowę znak WOŚ.7031.12.2018 z dnia 6 grudnia 2018 

r. z firmą WC SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Szybowej 2. Łączne 

wynagrodzenie za cały okres realizacji umowy nie mógł przekroczyć kwoty brutto 

11 828,16 zł brutto. 

W ramach umowy podstawiono kabiny: 

o Na gminnych placach zabaw – 9 kabin, 

o Na cmentarzu komunalnym – 1 kabina, 

o Kabina przed Urzędem Miejskim w Łomiankach i ICDS oraz w Parku Miejskim  

– 3 kabiny, 

o Podczas uroczystości i imprez organizowanych przez Urząd Miejski 

w Łomiankach  oraz sołectwa – 6 kabin. 

o Dodatkowe serwisy kabin – 6.  

Koszt realizacji ww. usługi w 2019 roku wyniósł 6 697,26 zł brutto. 

 

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

W 2018 roku Gmina Łomianki podpisała umowę znak WOŚ.7031.13.2018 

w dnia 5 grudnia 2018 r. z Panem Krzysztofem Benedyktem Drużbą, działającym pod 

firmą P.P.H.U. KRIX – POOL Krzysztof Drużba z siedzibą w Izabelin – Dziekanówek, 

ul. Drużbacka 6 dotyczącą  wykonania usługi polegającej na awaryjnym 

wypompowywaniu i wywozie wód opadowych z dróg i ulic zlokalizowanych na terenie 

gminy Łomianki. Łączne wynagrodzenie za cały okres realizacji umowy nie mógł 

przekroczyć kwoty brutto 29 970,00 zł brutto. W ramach umowy wypompowano 

i wywieziono wody opadowe w ilości 399 m³ za kwotę 7 972,02 zł brutto.  
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Działalność w zakresie telekomunikacji 

 
Jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać działalność w zakresie 

telekomunikacji na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług 

i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 ze zm.). Zasady 

wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji zostały uregulowane w rozdziale 

2 w/w ustawy. Świadczenie przez gminę usług zapewniających dostęp do Internetu jej 

mieszkańcom podlega daleko idącym ograniczeniom z uwagi na ustawowy zakres 

działalności gminy.  JST może prowadzić działalność telekomunikacyjną polegającą 

na dostarczeniu szerokopasmowego Internetu wszędzie tam, gdzie nie opłaca się 

to inwestorom prywatnym, lub gdzie jest potrzeba przeciwdziałania wykluczeniu 

cyfrowemu. Podstawowym warunkiem świadczenie usług komunikacyjnych przez 

samorząd jest niezakłócanie konkurencji i stosowanie się do zapisów ustawy Prawo 

telekomunikacyjne.  

Działalność telekomunikacyjna i budowa sieci stanowi zadanie własne gminy, 

finansowane ze środków własnych. Do rozpoczęcia działalności w tym zakresie 

konieczna jest przede wszystkim uchwała, która została podjęta w dniu 24 października 

2019 roku – uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie 

przystąpienia Gminy Łomianki do wykonywania działalności w zakresie usług 

telekomunikacyjnych. Uchwała Rady Miasta została podjęta na wniosek Burmistrz 

Łomianek, ponieważ w 2019 roku Gmina Łomianki pozyskała środki finansowe 

w formie bonów na budowę ogólnodostępnych punktów dostępowych 

szerokopasmowego Internetu. Środki zostały pozyskane na poziomie KE w ramach 

WiFi4EU oraz krajowym z programu Polska Cyfrowa. Oba projekty przewidziane są 

do realizacji w 2020 roku. Na terenie całej gminy Łomianki w miejscach użyteczności 

publicznej, powstaną bezpłatne punkty dostępu do szerokopasmowego Internetu. 

 

Lokalny transport zbiorowy 

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z  o. o.  
 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest jej udział jako operatora 

w zapewnieniu publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców Łomianek. 

Wykonuje to  poprzez świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta 

i gminy oraz realizując dowóz pasażerów do Warszawy, która stanowi główny cel 
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podróży. Całość pracy przewozowej wzrosła rok do roku o przeszło 205.000 

wozokilometrów z 1.714.013 do 1.919.106 wzkm. 

Rok 2019 był drugim rokiem funkcjonowania „UMOWY WYKONAWCZEJ 

o świadczenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach 

autobusowych w latach 2018-2025.”, jaką zawarła Spółka z ZTM Warszawa 29 grudnia 

2017 roku. Dla Spółki oznaczało to, że głównym zleceniodawcą (ok. 92%) staje się ZTM, 

natomiast transport realizowany na zlecenie Gminy pozostaje w wymiarze jedynie 8% 

obrotów. W porównaniu do roku 2018 zadanie przewozowe na rzecz ZTM wzrosło 

w 2019 z 1.571.256 wzkm do 1.753.573 wzkm. Umowa podpisana z ZTM posiada 

specyficzne zapisy będące konsekwencją zawartego między samorządami Warszawy 

i Łomianek porozumienia. Przewiduje ona finansowanie jedynie bieżącej działalności 

Spółki wyłączając elementy kosztowe związane z nowymi zakupami inwestycyjnymi 

(amortyzacja i koszty finansowe) oraz rozsądnym zyskiem. Stawki za wozokilometr 

zapisane w Umowie, zostały ustalone przez ZTM w momencie podpisywania umowy 

tj. w roku 2017. Nie zapewniają one pokrycia kosztów eksploatacyjnych ponoszonych 

przez Spółkę w trakcie wykonywania zleconych zadań. W ostatnich miesiącach 2019 r. , 

po licznych monitach stawka z 7,28 zł/wzkm została podniesiona do wielkości 9,40 

zł/wzkm, co dawało średnioroczną stawkę roczną 8,00 zł/wzkm i pozwalało zamknąć 

rok z pokryciem kosztów bieżących. 

Realizując plan inwestycyjny w odniesieniu do taboru przeznaczonego do obsługi 

kontraktu z ZTM, Spółka zakupiła na początku roku dwa używane autobusy SOLARIS 

URBINO 12 czwartej generacji z 2016 roku. Decyzja zakupu podyktowana została niską 

ceną (600 tys. za sztukę) autobusów poleasingowych z zerwanego kontraktu firmy 

WARBUS w Jastrzębiu Zdroju. 

Tabor Spółki został również wzbogacony o dwa autobusy elektryczne SOLARIS 

U12 ELECTRIC. Zakupu dokonała Gmina z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych 

i przekazała pojazdy Spółce w użytkowanie. Do naszych obowiązków należało 

przygotowanie infrastruktury niezbędnej do zainstalowania ładowarek elektrycznych 

(zakupionych przez Gminę razem z autobusami). Zarówno autobusy z Jastrzębia Zdroju 

jak i elektryczne pomyślnie przeszły weryfikację na zgodność z wymaganiami ZTM. 

Jednocześnie z pozyskaniem nowych jednostek wycofano z ruchu pięć najstarszych 

JELCZY oraz Autosan H6. Przyczyniło się to do uzyskania znacznego efektu 

ekologicznego.  
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W ramach umowy z Gminą Spółka świadczy na jej rzecz usługi komunikacji 

zbiorowej obsługując linie lokalne. W roku 2019 praca przewozowa na zlecenie Gminy 

wyniosła 160.417 wzkm  i była wyższa niż w roku 2018 o przeszło 23.000 wzkm. W celu 

wzmocnienia lokalnej floty zarząd zdecydował o zakupie dwóch używanych autobusów 

średniej wielkości AUTOSAN SANCITY 9LE. Po wykonaniu niezbędnych prac 

remontowych i adaptacyjnych weszły one do eksploatacji w drugiej połowie roku 2019. 

Sytuacja ekonomiczna Spółki przez cały okres 2019 roku zarówno wobec ZTM jak 

i Gminy  była przewidywalna i stabilna. Otrzymywane w ciągu roku wynagrodzenie 

w pełni pokrywało koszty wykonywanych zadań. Rok 2019 Spółka zamknęła wynikiem 

201.503,03 złotych.  

Poza działalnością podstawową obejmującą publiczny transport zbiorowy, 

Spółka wykonywała również zadania uzupełniające realizowane na rzecz Gminy 

i jej mieszkańców. Z racji posiadanego potencjału i zaplecza technicznego Spółka 

wykonuje przewozy dzieci niepełnosprawnych i obsługuje pod względem 

transportowym Urząd Gminy. Zapewnia transport kombatantom. KMŁ dysponując 

w roku 2019  taborem 39 autobusów wykonała zadanie przewozowe w wysokości 

1.919.106 wzkm płatnych. Co w porównaniu z 1.714 tys.  wzkm płatnych w roku 2018 

daje 12 procentowy wzrost.  Obecnie Spółka zatrudnia 120 pracowników (115 etatów)  

w tym 79 kierowców. Należy podkreślić, że mimo wzrostu ilości zatrudnionych 

kierowców, nie wzrasta zatrudnienie mechaników i pracowników biurowych. 

 

Ochrona zdrowia 

Na terenie Gminy Łomianki w 2019 roku zrealizowano program zdrowotny 

szczepień przeciwgrypowych dla osób w wieku 65+. Z programu skorzystało 264 osoby. 

Na realizację szczepień ochronnych wydatkowano 9 240,00 zł. 

Na dzień 31grudnia 2019 r. w Gminie Łomianki obowiązywały 143 zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 

58 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

(lokale gastronomiczne). Środki uzyskane w 2019 r. przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu, tzw. korkowego, zostały przeznaczone wyłącznie 

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2019. Realizacja ww. programów została omówiona w części II raportu. 
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Pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach 
 

Pomoc społeczna stanowi jeden z elementów systemu zabezpieczenia 

społecznego. Zadaniem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb 

życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach 

odpowiadających godności człowieka.  Zadania z zakresu pomocy społecznej 

na terenie gminy realizuje głównie Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łomiankach.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach w 2019 r. realizował zadania zlecone 

z zakresu administracji rządowej - finansowane z budżetu państwa oraz zadania własne 

- finansowane z budżetu gminy i budżetu państwa.  

 

Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w Gminie Łomianki w 2019 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM 

PRZYZNANO 
DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIE 

LICZBA OSÓB 
W 

RODZINACH 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych 
OGÓŁEM (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 
finansowania) 

252 362 

w tym: 
świadczenie pieniężne 

167 279 

świadczenia niepieniężne 95 155 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich 
rodzaj, formę i liczbę 

3 11 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich 
rodzaj, formę i liczbę 

249 351 

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej OGÓŁEM X 258 

w tym: 
wyłącznie w postaci pracy socjalnej 

X 30 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje cel szczegółowy w oparciu o Ustawę 

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2019 roku poz. 1507 z późn. zm.). 

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, 

bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w tym: w rodzinach 
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niepełnych i w rodzinach wielodzietnych, trudności w integracji osób, które otrzymały 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia 

po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, sytuacji kryzysowej 

i klęski ekologicznej1. 

 
Powody przyznania pomocy społecznej w Gminy Łomianki w 2019 r. 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 
LICZBA  
RODZIN 

LICZNA 
OSÓB W 

RODZINACH 

UBÓSTWO 97 188 

BEZDOMNOŚĆ 11 13 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 5 19 

W TYM: 
WIELODZIETNOŚĆ 

3 18 

BEZROBOCIE 50 99 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 59 105 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 52 87 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

8 16 

PRZEMOC W RODZINIE 1 2 

ALKOHOLIZM 5 7 

NARKOMANIA 1 3 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU 
KARNEGO 

1 2 

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY, 
OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ LUB ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY 

1 2 

ZDARZENIE LOSOWE 4 11 

SYTUACJA KRYZYSOWA 3 5 

 

Dominującym problem w Gminie pozostaje nadal ubóstwo, długotrwała 

lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie. Należy jednak podkreślić, 

że rodziny korzystające z pomocy społecznej borykają się z wieloma problemami 

jednocześnie, zagrożone są występowaniem wielorakich  czynników negatywnych, które 

bardzo często wpływają na jej dysfunkcjonalność i wykluczenie  w społeczeństwie. 

W wielu rodzinach korzystających z pomocy społecznej poza problemami finansowymi 

występują często inne problemy, w tym z prawidłowym wypełnianiem funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

                                                 
1 Art. 7 ustawy  o pomocy społecznej. 



 103

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach przyznał 

decyzją świadczenia z pomocy społecznej, 202  rodziny (w tym osoby samotne) zostały 

objęte pomocą, liczba osób w rodzinach – 362 kwota przyznanych świadczeń – 

763 626,00 zł.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach udziela pomocy finansowej osobom                   

i rodzinom w poniższych formach. 

 
 Zasiłki stałe 

Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku 

lub całkowicie niezdolnej do pracy, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych 

określonych w ustawie. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od sytuacji 

dochodowej osoby lub rodziny. Stanowi różnicę pomiędzy dochodem realnym, 

a kryterium określonym  w ustawie o pomocy społecznej2.  

 
 Zasiłki okresowe 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów zabezpieczenia. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek, 

ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy3.  

 
 Zasiłki celowe: 

Przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności  

na pokrycie części kosztów lub całości zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 

niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw 

w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu4. W przypadku przekroczenia kryterium 

dochodowego można przyznać specjalny zasiłek celowy w wysokości nie 

przekraczającej kryterium dochodowego ustalonego zgadnie z art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej, który nie podlega zwrotowi.  

 

 

 

                                                 
2 Art. 37 ustawy ..., op. cit., 
3 Ibidem, art. 38. 
4 Art. 39 ustawy ..., op. cit., 
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WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM 

PRZYZNANO 
DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA 2) 

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ 

LICZBA 
RODZIN  

LICZBA 
OSÓB W 

RODZINACH 

RAZEM3) 249 X 750 466 199 351 

ZASIŁKI STAŁE - 
OGÓŁEM 

68 678 367 137 68 96 

dotacja X X 367 137 X X 

w tym przyznany dla 
osoby: 
(z wiersza 2) 

samotnie 
gospodarującej 

51 540 314 500 51 51 

pozostającej w 
rodzinie 

17 138 52 637 17 45 

ZASIŁKI OKRESOWE - 
OGÓŁEM 

23 60 24 191 23 31 

dotacja X X 24 191 X X 

w tym przyznane z 
powodu: 
bezrobocia 

15 33 13 969 15 21 

długotrwałej choroby 6 17 6 717 6 8 

innego niż 
wymienione w 

wierszach 10-13 

2 10 3 505 2 2 

SCHRONIENIE 6 974 35 819 6 6 

POSIŁEK 60 6 787 55 400 60 104 

w tym dla: 
dzieci 

45 6 143 29 860 25 97 

ZASIŁKI CELOWE NA 
POKRYCIE WYDATKÓW 

POWSTAŁYCH W 
WYNIKU ZDARZENIA 

LOSOWEGO 

2 2 6 000 2 8 

SPRAWIENIE POGRZEBU X 3 7 880 3 3 

INNE ZASIŁKI CELOWE I 
W NATURZE OGÓŁEM 

124 X 61 401 120 217 

w tym: 
zasiłki specjalne 

celowe 

28 55 9 721 25 47 

INTERWENCJA 
KRYZYSOWA 

X X X 3 8 

PRACA SOCJALNA X X X 132 258 

SCHRONIENIE 6 974 35 819 6 6 

         

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są dla osób pobierających zasiłek 

stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 
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z innego tytułu. Liczba świadczeniobiorców  - 59 osób, liczba składek  -  577, koszt 

składek – 29 276,68 zł. 

Świadczeniami nie pieniężnymi z pomocy społecznej są: usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kierowanie 

do domów pomocy społecznej, praca socjalna, udzielenie schronienia. 

 
Pobyt mieszkańców Gminy Łomianki w Domach Pomocy Społecznej i usługi w 2019 r. 

LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ 
ŚWIADCZENIE 

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ 

w zł 

LICZBA 
RODZIN 

LICZBA 
OSÓB W 

RODZINACH 

Odpłatność gminy za pobyt w domu 
pomocy społecznej 

14 159 473 921 14 14 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI 
OPIEKUŃCZE W MIEJSCU 
ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z 
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI – 
zadania zlecone 

3 376 13 160 3 11 

USŁUGI OPIEKUŃCZE  W MIEJSCU 
ZAMIESZKANIA – zadania własne 

30 8 147 192 638 29 32 

 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, 

której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 

przysługuje prawo do pobytu w domu pomocy społecznej5. Pobyt w domu pomocy 

społecznej winien być ostatecznością, po wyczerpaniu wszelkich form pomocy 

środowiskowej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koszty pobytu w domu pomocy 

społecznej pokrywa sam zainteresowany, w wys. 70% swojego dochodu. Pozostałą 

kwotę do wysokości całkowitych kosztów utrzymania w placówce dopłaca rodzina 

i gmina, z której pochodzi osoba umieszczona w domu pomocy społecznej.  

Usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane 

do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, 

świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.  

Osobie samotnej lub osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, 

a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy 

zapewnić przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych6.  

 

                                                 
5 Art. 54 ustawy ..., op. cit., 
6 Art. 39 ustawy ..., op. cit., 
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 Schronienie 

       Schronienie przysługuje osobie lub rodzinie, która jest tego pozbawiona. Udzielenie 

schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo 

schronisku dla osób bezdomnych. 

 
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

 
Szeroko prowadzona praca socjalna pracowników socjalnych, wsparcie rodzin 

w formie asystenta rodziny mają pomóc w odbudowie więzi rodzinnych, które 

umożliwiłyby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy 

zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej. 

W działaniach tych ważna jest współpraca instytucji i organizacji działających  

na rzecz rodziny. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach działa Dział Wsparcia 

Dziecka i Rodziny, w którym prowadzone jest wsparcie psychologiczne dla dzieci 

i młodzieży. 

 Liczba konsultacji udzielonych w 2019 r.:  

o 161 - konsultacje psychologicznych w tym 94 dla dzieci i młodzieży, 

o 5 - interwencji w terenie, 

o 55 - działań podjętych w ramach pracy w grupach roboczych - procedura 

Niebieska Karta. 

 

Zgodnie z ustawą w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 

rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina będzie 

współfinansować koszty pobytu tego dziecka.  W 2019 roku gmina nie poniosła 

wydatków w związku z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

W roku 2019 gmina poniosła wydatki związane z umieszczeniem 22 dzieci                                

w spokrewnionych lub niespokrewnionych rodzinach zastępczych, na realizację tego 

zadania wydatkowano kwotę  126 511,33 zł.  

Ponadto w 2019 r. OPS realizował Rządowy program wieloletni, obejmujący pomoc 

w postaci posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół, osób starszych, 

chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej, wymagających pomocy w formie 

ciepłego posiłku lub zasiłku celowego na żywność. W ramach programu „Posiłek 

w szkole i w domu” w 2019 r. z pomocy skorzystało 140 osób w tym w formie: zasiłku 
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celowego – 95 osób, obiadów - 45 osób. Koszt programu ogółem: 52 917,00 zł 

z tego: środki własne – 21 303,60 zł, dotacja ze środków wojewody – 31 613,40 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach realizując zadanie zabezpieczenia 

podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny udziela wsparcia również 

w poniższych formach. 

 
 Świadczenia rodzinne 

Zadania obejmujące realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych jest 

wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci oraz dla rodzin, w których znajduje się 

osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy, spełniających określone kryteria. 

Świadczenia rodzinne to zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia 

opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), zapomoga wypłacana 

przez gminy oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) 

do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych.  

 
Liczba, rodzaj, kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego wypłacone w 2019 r. 

L.p. Liczba 
dodatków 

Rodzaj dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu: 
Kwota 

wypłaconych 
świadczeń 

1. 18 urodzenia dziecka 18 000,00 zł 

2. 298 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

11 751,00 zł 

3. 304 samotnego wychowywania dziecka 59 632,00 zł 

4. 641 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawności 69 370,00 zł 

5. 555 
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania 

38 911,00 zł 

6. 1076 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 102 220,00 zł 

7. 1421 
wypłaconych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy „Złotówka za 
Złotówka” 86 112,98 zł 

 
 Świadczenia opiekuńcze 

o Zasiłek pielęgnacyjny: 

W 2019 r. wydano 107 decyzji, wypłacono 5543 zasiłków pielęgnacyjnych, 

na kwotę – 1 051 242,00 zł. 

o Świadczenie pielęgnacyjne 

W 2019 r. zostało wydanych 125 decyzji, OPS wypłacił 1253 świadczenia, 

na łączną kwotę  1 976 256,00 zł. 
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o Zasiłek dla opiekuna 

Zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 162 z późn. zm.) organ w 2019 r. nie realizował 

wypłaty zasiłku dla opiekuna. 

o Specjalny zasiłek opiekuńczy  

W 2019 r. zostało wydanych 9 decyzji i OPS wypłacił w 71 świadczeniach 

kwotę 42 580,00 zł.  

o Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 

 

W 2019 r. w OPS w Łomiankach wydano 110 decyzji przyznających wyżej wymienione 

świadczenie na kwotę 110 000,00 zł  

 
 Świadczenie rodzicielskie: 

W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach wydał 23 decyzje przyznające 

świadczenia rodzicielskie, ilość świadczeń – 345 na kwotę 316 659,00 zł.  

W 2019 r. Ośrodek w ramach świadczeń rodzinnych opłacał składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ilość składek 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wyniosła 1301 na kwotę 545 470,00 zł ilość 

składek na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 435 na kwotę 59 442,00 zł. Składki 

opłacane są w ramach świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu rezygnacji  

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad 

dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, 

jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności. 

