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WSTĘP
Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm.) przedstawiam Raport o stanie Gminy Halinów za rok 2020. Raport przedkładam
Radzie Miejskiej w Halinowie oraz mieszkańcom gminy Halinów jako podsumowanie działalności
samorządu terytorialnego w 2020 roku, w szczególności pokazujący realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy oraz budżetu Gminy Halinów.
Gmina Halinów realizuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Halinów na lata 2016-2025
przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXI.169.2016 z dnia 24 kwietnia 2016 r., Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Halinów do 2020 roku przyjętą uchwałą Rady Miejskiej
w Halinowie Nr XIV.120.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. oraz inne programy i polityki, które zostały
szczegółowo opisane w niniejszym raporcie.
Celem opracowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną
Gminy Halinów. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania Gminy za okres
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności Gminy Halinów: demografia; finanse
Gminy, podatki i opłaty lokalne, inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane
w sołectwach, ochrona środowiska, działalność gospodarcza, warunki życia mieszkańców (infrastruktura
techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami), geodezja i planowanie przestrzenne,
edukacja i polityka społeczna, ochronę zdrowia, pomoc społeczna, kultura i sport, bezpieczeństwo.
Trudności związane z panującą epidemią koronawirusa, nie wpłynęły na realizowanie przyjętych
planów i strategii, jak również inwestycji na terenie gminy Halinów. Pomimo reżimu sanitarnego
i nałożonych obostrzeń zostało oddanych do użytku do wykorzystania dla mieszkańców gminy ponad 13
km ścieżek rowerowych.
Raport został opracowany na podstawie informacji przygotowanych przez pracowników
merytorycznych z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Halinowie
oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. Informacje znajdujące się w niniejszym Raporcie
pochodzą z dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu, z artykułów zamieszczonych na stronach
internetowych, jak również z danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.
Mam nadzieję, że tak przygotowany dokument przyczyni się do zobrazowania sytuacji gminy oraz będzie
podstawą do oceny możliwości dalszego jej rozwoju.
Adam Ciszkowski
BURMISTRZ HALINOWA
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY HALINÓW
I. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, DEMOGRAFIA GMINY HALINÓW, STATYSTYKI
URZĘDU STANU CYWILNEGO
Gmina Halinów położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego w powiecie mińskim
oraz znajduje się w obszarze równiny wołomińskiej, będącej częścią niziny środkowo mazowieckiej.
Powierzchnia gminy wynosi 6 309 ha1. Powierzchnia miasta Halinów wynosi 284 ha, powierzchnia
obszaru wiejskiego gminy wynosi 6 025 ha.

STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW - GMINA HALINÓW
0,36%
15,17%

16,53%

67,93%

grunty rolne

grunty leśne

grunty zabudowane i zurbanizowane

grunty pod wodami

Wykres 1. Struktura użytkowania gruntów - gmina Halinów.

1

Powierzchnia geodezyjna.
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STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW
MIASTO HALINÓW
0,35%

29,93%

59,15%

10,56%

grunty rolne

grunty leśne

grunty zabudowane i zurbanizowane

grunty pod wodami

Wykres 2. Struktura użytkowania gruntów - miasto Halinów.

STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW - OBSZAR WIEJSKI
0,37%
13,10%
16,81%

69,73%

grunty rolne

grunty leśne

grunty zabudowane i zurbanizowane

grunty pod wodami

Wykres 3. Struktura użytkowania gruntów – Gmina Halinów.
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Gmina Halinów graniczy z następującymi gminami:
➢ od wschodu – Dębe Wielkie w powiecie mińskim;
➢ od zachodu – Sulejówek w powiecie mińskim;
➢ od północy – Zielonka w powiecie wołomińskim;
➢ od południa – Wiązowna w powiecie otwockim.

Rysunek 1. Mapa graficzna z oznaczonymi granicami gminy Halinów.
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Rysunek 2. Mapa graficzna z oznaczeniem usytuowania gminy Halinów w powiecie mińskim.

Rysunek 3. Mapa graficzna z oznaczeniem usytuowania gminy Halinów w woj. mazowieckim.