 
 Świadczenie ,,Za życiem” 

Od 1 stycznia 2019 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim  

i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, 
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przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł. W 2019 r. 

OPS w Łomiankach zostało wypłacone 5 świadczeń w kwocie 20 000,00 zł.  

 

 Fundusz alimentacyjny 

W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach wypłacił 948 świadczenia dla 

47 rodzin - środki z funduszu alimentacyjnego w wysokości 439 600,00 zł. na 81 dzieci. 

Przyjęto 58 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz wydano 59 decyzji dla wierzycieli. Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych 

i Alimentacyjnych podjął działania wobec 172 dłużników. Działania te polegały na 

ustaleniu sytuacji materialnej i rodzinnej dłużnika poprzez przeprowadzenie wywiadu, 

odebraniu oświadczenia majątkowego oraz wpisanie do krajowego rejestru dłużników. 

Ponadto Ośrodek wystąpił do gmin, na terenie, których przebywają dłużnicy  o podjęcie 

wobec nich działań. Skierowano 0 zawiadomień do Prokuratury o uchylaniu się 

dłużników alimentacyjnych  od obowiązku alimentacyjnego. W  7 przypadkach 

wystąpiono do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo określone w art. 

209 § 1 kodeksu karnego – przestępstwo nie alimentacji. Skierowano 2 wnioski 

do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Skierowano 

5 wniosków do Powiatowych Urzędów Pracy o aktywizację zawodową dłużników 

alimentacyjnych oraz 7 pism do dłużników alimentacyjnych zobowiązujących ich do 

zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jako osoby bezrobotne lub jako 

osoby poszukujące pracy. Sporządzono 52 zawiadomienia do dłużników 

alimentacyjnych informujących o przyznanych świadczeniach z funduszu 

alimentacyjnego. Wobec 52 dłużników wystąpiono z wnioskami o podjęcie działań 

do organów właściwych dłużników. Wysłano do 60 dłużników alimentacyjnych 

wezwania do zgłoszenia się na wywiad alimentacyjny. Wydano 6 decyzji  uznających 

dłużników alimentacyjnych za dłużników uchylających się od zobowiązań 

alimentacyjnych oraz 5 decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania 

dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 

Przeprowadzono 18 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi 

i odebrano od nich oświadczenia majątkowe. Przekazano komornikom sądowym 18 

informacji pochodzących  z wywiadów alimentacyjnych oraz oświadczeń majątkowych. 

Skierowano 52 wnioski do komorników sądowych o przyłączenie się do egzekucji 

komorniczej w sprawach egzekucji długów od dłużników alimentacyjnych oraz 52 
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informacje o rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. Ponadto Komornicy Sądowi oraz organy właściwe dłużników były 

na bieżąco informowane o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych 

oraz o ich efektach. Sporządzono około 413 specyfikacji dotyczących zwrotów 

od dłużników alimentacyjnych.  

 Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych nadal ściśle 

współpracuje z pięcioma  biurami informacji gospodarczej: Biuro Informacji 

Gospodarczej Infomonitor S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowy 

Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. , Rejestr Dłużników ERIF Informacji 

Gospodarczej S.A, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji 

Gospodarczej SA. Aktualizacja 174 dłużników we wszystkich biurach informacji 

gospodarczych oraz wpisanie 48 nowych dłużników do BIG. Liczba wierzycieli: 

52 osoby, liczba dłużników:  340 osób. 

 

 Świadczenie wychowawcze (Program 500+) 

W ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach w okresie od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. wypłacił świadczenia wychowawcze na kwotę: 26 981 656,30 zł dla 

3 766 rodzin.  

 

 ,,Dobry start” ( Program 300+) 

W ramach rządowego programu „Dobry Start” Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Łomiankach w okresie od 01.07.2019 r. do  31.12.2019 r. wypłacił 4242 świadczenia 

na kwotę 1 271 100,00 zł dla 4242 dzieci. 

 

 Dodatki mieszkaniowe 

Zadanie to realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 180). W 2019 roku złożono 4 wnioski 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano  4 decyzje administracyjne w tym 

zakresie, na łączną kwotę  14 249, 85 zł. 
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 Pomoc materialna o charakterze socjalnym „stypendia szkolne” 

Ośrodek Pomocy Społecznej to zadanie realizuje od 1 listopada 2012 r.  

Uchwałą Nr XVI/196/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. Rada Miejska upoważniła 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach do prowadzenia postępowań 

w sprawach przyznawania uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym. Uchwałą Nr XI/86/2019 z dnia 30 maja 2019 r. Rada Miejska przyjęła 

regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki. W 2019 r. przyznano stypendia dla 40 osób, 

na kwotę 44 574, 90 zł w tym: 

o 42  dzieciom wypłacono stypendium  na kwotę 37 279,34 zł, 

o 3 dzieciom przyznano jednorazową pomoc, przyznaną ze względu na 

zdarzenie losowe  tj. długotrwała choroba, śmierć członka rodziny 

w wysokości 620,00 zł, na łączną kwotę  2 480zł. 

o usługa i nadzór nad programem do obsługi stypendiów – 856,08 zł  

Łącznie wykonanie wyniosło  45 470,98 zł. 

 

 Realizacja programu wspierania rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Łomianki: 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program „Karta Rodziny 3+, 4+”, ustanowiona 

Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/144/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., „Karta R” 

ustanowiona Uchwałą Nr XII/143/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. „Karta Seniora” 

Uchwałą Nr XII/144/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku. W 2019 r. wydano łącznie: 

2297 kart. 

 

L.p. Rodzaj Kart Ilość kart 

Ilość kart wydanych rodzinom uprawnionym 

do  ulgowych przejazdów w ramach pierwszej 

strefy biletowej ZTM 

bilety normalne bilety ulgowe 

1. Karty 3+ 1345 X X 

2. Karty 4+ 482 118 226 

3. Kart R 345 91 142 

4. Kart Seniora 125 X X 

Razem 2297 209 368 
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Na dzień 31 grudnia 2019 r. na realizację Programu wydatkowano kwotę 568 155,02 zł 

w tym na  rozliczenie wydatków między jednostkami:  

1. Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe – 33 645,50 zł  

2. Przedszkola Samorządowe –11 889,50 zł, 

3. Centrum Kultury w Łomiankach – 136 073,12 zł, 

4. Urząd Miejski w Łomiankach (śmieci) – 151 361,90 zł, 

5. Zakup Warszawskich Kart Miejskich – 235 185,00 zł. Zadanie to finansowane 

zostało w całości ze środków gminy. 

 

Dodatkowo od dnia 16 czerwca 2014 roku Ośrodek realizuje Rządowy program dla 

rodzin wielodzietnych, ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów Nr 85 z dnia 27. 05. 2014 

r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin 

wielodzietnych (Dz. U. z 2014,  poz. 755 z późn. zm.). W ramach programu w 2019 r. OPS 

wydał – 507 Kart Dużej Rodziny, w tym elektroniczne 421. 

 

 Realizacja gminnego programu osłonowego, dla mieszkańców przystępujących 

do sieci wodno – kanalizacyjnej, realizowanego w ramach zadań własnych Gminy. 

     Uchwałą Nr VIII/85/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 02 lipca 2015 r. 

przyjęto gminny program osłonowy, dla mieszkańców przystępujących do sieci wodno – 

kanalizacyjnej, realizowany w ramach zadań własnych Gminy. Program przyjęty przez 

Gminę miał na celu podłączenie jak największej ilości gospodarstw domowych z terenu 

Gminy Łomianki do sieci wodno – kanalizacyjnej. Pomoc udzielana była do końca 2016 r. 

w postaci zasiłku celowego zwrotnego w kwocie do 4.000 zł. W 2019 r. Dyrektor 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach nie wydał decyzji umarzających  spłatę 

zasiłku. 

 

 Realizacja gminnego programu osłonowego, dla mieszkańców w postaci 

wymiany i podłączenia nowych pieców grzewczych w ramach zadań własnych 

Gminy.  

Od 01.11.2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach rozpaczał realizację 

Gminnego Programu Osłonowego w postaci wymiany i podłączenia nowych pieców 

grzewczych. Program jest adresowany do najuboższych mieszkańców Gminy. Mając na 

uwadze dobro Mieszkańców, a szczególnie zapobieganie wykluczeniu, opracowano 
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Gminny Program Osłonowy, który umożliwi Mieszkańcom znajdującym się 

w najtrudniejszej sytuacji finansowej wymianę i podłączenie nowego pieca. 

Pomoc udzielana w postaci zasiłku celowego zwrotnego na pokrycie kosztów 

wykonania wymiany i podłączenia nowego pieca. Kwota przyznanej pomocy wynosić 

maksymalnie 3.000,00 zł., a jej zwrot rozłożony na okres nie dłuższy niż 30 miesięcy.                   

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zwrotnego zasiłku celowego może 

zostać częściowo lub całkowicie umorzona. W 2019 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej 

nie wpłynął wniosek o udzielenie  pomocy.   

Zespół Interdyscyplinarny podejmował działania związane z realizacją założeń 

wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta”. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Łomiankach (dalej: Zespół) w 2019 r. spotkał się na 4 posiedzeniach, na których 

omawiano realizację procedury „Niebieskie Karty” na terenie Łomianek oraz realizację 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na terenie Gminy Łomianki na lata 2017 – 2020. 

 
  Zespół Interdyscyplinarny 

Działania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie: 

o Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

o Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

o Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

o Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

o Zabezpieczenie dobra małoletnim dzieciom. 

W 2019 r. pomocą Zespołu i grup roboczych objętych zostało 52 rodziny.  Liczba 

procedur ,, Niebieska karta” kontynuowana z poprzednich lat – 16.  

Od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do przewodniczącej Zespołu wpłynęło: 

o 36 formularzy „Niebieska Karta – A”, sporządzonych przez przedstawicieli 

uprawnionych podmiotów.  

o Sporządzono 26  ,,Niebieskich Kart - C" przez członków zespołu 

interdyscyplinarnego / grupy robocze. 
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o  Sporządzono - 28 formularzy ,,Niebieskich Kart - D" . 

 
W 2019  roku  pracowało  51  grup  roboczych  zajmujących  się pomocą  

rodzinom uwikłanym w przemoc w rodzinie. W tym roku Zespół powołał nowych 36 

grup roboczych, których zadaniem było rozwiązywanie problemów związanych 

z występowaniem przemocy w rodzinie,  w indywidualnych przypadkach. 

Działające grupy robocze w 2019 r. miały 178 spotkań, których celem było m. in. 

diagnozowanie sytuacji rodziny oraz ustalenie planu pomocy osobom doświadczającym 

przemocy. Jednocześnie na dzień 31 grudnia 2019 r. łącznie 28 grup roboczych podjęło 

decyzję o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” w tym, z uwagi na ustanie 

przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy 

w 23 przypadkach, natomiast z uwagi na brak zasadności do podejmowania działań 

wobec rodziny w 5 przypadkach. W ramach swojej pracy członkowie grup zajmowali się 

opracowaniem i realizacją indywidualnych planów pomocy rodzinom i inicjowaniem 

działań w stosunku do osób stosujących przemoc, monitorowaniem sytuacji w tych 

rodzinach, dokumentowaniem działań podejmowanych wobec rodzin, w których 

dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.  

W związku z procedurą Niebieskiej Karty trwała ścisła współpraca między 

pracownikami socjalnymi OPS, dzielnicowymi z Komisariatu Policji w Łomiankach, 

kuratorami zawodowymi i społecznymi IV i VI Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 

Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza, pedagogami i psychologami z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym, pedagogami i psychologami 

placówek szkolnych działających na terenie Gminy Łomianki, członkami Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawicielami służby zdrowia. 

 

 Punkt Interwencji Kryzysowej        

W dniu 1 kwietnia 2016 r., w związku z § 6 ust. 1 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Łomiankach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/168/2016 Rady Miejskiej 

w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016 r. oraz zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łomiankach nr D-021-12/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia do stosowania Regulaminu Punktu Interwencji Kryzysowej rozpoczął 

swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej  (dalej: PIK, Punkt). Liczba konsultacji 

udzielonych w 2019 r. w PIK: 513 
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o nowi  klienci - 94 osoby, 

o interwencje  ogółem – 59, 

o udział w grupach roboczych – 50, 

o liderowanie w grupach roboczych – 12, 

o indywidualne spotkania w ramach pracy grup roboczych – 8. 

 

W 2019 roku pracownicy Punktu: odebrali i wykonali – 190  telefonów 

dotyczących min.: konsultacji terapeutycznych, udzielenia wsparcia i informacji. 

Pracownicy PIK w ramach swojej pracy kierowali sprawy do: Prokuratury, Sądów, 

Oświaty oraz innych instytucji. 

Ponadto w 2019 r. odbyły się spotkania w ramach grupy wsparcia dla osób 

doświadczających przemocy. Łącznie wzięło w nich udział 6  uczestników i odbyło się 10 

spotkań. Na powyższe zadanie została wydatkowana kwota w wys. 114 542,37 zł. 

Zadanie  to  w całości finansowane jest ze środków gminy.  

 Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz działań własnych aktywnie współpracuje                      

z innymi jednostkami pomocy społecznej między innymi takimi jak: powiatowe centra 

pomocy rodzinie, dom samotnej matki, schroniska dla osób bezdomnych, sąd, straż 

miejska, policja, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły, służba zdrowia, 

organizacje pozarządowe. Ponadto pracownicy tut. Ośrodka w 2019 r. podejmowali 

działania wpływające na zmianę wizerunku Ośrodka, aby nie był on kojarzony jedynie 

z instytucją przyznającą pomoc finansową, ale jako realny podmiot kształtujący lokalną 

politykę społeczną: 

 

Styczeń  o Być Babcią Być Dziadkiem-spotkanie edukacyjne dla seniorów na temat ich roli 
w życiu rodziny, wyzwań i trudności, które czasami przesłaniają radość 
kontaktu z wnukami. 

o Akcja: Wymiana Ciepła. 
o Uruchomienie Jadłodzielni dla wszystkich potrzebujących jak i chcących 

podzielić się żywnością mieszkańców Gminy Łomianki. 
o Utworzenie Grupy Wsparcia dla Seniorów. 

Luty  o Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizował 
warsztat ,,Rozwód w rodzinie”.  

o Reedycja Grupy Wsparcia dla osób doświadczających przemoc w rodzinie. 

Marzec  o I Integracyjny Bal Karnawałowy dla dzieci. 
o Społeczna Akcja Miś Pocieszyciel, adresowana do wszystkich mieszkańców.  
o W ramach akcji zbierane były misie, które towarzyszyły w codziennej pracy 

psychologom i pracownikom socjalnym OPS w Łomiankach. 
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Kwiecień  o Wydawanie nowej odzieży dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy 
Łomianki. 

o Warsztaty kulinarne dla beneficjentów programu operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa. 

Maj o Zajęcia edukacyjne z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy - Warto 
Pomagać. 

o Przekazanie części misiów ze społecznej akcji Miś Pocieszyciel dla pacjentów 
Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. 

o Spotkanie profilaktyczne dla seniorów, zorganizowane przez Straż Miejską 
i OPS w Łomiankach. 

Czerwiec  o Aktywne uczestniczenie w pikniku z okazji Dnia Dziecka - Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Urząd Miejski w Łomiankach przygotował  w tym dniu specjalne 
atrakcje dla dzieci w tym: balony z helem, słodkie niespodzianki, zabawy 
i konkursy z nagrodami  - zabawy sportowe dla dzieci i przejażdżka konna 
(Stajnia Prowincja i Fundacja Byka Za Rogi).  

o Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące Projektu Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łomianki na lata 2019-
2023. 

Lipiec o Rządowy Program ,,Dobry start" na terenie Gminy Łomianki od 01.07.2019 r. 
realizował  Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie ,,Dobry start” 
przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 
roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają 
je do ukończenia 24 roku życia. Rodzina mogła liczyć na wsparcie niezależnie 
od posiadanego dochodu. 

Sierpień  o Rozpoczęcie przyjmowania wniosków papierowych o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego 500+. 

o Udział w pikniku osiedlowym (osiedle Baczyńskiego). 
Wrzesień  o Przygotowanie bezpłatnej oferty edukacyjnej dla uczniów klas ósmych 

i maturalnych doskonalące naszych najmłodszych mieszkańców w testach 
szkolnych. 

Październik  o W ramach oferty Punktu Interwencji Kryzysowej rozpoczęliśmy realizację 
spotkań z osobami, które nie radzą sobie z uczuciem złości. 

o Otwarcie Zniczodzielni znajdującej się na Cmentarzu Komunalnym 
w Kiełpinie. 

Listopad o Rozpoczęcie Kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci 
i Młodzieży. 

o Uruchomienie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. 
o Jak wyjść z przemocy? Spotkanie z Panią Beatą Gołaszewską, tytułową  

bohaterką książki pt. ”Ambasadorowa”. 
o Rozpoczęcie cyklu zajęć profilaktycznych w Przedszkolach Samorządowych 

i Prywatnych na terenie Gminy Łomianki. 
o Zajęcia samoobrony i asertywności dla pełnoletnich mieszkanek Gminy 

Łomianki. 
o Panel dyskusyjny z pracownikami oświaty dotyczący przemocy w rodzinie. 
o Odblaski przeciw przemocy. Rozdawanie dzieciom odblasków na terenie szkół i 

przedszkoli. 
Grudzień  o „Paczka dla seniora” - wsparcie rzeczowe dla osób starszych z terenu Łomianek. 

o ,,Wymiana ciepła” akcja dla osób potrzebujących. Wieszaki na ubrania były 
wystawione pod Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomiankach, 
w oznakowanym namiocie. Mieszkańcy mogli pozostawić ubrania dla innych 
osób potrzebujących, które za darmo mogły zaopatrzyć się w ciepłe ubrania.  

o Odbyły się  warsztaty kulinarno - żywieniowe dla beneficjentów Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  

o Mikołajki na sportowo organizowane jak co roku przez OPS partnerzy: 
Osa Łomianki zabawy sportowe dla Cukiernia Sweet Home, Cukiernia 
pod Kasztanem, Piekarnia Putka, Piekarnia Piwoński, Nugatex, Warzywniaczek 
Rybki oraz Zdrowa Żywność - Na Wypasie! 
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 Łaźnia, która  działa od 2017 r. przeznaczona dla osób bezdomnych 

i potrzebujących jest wyposażona we wszystkie środki higieniczne. Można w niej 

odświeżyć się, jak i wziąć kąpiel. Osoby potrzebujące miały możliwość wymienić 

swoje ubranie na czyste. Łaźnia w okresie zimowym, a szczególnie silnych 

mrozów, spełniała także funkcję ogrzewalni dla osób najbardziej potrzebujących. 

Obiekt otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 -15:00. 

 

 W 2019 roku przekazano dotacje dla 2 organizacji pozarządowych na realizację 

zadań publicznych w zakresie placówki wsparcia dziennego – świetlica rodzinna 

oraz świetlica socjoterapeutyczna w kwocie 130 000,00 zł. Świetlica 

socjoterapeutyczna przy ul. Warszawskiej 14 w Łomiankach miała na celu 

zapewnienie dzieciom z Burakowa i Dąbrowy zajęć z zakresu edukacji, 

organizacji czasu wolnego, wspierania indywidualnych zainteresowań. Główne 

zadania świetlicy to pomoc w nauce, organizowanie dzieciom czasu wolnego,  

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, rozwijanie kultury osobistej, 

poprawa sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych. Placówka 

Wsparcia Dziennego - Świetlica Rodzinna przy ul. Baczyńskiego 9 zapewniała 

dzieciom opiekę, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia 

rekreacyjne oraz rozwój zainteresowań. Placówka pracowała w wymiarze 

4 godzin w dni robocze. W Placówce Wsparcia Dziennego - Świetlicy Rodzinnej 

prowadzone było częściowe dożywianie dzieci w formie codziennego 

podwieczorku 

w ramach warsztatów kulinarnych. Pobyt dzieci w Placówce był nieodpłatny 

i dobrowolny. 

 
Gminne budownictwo mieszkaniowe 

 

W roku 2019 w ramach prac przygotowawczych zlecono analizę możliwości 

zlokalizowania budynków mieszkalnych biorąc pod uwagę zapisy obowiązujących MPZP 

i chłonności terenu na nieruchomościach będących we władaniu gminy. 

W wyniku analizy, jako najdogodniejszy wskazano teren pomiędzy ulicami Fabryczną 

i Wiślaną. Dla tej lokalizacji wykonano analizę chłonności z zaproponowaniem 

rozlokowania budynków oraz wyznaczono tok dalszego postępowania przy następnych 



 118

etapach. Pierwszy etap dotyczy wybudowania 2-3 budynków mieszkalnych z optymalną 

powierzchnią mieszkań 37-47 m2. W zależności od wariantu przewidziano 12-19 

mieszkań w budynku czyli od 30 do 41 mieszkań w 2 lub 3 budynkach 

4 kondygnacyjnych. 

 

Edukacja publiczna 

 

Organizacja szkół i przedszkoli publicznych 
 

Na terenie Gminy Łomianki w 2019 roku funkcjonowało sześć szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73, 

2) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej 

w Łomiankach ul. Partyzantów 31 

3) Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach 

przy ul. Staszica 2, 

4) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6, 

5) Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim 

przy ul. Rolniczej 435, 

6) Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35  

 

oraz cztery przedszkola samorządowe: 

 

1) Przedszkole Samorządowe w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1, 

2) Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie przy ul. Kolejowej 51, 

3) Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65, 

4) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8. 
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Tabela 1. Zestawienie szkół podstawowych - liczby oddziałów i liczby uczniów (dane z SIO wg stanu na 
30 września 2018 r. oraz na 30 września 2019 r.) 

l.p. nazwa i adres szkoły 

rok szkolny 2018/2019 rok szkolny 2019/2020 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Kownackiej 
w Łomiankach, ul. Warszawska 71 

35 783 33 725 

2. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej 
w Łomiankach, ul. Partyzantów 31 

21 475 23 478 

3. 
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza 
Kusocińskiego w Łomiankach, ul. Staszica 2 

16 396 25 557 

4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  
w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6 

22 458 20 420 

5. 
Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha  
ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim,  
ul. Rolnicza 435 

11 214 12 260 

6. Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana 
Kobendzów w Sadowej, ul. Strzelecka 35 

2 6 2 7 

Razem  107 2332 115 2447 

 

Średnio w jednym oddziale w roku szkolnym 2018/2019 uczyło się 22 uczniów, 

a w roku szkolnym 2019/2020 – 21 uczniów. W Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Łomiankach funkcjonują oddziały klas dwujęzycznych (klasy VII 

i VIII dwujęzyczne). Językiem obcym w klasach dwujęzycznych jest język angielski. 

Dodatkowo do wyboru jest drugi obowiązkowy język obcy: w SP 2 - język niemiecki lub 

język hiszpański, a w SP 3 - język niemiecki lub język francuski. W Szkole Podstawowej 

Nr 3 utworzono klasy sportowe, od klasy IV. Dyscypliny sportowe: dla dziewcząt - 

koszykówka i pływanie, dla chłopców – piłka nożna i pływanie. W dwóch szkołach 

podstawowych (w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi 

w Łomiankach oraz w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie 

Leśnym) funkcjonowały w roku szkolnym 2018/2019 oddziały klas III gimnazjum.  
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Tabela 2. Zestawienie oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych - liczby oddziałów i liczby 
uczniów (dane z SIO wg stanu na 30 września 2018 r. oraz na 30 września 2019 r.) 

l.p. nazwa i adres szkoły 

rok szkolny 
2018/2019 

rok szkolny 
2019/2020 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza 
Kusocińskiego w Łomiankach, ul. Staszica 2 

7 180 - - 

2. 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  
w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6 
 

2 45 - - 

Razem  9 225 - - 
 

W pięciu szkołach podstawowych funkcjonowały oddziały przedszkolne. Średnio 

w jednym oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019 uczyło się 19 dzieci, 

a w roku szkolnym 2019/2020 – 18 dzieci. 

Tabela 3. Zestawienie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – liczby oddziałów i liczby 
uczniów (dane z SIO wg stanu na 30 września 2018 r. oraz na 30 września 2019 r.) 

l.p. nazwa i adres szkoły 
rok szkolny 2018/2019 rok szkolny 2019/2020 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii 
Kownackiej w Łomiankach, ul. Warszawska 
71 

2 49 2 42 

2. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Ireny  hinsa kiej 
w Łomiankach, ul. Partyzantów 31 

3 61 2 44 

3. 
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza 
Kusocińskiego w Łomiankach, ul. Staszica 2 

0 0 0 0 

4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  
w Dziekanowie Leśnym, ul.  hinsa 6 

2 33 1 24 

5. 
Szkoła Podstawowa im. Por. Adolfa Pilcha  h. 
Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim,  
ul. Rolnicza 435 

2 40 2 32 

6. Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana 
Kobendzów w Sadowej, ul. Strzelecka 35 

1 5 1 4 

Razem  10 188 8 146 

Do 4 przedszkoli samorządowych uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

W roku szkolnym 2018/2019 średnio w jednym oddziale przebywało 21 dzieci, 

natomiast w roku szkolnym 2019/2020 - średnio w jednym oddziale przebywa 24 

dzieci. 
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Tabela 4. Zestawienie przedszkoli samorządowych – liczby oddziałów i liczby dzieci (dane z SIO wg 
stanu na 30 września 2018 r. oraz na 30 września 2019 r.) 

l.p. nazwa i adres przedszkola 

rok szkolny 
2018/2019 

rok szkolny 
2019/2020 

liczba 
oddziałów 

liczba 
dzieci 

liczba 
oddziałów 

liczba 
dzieci 

1. 
Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, 
ul. Szpitalna 1 4 96 4 94 

2. 
Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, 
ul. Kolejowa 51 

3 74 3 74 

3. 
Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym, 
ul. M. Konopnickiej 65 

3 52 3 63 

4. 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie 
Leśnym, ul.  Akinsa 8 6 117 7 175 

Razem  16 339 17 406 
 

Struktura zatrudnienia 
 

Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ 

prowadzący  organizacji szkoły/przedszkola, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów 

na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy (dotyczy 

zajęć z wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki) zależną od liczebności 

oddziałów klasowych oraz określoną w rozporządzeniu (w ramowych planach 

nauczania) przez Ministra Edukacji Narodowej liczbą godzin dla poszczególnych 

przedmiotów i poziomów nauczania.  

Tabela 5. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach podstawowych (dane z SIO wg stanu na 30 września 2018 r. 
oraz na 30 września 2019 r.) 

l.p. nazwa i adres szkoły 

rok szkolny 2018/2019 rok szkolny 2019/2020 

liczba nauczycieli 
liczba 

etatów 
liczba 

nauczycieli 
liczba 

etatów 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Kownackiej w 
Łomiankach, ul. Warszawska 71 

92 87,9 83 87,23 

2. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej 
w Łomiankach, ul. Partyzantów 31 

51 48,89 59 57,48 

3. 
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza 
Kusocińskiego w Łomiankach, ul. Staszica 2 

61 54,24 66 61,02 

4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  
w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6 

68 63,37 66 57,77 

5. Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-
Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435 

29 25,45 31 28,94 

6. Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana 
Kobendzów w Sadowej, ul. Strzelecka 35 

7 5,24 7 5,24 

Razem  308 285,09 312 297,68 
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W roku szkolnym 2018/2019 na jednego nauczyciela w szkołach przypadało 

średnio 9 uczniów, a w roku szkolnym 2019/2020 na jednego nauczyciela przypada 

średnio 8 uczniów. 

Tabela 6. Zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach (dane z SIO wg stanu na 30 września 2018 r. oraz na 
30 września 2019 r.) 

l.p. nazwa i adres przedszkola 

rok szkolny 
2018/2019 rok szkolny 2019/2020 

liczba 
nauczycieli 

liczba 
etatów 

liczba 
nauczycieli 

liczba 
etatów 

1. 
Przedszkole Samorządowe  w Łomiankach,  
ul. Szpitalna 1 

 12  9,19  12  9,27 

2. 
Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, 
ul. Kolejowa 51 

 8 6,43 10 6,97 

3. 
Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym, 
ul. M. Konopnickiej 65 

 12 8,91  10 6,91 

4. 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie 
Leśnym, ul. Akinsa 8 

 16 13,61  22 19,32 

Razem  48 38,14 54 42,47 

 
W roku szkolnym 2018/2019 na jednego nauczyciela w przedszkolach 

przypadało średnio 7 dzieci, a w roku szkolnym 2019/2020 na jednego nauczyciela 

przypada średnio 8 dzieci.Poza pracownikami pedagogicznymi w szkołach 

i przedszkolach zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. W związku 

z utworzeniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych 

jednostek organizacyjnych, w jednostkach oświatowych pozostali w zatrudnieniu 

sekretarze szkół i referenci oraz pielęgniarki.    

Tabela 7. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych (dane z SIO wg 
stanu na 30 września 2018 r. oraz na 30 września 2019 r.) 

l.p. nazwa i adres szkoły 

rok szkolny 2018/2019 rok szkolny 2019/2020 

liczba 
pracowników 
administracji  

i obsługi 

liczba 
etatów 

liczba 
pracowników 
administracji 

i obsługi 

liczba 
etatów 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Kownackiej w 
Łomiankach, ul. Warszawska 71 

5 3,2 3 2,2 

2. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej 
w Łomiankach, ul. Partyzantów 31 

3 2,25 3 2,25 

3. 
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza 
Kusocińskiego w Łomiankach, ul. Staszica 2 

4 2,5 4 3,5 

4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w 
Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6 

4 3 4 3 

5. Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-
Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435 

1 1 1 1 

6. Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana 
Kobendzów w Sadowej, ul. Strzelecka 35 

1 1 1 1 

Razem  18 12,95 16 12,95 
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Tabela 8. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przedszkolach (dane z SIO wg stanu na 30 
września 2018 r. oraz na 30 września 2019 r.) 

l.p. nazwa i adres przedszkola 

rok szkolny 2018/2019 rok szkolny 2019/2020 

liczba 
pracowników 
administracji  

i obsługi 

liczba 
etatów 

liczba 
pracowników 
administracji  

i obsługi 

liczba 
etatów 

1. 
Przedszkole Samorządowe w 
Łomiankach,ul. Szpitalna 1 

2 1,5 2 1,75 

2. 
Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, 
ul. Kolejowa 51 

3 1,63 2 1,63 

3. 
Przedszkole Samorządowe 
w Dziekanowie Leśnym,  
ul. M. Konopnickiej 65 

2 1,5 3 1,78 

4. 
Przedszkole Samorządowe Nr 2  
w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 8 4 3,5 5 5 

Razem  11 8,13 12 10,16 

 

Ogółem w Gminie Łomianki we wszystkich placówkach samorządowych 

zatrudnionych było: 

 w roku szkolnym 2018/2019 – 356 pracowników pedagogicznych na 323,23 

etatu oraz 29 pracowników administracji i obsługi na 21,08 etatu, 

 w roku szkolnym 2019/2020 – 366 pracowników pedagogicznych na 340,15 

etatu oraz 28 pracowników administracji i obsługi na 23,11 etatu.  

 

Nauczyciele mają sformalizowany i określony w przepisach prawa proces podnoszenia 

kwalifikacji. Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) wyodrębnia się 4 stopnie awansu zawodowego 

nauczycieli: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i 

nauczyciel dyplomowany. Strukturę zatrudnienia ze względu na stopnie awansu 

zawodowego 

w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 2018/2019 przedstawiają poniższe 

tabele 9 -12. 
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Tabela 9. Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w podziale na stopnie awansu zawodowego w szkołach 
podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 (dane z SIO wg stanu na 30 września 2018 r.) 

l.p. nazwa i adres szkoły 
rok szkolny 2018/2019 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii 
Kownackiej w Łomiankach,  
ul. Warszawska 71 

6 27,81 30,47 23,62 87,90 

2. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Ireny Szewińskiej 
w Łomiankach, ul. Partyzantów 31 

10,27 18 11,18 9,44 48,89 

3. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 z 
Oddziałami Dwujęzycznymi i 
Sportowymi im. Janusza 
Kusocińskiego w Łomiankach, ul. 
Staszica  

4,12 13,29 11,88 24,95 54,24 

4. 

Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Dziekanowie 
Leśnym,  
ul. Akinsa 6 

2 15,89 18,03 27,45 63,37 

5. 

Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa 
Pilcha ps. Góra-Dolina w 
Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 
435 

2 7,25 3,76 12,44 25,45 

6. 
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i 
Romana Kobendzów w Sadowej, ul. 
Strzelecka 35 

0 0,98 2 2,26 5,24 

Razem  24,39 83,22 77,32 100,16 285,09 
 

 

 

Tabela 10. Zatrudnienie nauczycieli w etatach podziale na stopnie awansu zawodowego w przedszkolach 
samorządowych w roku szkolnym 2018/2019 (dane z SIO wg stanu na 30 września 2018 r.) 

l.p. nazwa i adres przedszkola 
rok szkolny 2018/2019 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

1. 
Przedszkole Samorządowe  
w Łomiankach, ul. Szpitalna 1 

 0,36 2,25  4,13  2,45  9,19 

2. 
Przedszkole Samorządowe  
w Dąbrowie, ul. Kolejowa 51 

 0 0  5,11  1,32  6,43 

3. 
Przedszkole Samorządowe  
w Dziekanowie Leśnym,  
ul. M. Konopnickiej 65 

0,32 3,09  1  4,5  8,91 

4. Przedszkole Samorządowe Nr 2  
w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 8 

 5 6,87  0  1,74  13,61 

Razem  5,68 12,21 10,24 10,01 38,14 
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Tabela 11. Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w podziale na stopnie awansu zawodowego w szkołach 
podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 (dane z SIO wg stanu na 30 września 2019 r.) 

l.p. nazwa i adres szkoły 
rok szkolny 2019/2020 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii 
Kownackiej w Łomiankach,  
ul. Warszawska 71 

4,72 21,20 32,11 29,20 87,23 

2. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Ireny Szewińskiej 
w Łomiankach, ul. Partyzantów 31 

13,58 20 12,73 11,17 57,48 

3. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 z 
Oddziałami Dwujęzycznymi i 
Sportowymi im. Janusza 
Kusocińskiego w Łomiankach, ul. 
Staszica  

9,18 17,39 11,83 22,62 61,02 

4. 

Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Dziekanowie 
Leśnym,  
ul. Akinsa 6 

3,17 12,95 14,75 26,90 57,77 

5. 

Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa 
Pilcha ps. Góra-Dolina w 
Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 
435 

4 7 6 11,94 28,94 

6. 
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i 
Romana Kobendzów w Sadowej, ul. 
Strzelecka 35 

0 0,98 2 2,26 5,24 

Razem  34,65 79,52 79,42 104,09 297,68 

 

Tabela 12. Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w podziale na stopnie awansu zawodowego w 
przedszkolach samorządowych w roku szkolnym 2019/2020 (dane z SIO wg stanu na 30 września 2019 r.) 

l.p. nazwa i adres przedszkola 
rok szkolny 2019/2020 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

1. 
Przedszkole Samorządowe  
w Łomiankach, ul. Szpitalna 1 

 0,41 2,23  4,13  2,50  9,27 

2. 
Przedszkole Samorządowe  
w Dąbrowie, ul. Kolejowa 51 

 0 0,13  5,11  1,73  6,97 

3. 
Przedszkole Samorządowe 
w Dziekanowie Leśnym,  
ul. M. Konopnickiej 65 

0,73 2,09  1  3,09  6,91 

4. 
Przedszkole Samorządowe Nr 2  
w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 8 

 7,68 9,89  0  1,75  19,32 

Razem  8,82 14,34 10,24 9,07 42,47 

 
W roku szkolnym 2019/2020 w stosunku do poprzedniego roku szkolnego uległa 

zmianie struktura zatrudnienia w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli 
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zmniejszył się nieznacznie procent nauczycieli dyplomowanych, mianowanych 

i kontraktowych, a zwiększyło się zatrudnienie nauczycieli stażystów. 

 

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 
Organizacja szkół podstawowych i przedszkoli obejmuje również działania na rzecz 

uczniów niepełnosprawnych. Proces integracji, polegający na umożliwianiu 

uczniom/wychowankom zdrowym i niepełnosprawnym wspólnego uczęszczania 

do jednej klasy/oddziału, trwa w Gminie Łomianki już od kilkunastu lat.  

 

Tabela 13. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych w szkołach i przedszkolach samorządowych w roku szkolnym 
2018/2019 i 2019/2020 (dane z SIO wg stanu na 30 września 2018 r. oraz na 30 września 2019 r.) 

l.p. nazwa i adres szkoły 

liczba uczniów 
posiadających 

orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

liczba uczniów 
posiadających 

orzeczenia o potrzebie 
zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych 

2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii 
Kownackiej 
w Łomiankach, ul. Warszawska 71 

23 22 2 2 

2. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej 
w Łomiankach, ul. Partyzantów 31 

11 17 0 0 

3. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza 
Kusocińskiego w Łomiankach, ul. Staszica 
2 

12 10 0 0 

4. 
Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym, ul. 
Akinsa 6 

8 8 0 0 

5. 
Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha 
ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim, 
ul. Rolnicza 435 

10 10 0 0 

6. Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana 
Kobendzów w Sadowej, ul. Strzelecka 35 

0 1 0 0 

7. 
Przedszkole Samorządowe w 
Łomiankach, 
ul. Szpitalna 1 

0 1 0 0 

8. 
Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, 
ul. Kolejowa 51 

0 0 0 0 

9. 
Przedszkole Samorządowe w 
Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 
65 

0 0 0 0 

10. 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w 
Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 8 

2 1 0 0 

Razem  66 70 2 2 
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Wśród uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są 

dzieci o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności m.in. słabowidzące, 

słabosłyszące, upośledzone w stopniu lekkim i umiarkowanym, z rozpoznanym 

autyzmem, z zespołem Aspergera, niepełnosprawni ruchowo itp. Dla uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających 

do oddziałów ogólnodostępnych przyznawane są dodatkowe godziny nauczycielskie 

na dodatkowe zajęcia m.in. zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, psychologiczne, 

terapeutyczne oraz zatrudniani są nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne 

posiadający kwalifikacje do pracy z uczniem niepełnosprawnym.  

Nauczaniem indywidualnym zarówno w roku szkolnym 2018/2019, jak i w roku 

szkolnym 2019/2020 objętych jest 2 uczniów. Ponadto 2 dzieci objętych jest 

indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 2 uczniów 

szkół podstawowych realizowało w roku szkolnym 2018/2019 zindywidualizowaną 

ścieżkę rozwoju, a w roku szkolnym 2019/2020 zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju 

realizuje 5 uczniów szkół podstawowych. 

 

Tabela 14. Uczniowie, którzy nie są obywatelami polskimi oraz uczniowie, dla których organizuje się 
dodatkową naukę języka polskiego w szkołach i przedszkolach samorządowych w roku szkolnym 
2018/2019 i 2019/2020 (dane z SIO wg stanu na30 września 2018 r. oraz na 30 września 2019 r.) 

l.p. nazwa i adres szkoły 

liczba uczniów, którzy 
nie są obywatelami 

polskimi 

liczba uczniów 
 z dodatkową nauką 

języka polskiego 

2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii 
Kownackiej 
w Łomiankach, ul. Warszawska 71 

23 41 4 11 

2. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej 
w Łomiankach, ul. Partyzantów 31 

7 5 3 3 

3. 
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza 
Kusocińskiego w Łomiankach, ul. Staszica 2 

10 9 0 4 

4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6 

8 9 1 0 

5. 
Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. 
Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim,  
ul. Rolnicza 435 

0 5 0 1 

6. Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana 
Kobendzów w Sadowej, ul. Strzelecka 35 

0 0 0 0 

Razem  48 69 8 19 
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Każdego roku wzrasta liczba uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi. 

Uczniowie ci pochodzą z takich krajów jak: Ukraina (w r. szk. 2018/2019 było 43 

uczniów, w r. szk. 2019/2020 – jest 65 uczniów), Armenia (1 uczeń r. szk. 2019/2020), 

Estonia (2 uczniów r. szk. 2018/2019, 1 uczeń r. szk. 2019/2020), Gruzja (1 uczeń r. szk. 

2019/2020) i Włochy (1 uczeń r. szk. 2019/2020). Z dodatkowej bezpłatnej nauki 

języka polskiego korzystało w roku szkolnym 2018/2019 – 8 uczniów, a w roku 

szkolnym 2019/2020 korzysta 19 uczniów. 

Poza działaniami skierowanymi do uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, szkoły i przedszkola prowadzą również działania nakierowane 

na uczniów zdolnych. Dla tej grupy uczniów tworzy się warunki do rozwoju ich 

zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

zapewnienie ciekawych zajęć, projekty edukacyjne, koła zainteresowań, konkursy 

i turnieje, przeglądy i olimpiady. Ważne jest również promowanie sukcesów uczniów 

zdolnych.  

Gmina Łomianki docenia osiągnięcia uczniów. Najlepsi uczniowie otrzymują 

stypendia naukowe, które wypłacane są po I i II semestrze każdego roku szkolnego. 

Natomiast najlepsi absolwenci szkół, uczniowie wybitnie wyróżniający się i promujący 

szkołę i gminę na forum krajowym i zagranicznym oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych otrzymują nagrody Burmistrza Łomianek. 

Dowożenie uczniów do szkół 

Zgodnie z art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 3 i 4  ustawy – Prawo oświatowe, 

dla uczniów spełniających kryterium określone w ww. ustawie organizowane jest dowożenie 

poprzez transport zorganizowany lub zwrot kosztów, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

W roku 2019 organizowano: 

 dowóz średnio 22 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, integracyjnych 

w Warszawie i Lesznie – zgodnie z umową zawartą z firmą transportową TOM 

TRANSPORT,  

 dowóz 1 ucznia niepełnosprawnego do szkoły w Warszawie oraz 1 ucznia 

z tzw. „odległości” do szkoły podstawowej w gminie  – zgodnie z umowami z KMŁ, 
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 umowy na zwrot kosztów dowozu własnym samochodem do szkół i przedszkoli  

w Warszawie, Lesznie, Nowym Dworze Mazowieckim średnio dla 28 uczniów 

niepełnosprawnych i ich opiekunów. 

Programy i projekty realizowane w szkołach 
 
 Program „Aktywna tablica” 

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach przystąpiła 

do rządowego programu „Aktywna tablica” – programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach programu szkoła została 

wyposażona w dwie tablice interaktywne,  dwa projektory oraz dwa głośniki. 

Dofinansowanie dla szkoły wyniosło 17 500,- zł, w tym 14 000,- zł z budżetu państwa 

oraz 3 500,- zł (20%) wkład własny gminy. 