9|Strona

Gmina Halinów ma bardzo korzystne położenie w strefie aglomeracji warszawskiej, 10 km od granic
Warszawy. Przez jej teren przebiegają ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym:
➢ linia kolejowa E20 relacji Kunowice-Poznań-Warszawa-Terespol (na terenie gminy znajdują się
dwa przystanki osobowe: Halinów i Cisie);
➢ Autostrada A2/Autostrada Wolności/ Słubice – oddana do użytku 14 sierpnia 2020 r. na odcinku
pomiędzy węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego. To pozwoliło
wyprowadzić ruch tranzytowy ze starej DK2 (obecnie DK92) pomiędzy węzłem Halinów
a Mińskiem Mazowieckim i skrócić czas przejazdu. Ponadto, kierowcy mogą również korzystać
z dwóch łącznic na węźle Lubelska w ciągu S17 relacji Siedlce – Lublin i Lublin – Siedlce oraz
wjechać na Południową Obwodnicę Warszawy – drogę ekspresową S2;
➢ Węzeł autostradowy Halinów na przecięciu autostrady A2 i obecnej DK92;
➢ droga krajowa nr 2 (DK2) Świecko-Poznań-Warszawa-Siedlce-Terespol, będąca polską częścią
międzynarodowego szlaku komunikacyjnego E30 z Cork (Irlandia) do Omska (Rosja), która po
oddaniu do ruchu odcinka A2 od węzła Lubelska do początku autostradowej obwodnicy Mińska
Mazowieckiego stała się drogą o numerze DK92 Rzepin-Kałuszyn, jej przebieg jest równoległy do
autostrady A2;
➢ drogi wojewódzkie Nr 637 (Warszawa-Węgrów) i 721 (Józefów-Wiązowna-Duchnów-Brzeziny).
Wyżej wymienione szlaki komunikacyjne sprawiają, że Gmina posiada dogodne połączenia
z Warszawą, która stanowi dla jego mieszkańców miejsce pracy, korzystania z szeroko rozumianych usług
oraz spędzania czasu wolnego.
Istotnym elementem systemu transportowego są także parkingi dla pojazdów indywidualnych na
terenie Gminy. Organizacja i system parkowania są nieuporządkowany i opiera się na kilku wydzielonych
placach parkingowych przy stacjach PKP, budynkach administracji publicznej, miejscach wydzielonych
wzdłuż pasów drogowych lub na chodnikach. Na terenie gminy nie została wydzielona strefa płatnego
parkowania.
Do najważniejszych parkingów o znaczeniu lokalnym zalicza się:
➢ parking przy stacji PKP Halinów – przy ul. Bema i wzdłuż ul. Kolejowej;
➢ parking przy Urzędzie Miejskim w Halinowie – jeden wydzielony z wjazdem od ul. Bema
i drugi naprzeciwko Urzędu wzdłuż ul. Spółdzielczej;
➢ parking przy stacji PKP Cisie – przy ul. Skrajnej;
➢ wydzielone miejsca parkingowe wzdłuż ul. Jana Pawła II;
➢ parkingi przy placówkach oświatowych.
➢ wydzielone miejsca parkingowe wzdłuż ulicy w m. Cisie będącej przedłużeniem ul. Bema
w Halinowie.
Położenie Gminy Halinów w bliskim sąsiedztwie Warszawy jest źródłem korzyści zarówno dla jej
mieszkańców jak i miasta - bliskość Warszawy podnosi atrakcyjność inwestycyjną Gminy. Większość
z działających firm to mikroprzedsiębiorcy. Ich wzrastająca liczba świadczy o dynamice i rozwoju
przedsiębiorczości na terenie gminy. Ponad połowę firm zarejestrowanych to firmy usługowo-handlowe.
Na terenie Gminy działają zakłady przemysłowe, piekarnie, stacje paliw, myjnie samochodowe
i myjnie bezdotykowe, bank, sprzedaż detaliczna, usługi remontowo-budowlane, sprzedaż wysyłkowa,
transport, chłodnia, usługi gastronomiczne, zakłady produkcyjne, usługi finansowo-księgowe, notariusz,
agencje reklamowe, warsztaty samochodowe.
Gmina Halinów z racji położenia blisko Warszawy, jak i przebiegu trasy kolejowej i drogowej relacji
Warszawa-Moskwa w ostatnich kilkunastu latach cieszy się dużym zainteresowaniem osiedlających się
mieszkańców, jak również lokowaniem zakładów przemysłowo-usługowych przez przedsiębiorców.
To przyczyniło się do zwiększenia wydatków na inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych, rozbudowy oczyszczalni ścieków, przebudowy stacji uzdatniania wody, dróg oraz
chodników i ich oświetlenia, a także budowy nowych placówek użyteczności publicznej: oświatowych
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(żłobek, przedszkole, gimnazjum), ochrony zdrowia (przychodnia zdrowia i rehabilitacyjna) oraz siedziby
zakładu komunalnego, jak i rekreacyjno-wypoczynkowych (hala i sala sportowa, boiska orlik, place
zabaw, centrum rekreacyjne, sieć gastronomiczno-hotelarska).
Gmina podzielona jest na 22 jednostki pomocnicze – sołectwa: Brzeziny, Budziska, Cisie; Chobot,
Desno, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Hipolitów, Józefin, Kazimierów, Królewskie Brzeziny,
Krzewina, Michałów, Mrowiska, Nowy Konik, Okuniew, Stary Konik, Wielgolas Brzeziński, Wielgolas
Duchnowski, Zagórze, Żwirówka.
Ludność – 15 715 zameldowanych mieszkańców, w tym miasto Halinów – 3 523 mieszkańców na
dzień 31 grudnia 2020 r.
Najludniejszymi miejscowościami są: Halinów i sołectwa: Okuniew, Hipolitów, Długa Kościelna,
Józefin i Długa Szlachecka.