 Program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  

W ramach programu szkoły mogły skorzystać z Priorytetu 3 - Rozwijanie 

zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Celem priorytetu jest 

wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie 

organów prowadzących szkoły podstawowe. Do programu przystąpiła: 

o Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach oraz 

o Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim. 

Obie szkoły otrzymały dofinansowanie w kwocie 15 000,- zł, w tym 12 000,- zł z budżetu 

państwa oraz 3 000,- zł (20%) wkład własny gminy.  

Środki przeznaczono na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących 

podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych do bibliotek szkolnych. Ogółem 

szkoły zakupiły 1642 książki (SP 1 – 1109, SP Dz.P. – 533). 

 Projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-

Zawodowego ZIT WOF” – zakończenie projektu 

Projekt realizowany w partnerstwie z m.st. Warszawa będącym liderem partnerstwa 

oraz gminami: Łomianki, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, 

Pruszków, Ząbki, Zielonka. Partnerem naukowym projektu jest Uniwersytet 

Warszawski. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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w ramach RPO WM 2014-2020, Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, 

Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-

zawodowe w ramach ZIT. Projekt był realizowany od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 

2019 r.  Celem głównym projektu było podniesienie wśród uczniów szkół z terenu ZIT 

WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania 

ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez 

to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze 

rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego 

w szkołach objętych wsparciem. W projekcie brali udział uczniowie klas gimnazjalnych 

ze Szkoły Podstawowej Nr 3  z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach 

oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.  

Placówki niepubliczne 
 

Zgodnie z prawem oświatowym Gmina Łomianki prowadzi ewidencję placówek 

niepublicznych zlokalizowanych na jej terenie. W 2019 r. na terenie Gminy Łomianki 

prowadziło działalność 1 gimnazjum niepubliczne, (które wygasło z dniem 31 sierpnia 

2019 r.), 4 niepubliczne szkoły podstawowe, 13 niepublicznych przedszkoli oraz 

2 niepubliczne punkty przedszkolne. W dwóch szkołach podstawowych nauka 

prowadzona jest stacjonarnie oraz w nauczaniu domowym.  

 
Tabela 15. Uczniowie w szkołach niepublicznych (dane z SIO wg stanu na 30 września 2018 r. oraz na 30 
września 2019 r.) 

L.p. Nazwa i adres placówki 

rok szkolny 
2018/2019 

rok szkolny 
2019/2020 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

1. Kolegium Świętej Rodziny - Gimnazjum 1 12 - - 

razem gimnazja 1 12 - - 

1. 
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w 
Łomiankach 10 108 9 131 

2. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Moja 
Szkoła" 

8 58 9 68 

3. 
Kolegium Świętej Rodziny - Szkoła 
Podstawowa 

8 95 8 130 

4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori 1 1 1 1 

razem szkoły podstawowe 27 262 27 330 
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Do szkół niepublicznych uczęszczają również uczniowie posiadający orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego. W 2019 r. do ww. placówek uczęszczało średnio 20 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych w 2019 r. 

wychowanie przedszkolne średnio realizowało 663 dzieci. Do przedszkoli 

niepublicznych uczęszczają również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. W 2019 r. do tych placówek uczęszczało średnio 24 dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Tabela 16. Dzieci w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych (dane z SIO wg stanu na 
30 września 2018 r. oraz na 30 września 2019 r.) 

L.p. Nazwa i adres placówki 

rok szkolny 
2018/2019 

rok szkolny 
 2019/2020 

liczba 
oddziałów 

liczba 
dzieci 

liczba 
oddziałów 

liczba 
dzieci 

1. Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" 
Łomianki, ul. Wiślana 54 

2 16 2 15 

2. Przedszkole Niepubliczne "Kidi-Mini" 
Łomianki, ul. Warszawska 126 

3 39 3 31 

3. 
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny Łomianki, ul. Sobieskiego 2 

7 98 7 94 

4. Przedszkole Niepubliczne Urszula Rytel 
Łomianki, ul. Kalinowa 8  

2 30 2 28 

5. 
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek 
im. Aniołów Stróżów Łomianki, ul. Warszawska 
123 

8 178 8 175 

6. 
Niepubliczne Przedszkole "Montessori 
Children`s Academy" Łomianki, ul. Konarskiego 
3 

2 11 1 7 

7. Polsko-Angielskie Przedszkole Niepubliczne  
"The Treehouse" Łomianki, ul. Kusocińskiego 3a 

4 28 4 29 

8. Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" 
Łomianki, ul. Równa 26 

1 4 0 0 

9. Europejskie Przedszkole Niepubliczne 
"Dziecięca Planeta" Łomianki, ul. Działkowa 31 

4 48 4 46 

10. Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego 
Człowieka" Łomianki, ul. Brzegowa 8d  

4 30 4 35 

11. Przedszkole Niepubliczne "Mój Mały Świat" 
Łomianki, ul. Sierakowska 47 

1 21 1 22 

12. Przedszkole Niepubliczne „Bąbelkowa 
Akademia" Łomianki, ul. Kolejowa 42/3 

4 40 4 41 

13. Niepubliczne Przedszkole  
„Bajkowe Elfy” Dziekanów Polski, ul. Miła 24 

3 45 3 47 

14. Przedszkole Niepubliczne Kids Story 
Dziekanów Leśny ul. Kolejowa 222 

3 45 4 59 

razem przedszkola  48 633 47 629 
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1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pippilandia" 
Dziekanów Nowy ul. Rolnicza 485 lok.2 

1 9 1 7 

2. Punkt Przedszkolny Chmurka  
Łomianki, ul. Warszawska 322 

1 24 1 24 

razem punkty przedszkolne 2 33 2 31 

Na terenie Gminy Łomianki w 2019 r. funkcjonowały 4 żłobki niepubliczne, 

wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza 

Łomianek oraz trzech opiekunów dziennych, wpisanych do wykazu dziennych 

opiekunów prowadzonego przez Burmistrza Łomianek, a zatrudnionych przez podmioty 

niepubliczne prowadzące działalność na terenie Gminy Łomianki. W niepublicznych 

żłobkach i pod opieką dziennych opiekunów przebywają dzieci w wieku do lat 3.   

Tabela 17. Żłobki i dzienni opiekunowie w Gminie Łomianki (wg stanu na 1 grudnia 2019 r.) 

L.p. 
Nazwa żłobka/imię i 
nazwisko dziennego 

opiekuna 

Podmiot prowadzący 
żłobek/zatrudniający 
dziennego opiekuna 

Liczba 
miejsc 

Liczba dzieci 
zapisanych  

1. „Bąbelki”,  
ul. Kolejowa 42/3 Łomianki 

Bąbelki sp. z o.o. 46 25 

2. 
„Nasza Mała Rodzinka”  
ul. Rolnicza 98 Łomianki 

Żłobek Nasza Mała Rodzinka  
Marzena Madejska 24 19 

3. 
 „Kids Story” 
ul. Kolejowa 222  
Dziekanów Leśny 

Kodek Łukasz Chudzicki 24 24 

4. „Baby Ocean”  
ul. Warszawska 31 Łomianki 

Baby Ocean s.c. Małgorzata 
Szapiel, Izabela Michalska 

25 17 

razem żłobki  119 85 

1. 
Natalia Ginalska 
Justyna Czajkowska 
Magdalena Cieślak 

Fundacja Rozwoju Nauki, 
Edukacji i Turystyki 

10 10 

2. Emilia Rutkowska 
Dziecięca Planeta s.c. Jerzy 
Stanisławowski, Monika 
Cwynar 

5 3 

razem dzienni opiekunowie  15 13 

 

L.p. Nazwa i adres placówki 

rok szkolny 
2018/2019 

rok szkolny 
 2019/2020 

liczba 
oddziałów 

liczba 
dzieci 

liczba 
oddziałów 

liczba 
dzieci 
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Wspólna obsługa  
 

W ramach wspólnej obsługi ICDS w 2019 r. zakupiło drugi samochód niezbędny 

do prac związanych z jednostkami obsługiwanymi tj. szkołami, przedszkolami i OPS.  

Zadania z zakresu księgowości, kadrowo-płacowe, obsługi prawnej i informatycznej 

wykonywane były na bieżąco. Utrzymywanie porządku w jednostkach wewnątrz 

jak i zewnątrz były wykonywane na bieżąco.  

Celem rozluźnienia dwóch kuchni działających w szkołach na terenie Gminy 

Łomianki we wrześniu 2019  rozpoczęła działalność trzecia kuchnia w Przedszkolu 

Samorządowym nr 2 w Dziekanowie Leśnym, z której to posiłki dowożone są do innych 

placówek z terenu Gminy Łomianki. Kuchnie ICDS (w tym Agab) w 2019 r. wydały 

286 567 posiłków w szkołach i 59 217 w przedszkolach.  

 

Kultura, w tym biblioteki gminne 

Centrum Kultury w Łomiankach 
 

Centrum Kultury w Łomiankach jest samorządową instytucją kultury. To miejsce, 

gdzie każdy z nas, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie wśród szerokiego, jak 

 i różnorodnego zakresu oferty, którą dysponujemy. Placówka ma na celu przygotować 

społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz poznania jej wartości. Z tego 

też powodu drzwi stoją otworem dla wszystkich mieszkańców Łomianek od rana 

do wieczora, umożliwiając tym samym spotkanie z muzyką, teatrem, literaturą i sztuką 

każdego dnia. Przez cały rok zajmujemy się organizacją przedsięwzięć w tej tematyce, 

które odbywają się zarówno cyklicznie, jak i okolicznościowo. Należą do nich festyny, 

koncerty, wszelkiego rodzaju konkursy, zabawy, wystawy, obchody świąt państwowych, 

uroczystości i innych. Dzięki nim mieszkańcy Łomianek stają się nie tylko 

obserwatorami ale zarówno i współtwórcami życia kulturalnego naszej gminy. 

 

 Przedmiotem działania Centrum Kultury, jest: 

o rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań 

kulturalnych, 

o edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

o promowanie interesujących zjawisk kulturalnych, 
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o tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego 

i folklorystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 

o popularyzacja społecznego ruchu kulturalnego, 

o informowanie o imprezach i wydarzenia kulturalnych oraz społeczno-

gospodarczych, 

Zasady te z przyjemnością wprowadzamy każdego dnia do życia naszej instytucji. 

 

 Centrum Kultury w swojej ofercie prowadziło cykle takie jak: 

o Akademia Odkrywcy im. Tony Halika - cykl comiesięcznych spotkań 

z polskimi podróżnikami, odkrywcami i naukowcami, popularyzującymi 

swoje pasje w programach telewizyjnych i audycjach radiowych. 

o Scena Zaułek - miejsce spotkań z kabaretem i piosenką literacką. Scena 

skupiała wokół siebie doświadczonych wykonawców i twórców parających 

się piosenką artystyczną, posiadających różne temperamenty i osobowości 

sceniczne. 

o Spotkania z filharmonią – koncerty skierowane do dzieci i dorosłych 

w sposób przystępny ale równocześnie traktujący poważnie również 

najmłodszych widzów prezentuje zagadnienia związane ze światem muzyki 

klasycznej i rozrywkowej. 

o Spotkania z muzyką – cykl koncertów edukacyjnych Filharmonii Narodowej 

dla młodych i zupełnie małych melomanów. Skierowane do okolicznych szkół 

pozwalają na obcowanie odbiorców z muzyką z różnych okresów 

historycznych, poznawać jej gatunki i style, podpatrywać grę muzyków oraz 

ruchy tancerzy. Każda audycja tworzyła niepowtarzalną okazję do poznania 

nowych utworów, głosów i instrumentów, a kontakt ze sztuką muzyczną 

ułatwiała osoba prelegenta, który jako gospodarz spotkania wprowadzał 

dzieci w świat muzycznych zakamarków historii.  

o Halo Wakacje  

o Halo Ferie 

o Potańcówki Letnie 

o kino plenerowe 

o teatrzyki osiedlowe (nowość w naszej ofercie) 
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 Sukcesy, dofinansowania 

o System wizualizacji do promocji potencjału przyrodniczego, turystycznego 

i kulturowego  

o Zakup wyposażenia i organizacja wydarzeń kulturalnych 

o "Spotkania z Qlturą"  

to cykl 7 eventów realizowanych od czerwca do końca września 2019 r. na 

placu przy Centrum Kultury w Łomiankach, które miały na celu promowanie 

dziedzictwa kulturowego obszaru LSR. Wartość projektu 50.000 zł 

o „Kultura nie kłuje” Projekt w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy 

lokalne (organizowany przez Narodowe Centrum Kultury) 

 

Społeczność lokalna miała możliwość zgłaszania projektów, które przyczyniały się 

do zwiększenia aktywności mieszkańców i upowszechniania kultury. Inicjatywy 

zakładały zgłaszanie autorskich pomysłów wnioskodawców oraz przeprowadzenie ich 

we współpracy z CK w Łomiankach. Wybranych zostało siedem inicjatyw, które zostały 

zrealizowane: 

o Prawdziwe Łomianki (nie)zwykli mieszkańcy w obiektywie; 

o Wypłyń własną twórczością ; 

o Dżem z kultury; 

o Muzyczne granie; 

o Kości zostały rzucone; 

o Łomianki na fali; 

o Wieczór z muzyką klasyczną; 

o "Poznaj swoją muzykę’’;  

o "Jarmark Produktów Tradycyjnych" 

o Targi Turystyczne Misji Kampinos w Julinku; 

o Wystawa „Zimowa Polska”; 

o "Kultura łączy pokolenia - Misja Kampinos" 

o Otwarcie kawiarenki  

o Remont hallu 

o Zaproś Masters  
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 Stała oferta zajęć w Centrum Kultury w Łomiankach 

Zajęcia w sekcjach warsztatowych to serce i najważniejszy, podstawowy filar 

działalności Centrum Kultury w Łomiankach. W prawie 40 rodzajach zajęć wzięło 

udział ponad 35.000 uczestników. Zróżnicowanie naszej oferty pozwalało każdemu 

mieszkańcowi Gminy Łomianki obrać odpowiedni kierunek, w którym chce się 

rozwijać lub zdobywać nowe umiejętności. Odbiorcy to zróżnicowana wiekowo 

społeczność Łomianek i gmin ościennych – w tym dzieci, młodzież, dorośli oraz 

seniorzy. Stale dostosowujemy ofertę do bieżących potrzeb społeczności lokalnej, 

która niejednokrotnie sama wychodzi z inicjatywą utworzenia nowych grup i form 

aktywności. Przykładem takich działań  było ogromne zainteresowanie darmowymi 

zajęciami językowymi dla seniorów lub specjalnie utworzona grupa hip-hop 

dla rodziców uczącej się już młodzieży. 

 
 Wstęp wolny 

Klub mam, Joga, Fitness i Relaksacja, Język angielski dla dorosłych, Język włoski 

dla dzieci, Język francuski dla dorosłych, Zajęcia naukowe, Zajęcia plastyczne 

z elementami śpiewu i poezji, Zajęcia bębniarskie, Nauka tańca cygańskiego, Zespół 

taneczny Evitki, Chór Patrium Carmen, Warsztaty wokalne, Warsztaty muzyczne dla 

dzieci i dorosłych "Studio Skit", Sukces to Ja, Warsztaty fotograficzne 

 
 Taniec i ruch 

Aikido - sztuka samoobrony, Studio 33 (Jakub Stępień), Szkoła Tańca Happy Dance 

Studio (Zuzanna Kwiatkowska), Balet (Magdalena Nalewajka), Fit Forma, Gimnastyka 

korekcyjna  

 
 Zajęcia edukacyjne 

Warsztaty edukacyjne z robotyki, Animacje komputerowe, Film animowany, 

Sensoplastyka 

 
 Zajęcia artystyczne  

Arteterapia, Mania Bazgrania, Pracownia muzyczna, Garncarstwo, witraże i ceramika, 

Krąg Barw - studio malarstwa i rysunku, Zajęcia Kreatywne, Stolarstwo, Warsztaty 

teatralno-aktorskie 
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 Współpraca ze stowarzyszeniami 

Centrum Kultury w Łomiankach jest placówką otwartą na inicjatywy mieszkańców. 

Od lat współpracujemy ze stowarzyszeniami w celu wzbogacenia oferty spędzania 

wolnego czasu przez różne grupy naszej lokalnej społeczności. Jesteśmy zaangażowani 

w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami, w tym 

przez Urząd Gminy, szkoły, przedszkola oraz sołectwa. 2019 roku udostępnialiśmy 

i przygotowywaliśmy nasze sale i pomieszczenia na potrzeby licznych stowarzyszeń 

i mieszkańców Gminy, w tym między innymi: Klub Mam, Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

Jach Klub Łomianki, Stowarzyszenie Dobro Wspólne Łomianki, Polski Związek 

Emerytów i Rencistów, Klub Seniora, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych, Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne – Przyjaciele „Tygryska”, 

Stowarzyszenie Seniorzy Absolwenci Szkoły Podstawowej z Łomianek, Stowarzyszenie 

Między Wisłą a Kampinosem, Urząd Pracy i Urząd Stanu Cywilnego, Fundacja Sukcesu 

Pisanego Szminką, sołectwa i osiedla z terenu gminy Łomianki, placówki szkolne. 

 

 Statystyki 

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku, w różnego typu aktywnościach 

oferowanych przez Centrum Kultury w Łomiankach, wzięło udział 73 146 osób. 

Najliczniejszą grupę, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowili uczestnicy oferty 

cyklicznej Centrum Kultury. Zgodnie z danymi zawartymi na poniższych wykresie, grupa 

ta stanowiła 44 procent wszystkich odbiorców naszej oferty w pierwszym półroczu. 
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Jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne i inne, to procentowy rozkład uczestnictwa 

w poszczególnych kategoriach wygląda następująco: 

 

 

 

Jak widać z przedstawionego wykresu, największym zainteresowaniem cieszyły 

się zajęcia dla dzieci w formie półkolonii i ferii w Centrum Kultury. Tuż za nimi znajdują 

się wydarzenia odbywające się koncerty i recitale. 

Łączna liczba wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, edukacyjną 

i społeczną 2019 roku wyniosła 2 561. Najliczniejszą grupę, bo aż 2 084 (81% całości), 

stanowiły wydarzenia związane z działalnością edukacyjną, czyli oferta zajęć 

cyklicznych. Udostępnianie sali, z liczbą 335 (13%), uplasowało się na drugim miejscu, 

zaś wydarzenia kulturalne, w tym koncerty, spektakle, stand-upy, teatrzyki w ilości 142 

(6%), zajęły ostatnie miejsce, co przedstawia poniższy wykres: 

 

 

Jedną z działalności edukacyjnej Centrum Kultury jest prowadzenie zajęć 

cyklicznych. W 2019 roku w około 30 różnych rodzajach zajęć wzięło udział 32 385 

osób. Do uczestników zaliczamy zarówno te najmłodsze dzieci, jak i młodzież, dorosłych, 

po seniorów. 
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Biblioteka Publiczna w Łomiankach 

 
 Zbiory biblioteki: 

Głównym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie 

zbiorów. W 2019 roku w Bibliotece Publicznej przybyło ogółem: 3755 materiałów 

bibliotecznych w tym 3444 wol. i 311 jednostek zbiorów multimedialnych o łącznej 

wartości  123 396,30 w tym: 

o książki 

 z budżetu biblioteki – 2148 wol.  

 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 724 wol.  

 inny sposób (przekazanie i inne) – 572 wol.  

  
 Czytelnictwo  

W okresie sprawozdawczym biblioteka zarejestrowała 4587 czytelników. Wskaźnik 

czytelników w stosunku do mieszkańców całej gminy wyniósł 19%.  Wykres – liczba 

czytelników z podziałem na wiek, liczba czytelników z podziałem na grupę zawodową 

 

 

 

 
Legenda: M - dzieci i młodzież ucząca się, S – studenci, U - pracownicy umysłowi, P - pracownicy fizyczni, R – rolnicy, 

I - inni, NZ – niezatrudnieni. 
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 W roku sprawozdawczym wypożyczono 83075 pozycji (książek 

i multimediów). Struktura wypożyczeń przedstawia się następująco: 

o 26 % wypożyczeń to książki z zakresu literatury pięknej dla dzieci 

o 45 % wypożyczeń to książki z zakresu literatury dla dorosłych 

o 11 % wypożyczeń to książki z zakresu literatury popularno-naukowej 

o 18 % wypożyczeń to zbiory multimedialne (książki mówione, płyty DVD) 

 
 Czytelnia multimedialna 

Biblioteka w Łomiankach w 2019 udostępniała użytkownikom - 9 stanowisk 

komputerowych z dostępem do Internetu. Ponadto osoby dysponujące własnym 

sprzętem wyposażonym w moduł Wi-Fi, komputerami przenośnymi lub telefonami, 

mieli możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. W 2019 roku 

z czytelni multimedialnej skorzystało 1 784 osoby spędzając przy stanowiskach 

komputerowych łącznie ponad 633 godziny. 

 
 Ilość odwiedzin w bibliotekach 

Na odwiedziny w bibliotece składają się: czytelnicy odwiedzający wypożyczalnie, 

czytelnie, czytelnię multimedialną, odwiedziny dzieci, które w bibliotece bawią się, 

odrabiają lekcje, a także osoby uczestniczące w imprezach kulturalnych organizowanych 

przez bibliotekę. W 2019 roku biblioteki odwiedziło łącznie około 43590 osób. 

 
 Działalność kulturalna, edukacyjna i promocja czytelnictwa 

W 2019 roku zorganizowano 100 wydarzeń, w których udział wzięło ponad 1651 osób.  

Były to m.in.:  

Forma wydarzenia Ilość w 2019 r Liczba uczestników 

Spotkania autorskie 3 150 

Konkursy literackie 2 135 

Lekcje biblioteczne 25 462 

Zajęcia animacyjno-literackie 18 136 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu 

Książki 

10 121 

Wystawy 3 560 

Noc bibliotek 1 42 

Bibliotekarz w przedszkolu 3 bd 

Narodowe czytanie 1 45 
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 Analityka lat 2018 i 2019  

 
L.p. 

 
 

Stan na dzień 
31.12.2019 

Stan na dzień 
31.12.2018 

 
1. 

Liczba placówek bibliotecznych 3 3 

w tym: 
- biblioteki 

1 1 

- filie      2 2 
2. Liczba użytkowników w tym 4656 4691 

                      czytelników 4587 4459 

3. Stan księgozbiorów w wol. 47290 45190 

 
4. 

Stan zbiorów specjalnych w jedn. inw. 3677 3496 

w tym: 
- dokumenty elektroniczne 

0 0 

- materiały audiowizualne 3677 3496 

     w tym książki mówione (audiobooki) 1435 1342 

 Księgozbiór: przybyło wol. 3444 2801 

w tym: 
- z zakupu 

2872 1723 

-  ze środków od organizatora 2148 1147 

-  ze środków Ministerstwa Kultury  
   i Dziedzictwa Narodowego 

724 504 

 -  inne środki  0 72 

 przybyło zbiorów specjalnych. 311 227 

 w tym: 
- z zakupu 

310 138 

5. Łączna liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz i 
udostępnień na miejscu.  

78405 75224 

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

4670 6385 

7. Liczba odwiedzin w bibliotece 43590 52881 
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Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe 
 

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe 
 
Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach wykonuje działania 

związane   m.in.  

 upowszechnianiem kultury, w tym głównie kultury fizycznej, rekreacji na terenie 

Miasta i Gminy Łomianki, poprzez organizacje imprez  sportowo-rekreacyjnych 

własnych i zleconych, 

 świadczeniem usług z zakresu powszechnej kultury fizycznej, sportu, rekreacji 

turystyki, 

 tworzeniem warunków dla rozwoju sportu poprzez rozwój infrastruktury 

sportowej i zakup urządzeń i sprzętu sportowego, 

 zapewnieniem kadry trenersko-instruktorskiej i sędziowskiej do prowadzenia 

zajęć sportowych oraz rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem nauki 

i doskonalenia pływania, 

 współdziałaniem z właściwymi referatami Urzędu Miejskiego w Łomiankach, 

klubami sportowymi , stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi organizacjami 

sportowymi w zakresie wykonywania zadań statutowych ICDS, 

 organizowaniem masowych imprez sportowo-rekreacyjnych,  imprez 

rekreacyjnych i okolicznościowych, 

 organizowaniem nauki pływania,  w tym powszechnej nauki pływania 

dla uczniów z terenu Miasta i Gminy  Łomianki, 

Obiekty zarządzane 
 

ICDS zarządza m.in.  lodowiskiem, parkiem linowym, skateparkiem, a także 

boiskami, z których bezpłatnie mogą skorzystać wszyscy. 

 
 Lodowisko 

Lodowisko kryte przy ICDS cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony 

mieszkańców Łomianek i nie tylko. W 2019 r. ICDS uruchomiło  naukę jazdy na łyżwach, 

która okazała się dobrą decyzją. Wielu rodziców zapisało swoje dzieci na codzienne 

lekcje nauki jazdy.  
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 Park Linowy 

W 2019 r. Projekt pn. "Doposażenie parku linowego przy ul. Łyżwiarskiej w Gminie 

Łomianki" został wybrany do dofinansowania 24 czerwca 2019 r.  ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego WojewództwaMazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy 

Działania "Między Wisłą a Kampinosem". Projekt zakłada montaż atrakcji dla 

najmłodszych mieszkańców gminy. W ramach rozbudowy parku (rozszerzenia jego 

funkcjonalności) planowana jest budowa 10 przeszkód dla najmłodszych w ramach 

modułowego parku linowego, zawieszonych na wys. do 50 cm oraz Koła młyńskiego 

(„chomika”) napędzanego siłą grawitacji. W jednym czasie z nowych elementów parku 

będzie mogło korzystać nawet 40 osób. W 2019 r. z parku linowego skorzystało 4943 

osoby.  

 
 Basen 

Z pływalni w 2019 roku skorzystało 75 140 os. plus bezpłatnie korzystające grupy 

uczniów/uczennic ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Łomianki. Zainteresowanie 

pływalnią wzrasta ze względu na dobrą jakość wody 

Wydarzenia w ICDS 
 

W ramach działań z zakresu sportu Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe 

w Łomiankach w 2019 r. było współorganizatorem w zakresie  w następujących 

wydarzeń: 

LP. Nazwa imprezy Termin Miejsce   Organizator   
Współorganizator

/Partner 

1 
I Turniej piłkarski 

KS Łomianki 
5 stycznia Hala ICDS KS Łomianki ICDS 

2 
Targi wędkarskie 
„Evolution 2019” 

12-13 
stycznia Hala ICDS GROMBIK Team ICDS 

3 II Turniej piłkarski 
KS Łomianki 

19 stycznia Hala ICDS KS Łomianki ICDS 

4 
III Turniej piłkarski 

KS Łomianki 
27 stycznia Hala ICDS KS Łomianki ICDS 

5 
IV Turniej piłkarski 

KS Łomianki 
17 lutego Hala ICDS KS Łomianki ICDS 

6 
XIII Grand Prix Łomianek  

w pływaniu - II etap 
styl grzbietowy 

2 marca 
Pływalnia 

ICDS 
UKS V Łomianki UM + ICDS 

7 
Turniej judo 

„Nastula Cup” 
9 – 10 marca Hala ICDS Nastula Club UM + ICDS 

8 
XIII Grand Prix Łomianek  

w pływaniu - III etap 
styl klasyczny 

30 marca 
Pływalnia 

ICDS 
UKS V Łomianki UM + ICDS 
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LP. Nazwa imprezy Termin Miejsce   Organizator   
Współorganizator

/Partner 

9 Turniej siatkówki 
„Osa Łomianki” 

18 maja Hala ICDS Action Group UM + ICDS 

10 Zawody w nurkowaniu 
„Mazovia Mini Comp” 

18 maja Pływalnia 
ICDS 

Freediving 
Poland 

ICDS 

11 Turniej koszykówki  
3x3 kobiet - U18 

24 – 26 maja Hala ICDS SMS PZKosz UM + ICDS 

12 V Bieg Łomianek 26 maja 
Boisko  

i teren przy 
ICDS 

Urząd Miejski w 
Łomiankach ICDS 

13 
XIII Grand Prix Łomianek  

w pływaniu - Finał 
25 maja 

Pływalnia 
ICDS 

UKS V Łomianki UM + ICDS 

14 
Alternatywne lekcje w-f z 
Moniką Pyrek „Kinder+ 

Sport” 
27 – 28 maja Hala ICDS 

Fundacja  
Moniki Pyrek UM + ICDS 

15 Piknik Rodzinny 2 czerwca 
Boisko  

i teren przy 
ICDS 

Urząd Miejski w 
Łomiankach 

ICDS 

16 Mistrzostwa Świata NAC  
w kulturystyce 

8 – 9 
czerwca 

Hala ICDS NAC Polska UM + ICDS 

17 
Łomianki Cup  

– turniej piłkarski 
30 sierpnia 

Stadion  
ul. Wiślana 

KS Łomianki ICDS 

18 
Festiwal Piłki Ręcznej 

„Fit Camp” 
7 września Hala SP 2 Fit Camp UM + ICDS 

19 
Międzywojewódzkie 

mistrzostwa młodzików w 
gimnastyce artystycznej 

28 września Hala SP 2 IKS Łomianki UM + ICDS 

20 
Mistrzostwa Polski w tańcu 

na wózkach 
5 - 6 

października 
Hala ICDS Swing-Duet ICDS 

21 Koncert Chopinowski 
17 

października 
Aula ICDS 

Fundacja Kultury 
i Edukacji 

UM + ICDS 

22 
Gala Boksu 

„Tymex Boxing Night 10” 
19 

października 
Hala ICDS 

Tymex Boxing 
Promotion 

UM + ICDS 

23 Bazar zabawek używanych 24 listopada Hala ICDS 
Pracownia 
Łomianki 

ICDS 

24 Wystawa kotów rasowych 
30 listopada 

1 grudnia 
Hala ICDS 

Elitarny Klub 
Kota Rasowego 

UM + ICDS 

25 Mikołajki na lodowisku ICDS 8 grudnia 
Lodowisko 

ICDS 
Urząd Miejski w 

Łomiankach 
ICDS 

26 
XIV Grand Prix Łomianek  

w pływaniu - I etap 
styl dowolny 

14 grudnia 
Pływalnia 

ICDS 
UKS V Łomianki UM + ICDS 

27 
Turniej siatkówki 

„Osa Łomianki” 
15 grudnia Hala ICDS Action Group UM + ICDS 
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Oprócz w/w imprez, w auli ICDS organizowane są liczne wydarzenia kulturalne 

i edukacyjne (we współpracy z Centrum Kultury w Łomiankach, Szkołą Podstawową 

nr 3, Fundacją Kultury i Edukacji i innymi podmiotami). 

 

Zieleń gminna i zadrzewienia 

 

 Wycinka drzew 

Regulujące akty: 
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 

55 t.j.) 
 

 2019 
Ilość złożonych wniosków oraz zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew (razem łącznie)  373 
Ilość wydanych decyzji zezwalających na wycinkę drzew/a 38 
Ilość wydanych zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 21 
Ilość wydanych postanowień o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia o zamiarze 
usunięcia drzew 

2 

Ilość wydanych decyzji o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania 
zezwolenia na usunięcie drzew 

2 

 

 Utrzymanie zieleni (umowy na wykonanie następujących zadań): 

o Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych 

i działek gminnych; utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy 

Łomianki – podpisano umowę RZP.272.05.2019 cz. I z dnia 13.05.2019 r., 

z firmą Zakład Utrzymania i Urządzania Zieleni „NATURA” z siedzibą 

w Warszawie (04-045) przy ul. Żymirskiego 1 lok. 41 na kwotę 178.941,46 zł 

brutto. W ramach umowy wykoszono 769.653 m2 trawników; nawożono 

35.543 m2 trawników; wygrabiono 131.129 m2 trawników; odnowiono 

(renowacja) 550 m2 trawników; utrzymywano zieleń przy miejscach pamięci 

narodowej. 

o Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylinami 

przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum Kultury, 

Biblioteki Publicznej, utrzymanie rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz 

utrzymanie donic kwietnikowych zawieszanych na słupach oświetlenia 

ulicznego – podpisano umowę RZP.272.05.2019 cz. II z dnia 13.05.2019 r., 

z firmą Zakład Utrzymania i Urządzania Zieleni „NATURA” z siedzibą 

w Warszawie (04-045) przy ul. Żymirskiego 1 lok. 41 na kwotę 128.817,00 zł 

brutto. W ramach umowy wykonywane były prace związane ze stałą 
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pielęgnacją 225 m2 rabat kwiatów jednorocznych; pielęgnacją 4500 m2 

terenów obsadzonych krzewami i bylinami; posadzono łącznie 7600 szt. 

roślin jednorocznych; wykonano obsadzenia 30 szt. donic kwietnikowych 

zawieszonych na  słupy oświetlenia ulicznego wraz z pielęgnacją. 

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

pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz 

sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki – podpisano umowę 

RZP.272.05.2019 cz. III z dnia 13.05.2019 r.,  z firmą DANTOM Tomasz Jasik 

 z siedzibą w Warszawie przy ul. Legendy 8/3, na kwotę 156.930,48 zł brutto. 

W ramach umowy wykonano zabiegi pielęgnacyjne 602 szt. drzew w pasach 

drogowych i na działkach gminnych; usunięto 31 szt. drzew; wycięto 3530 

m2zakrzaczeń; uprzątnięto 67 m3 gałęzi; wykonano nasadzenia 30 szt. 

drzew; podlewano łącznie 2348 szt. drzew w okresie suszy. 

o Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenie Parku 

Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach – podpisano umowę 

z firmą Zakład Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kozielskiej 4 

lok. 38, na kwotę 191.945,90 zł brutto. W ramach umowy wykonywane były 

prace pielęgnacyjne: nawożenie i koszenie trawników na powierzchni 

21.851,00 m2, pielęgnacja krzewów rosnących na powierzchni 1920 m2; 

pielęgnacja bylin i traw ozdobnych rosnących na powierzchni 2295 m2; 

wygrabienie liści na powierzchni 21.851,00 m2; pielęgnacja 102 szt. młodych 

posadzonych drzew; pielęgnacja 160 m2 wysokich żywopłotów; pielęgnacja 

148 szt. wysokich krzewów soliterowych. 

o Nasadzenia 86 drzew (klon zwyczajny – Acerplatanoidesodmiana Royal Red) 

na działce nr ew. 1/3 obręb 0024 (ul. Zachodnia) na terenie gminy Łomianki – 

podpisano umowę z firmą P.K. EKO-TRANS – Odpady Sp. z o.o.Sp. k. z siedzibą 

przy ul. Płochocińskiej 23, 03-044 Warszawa, na kwotę 105.840,00 zł brutto. 

W ramach umowy posadzono 86 szt. drzew z obowiązkiem 3 letniej ich 

pielęgnacji przez Wykonawcę. Zabiegi pielęgnacyjne po posadzeniu obejmują: 

odchwaszczanie mis, poprawianie mis wokół drzew, uzupełnianie kory  

w misach, usuwanie odrostów korzeniowych, konserwacja podpór – wymiana 

uszkodzonych elementów podpór i wiązań, podlewanie drzew – w dawce 30-

40 l wody/ 1 szt. w godzinach wieczornych lub wczesno porannych – 
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z częstotliwością dostosowaną do warunków atmosferycznych. W okresach 

suszy podlewanie w odstępach co 2 dni. 

 

Cmentarz komunalny 

 
Dla zapewnienia czystości i porządku na terenie cmentarza komunalnego 

zlokalizowanego z Kiełpinie przy ul. Cienistej oraz cmentarza wojennego 

zlokalizowanego w Kiełpinie przy  ul. Rolniczej podpisano dwie umowy z firmą NATURA 

Dariusz Czarnacki z siedzibą w Warszawie przy ul. Żymierskiego 1 lok. 41 – umowa 

RG.7045.6.2018 z dn. 28.12.2018r. oraz umowa WOŚ.7045.1.3.2019 z dn. 30.07.2019r. 

Łączne wynagrodzenie za cały okres realizacji powyższych umów wyniósł 58 320 zł. 

W roku 2019 kopaniem i murowaniem grobów na cmentarzu komunalnym 

zajmowały się dwie firmy: od 27.06.2018 r. Zakład Pogrzebowy Hades z siedzibą 

w Łomiankach przy ul. Sierakowskiej 5 – umowa RG.7045.3.2018 oraz Zakład 

Kamieniarski Dominik Burcicki z siedzibą w Dziekanowie Leśnym przy ul. Norwida 4 – 

umowa WOŚ.7045.1.4.2019 z dn. 03.09.2019r. Ponadto w roku 2019 dokonano 

pochówku 117 osób i sprzedano 18 grobów za życia. Podjęto również czynności 

zmierzające do uporządkowania terenu cmentarza komunalnego w Kiełpinie przy 

ul. Cienistej. Wobec powyższego w dn. 29.11.2019r. podpisano w firmą LINE DESIGN 

Małgorzata Chamera – Węska z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 

14a/5 umowę na opracowanie koncepcji zagospodarowania cmentarza.  

 

W ramach umowy WOŚ.7045.1.7.2019 wykonano m. in.  

 inwentaryzację geodezyjną terenu wraz z inwentaryzacją istniejących elementów 

zagospodarowania (lokalizacja poszczególnych elementów istniejącego 

zagospodarowania, kwatery, groby, ścieżki, linia ogrodzenia, instalacja 

podziemna, słupy oświetleniowe itp.); 

 inwentaryzację dendrologiczną;  

 trzy wstępne projekty koncepcyjne, na podstawie których opracowany zostanie 

przez Wykonawcę ostateczny projekt koncepcyjny, uwzględniający wytyczne 

i uwagi Zamawiającego w zakresie tematycznym: 
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o rozplanowanie kwater grzebalnych z podziałem na groby pojedyncze, 

podwójne, poczwórne, kolumbaria oraz Aleję Zasłużonych, 

o bramy oraz wjazdy na teren cmentarza, 

o ukształtowanie terenu, 

o nowe ogrodzenie, 

o układ parkingów, 

o układ dróg oraz ich nawierzchni, 

o punkt centralny, 

o kompozycja zieleni, 

o oświetlenie cmentarza, 

o system informacji (znaczniki kwater), 

o ujęcia wody oraz miejsca śmietnikowe, 

o lokalizacja zaplecza gospodarczego (pojemniki na śmieci, WC). 

Koncepcja została przekazana do zaopiniowania Komisji Technicznej Rady Miejskiej. 

W czerwcu 2019 r. również na ręce Komisji Technicznej Rady Miejskiej złożony został 

projekt nowego regulaminu cmentarza komunalnego. 

 

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa 
i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego 

 
Gmina zajmuje obszar o powierzchni 38,83 km2, w tym 8,4 km2 miasto Łomianki, 

zamieszkiwana jest przez 26058 mieszkańców, co daje gęstość zaludnienia 666 

osób/km2. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii związane jest z przebiegającą przez 

teren Gminy przesyłową infrastrukturą techniczną o znaczeniu ponadlokalnym (sieci 

energetyczne 400, 200 i 110 kV, gazociąg wysokiego ciśnienia i ropociąg). Poważne 

awarie mogą wystąpić w sytuacji uszkodzenia kabli lub rur przesyłowych. Ryzykiem 

poważnej awarii obciążony jest także transport substancji niebezpiecznych drogą 

krajową nr 7. Gmina jest w  znikomym stopniu rolnicza. Ogółem w całej gminie jest ok. 

300 gospodarstw rolnych. Liczba podmiotów zatrudnionych w sektorze rolnym 

stanowiła 6% wszystkich podmiotów zarejestrowanych na terenie gminy Łomianki.  
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 Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa 

Zagrożenie pożarowe ze względu na znikomy udział zabudowy drewnianej jest 

niewielkie. Pożarem zagrożone są odłogowane grunty Doliny Łomiankowskiej gdzie 

wiosną wypalane są chwasty. Przy długotrwałych suszach pożarem zagrożone są 

rozległe tereny leśne KPN jako wynik wypalania traw oraz braku zachowania należytej 

ostrożności przez turystów licznie odwiedzających park narodowy. W granicach gminy 

Łomianki znajduje się północno-wschodnia część Kampinoskiego Parku Narodowego 

o powierzchni ok. 558 ha, natomiast zasięg jego otuliny obejmuje gminę w całości. 

Zagrożenie powodziowe dotyczy ok. połowy obszaru gminy ale szczególne 

zagrożenie powodziowe występuje wyłącznie na obszarze ograniczonym wałem 

przeciwpowodziowym. Rozwój infrastruktury wodociągowej bezpośrednio przekłada 

się na wzrost ilości hydrantów na terenie gminy. Dzięki temu, że prawie cała gmina 

pokryta jest sprawną i wydajną siecią wodociągową, problem zaopatrzenia wodnego 

został prawie całkowicie zlikwidowany.  Problem z zaopatrzeniem wodnym występuje 

tylko na obszarze międzywala Wisły oraz na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Jednak pożary występujące na tych terenach zdarzają się sporadycznie a z każdym 

rokiem ich liczba spada. Nowoczesne techniki i urządzenia gaśnicze pozwalają ugasić 

nawet rozległe pożary minimalizując ilość zużytej wody. Wraz ze wzrostem zabudowy 

mieszkalnej, głównie na terenie sołectwa Łomianki Dolne zmniejsza się ilość nieużytków 

rolnych, które stają się celem umyślnych podpaleń. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym 

gminy, znacznie zmieniły się zagrożenia, do których zwalczania skutków dysponowane 

są jednostki ochrony przeciwpożarowej. W latach ubiegłych były to głównie pożary 

wspomnianych nieużytków i traw. Ze względu na trudno dostępny teren oraz brak sieci 

hydrantowej niezbędne było wykorzystanie samochodów terenowych z dużą ilością 

wody. Dziś takie zdarzenia to niewielki odsetek wszystkich.  

Pożary (wszystkie - budynki mieszkalne, środki transportu oraz nieużytki) to ok 

30% wszystkich interwencji pozostałe tzw. zdarzenia miejscowe (wypadki, powalone 

drzewa, zalane piwnice) stanowią ponad 60% interwencji. Obecnie strażacy to wysoko 

wykwalifikowana służba ratownicza, obsługująca szerokie spektrum zdarzeń 

drogowych, atmosferycznych, ratownictwo wodne, wysokościowe, chemiczne, 

ekologiczne oraz pomoc humanitarną. W takiej sytuacji, należy zmienić także priorytety 

wyposażenia służb w sprzęt, środki ochrony i inne wyposażenie. Wraz ze wzrostem 

utwardzonych dróg dojazdowych, wydajną siecią wodociągową, gęstą zabudową 
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z wąskimi uliczkami samochody terenowe z dużą ilością wody przestają być potrzebne. 