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE
15621

15 715

549

LICZBA MIESZKAŃCÓW

1445
488

LICZBA OSÓB
ZAMELDOWANYCH NA
POBYT STAŁY I
PRZEMELDOWANIA

2019 rok

237

140

LICZBA OSÓB
ZAMELDOWANYCH NA
POBYT CZASOWY

870

LICZBA WYDANYCH
DOWODÓW
OSOBISTYCH

2020 rok

Wykres 4. Ewidencja ludności i dowody osobiste za lata 2019-2020.
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REJESTRACJA STANU CYWILNEGO
196

222

163
110
69
17

46

13

LICZBA SPORZĄDZONYCH
AKTÓW URODZEŃ

LICZBA SPORZĄDZONYCH
AKTÓW MAŁŻEŃSTW

2019 rok

LICZBA SPORZĄDZONYCH
AKTÓW ZGONÓW

LICZBA SPORZĄDZONYCH
AKTÓW STANU
CYWILEGO OGÓŁEM

2020 rok

Wykres 5. Rejestracja stanu cywilnego za lata 2019-2020.

SPORZĄDZENIE WNIOSKÓW O NADANIE MEDALI
ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
(ZŁOTE GODY)

2020 ROK

25

2019 ROK

29

Wykres 6. Sporządzenie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

LICZBA WPROWADZONYCH WNIOSKÓW O WPIS DO CEIDG ZA
POŚREDNICTWEM FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH (I WPIS,
ZMIANA, WYKREŚLENIE ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE
DZIAŁALNOŚCI)
2020 ROK
2019 ROK

739
799

Wykres 7. Liczba wprowadzonych wniosków o wpis do CEIDG w latach 2019-2020.
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ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

39

22
15
8

12
7

ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH DO
4,5% ORAZ PIWA

12
7

ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
POWYŻEJ 4,5% DO
18%

2019 rok

ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
POWYŻEJ 18%

ZEZWOLENIA OGÓŁEM

2020 rok

Wykres 8. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2019-2020.

LICZBA ZDARZEŃ NA TERENIE GMINY
(W TYM, POŻARY BUDYNKÓW, POSZYCIA LEŚNEGO, LASÓW
ORAZ PODTOPIENIA I INNE MIEJSCOWE ZAGROŻENIA)

2020 ROK

241

2019 ROK

304

Wykres 9. Liczba zdarzeń na terenie gminy w latach 2019-2020.

Gmina Halinów ma na większości obszaru opracowany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, co znacznie usprawnia procesy inwestycyjne. Wykorzystując lokalne walory zostały
stworzone dogodne warunki dla inwestorów i przedsiębiorców oraz migracji młodych ludzi na jej teren.
Zasoby przyrodnicze są istotnym elementem prorozwojowym, fundamentem strategii rozwoju
gminy. System przyrodniczy opiera się głównie na ciągach ekologicznych jakimi są tereny Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, kompleksy leśne, wody powierzchniowe rzek Długa, Ząza i Mienia oraz
otwarte pola i łąki. Na terenie Gminy znajdują się obszary przyrodniczo i krajobrazowo cenne: okazy
drzew jako pomniki przyrody, chronione wydmy porośnięte borem sosnowym w północnej
i południowej części Gminy, stawy i obszary bagienne zachowane w niezmienionej formie.
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Pod opieką konserwatorską znajdują się następujące obiekty:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Długa Kościelna – park;
cmentarz mariawicki;
cmentarz rzymskokatolicki;
Halinów – park;
Nowy Konik – park;
Okuniew – cmentarz parafialny;
42 pomniki przyrody (drzewa o dużej wartości dendrologicznej i krajobrazowej, 1 głaz
narzutowy).

Obiektami wpisanymi do rejestru zabytków są:
➢ dzwonnica i plebania przy nowo wybudowanym Kościele p.w. Św. Anny w Długiej Kościelnej
(został wybudowany na miejscu spalonego zabytkowego kościoła z XV wieku);
➢ Kościół p.w. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie (plebania, kaplica cmentarna);
➢ cmentarz żydowski w Okuniewie;
➢ pałac Łubieńskich z parkiem w Okuniewie.

II. RYS HISTORYCZNY
Gmina Halinów została utworzona w 1952 r. na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic, siedzib i nazw niektórych gmin
w powiecie warszawskim, województwie warszawskim (rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca
1952 r.).
W 1973 Halinów włączono do powiatu Mińsk Mazowiecki, a w 1975 w wyniku nowego podziału
administracyjnego państwa zlikwidowano powiaty. Wprowadzono dwustopniowy podział kraju – gminy
i województwa. Gmina Halinów, do której przyłączono Okuniew (Okuniew został zlikwidowany jako
gmina) została włączona do województwa warszawskiego. Po wprowadzeniu trójstopniowego podziału
kraju w 1999 r. – gmina Halinów ponownie została włączona do powiatu mińskiego.
1 stycznia 2001 r. miejscowość Halinów otrzymuje prawa miejskie, będąc najmłodszym miastem na
Mazowszu i w Polsce.
Od 2010 roku Burmistrzem Halinowa jest Adam Ciszkowski. Władze Halinowa dużą wagę przywiązują
do rozwoju całej gminy, następuje dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej, rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej oraz poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży.
W 2011 roku Gmina Halinów jako jedyna w powiecie mińskim, otrzymała wyróżnienie
w prestiżowym Rankingu Samorządów 2011 r. ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita” zajmując
8 miejsce w województwie mazowieckim i 71 miejsce w Polsce w kategorii Najlepsza Gmina Miejska.
W 2011 roku obchodzono 100–lecie nazwy Halinów oraz 10 lecie praw miejskich.
W 2018 roku odbyły się wybory do Rady Miejskiej w Halinowie oraz wybory Burmistrza Halinowa.
Po raz kolejny Burmistrzem Halinowa został Adam Ciszkowski.
W 2019 roku w 22 sołectwach odbyły się wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję
2019-2024. W kwietniu został otwarty pierwszy Gminny Żłobek Kraina Smyka w technologii modułowej
z rządowego programu MALUCH+.
W 2020 roku oddano do użytku do wykorzystania dla mieszkańców gminy ponad 13 km ścieżek
rowerowych. Gmina Halinów zajęła 54 miejsce w Polsce w rankingu Liderzy samorządowych inwestycji
2017-2019 Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz 63 miejsce w Polsce w prestiżowym
Rankingu Samorządów 2020 ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii Najlepsza Gmina
miejska i wiejsko-miejska.
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WYNIKI WYBORÓW BURMISTRZA HALINOWA W 2018 R.
1030;
16,17%

5340;
83,83%

głosy za

głosy przeciw

Wykres 10. Wyniki wyborów Burmistrza Halinowa w 2018 r.
Lp.

Sołectwo

Sołtys

1

Brzeziny

Marek Kulas

2

Budziska

Grażyna Czerwińska

3

Cisie

Monika Rupniewska

4

Chobot

Adam Ludwiniak

5

Desno

Leszek Gomulski

6

Długa Kościelna

Robert Kwiatkowski

7

Długa Szlachecka

Marcin Juszczak

8

Grabina

Jadwiga Bazyl

9

Hipolitów

Marcin Sukiennik

10

Józefin

Katarzyna Targońska

11

Kazimierów

Sławomir Kostka (do października 2020 r.)