Dużo efektywniejszym rozwiązaniem są samochody na podwoziu miejskim. Ze względu 

na ich gabaryty, szybciej i sprawniej nie tylko się nimi dojeżdża na miejsce interwencji 

ale również bezpieczniej wsiada i wysiada oraz wyciąga sprzęt ratowniczy. Taki 

samochód ma również mniejszą ilość wody co skutkuję większymi możliwościami 

wyposażenia w inny sprzęt ratowniczy. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
 

Na terenie Gminy działają dwie Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) z siedzibą 

w Łomiankach i Dziekanowie Polskim.  

 

 Stan osobowy OSP i wyszkolenie strażaków przedstawia się następująco: 

o OSP Łomianki - 37 członków zwyczajnych, 4 honorowych, 6 wspierających.  

o Młodzieżowa drużyna pożarnicza 10 osób. 

o OSP Dziekanów Polski – 23 członków zwyczajnych. 

o Młodzieżowa drużyna pożarnicza 6 osób. 

 

 Wyszkolenie strażaków ochotników prezentuje poniższe zestawienie. 

Lp. Wyszczególnienie OSP Łomianki OSP Dziekanów 
Polski 

1. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych 11 8 
2. Ratownictwo techniczne 32 16 
3. Szkolenie dowódcy 10 4 
4. Szkolenie naczelników 6 1 
5. Szkolenie kierowców konserwatorów 7 5 
6. Współdziałanie ze śmigłowcami LPR 11 8 
7. Operatorzy drabin 3 3 
8. Uprawnienia ratownika 16 11 
9. Sternicy motorowodni 4 3 
10. Uprawnienia UTD 7 0 

 

Ponadto Strażacy  OSP w Łomiankach wzięli udział w warsztatach szkoleniowych MP-

01. Jednostka zorganizowała szkolenie z użycia termowizji w działaniach ratowniczych 

w którym uczestniczyli jej członkowie oraz strażacy z powiatu warszawskiego 

zachodniego i województwa mazowieckiego. 
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 Członkowie ochotniczych straży pożarnych prowadzili działalność prewencyjną 

i społeczną poprzez: 

o organizację Dni Otwartych, 

o udział w ok. 40 pogadankach w przedszkolach i szkołach rocznie, 

o praktyczne sprawdzenia ewakuacji w obiektach użyteczności publicznej, 

o udział w piknikach, festynach i innych wydarzeniach społecznych, 

o udział w uroczystościach patriotycznych, 

o wsparcie innych instytucji w organizacji przedsięwzięć. 

 

 Liczba interwencji OSP w 2019 roku przedstawia poniższa tabela. 

OSP  Pożary 
Miejscowe 
Zagrożenia 

Alarmy fałszywe Razem 

Łomianki  80 173 29 282 

Dziekanów Polski 30 53 9 92 

Razem w 2019 r. 110 226 38 374 

 

 Uwzględniając powyższe statystyki, OSP w Łomiankach interweniowało średnio 

0,77 razy dziennie, natomiast OSP w Dziekanowie Polskim 0,25.  

Należy podkreślić, że bardzo duża liczba interwencji OSP Łomianki uplasowała tę 

jednostkę na szóstym miejscu najczęściej interweniujących jednostek OSP 

w województwie mazowieckim oraz w pierwszej piętnastce w skali kraju.  

Najwięcej interwencji ma miejsce w marcu oraz kwietniu - wynika to, że w tym okresie 

odnotowuje się dużą liczbę pożarów traw oraz nieużytków. Podwyższona ilość 

wyjazdów do miejscowych zagrożeń ma miejsce w czerwcu co wynika z dużej ilości 

nawałnic w tym miesiącu na przestrzeni ostatnich lat.   

 

 Wyposażenie jednostek OSP 

W 2019 zakupiono dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach samochód 

Volkswagen Amarok Trendline 3.0 V6 TDI 4x4. Koszt zakupu wynosił 147 499,14 zł.  

Natomiast dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim zakupiono 

średni samochód ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Renault Range D. Koszt zakupu 

ok. 860 000 zł. Jest to samochód pierwszego wyjazdu, zabiera 3000 l wody oraz 300 l 

piany. Załoga 6 osobowa. Ponadto dokonano zakupów innego sprzętu i wyposażenia dla 

OSP na kwotę ponad 100 tys. zł., ok. 80 000 z budżetu urzędu i ponad 20 000 

z budżetów sołeckich. Wyposażono OSP Łomianki m.in. w trójnóg ratowniczy, kamerę 
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termowizyjną, lancę kominową. Obydwie OSP doposażono w hełmy, buty i ubrania 

specjalistyczne. Uporządkowano  gospodarowanie sprzętem nieperspektywicznym 

i niesprawnym będącym na ewidencji OSP w Łomiankach.  

Straż Miejska w Łomiankach 
 
 Ochrona porządku publicznego 
 

W roku 2019 Straż Miejska w Łomiankach liczyła 19 osób, w tym 14 

umundurowanych strażników oraz 5 pracowników cywilnych zajmujących się obsługą 

monitoringu miejskiego (stan na 31.12.2019 r.) 

 Strażnicy miejscy w roku 2019 przeprowadzili łącznie 6908 interwencji oraz 1202 

kontrole.  

 

Liczba zgłoszeń w poszczególnych kategoriach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ruch drogowy 

1110 

 
Bezpieczeństwo 

i porządek 
publiczny 

634 

 
Zwierzęta 

521 

 
Komunalne  

i ochrona 
środowiska 

570 
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 Działalność w zakresie ochrony środowiska 

Do działań podejmowanych przez strażników w zakresie ochrony środowiska należy 

zaliczyć: 

o działalność na rzecz zwierząt, 

o działalność na rzecz poprawy stanu powietrza, 

o usuwanie wraków z przestrzeni publicznej.  

 
W roku 2019 strażnicy wyjeżdżali 521 razy do potrzebujących pomocy zwierząt. 

Większość interwencji była podejmowana wobec błąkających się, zagubionych psów. 

Strażnicy udzielali również pomocy zwierzętom dziko żyjącym takim jak bociany czy 

bobry. W 2019 roku został zakupiony specjalistyczny sprzęt w postaci transporterów, 

chwytaków, pętli, siatki oraz rękawic ochronnych, który znacznie ułatwia strażnikom 

profesjonalne działanie. 

Troska o świeże powietrze jest jednym z priorytetowych działań Straży Miejskiej. 

Funkcjonariusze reagują na każde podejrzenie spalania odpadów zgłoszone przez 

mieszkańców a także podejmują interwencje własne w tym zakresie. W roku 2019 

przeprowadzono 441 kontrole dotyczycące spalania odpadów. Za spalanie substancji 

niedozwolonych funkcjonariusze wystawili 23 mandaty, na kwotę: 4.700 zł. 

W 2019 roku w trybie art.50a ustawy Prawo o ruchu drogowym usunięto 

4 wraki, które nie tylko zajmują miejsca parkingowe oraz zaburzają estetykę miasta ale 

również stanowią zagrożenie dla środowiska. Procedury usuwania pojazdów 

nieużytkowanych z przestrzeni publicznej są czasochłonne i skomplikowane. 

Pomimo tego są one jednym z priorytetów Straży Miejskiej. 

 

  Bezpieczeństwo w ruchu drogowym  
 

Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest jednym  

z priorytetowych działań straży miejskiej. Funkcjonariusze podejmują interwencje na 

drogach publicznych, strefach ruchu oraz strefach zamieszkania w oparciu o Ustawę 

Prawo o ruchu drogowym. W roku 2019 strażnicy podjęli 1110 interwencji w zakresie 

ruchu drogowego. 
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Najwięcej zgłoszeń dotyczyło: 

o niezastosowania się do znaku drogowego B-36 „zakaz zatrzymywania się” 

– 275, 

o naruszenia warunków zatrzymania lub postoju na chodniku i zakazu 

zatrzymania się na drodze dla rowerów – 274. 

 

 Działania podejmowane wobec osób nietrzeźwych 
 

Strażnicy w roku 2019 przyjęli lub podjęli łącznie 191 interwencji związanych 

z osobami nietrzeźwymi. W 55 przypadkach wykonywali czynności związane 

z doprowadzeniem do miejsca pobytu, zamieszkania lub Policyjnego Pomieszczenia 

dla Osób Zatrzymanych.  

 

 Zabezpieczenia miejsc, imprez i zgromadzeń publicznych 
 

Działalność Straży Miejskiej to także uczestnictwo w zabezpieczeniach miejsc, 

imprez o charakterze kulturalnym, sportowym oraz uroczystościach kościelnych. 

Zadanie strażników w głównej mierze polega na zapewnieniu porządku 

i bezpieczeństwa mieszkańcom biorącym udział w wydarzeniach.  
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 Działania profilaktyczne 

Działania profilaktyczne realizowane przez straż miejską wynikają z Ustawy 

o strażach gminnych, ich głównym celem jest promocja pozytywnych wzorców 

zachowań oraz przekazanie podstaw obowiązującego prawa dzieciom z miejscowych 

przeszkoli oraz szkół podstawowych. Zajęcia profilaktyczne, które realizują strażnicy, są 

dostosowane do poziomu słuchaczy oraz do potrzeb pedagogów. Podstawą doboru 

treści i metodyki poszczególnych programów jest przede wszystkim wiek odbiorców, 

poziom wiedzy oraz stopień ich rozwoju poznawczego. Zajęcia realizowane są zarówno 

w przedszkolach jak i w klasach wczesnoszkolnych szkół podstawowych. Zajęcia 

poruszają następującą tematykę: 

o „Strażnik przyrody, smog straszny jak smok”, 

o „Las i zwierzęta leśne”, 

o „Ruch drogowy”, 

o „Zachowanie i bezpieczeństwo w kontakcie z osobami nieznajomymi”, 

o „Bezpieczne korzystanie z telefonu, Internetu”, 

o „Bezpieczna zima, bezpieczne ferie zimowe”, 

o „Bezpieczne wakacje”, 

o „Bezpieczeństwo w szkole i na boisku szkolnym”. 

 

W roku 2019 odwiedziliśmy 13 placówek oświatowych w których 

przeprowadziliśmy 72 lekcje. Ponadto strażnicy miejscy w trakcie trwania całego roku 

szkolnego, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-8:10, aby zapewnić bezpieczną 

drogę do szkoły zabezpieczają przejścia dla pieszych zlokalizowane w okolicy szkół 

i przedszkoli. Straż Miejska, co roku bierze udział w „Dniu Dziecka” organizowanym 

przez Urząd Miejski w Łomiankach, oraz w piknikach organizowanych przez szkoły 

podstawowe, rady osiedla i rady rodziców. W trakcie zabawy dzieci otrzymują zestaw 

odblasków oraz wybraną przez siebie kolorowankę dotyczącą szeroko pojętego 

bezpieczeństwa. Każdy chętny ma możliwość obejrzenia radiowozu straży miejskiej 

oraz atrybutów funkcjonariusza – tonfy, kajdanek. 

 

Strażnicy wzięli również udział w akcji przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci 

i młodzieży. Jej celem było uświadomienie problemu przemocy, ale też edukacja 
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w zakresie niesienia pomocy potrzebującym. Łomianki brały w tym roku czynny udział 

w „Kampanii 19 dni”, w ramach której odbył się szereg spotkań, konsultacji i pogadanek 

z dziećmi i młodzieżą. 

Na wniosek szkoły Straż Miejska organizuje miasteczko ruchu drogowego, które 

wykorzystywane jest przez nauczycieli do przeprowadzenia egzaminu na kartę 

rowerową.  

 

 W roku 2019 po raz pierwszy zorganizowaliśmy następujące wydarzenia: 

o „Mikołajki ze Strażą Miejską”, 

o „Podziel się odblaskiem”, 

o „Międzynarodowy dzień zwierząt”, 

o Zajęcia dla rodziców „. „Co rodzice powinni wiedzieć o dopalaczach” 

zorganizowane przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

o Zajęcia „Bezpieczny senior” zorganizowane wspólnie z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, 

o Zajęcia z samoobrony dla kobiet „Twoja siła w Twoich rękach”, 

o Spotkania z sołtysami, 

o Dodatkowo na rzecz poprawy kontaktu mieszkańców ze Strażnikami 

Miejskimi uruchomiono bezpłatny numer alarmowy 986 oraz bezpośrednie 

miejsce obsługi interesanta. 

Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba 
1 Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół - 
2 Pojazdy usunięte z drogi, w tym: 

 
 

a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym 
 

4 

b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym 
 

- 
- pojazdy usunięte z drogi - 

- zastosowanie procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a 10 
3 Pojazdy odnalezione 

 
- 

4 Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 
 

55 

5 Ujawnione przestępstwa 
 

3 
6 Osoby ujęte i przekazane Policji 

 
12 

7 Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo 
miejsca zagrożonego takim zdarzeniem 
 

9 
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Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba 
8 Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej 

 
- 

9 Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na 
potrzeby gminy 
 

162 

10 Kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby 
 

- 

11 Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:  
a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju 129 

b) zagrożeń w ruchu drogowym 101 
c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami 466 

d) zagrożeń życia i zdrowia 25 

e) zagrożeń pożarowych (katastrofy) 6 

f)  awarii technicznych 413 

g) zwierząt 492 

Pozostałe zgłoszenia: 
 

1468 
12 W ciągu roku wpłynęła jedna skarga i została uznana za bezzasadną 

 
1 

 
 

Współpraca straży gminnych (miejskich) z Policją 
Lp. Rodzaj współpracy Krótka informacja dotycząca współpracy 

1. 
Patrole mieszane 
– liczba wspólnych patroli w ciągu roku 

 
- 
 
 

2. 
Szkolenia 
- liczba i rodzaj szkoleń - 

3. 
Akcje prewencyjne 
- liczba zaangażowanych strażników 
i liczba akcji 

- Zabezpieczenie łącznie 18 wydarzeń  typu: festyny, msze, 
msze polowe, mecze, uroczystości, 
- „Bezpieczna droga do szkoły” 

4. Inne wspólne inicjatywy - 

 
Wypadki strażników w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych Liczba 

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym - 

Wypadki, wskutek których nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu - 

Wypadki, wskutek których nastąpił czasowy uszczerbek na zdrowiu - 

Czynna napaść na strażnika gminnego (miejskiego) 1 

OGÓŁEM 1 
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Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych 

 
Przedmiotem działania ICDS jest m.in. 

 zarządzanie:  

o obiektem Integracyjnego Centrum  Dydaktyczno  Sportowego w Łomiankach 

przy ul. Staszica 2 (częścią dydaktyczną i sportową), przynależnymi mu 

infrastrukturą i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi oraz terenem 

przyległym, 

o zespołem Boisk Orlik przy  ul. Warszawska  73, 

o zespołem Boisk Orlik przy  ul. Wiślana 69, 

o obiektem Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym przy 

ul. M. Konopnickiej 65 oraz przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami 

oraz terenem przyległym, 

o obiektem Przedszkola Samorządowego w Łomiankach przy ul. Szpitalna 1 

oraz przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami oraz terenem 

przyległym, 

o obiektem  Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie Leśnej przy ul. Kolejowa 

51 oraz przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami oraz terenem 

przyległym, 

o obiektem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym 

przy ul. Akinsa 6 (częścią dydaktyczną i sportową), przynależnymi mu 

infrastrukturą  i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi oraz terenem 

przyległym, 

o obiektem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy 

ul. Warszawskiej 73  (częścią dydaktyczną i sportową), przynależnymi mu 

infrastrukturą i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi oraz terenem 

przyległym, 

o obiektem Szkoły Podstawowej im. Por. A. Pilcha ps Góra Dolina 

w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolnicza 435 (częścią dydaktyczną 

i sportową),przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami sportowymi 

rekreacyjnymi  oraz terenem przyległym, 
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o obiektem Szkoły Podstawowej im. J.R. Kobendzów w Sadowej 

przy ul. Strzelecka 35 oraz  przynależnymi mu infrastrukturą i urządzeniami 

oraz terenem przyległym, 

o obiektem Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach oraz przynależnymi mu 

infrastrukturą  i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi oraz terenem 

przyległym, 

o pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej znajdującym się w Łomiankach, 

przy ulicy Wiślanej, na działkach o numerach ewidencyjnych 770 i 289, obręb 

0010, 

o obiektem Przedszkola Samorządowego Nr 2  w Dziekanowie Leśnym, 

przy ul. Akinsa 8 oraz przynależnymi mu infrastrukturą  i urządzeniami oraz 

terenem przyległym, 

o obiektem Parku linowego znajdującego przy ul. Łyżwiarskiej i Pionierów 

na działkach ewidencyjnych nr  364 i 347 oraz przynależnymi mu 

infrastrukturą i urządzeniami oraz terenem przyległym. 

 

W 2019 r. dokonano konserwacji nawierzchni boisk, konserwacji podłogi drewnianej 

na hali i remont dachu w ICDS. W zarządzanych budynkach szkół i przedszkoli, 

wykonywano bieżące naprawy. 

 

 Najem 

W 2019 roku pomieszczenia ICDS wynajmowane były przez 17 najemców na okres 

długoterminowy i przez 29 na okres krótkoterminowy. W szkołach pomieszczenia 

wynajmowane były przez 35 najemców. Dochody z najmu obejmowały m. in.: wynajem 

powierzchni  na stołówkę, boks, salon fryzjerski, bank, biura, sklepik, sala treningowa, 

korytarze, pomieszczenia fitness, pomieszczenia na liceum, sala konferencyjna, hala 

sportowa, aula, tory na pływalni, a także pomieszczenia w szkołach takie jak sale 

lekcyjne i sale do ćwiczeń.  

Jednym z najemców ICDS jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego  PZKosz, która rywalizuje 

w 1 lidze kobiet, a także UKS V Łomianki, którzy zdobyli medalem.in. w: Zimowych 

Mistrzostwach Polski 15 latków - 1 medal, (dodatkowo wysokie miejsca: 4 i 8 miejsce), 

a także  medale w zawodach: GP Łomianek w Pływaniu, cykl zawodów OMDO.  
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 Zakupy i wydatki inwestycyjne 

W ramach zakupów i wydatków inwestycyjnych ICDS w 2019 r. zakupiło drugi 

samochód niezbędny do prac związanych z jednostkami obsługiwanymi tj. szkołami, 

przedszkolami. Został zakupiony także odkurzacz basenowy oraz serwer 

z oprogramowaniem.  

 

W ramach wydatków inwestycyjnych w ICDS w 2019 r.  wykonano: 

o wentylację i klimatyzację korytarzy szkolnych w SP3,  

o adaptację powierzchni na II piętrze korytarza z przeznaczeniem 

na pomieszczenia biurowe, 

o wybudowano na łączniku ICDS pomieszczenia biurowe dla Wydziału Edukacji, 

o wybudowano na łączniku ICDS pomieszczenia na potrzeby najmu, 

o zmieniono układ komunikacyjny dróg wewnątrz terenu ICDS-u, 

o adoptowano pomieszczenia na świetlicę dla dzieci, 

o rozbudowano sieć internetową w pomieszczeniach dydaktycznych budynku. 

 

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków 
do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów 
pobudzania aktywności obywatelskiej 

 
Osiedla i sołectwa 
 

W Gminie Łomianki funkcjonują 23 jednostki pomocnicze: 14 osiedli i 9 sołectw. 

W uchwale Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019 Nr IV/ 20/ 2018 roku 

z dnia 27 grudnia 2018 roku określono limit wydatków samorządów poszczególnych 

osiedli na rok 2019. Uchwalenie planu finansowego Osiedla należało do wyłącznej 

właściwości Ogólnego Zebrania Mieszkańców każdego z osiedli. Dwanaście z pośród 

czternastu osiedli odbyły w 2019 r. zebrania mieszkańców, podczas których podjęły 

uchwały w sprawie szczegółowego planu rzeczowo-finansowego wydatków na 2019 

rok. Osiedla przeznaczyły środki m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup tablic 

informacyjnych, dotację celową dla OPS, organizację spotkań integracyjnych 

dla mieszkańców. Wysokość wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację 

przedsięwzięć zaplanowanych przez samorządy osiedli wyniosła 45 851,27 zł. 
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W uchwale Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019 Nr IV/ 20/ 2018 roku 

z dnia 27 grudnia 2018 roku dla czterech z dziewięciu sołectw (Sadowa, Dziekanów 

Nowy, Dziekanów Polski, Dziekanów Leśny) został określony plan wydatków 

na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019. Środki 

zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano m.in. na doposażenie OSP 

w Dziekanowie Polskim, iluminacje świąteczne, dotacje celowe dla Centrum Kultury 

na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych, organizację dożynek. 

Wysokość wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację przedsięwzięć 

zaplanowanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosła 187 550,63 zł. 

Wszystkie sołectwa Gminy Łomianki we wrześniu 2019 r. odbyły zebrania wiejskie 

a sołtysi, w wymaganym ustawą o funduszu sołeckim terminie (do 30 września), złożyli 

do Burmistrza wnioski, w których wskazali przedsięwzięcia do realizacji w ramach 

Funduszu Sołeckiego w 2020 r. 