12

Królewskie Brzeziny

Jacek Brogosz

13

Krzewina

Anna Jackiewicz

14

Michałów

Jan Stankiewicz

15

Mrowiska

Stanisław Dobosiewicz

16

Nowy Konik

Dorota Dobosiewicz

17

Okuniew

Krzysztof Piwowarski

18

Stary Konik

Marzena Rudnicka

19

Wielgolas Brzeziński

Jan Skolimowski

20

Wielgolas Duchnowski

Władysława Zawadka

21

Zagórze

Elwira Wielądek

22

Żwirówka

Stanisława Osica

Tabela 1. Wykaz sołectw i Sołtysów - kadencja 2019-2024.
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III. WŁADZE GMINY HALINÓW
Burmistrz Halinowa
Adam Ciszkowski
Zastępca Burmistrza Halinowa
Adam Sekmistrz
Sekretarz Halinowa
Robert Grubek
Skarbnik Halinowa
Aneta Leleń

Rada Miejska w Halinowie VIII kadencji samorządu (2018-2023)
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński
Radni:
Bogdan Janczarek
Przemysław Jeznach
Aneta Kostka (od stycznia 2021 r.)
Sławomir Kostka (do października 2020 r.)
Lesław Królak
Anna Ludwiniak
Przemysław Mirosz
Jan Papis
Adam Rudnicki
Krystyna Sęk
Jan Stankiewicz
Marcin Sukiennik
Mirosław Szmurło
Dawid Wojda
Edyta Woźniakowska
Komisje działające w ramach Rady Miejskiej w Halinowie:
KOMISJA REWIZYJNA
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI
KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA
KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
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IV. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY HALINÓW
Jednostkami organizacyjnymi Gminy Halinów są jednostki budżetowe i instytucje kultury.
Nazwa jednostki
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Halinowie
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Okuniewie
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Cisiu
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Brzezinach

Kierownik jednostki

Adres
05-074 Halinów, ul. Okuniewska 115

Lidia Kołakowska

05-079 Okuniew, ul. Szkolna 4

Wioletta Ceglińska

05-074 Halinów, Cisie ul. Mostowa 61

Barbara Czułowska

05-074 Halinów, Brzeziny 3

Eryk Łukasik

Szkoła Podstawowa w Chobocie

05-074 Halinów, Chobot 50

Małgorzata Szklarska

Gminny Żłobek Kraina Smyka

05-074 Halinów, Józefin ul. Stołeczna 119

Karolina Krupa

05-074 Halinów, ul. Mickiewicza 23

Dorota Górska

05-074 Halinów, ul. Piłsudskiego 77

Małgorzata KomudaOłowska

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Zakład Komunalny w Halinowie
(do dnia 3 września 2018 r.)2

Tabela 2. Jednostki budżetowe Gminy Halinów.
Nazwa instytucji

Adres

Kierownik instytucji

Gminne Centrum Kultury

05-079 Okuniew, ul. Rynek 46/2

Dariusz Kowalczyk

Biblioteka Publiczna Gminy Halinów

05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

Jadwiga Dudek

Tabela 3. Instytucje kultury Gminy Halinów.

V. SPRAWOZDANIE URZĘDU MIEJSKIEGO W HALINOWIE
1. Korespondencja Urzędu
Korespondencja wpływająca do Urzędu rejestrowana jest w elektronicznym systemie kancelaryjnym.
Rok
Korespondencja zarejestrowana w kancelarii

2019

2020
16 957

20 682

3 628

3 120

Korespondencja wewnętrzna

351

313

Korespondencja do Rady

287

245

32

22

67
21 322

47
24 429

Faktury

Sądówki
Zgłoszenia do systemu SMS
Razem

Tabela 4. Korespondencja wpływająca do Urzędu Miejskiego w Halinowie.
2

Dzień likwidacji samorządowego zakładu budżetowego to 30 września 2018 roku, zaś w dniu 1 października
2018 roku została powołana Spółka prawa handlowego – Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o., która jest
kontynuatorem działalności samorządowego zakładu budżetowego.
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24 429

21 322

Korespondencja wpływająca do Urzędu ogółem

2019 rok

2020 rok

Wykres 11. Korespondencja wpływająca do Urzędu ogółem.