Rada Seniorów Gminy Łomianki 
 

Rada Miejska w Łomiankach, przychylając się do wniosku środowisk 

senioralnych oraz inicjatywy Burmistrza Łomianek, 4 lipca 2019 roku podjęła uchwałę 

Nr XIV/104/2019 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Łomianki oraz nadania 

jej Statutu. Burmistrz Łomianek zarządzeniem Nr WAO.0050.231.2019 

z dnia 21 października 2019 r. zarządził wybory do Rady Seniorów Gminy Łomianki w 

kadencji 2019-2022. Nabór kandydatów prowadzony był w terminie od dnia 28 

października 2019 r. do 22 listopada 2019 r. Zgodnie ze statutem Rady Seniorów w 

przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów do Rady wynosić będzie od 9 do 15 

osób, wszyscy zgłoszeni kandydaci obejmą mandat członka Rady, natomiast gdy 

kandydatur będzie powyżej 15, wybór członków Rady odbędzie  się na zebraniu 

seniorów zwołanym przez Burmistrza. Zgodnie z terminologią przyjętą w statucie Rady, 

seniorami są osoby, które ukończyły 60 lat. 

Kandydatem na członka Rady mógł zostać: 

 przedstawiciel seniorów posiadający poparcie co najmniej 10 seniorów 

zamieszkałych  

na terenie gminy, 

 przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych, np. organizacji 

pozarządowej, UTW. 
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W naborze wpłynęło 13 zgłoszeń na członków Rady. Wszyscy zgłoszeni kandydaci 

weszli w skład Rady Seniorów Gminy Łomianki. 

Rada Młodzieżowa w Łomiankach 
 

Rada Miejska w Łomiankach, przychylając się do wniosku środowisk 

młodzieżowych oraz inicjatywy Burmistrza Łomianek, 30 maja br. podjęła Uchwałę  

Nr XI/88/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/177/2008 Rady Miejskiej  

w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Łomiankach i nadania jej statutu. 

Chęć reaktywacji Młodzieżowej Rady, która działała w latach 2008-2010, zmiany  

w strukturze oświaty, a także znaczna mobilność młodzieży zamieszkującej gminę 

Łomianki  były powodem konieczności zmiany statutu Rady Młodzieżowej  

w Łomiankach. 

30 października 2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr WAO.0050.215.2019 

Burmistrza Łomianek z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów 

do Rady Młodzieżowej w Łomiankach w kadencji 2019-2021 w pięciu okręgach 

wyborczych, którymi są szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Łomianki 

oraz w jednym okręgu wyborczym, którym jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące 

im. Karola Wojtyły w Łomiankach przeprowadzono wybory. W każdym z okręgów 

szkolnych wybrany został jeden Radny Rady Młodzieżowej. Procedura wyborów 

do Rady została zakończona w 2020 r. Łącznie Rada Młodzieżowa w Łomiankach liczy 

12 osób. 

 
Promocja gminy 

 
W 2019 roku Urząd rozpoczął promowanie Gminy Łomianki jako „Miasta 

możliwości”. Razem z hasłem powstał film promujący Gminę, ukazujący walory 

przyrodnicze, możliwości sportowo – rekreacyjne, kulturalne i artystyczne.  

Zorganizowano konkurs filmowy dla młodzieży „Łomianki – moje miasto”, którego 

celem było pokazanie Łomianek jako atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu. 

Uregulowano zasady nadawania patronatów lokalnym inicjatywom, a także zaczęto 

promować gminę lokalnymi produktami. 

Urząd wydał okolicznościową publikację historyczną w postaci bogato 

ilustrowanego kalendarium przedstawiającego dzieje Łomianek od czasów 
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najdawniejszych do obecnych we współpracy z Kazimierzem Medyńskim. Publikacja 

miała związek z obchodami 30. Rocznicy uzyskania przez Łomianki praw miejskich. 

W kalendarium zamieszczono uszeregowany chronologicznie zbiór wydarzeń i faktów, 

które miały wpływ na to jak obecnie wygląda Gminy Łomianki. 

W październiku, w ramach promocji miasta odbyła się w Łomiankach Gala Boksu 

Zawodowego w całości transmitowana w telewizyjnych kanałach Polsatu. Jest 

to impreza sportowa przyciągająca każdorazowo do Łomianek rzeszę fanów tego sportu.  

W ramach wspierania lokalnych przedsiębiorców, udostępniono  zewnętrzne 

Tablice ogłoszeniowe. Ogłoszenia mogą składać przedsiębiorcy, których siedziba firmy 

zarejestrowana jest na terenie Gminy Łomianki lub przedsiębiorcy będący podatnikami 

podatku od nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Łomianki. 

 
 Komunikacja zewnętrzna (urząd – mieszkańcy) 

o Od stycznia 2019 roku urząd wydaje „ Biuletyn Informacyjny: miasto i gmina 

Łomianki” skoncentrowany na sprawach ważnych dla mieszkańców gminy. 

Nakład 9500 szt.  

o Stworzono nową stronę internetową urzędu: przejrzystą, czytelną, zgodną 

z wytycznymi WCAG2.0, dostosowaną do urządzeń mobilnych, zgodną 

z wymogami bezpieczeństwa. Utworzono  także nowy szablon strony BIP 

poprawiający czytelność i użytkowanie. Wraz z nową stroną internetową 

wprowadzono newsletter dla mieszkańców gminy. 

o 12 kwietnia 2019 roku zorganizowano konferencję „Metrobusy do Warszawy 

– szybki transport publiczny w aglomeracji”, na której omawiana była 

problematyka komunikacji pomiędzy Warszawą a ościennymi gminami. 

 
 Integracja lokalnej społeczności  

o Przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia odbyły się spotkania 

świąteczne mieszkańców gminy z Burmistrz Łomianek.  

o Organizowane są cykliczne spotkania władz gminy z mieszkańcami sołectw 

i osiedli, na których poruszane są ważne lokalnie tematy. 

o W czerwcu 2019 roku odbył się Piknik Rodzinny, na którym promowane były 

między innymi postawy proekologiczne wśród mieszkańców. Skrajnie 

ograniczyliśmy użycie plastikowych opakowań jednorazowych, uczestnicy 

mogli wymienić elektrośmieci na sadzonki kwiatów i ziół. W ramach promocji 



 164

gminy jako nagrody w konkursach wykorzystaliśmy lniane torby, szklane 

butelki wielokrotnego użytku, drewniane gadżety. Dodatkowo dzieci 

i młodzież mogły wziąć udział w grach i zabawach sportowych. Piknik 

zakończył na dużej scenie koncert rockowy. 

 
 Uroczystości okolicznościowe 

o W maju 2019 roku odbyła się uroczysta gala z okazji obchodów 30-lecia 

nadania praw miejskich Łomiankom. Wśród zaproszonych gości byli 

przedstawiciele samorządów gmin, powiatu oraz zasłużeni dla miasta 

mieszkańcy i kombatanci. Na gali zostały wręczone pamiątkowe medale, 

a obchody uświetnił koncert jazzowy Marcina Nowakowskiego. 

o 22 września 2019 roku zorganizowano Uroczystości Patriotyczne. W ramach 

obchodów rocznicy Bitwy pod Łomiankami odbyła się uroczysta polowa Msza 

Św., a dodatkowo z okazji 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej, 75. 

Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i upamiętnienia zestrzelenia 

samolotu sił powietrznych USA niosącego pomoc Powstańcom odbył się 

Piknik Historyczny.  

 
 Promowanie zdrowego trybu życia i aktywności spędzania wolnego czasu 

o W zeszłym roku zorganizowano trzy Rajdy Rowerowe po Kampinoskim Parku 

Narodowym. Dodatkową atrakcją dla uczestników było za każdym razem 

ognisko i loteria fantowa dla dzieci. 

o W maju odbyła się V edycja Biegu Łomianek im. Ireny Szewińskiej. Na trasie 

o długości 10 km wystartowało ponad 300 uczestników z całej Polski. 

Dodatkowo przed głównym biegiem odbyły się zawody dla dzieci 

z nagrodami i pucharami. 

o Jak co roku we wrześniu razem z SP 1 w Łomiankach zorganizowano 

tradycyjny już Bieg Pamięci Narodowej. W zawodach uczestniczyli uczniowie 

z łomiankowskich szkół oraz dorośli. W ognisku zorganizowanym na mecie 

biegu, uczestniczyli zawodów spotkali się z kombatantami. Była to dla nich 

również lekcja historii.  

o W grudniu, przy współpracy z ICDS, zorganizowano zabawę mikołajkową  

„Mikołajki na lodowisku. 

 



 165

Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 
oraz z 2019 r. poz. 37). 

 
W 2019 roku przekazano 82 dotacje na realizację zadań publicznych. Realizacja 

Programu współpracy Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku została omówiona 

w części II pkt 8 raportu. Nadmienić należy, że współpraca z NGO w 2019 roku miała 

także charakter pozafinansowy m.in. w zakresie tworzenia komisji dialogu społecznego 

W 2019 r. utworzono  KDS ds. Zwierząt, KDS ds. Smogu, KDS ds. Zieleni i Ochrony 

Przyrody, KDS ds. Mobilności. Komisje stały się ważnym partnerem władz gminy 

w rozwiązywaniu poszczególnych problemów. Opiniowały projekty uchwał 

i opracowania projektowe, były też inicjatorami działań podejmowanych przez 

mieszkańców w ramach wsparcia pozafinansowego organizacji pozarządowych. 

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z obiektów 

gminnych bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. W dyspozycji organizacji 

w 2019 roku znajdowały się: Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna, Integracyjne 

Centrum Dydaktyczno Sportowe, orliki i szkoły podstawowe z terenu gminy, Świetlica 

Miejska w Burakowie oraz budynek gminny przy ulicy Akacjowej róg Partyzantów 

w Dąbrowie Leśnej. 

 

Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi państw 

 

W dniach 5-15 lipca 2019 roku w ramach wymiany wakacyjnej został 

zorganizowany wyjazd trzynaściorga łomiankowskich dzieci do partnerskiego miasta 

NoyellieslesVermelles. W ramach 10-dniowego pobytu, uczestnicy korzystali z różnych 

atrakcji oferowanych przez gospodarzy. Natomiast we wrześniu do Łomianek przybyli 

przedstawiciele miast partnerskich z USA Columbia Heights oraz Francji 

NoyelleslesVermelles na obchody Bitwy pod Łomiankami. W trakcie pobytu między 

19 a 24 września poza uczestnictwem w uroczystościach patriotycznych, goście 

odwiedzili gminne instytucje oraz zwiedzili praską część Warszawy w ramach wycieczki 

zabytkowym autobusem. Niezwykle ważna wydaje się wymiana doświadczeń między 

miastami partnerskimi. 
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V. Podsumowanie działalności w obszarach zadań zleconych gminie 

Na podstawie przepisów ustawowych 
 
 

 Procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

W 2019 roku przeprowadzono procedurę przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r.  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U z 2020r., poz. 139 ze zm.). 

Przekształceniu podlegało 142 działki. W listopadzie 2019r. zakończono procedurę 

wystawiania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności. Łącznie wydano 99 zaświadczeń wraz z załącznikami.  

 

 Nadzór i wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych 

na obszarze gminy. 

Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.) Burmistrz Łomianek wystąpił 

do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie  z prośbą o uwzględnienie 

w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia ogólnej 

powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych 

upraw w roku 2020 w województwie mazowieckim areału 3,0 ha przeznaczonego 

na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Łomianki. 

 

 Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie gminy 

W dn. 17.10.2019 r. podpisana została umowa RZP.272.35.2019 z firmą Helion 

z siedzibą w Warszawie przy Al. Dwudziestolatków 4 lok. 18 na remont ogrodzenia 

cmentarza wojennego w Kiełpinie, który nadzoruje Wydział Inwestycji i Remontów. 
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 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: prawo 

o aktach stanu cywilnego, ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach 

osobistych 

o Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 

 

Otrzymana dotacja 143 232,00 zł 

Należna kwota dotacji 141 796,99 zł 

Kwota przeszacowania do zwrotu 1 435,01 zł 

Zwrócono  200,00 zł dnia 02.12.2019 r. 

 1 235,01 zł dnia 20.01.2020 r. 

 

o Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo 

o aktach stanu cywilnego: 

 

sporządzanie aktów stanu cywilnego 378 

czynności materialno-techniczne 72 

wydawanie odpisów aktów 2 730 

wydawanie zaświadczeń 170 

sporządzanie wzmianek w aktach 202 

sporządzanie przypisków w aktach 318 

migracja aktów 436 

wydawanie decyzji w sprawie imion i 

nazwisk 
29 

 

o Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy 

o ewidencji ludności 

 

czynności meldunkowe  1 830 

usuwanie niezgodności  798 

decyzje w sprawach meldunkowych 16 

nadanie nr PESEL 1222 

udostępnianie danych jednostkowych 387 

udostępnianie danych z PESEL 54 

wydawanie zaświadczeń 540 
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o Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy 

o dowodach osobistych 

 

wydawanie dowodów osobistych 2 515 

zgłoszenia utraty dowodu osobistego 319 

decyzje w sprawie dowodów osobistych 3 

unieważnianie dowodów w RDO 156 

 

o Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy 

Kodeks wyborczy 

 prowadzenie stałego rejestru wyborców 

 

Otrzymana dotacja 5 000,00 zł 

 Dział 751 Rozdział 75101  

§ 4010 3 673,00 zł wynagrodzenie pracowników 

§ 4110 631,37 zł składki na ubezpieczenie społeczne 

§ 4120 90,00 zł składki na fundusz pracy 

§ 4260 604,00 zł opłata za energię elektryczną 

Wydatki razem 4 998,37 zł 

Do zwrotu 1,63 zł 

 

Zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie dn. 24.12.2019 r.  

Ilość  decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców  - 208 spraw 

 

Na podstawie zawartych porozumień 
 
 

 Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej w dniu 28 lipca 2019 r. 

W dniu 28 lipca 2019 r. przeprowadzono wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej 

Izby Rolniczej. Z terenu Gminy Łomianki zgłoszono kandydata – Pana Jacka 

Salwowskiego. Zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 266 

w Łomiankach z dnia 8 lipca 2019 r.  uchwalono, iż w jednomandatowych okręgach 

wyborczych zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów i nie 

przeprowadza się głosowania. Za wybranego członka Rady Powiatowej Mazowieckiej 

Izby Rolniczej Powiatu Warszawskiego Zachodniego z gminy Łomianki uznaje się 

zgłoszonego kandydata. 
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 Ustalanie wysokości za usługi wodne z tytułu zmniejszenia  naturalnej retencji 

terenowej 

Art.  272 ust. 8. pkt 22-24, art. 552 ust. 2b, pkt 2  Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo 

wodne (Dz. U. 2018r. t.j. poz. 2268 ze zm.) 

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na 

nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale 

związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie 

więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na 

obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej  

Wysokość opłaty ustala burmistrz oraz przekazuje podmiotom obowiązanym 

do ponoszenia opłat w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej 

opłaty. Podmiot wnosi opłatę na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta) 

w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację. Jeżeli podmiot po 

otrzymaniu informacji nie wniesie opłaty burmistrz określa wysokość opłaty w drodze 

decyzji. 90% wysokości wniesionej opłaty, burmistrz przekazuje Wodom Polskim. 

Od III kwartału 2018 r. opłata obliczana jest na podstawie oświadczenia podmiotu 

obowiązanego do wnoszenia opłaty. Oświadczenia podmioty składają  w terminie 30 dni 

od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym że 

oświadczenia za IV kwartał 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych składają 

w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r. 

 

l.p wyszczególnienie wskaźników 2018 2019 

1 liczba założonych spraw 0 30 

3 liczba złożonych oświadczeń [w przeliczeniu na kwartały] za 2018 r 2 17 

4 liczba wystawionych informacji o wysokości opłaty za 2018 r [w 

przeliczeniu na kwartały] 

0 12 

5 liczba złożonych oświadczeń [w przeliczeniu na kwartały] za 2019 r - 9 

6 liczba wystawionych informacji o wysokości opłaty za 2019 r [w 

przeliczeniu na kwartały] 

- 6 

7 liczba reklamacji na wysokość opłaty - 0 

8 liczba wydanych decyzji ustalających opłatę - 0 
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 Przygotowanie i postawienie 5 tablic informacyjnych na terenie rezerwatu 

przyrody jez. Kiełpińskie – zgodnie z zadaniami ochronnymi dla rezerwatu 

ustanowionymi Zarządzeniem Nr 24 RDOŚ w Warszawie z 15 października 2018 r. 

 
 Powołanie Komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych. 

W dniu 27 marca 2019 r. Burmistrz Łomianek przesłał do Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie wniosek w sprawie powołania składu komisji do spraw 

oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, 

w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne. 

Zarządzeniem nr 97 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie 

powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, 

w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne 

powołano skład komisji zgłoszony przez Burmistrza Łomianek. 

 

 Zaświadczenia o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie 

rolnym do pracowniczego stażu pracy. 

W 2019 roku wydano 1 zaświadczenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1990 r.  

o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego 

stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310). 

 

 Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z porozumienia 

z Wojewodą Mazowieckim z dnia 9 stycznia 2017 r. w przedmiocie prowadzenia 

Terenowego Punktu Paszportowego w Łomiankach 

 

Otrzymana dotacja 3 434, 00 zł, zgodnie z § 7 ww. porozumienia. 

 

Ilość wykonanych zadań:  

przyjmowanie wniosków paszportowych 3 365 

wydawanie paszportów wnioskodawcom 3 376  

przyjmowanie zgłoszeń utraty paszportu 15  
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VI. Budżet obywatelski 
 

W Gminie Łomianki dotychczas nie wprowadzono budżetu obywatelskiego, o którym 

mowa w art. 5a ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.). Jednakże, na podstawie Zarządzenia 

Nr WAO.0050.116.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych  z mieszkańcami Łomianek dotyczących części 

wydatków z budżetu Gminy Łomianki na rok 2020 określonych jako "Łomiankowski 

Mechanizm Partycypacyjny na rok 2020" w 2019 roku została przeprowadzona I edycja 

konsultacji Burmistrza z mieszkańcami dotycząca części wydatków budżetowych. 

Do konsultacji w ramach ŁMP2020, przeznaczono 325 000,00 zł z zastrzeżeniem, kwot 

przypadających na poszczególne osiedla. ŁMP wyszło poza klasyczne, dotychczas 

stosowane w Urzędzie Miejskim w Łomiankach schematy konsultacji. Urząd uruchomił 

nowoczesną, dedykowaną ŁMP platformę, poprzez którą mieszkańcy zgłaszali projekty 

i na nie głosowali. Ponadto zachowano także, tradycyjną formę zgłaszania projektów 

oraz głosowania nad nimi. Proces zgłaszania i głosowania na projekty został 

wykorzystany także do zebrania propozycji do Funduszu Sołeckiego na rok 2020. 

Łącznie mieszkańcy Łomianek zgłosili 221 projektów. Wszystkie zgłoszone projekty 

zostały poddane weryfikacji formalno-prawnej przez komórki merytoryczne Urzędu 

Miejskiego w Łomiankach. Weryfikacja ta była dokonywana sukcesywnie, w miarę 

napływu projektów. Weryfikacja polegała m.in. na sprawdzeniu: 

 kompletności i poprawności wypełnienia formularza zgłoszenia projektu, 

 zgodności projektu z zadaniami własnymi gminy związanymi z infrastrukturą, 

 zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do zaproponowanego 

projektu), 

 czy działka/teren, na którym zlokalizowano projekt stanowi mienie Gminy 

Łomianki nieobciążone na rzecz osób trzecich, 

 poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu. 

 Do procesu głosowania zostało zaakceptowanych 153 projektów .W głosowaniu 

wzięło udział 1861 osób. Głosowanie odbywało się na dedykowanej platformie www. 

Mieszkańcy mogli także oddać głos w sposób tradycyjny w wyznaczonych miejscach 

zlokalizowanych na terenie gminy. 
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Projekty, które w osiedlach uzyskały kolejno najwyższą ilość głosów i zmieściły się 

w kwocie przypadającej danemu osiedlu zostały wprowadzone przez Burmistrza 

do projektu uchwały budżetowej na 2020 (oraz przyjęte do realizacji w uchwale 

Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2020 Nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej 

w Łomiankach z dnia 14 stycznia 2020 roku). 

Sołectwa nie były zobowiązane do przyjęcia do realizacji w ramach Funduszu 

Sołeckiego projektów wyłonionych w ŁMP2020, jednak część z zebrań wiejskich 

wykorzystała pomysły zgłoszone w tej procedurze i przyjęła je do realizacji w ramach 

FS. 

 
Tabela przedstawia wyniki głosowania  w  ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 
2020. Kolorem zaznaczono projekty wskazane do realizacji. 

Msc Projekt 
Głosy 

poprawne 
w tym 

elektroniczne 
w tym 

papierowe 
Głosy 

niepoprawne Koszt 

Buraków 
Głosów ważnych: 107  Głosów nieważnych: 1 

1 
Dom Spotkań Sąsiedzkich w 
Burakowie 28 28 0 0 5 000 zł 

2 
Ławki i kosze - lepsza jakość życia w 
Burakowie 17 16 1 0 5 600 zł 

3 
Poidełko na boisku ICDS oraz 
poidełko przy lesie młocińskim 14 6 8 1 12 500 zł 

4 
Tańczące szydełko czyli klub robótek 
ręcznych. 14 3 11 0 2 000 zł 

5 Zakup kina plenerowego i leżaków 11 11 0 0 5 000 zł 

6 

Bezpieczeństwo Strażaka 
Bezpieczeństwem Mieszkańca - zakup 
3 hełmów strażackich dla OSP w 
Łomiankach, zapewniających 
najwyższe bezpieczeństwo! 10 10 0 0 4 500 zł 

7 

Boisko do siatkówki plażowej/piłki 
nożnej plażowej/piłki ręcznej 
plażowej 9 9 0 0 5 000 zł 

8 

Analiza hydrologiczna zlewni cieku 
wodnego na odcinku Buraków – śluza 
Jez. Dziekanowskie. 4 3 1 0 5 000 zł 

Dąbrowa Leśna 
Głosów ważnych: 115  Głosów nieważnych: 3 

1 
Rewitalizacja Ogródka 
Jordanowskiego (Zabaw) 50 42 8 1 12 000 zł 

2 
Rondo w kwiatach - łąka kwietna na 
rondzie przy ul. Brukowej 13 12 1 0 8 000 zł 

3 Znaki drogowe - bezpieczne Łomianki 13 13 0 2 10 000 zł 

4 
Szlak turystyczno-spracerowy pod 
tytułem "Nasza Historia" 10 10 0 0 9 000 zł 

5 Stoły do ping-ponga 8 7 1 0 12 500 zł 

6 Kurtyny wodne na upały 7 7 0 0 16 000 zł 

7 
Wakacyjne warsztaty dla dzieci w 
klubie osiedlowym przy Akacjowej 5 3 2 0 3 000 zł 

8 
Warsztaty tańca towarzyskiego dla 
dorosłych i młodzieży oraz dzieci 5 5 0 0 16 000 zł 

9 Ławeczki na ulicy Partyzantów 4 3 1 0 14 000 zł 
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10 
Zakup wyposażenia do klubu 
osiedlowego 0 0 0 0 2 800 zł 

Dąbrowa Rajska 
Głosów ważnych: 47  Głosów nieważnych: 0 

1 Kurtyna wodna na ul. Zachodniej 22 10 12 0 20 000 zł 

2 

Bezpieczeństwo Strażaka 
Bezpieczeństwem Mieszkańca - zakup 
3 kompletów strażackich ubrań 
ochronnych zapewniających 
najwyższe bezpieczeństwo! 14 13 1 0 16 758 zł 

3 
Montaż spowalniaczy przy ulicy 
Wiosennej 11 10 1 0 20 000 zł 

Dąbrowa Zachodnia 
Głosów ważnych: 120  Głosów nieważnych: 0 

1 

2 Progi zwalniające wyspowe 2 
częściowe na ulicach Zachodniej i 
Sierakowskiej 107 101 6 0 25 000 zł 

2 skrytki pocztowe POBox 6 6 0 0 25 000 zł 

3 Zakup kina plenerowego i leżaków 5 4 1 0 5 000 zł 

4 

Bezpieczeństwo Strażaka 
Bezpieczeństwem Mieszkańca - zakup 
elektronarzędzi ratujących życie dla 
OSP w Łomiankach! 2 2 0 0 6 300 zł 

Łomianki Baczyńskiego 
Głosów ważnych: 56  Głosów nieważnych: 1 

1 Lipowa siłownia 35 34 1 0 
18 502,50 z

ł 

2 Zakup kina plenerowego i leżaków 6 6 0 1 5 000 zł 

3 

Boisko do siatkówki plażowej/piłki 
nożnej plażowej/piłki ręcznej 
plażowej 6 6 0 0 5 000 zł 

4 

Analiza hydrologiczna zlewni cieku 
wodnego na odcinku Buraków – śluza 
Jez. Dziekanowskie 5 4 1 0 5 000 zł 

5 

Bezpieczeństwo Strażaka 
Bezpieczeństwem Mieszkańca - 
wyposażenie OSP Łomianki w 
ubrania chroniące przed 
niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi 4 4 0 0 2 300 zł 

Łomianki Centralne 
Głosów ważnych: 113  Głosów nieważnych: 0 

1 Drzewa wokół SP1 42 40 2 0 15 350 zł 

2 

Poprawa bezpieczeństwa dzieci na 
skwerze na rogu ulic Warszawska i 
Generała Bołtucia 16 15 1 0 24 220 zł 

3 Budki lęgowe dla ptaków 13 13 0 0 2 200 zł 

4 Twórcza i aktywna rodzina 12 10 2 0 25 000 zł 

5 

Bezpieczeństwo Strażaka 
Bezpieczeństwem Mieszkańca - 
Wyposażenie 20 strażaków w 
komplet bielizny termoaktywnej, 
antystatycznej i trudnopalnej. 10 10 0 0 5 092,83 zł 

6 

Boisko do siatkówki plażowej/piłki 
nożnej plażowej/piłki ręcznej 
plażowej 6 6 0 0 5 000 zł 

7 Zakup kina plenerowego i leżaków 5 5 0 0 5 000 zł 

8 
Warsztaty artystyczne dla 
mieszkańców Łomianek 4 4 0 0 10 000 zł 

9 Ekologiczny kącik edukacyjny 3 3 0 0 18 300 zł 

10 Ławki z przewijakiem 2 1 1 0 13 500 zł 
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Łomianki Górne 
Głosów ważnych: 76  Głosów nieważnych: 0 

1 

Wyszkolony Strażak - Bezpieczny 
Mieszkaniec. Przeszkolenie 
strażaków OSP w Łomiankach z 
działań ratowniczo-gaśniczych w 
trudnej strefie 23 22 1 0 5 000 zł 

2 
Poidełko na boisku ICDS oraz 
poidełko przy lesie młocińskim 16 13 3 0 12 500 zł 

3 
Instalacja luster bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniu ulic. 13 12 1 0 1 000 zł 

4 Dom Spotkań Sąsiedzkich 6 5 1 0 10 000 zł 

5 
Inteligentne, ekologiczne ławki 
solarne 6 6 0 0 17 500 zł 

6 Ławeczki wraz z koszami na śmieci 5 5 0 0 7 000 zł 

7 

Dwustronne zamykane tablice 
informacyjne na przystankach 
autobusowych 4 4 0 0 6 375 zł 

8 
Stacja do ładowania pojazdów 
elektrycznych 3 3 0 0 23 500 zł 

Łomianki Majowe 
Głosów ważnych: 51  Głosów nieważnych: 0 

1 
#MAJOWA STREFA - tu szczególnie 
dbamy o czystość i porządek 28 17 11 0 19 000 zł 

2 Lipowa siłownia 10 10 0 0 19 056 zł 

3 

Analiza hydrologiczna zlewni cieku 
wodnego na odcinku Buraków – śluza 
Jez. Dziekanowskie. 6 6 0 0 5 000 zł 

4 

Wyszkolenie Strażaka 
Bezpieczeństwem Mieszkańca - 
wyposażenie sali szkoleniowej OSP w 
Łomiankach w sprzęt do ćwiczeń 5 5 0 0 7 000 zł 

5 Teatrzyk dla dzieci w plenerze 2 2 0 0 8 000 zł 

6 Montaż tablicy ogłoszeniowej. 0 0 0 0 1 500 zł 
Łomianki Prochownia 

Głosów ważnych: 50  Głosów nieważnych: 0 

1 

Analiza hydrologiczna zlewni cieku 
wodnego na odcinku Buraków – śluza 
Jez. Dziekanowskie 41 41 0 0 20 000 zł 

2 

Wyszkolenie Strażaka 
Bezpieczeństwem Mieszkańca - 
Zakup umundurowania dla 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 6 6 0 0 5 000 zł 

3 

Skuteczny Strażak - Bezpieczny 
Mieszkaniec. Zakup trójnogu 
ratowniczego (statywu 
bezpieczeństwa) dla OSP w 
Łomiankach 3 3 0 0 3 300 zł 

Równoległa 
Głosów ważnych: 41  Głosów nieważnych: 0 

1 

„Ruch to zdrowie - Strefa sportu na 
świeżym powietrzu - Łomianki 
osiedle  Równoległa” 39 39 0 0 10 000 zł 

2 

Wyszkolenie Strażaka 
Bezpieczeństwem Mieszkańca - 
Zakup umundurowania dla 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 1 1 0 0 2 000 zł 

3 Zakup kina plenerowego i leżaków 1 1 0 0 1 000 zł 
Łomianki Stare 

Głosów ważnych: 67  Głosów nieważnych: 3 
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1 

Bezpieczeństwo Strażaka 
Bezpieczeństwem Mieszkańca - 
usprawnienie systemu alarmowania, 
wspomagania decyzji i geolokalizacji 
pojazdów OSP w Łomiankach. 33 32 1 0 3 765 zł 

2 

Zakup filmów dla dzieci oraz gier 
edukacyjnych do Biblioteki przy ul. 
Wiejskiej 16 8 8 2 3 000 zł 

3 

Sprawność Strażaka 
Bezpieczeństwem Mieszkańca - zakup 
dodatkowego wyposażenia siłowni 
OSP w Łomiankach! 9 8 1 1 12 100 zł 

4 

Boisko do siatkówki plażowej/piłki 
nożnej plażowej/piłki ręcznej 
plażowej 5 5 0 0 5 000 zł 

5 Zakup kina plenerowego i leżaków 4 4 0 0 5 000 zł 
Łomianki Pawłowo 

Głosów ważnych: 43  Głosów nieważnych: 0 

1 

Analiza hydrologiczna zlewni cieku 
wodnego na odcinku Buraków – śluza 
Jez. Dziekanowskie. 21 21 0 0 25 000 zł 

2 
Tablice informacyjne "Dokarmiaj 
ptaki odpowiedzialnie" 7 7 0 0 2 500 zł 

3 
Z instruktorem na siłowni plenerowej 
w Parku Miejskim 7 7 0 0 13 000 zł 

4 

Bezpieczeństwo Strażaka 
Bezpieczeństwem Mieszkańca - 
Zakup lancy do skuteczniejszego i 
bezpieczniejszego gaszenia pożarów 
sadz w kominach. 7 7 0 0 2 117 zł 

5 
Pojemnik na zabawki do piaskownicy 
na placu zabaw przy Fabrycznej 1 1 0 0 400 zł 

Łomianki Trylogia 
Głosów ważnych: 40  Głosów nieważnych: 0 

1 

Bezpieczeństwo Strażaka 
Bezpieczeństwem Mieszkańca - zakup 
5 par butów strażackich Holik X-PRO 15 15 0 0 5 000 zł 

2 Kultywacja drzew na Osiedlu Trylogia 9 6 3 0 3 000 zł 

3 Zumba z Zagłobą 8 8 0 0 8 000 zł 

4 Kolorowa Trylogia 8 8 0 0 2 088 zł 
Łomianki Powstańców 

Głosów ważnych: 23  Głosów nieważnych: 0 

1 kolorowe łąki kwietne 12 11 1 0 7 000 zł 

2 

Zwiększenie potencjału ratownictwa 
wodnego poprzez zakup 
specjalistycznego ubrania dla OSP w 
Łomiankach 11 11 0 0 8 660 zł 

Dziekanów Bajkowy 
Głosów ważnych: 46  Głosów nieważnych: 0 

1 Zasiedlenie jerzyków 26 25 1 0 35 000 zł 

2 
Doposażenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dziekanowie Polskim 12 12 0 0 12 440 zł 

3 

Bezpieczeństwo Strażaka 
Bezpieczeństwem Mieszkańca - zakup 
2 kompletów strażackich ubrań 
ochronnych  zapewniających 
najwyższe bezpieczeństwo! 7 7 0 0 11 172 zł 

4 Zakup kina plenerowego i leżaków 1 1 0 0 5 000 zł 
Dziekanów Leśny 

Głosów ważnych: 109  Głosów nieważnych: 0 
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1 
Nawierzchnia tartanową na placu 
zabaw ul Rodziewiczówny 40 40 0 0 35 000 zł 

2 
Siłownia miejska w Dziekanowie 
Leśnym 34 34 0 0 23 730 zł 

3 
Doposażenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dziekanowie Polskim 15 15 0 0 18 660 zł 

4 Zakup kina plenerowego i leżaków 9 9 0 0 5 000 zł 

5 

Bezpieczeństwo Strażaka 
Bezpieczeństwem Mieszkańca - 
przeszkolenie 10 strażaków z zakresu 
udzielania Kwalifikowanej Pierwszej 
Pomocy 7 7 0 0 3 750 zł 

6 Dotacja dla OSP Dziekanów Polski 2 2 0 0 5 000 zł 
7 Dotacja celowa Centrum kultury 2 2 0 0 8 000 zł 

8 
Montaż i demontaż iluminacji 
świątecznych 0 0 0 0 6 000 zł 

Dziekanów Nowy 
Głosów ważnych: 64  Głosów nieważnych: 0 

1 
Akcesoria sportowe do Szkoły 
Podstawowej w Dziekanowie Polskim 45 42 3 0 17 360 zł 

2 

Zakup i instalacja dwóch wiat 
przystankowych oraz odmalowanie 
dwóch istniejących wiat 
przystankowych 10 10 0 0 27 000 zł 

3 
Doposażenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dziekanowie Polskim 5 5 0 0 18 660 zł 

4 Aikido - bezpłatne zajęcia dla dzieci 2 2 0 0 19 200 zł 

5 
Organizacja Dożynek dla 
mieszkańców 1 1 0 0 15 100 zł 

6 
"Zdrowy kręgosłup" zajęcia dla 
dorosłych 1 1 0 0 13 200 zł 

7 art. biurowe 0 0 0 0 1 000 zł 

8 
Organizacja spotkania wigilijnego 
mieszkańców 0 0 0 0 9 000 zł 

9 
Odwodnienie ulicy Poziomkowej przy 
Kapliczce 0 0 0 0 10 000 zł 

Dziekanów Polski 
Głosów ważnych: 32  Głosów nieważnych: 0 

1 
Doposażenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dziekanowie Polskim 23 22 1 0 24 880 zł 

2 Dzień Dziekanowa 5 5 0 0 5 000 zł 

3 Zakup kina plenerowego i leżaków 4 3 1 0 5 000 zł 
Kiełpin 

Głosów ważnych: 134  Głosów nieważnych: 1 

1 

zaprojektowanie ŚCIEŻKI 
EDUKACYJNEJ (PRZYRODNICZEJ) W 
REZERWACIE JEZIORA 
KIEŁPIŃSKIEGO 20 19 1 0 8 000 zł 

2 
Rozbudowa placu zabaw w Kiełpinie, 
przy ul. Rolniczej 18 18 0 0 23 000 zł 

3 Zestaw trampolin ziemnych 17 17 0 0 35 000 zł 

4 Pszczele Azyle 15 14 1 0 20 000 zł 

5 

Bezpieczeństwo Strażaka 
Bezpieczeństwem Mieszkańca - zakup 
2 kompletów strażackich ubrań 
ochronnych  zapewniających 
najwyższe bezpieczeństwo! 14 14 0 0 11 172 zł 

6 
Budowa drogi innowacyjnej z 
przemysłowych pasów gumowych 10 10 0 0 36 000 zł 

7 Domki lęgowe dla ptaków 9 8 1 0 10 000 zł 
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8 
Zakup i montaż zabawek dla dzieci 
niepełnosprawnych 7 7 0 0 30 000 zł 

9 Zakup kina plenerowego i leżaków 6 6 0 0 5 000 zł 

10 

Ścianka wspinaczkowa (wspinaczka 
dla poczatkujących/dzieci bez 
zabezpiezeń) 5 5 0 0 35 000 zł 

11 

Boisko do siatkówki plażowej/piłki 
nożnej plażowej/piłki ręcznej 
plażowej 3 3 0 0 5 000 zł 

12 Dzień Dziecka w Kiełpinie 2020 3 3 0 0 10 000 zł 

13 
Letnia akademia tańców 
latynoamerykańskich 2 2 0 0 6 000 zł 

14 Psia stacja z woreczkami 2 2 0 0 35 000 zł 

15 

Ułożenie nawierzchni bitumicznej na 
parkingu przy palcu zabaw w 
Kiełpinie ul. Rolnicza 246 1 1 0 1 15 000 zł 

16 

Zajęcia sportowe dla dzieci i 
młodzieży (sporty zespołowe oraz 
lekkoatletyka) 1 1 0 0 4 000 zł 

17 
Seria spacerów po okolicznych 
rezerwatach przyrody 1 1 0 0 1 750 zł 

18 Piknik sąsiedzki 0 0 0 0 10 000 zł 

19 Zdrowy mężczyzna 40+ 0 0 0 0 10 000 zł 
Kępa Kiełpińska 

Głosów ważnych: 43  Głosów nieważnych: 0 

1 Cykl spotkań integracyjnych 34 26 8 0 7 000 zł 

2 
MOJA MAŁA WISŁA projekt 
rewitalizacji Strugi Dziekanowskiej 5 5 0 0 4 000 zł 

3 Ogród społeczny 3 3 0 0 10 000 zł 

4 

Bezpieczeństwo Strażaka 
Bezpieczeństwem Mieszkańca - zakup 
strażackiego ubrania ochronnego 
zapewniającego najwyższe 
bezpieczeństwo! 1 1 0 0 5 586 zł 

Łomianki Chopina 
Głosów ważnych: 216  Głosów nieważnych: 0 

1 
Rozbudowa monitoringu w sołectwie 
Łomianki Chopina 58 55 3 0 25 720 zł 

2 
Spowolnienia ruchu na ul. Chopina 
oraz ul Kościelnej Drodze 53 53 0 0 43 000 zł 

3 

Park sąsiedzki (przekształcenie 
nieużytku w przestrzeń publiczną 
rekreacyjną o charakterze parku) 52 52 0 0 15 326 zł 

4 

Bezpieczeństwo Strażaka 
Bezpieczeństwem Mieszkańca - zakup 
2 kompletów strażackich ubrań 
ochronnych  zapewniających 
najwyższe bezpieczeństwo! 25 25 0 0 11 172 zł 

5 

NA POLSKĄ NUTĘ - POLSKIE 
MINIATURY MUZYCZNE.  KONCERT 
MUZYKI KLASYCZNEJ 11 11 0 0 7 000 zł 

6 

Analiza hydrologiczna zlewni cieku 
wodnego na odcinku Buraków – śluza 
Jez. Dziekanowskie. 4 4 0 0 10 000 zł 

7 

Zdrowe Łomianki - profilaktyka 
nowotworów i personalizowane 
leczenie dla każdego 4 4 0 0 46 500 zł 

8 
Uzupełnienie Alei Chopina w zieleń - 
koncepcja i projekt 3 3 0 0 10 000 zł 

9 

Boisko do siatkówki plażowej/piłki 
nożnej plażowej/piłki ręcznej 
plażowej 2 2 0 0 5 000 zł 
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10 Zakup kina plenerowego i leżaków 2 2 0 0 5 000 zł 

11 
Impreza integracyjna - STREET 
PARTY 1 1 0 0 18 000 zł 

12 
Ławka do altany na placu zabaw przy 
Wspólnej 1 1 0 0 1 500 zł 

13 Ławki przy ul. Wiślanej 0 0 0 0 2 800 zł 

14 Integracja Mieszkańców sołectwa 0 0 0 0 8 000 zł 

Łomianki Dolne 

Głosów ważnych: 174  Głosów nieważnych: 0 

1 
Latarnie dla Wiślanej w okolicy 
skrzyżowania z ul. Łużycką 60 60 0 0 23 000 zł 

2 

Bezpieczeństwo Strażaka 
Bezpieczeństwem Mieszkańca - zakup 
30 par rękawic strażackich dla OSP w 
Łomiankach, zapewniających 
najwyższe bezpieczeństwo! 25 25 0 0 5 756 zł 

3 

Analiza hydrologiczna zlewni cieku 
wodnego Strugi Dziekanowskiej 
(zespół jeziorek i kanalów 
melioracyjnych na m in odcinku 
sołectwa Łomianki Dolne) 20 19 1 0 10 000 zł 

4 

Boisko do siatkówki plażowej/piłki 
nożnej plażowej/piłki ręcznej 
plażowej 13 13 0 0 5 000 zł 

5 
Bezpłatny FITNESS i ZUMBA w 
Łomiankach 13 13 0 0 23 600 zł 

6 
Zadrzewienie placu zabaw przy ul. 
Fabrycznej 12 12 0 0 5 000 zł 

7 Zakup kina plenerowego i leżaków 10 10 0 0 5 000 zł 

8 
Ratujmy aleję kasztanową przy ul. 
Fabrycznej 9 9 0 0 5 825 zł 

9 Ptasie miasto, czyli skrzydlate domy 8 8 0 0 2 500 zł 

10 
Zadaszony parking rowerowy dla 
niepelnosprawnej kobiety. 3 3 0 0 12 790 zł 

11 

INTEGRACYJNE OGNISKO SOŁECKIE 
na polu przy Łużyckiej (organizator: 
Sołtys + Rada Sołecka) 1 1 0 0 15 100 zł 

12 ŁAWKA w różach na Łużyckiej 0 0 0 0 600 zł 
Sadowa 

Głosów ważnych: 81  Głosów nieważnych: 3 

1 
Projekt boiska dla mieszkańców wsi 
Sadowa 74 62 12 3 20 000 zł 

2 
Doposażenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dziekanowie Polskim 3 2 1 0 18 660 zł 

3 

Wyszkolony Strażak - Bezpieczny 
Mieszkaniec. Rozwój kompetencji 
strażaków z OSP Łomianki i OSP 
Dziekanów Polski 2 2 0 0 28 500 zł 

4 Zakup kina plenerowego i leżaków 2 1 1 0 5 000 zł 
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