Korespondencja wpływająca do Urzędu

System SMS

47
67

Sądówki

22
32

Korespondencja do Rady Miejskiej w Halinowie

245
287

Korespondencja wewnętrzna

313
351
3120
3628

Faktury

20682

Korespondencja zarejestrowana w kancelarii

16957
0

2020 rok

5000

10000

15000

20000

25000

2019 rok

Wykres 12. Korespondencja wpływająca do Urzędu z podziałem na rodzaj.
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2. Transakcje z terminala przy użyciu kart płatniczych
W Urzędzie Miejskim w Halinowie od grudnia 2017 roku przy pomocy kart płatniczych mogą być
dokonywane płatności:
➢ z tytułu podatków lokalnych;
➢ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
➢ z tytułu pozostałych należności budżetowych.
Operacje płatnicze są dostępne na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Halinowie (parter).
Płatności kartą są dokonywane bez żadnych dodatkowych prowizji.

ILOŚĆ TRANSAKCJI Z TERMINALA PRZY UŻYCIU
KART PŁATNICZYCH

667
ILOŚĆ TRANSAKCJI Z TERMINALA

1031

2019 rok

2020 rok

Wykres 13. Ilość transakcji z terminala przy użyciu kart płatniczych w latach 2019-2020.

WARTOŚĆ TRANSAKCJI Z TERMINALA PRZY
UŻYCIU KART PŁATNICZYCH
61 267,66
WARTOŚĆ TRANSAKCJI Z TERMINALA (W ZŁ)

46 643,27

0,00 10 000,00
20 000,00
30 000,00
40 000,00
50 000,00
60 000,00
70 000,00

2019 r.

2020 rok

Wykres 14. Wartość transakcji z terminala przy użyciu kart płatniczych w latach 2019-2020.
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3. Obsługa sekretariatu i biura Burmistrza w 2020 roku
Zarejestrowano:
▪

459 umów;

▪

121 umów zleceń;

▪

159 zarządzeń Burmistrza Halinowa;

▪

273 upoważnienia i 14 pełnomocnictw;

▪

136 delegacji;

▪

103 wniosków o udostępnienie informacji publicznej;

▪

5 skarg (po przeanalizowaniu 3 okazały się bezzasadne i 2 przekazane według właściwości);

▪

2 kontrole zewnętrzne.

Ze względu na pandemię COVID-19 zostały ograniczone spotkania z interesantami w Urzędzie
Miejskim w Halinowie.

4. Gminny System Powiadamiania SMS
W roku 2020 wysłano do mieszkańców gminy Halinów 70 000 sms o charakterze powiadomień
i ważnych komunikatów z Urzędu Miejskiego w Halinowie.

GMINNY SYSTEM POWIADAMIANIA SMS WYSYŁKA

70 000

146 000

2020

2019

Wykres 15. Gminny System Powiadamiania SMS – wysyłka w latach 2019-2020.
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5. Kadry
Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zatrudnienia w Urzędzie wynosił:
− 72 osoby;
− zajmując 70,5 etatów, w tym:
➢ na stanowiskach kierowniczych urzędniczych – 12 etatów,
➢ na stanowiskach urzędniczych (pełnozatrudnieni) - 42 etatów,
➢ na stanowiskach pomocniczych i obsługi (pełnozatrudnieni) – 14 etatów,
➢ osoby niepełnozatrudnione – 2,5 etatów, w tym:
• administracja – 2 osoby;
• obsługa – 1 osoba.

STAN ZATRUDNIENIA W 2020 ROKU
72
70,5
69
68

liczba zatrudnionych

liczba etatów

2019 rok

2020 rok

Wykres 16. Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Halinowie w latach 2019-2020.
W wyniku współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w 2020 r. pracę w Urzędzie dodatkowo
wspomagało 3 osoby, w tym:
➢ 2 osoby w ramach prac interwencyjnych;
➢ 1 osoba w ramach stażu.
Ponadto 10 osób odbyło praktyki studenckie.
% ogółu zatrudnionych na stanowiskach
administracyjnych (55)

Lp.

Wykształcenie

Liczba pracowników

1.

wyższe

50

87,7 %

2.

średnie

4

7,0 %

Tabela 5. Struktura wykształcenia pracowników Urzędu na dzień 31 grudnia 2020 r.
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WYKSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO W HALINOWIE

52

50

4

4
2019

2020

wyższe

średnie

Wykres 17. Struktura wykształcenia pracowników Urzędu.

Szkolenia pracowników Urzędu:
Pracownicy uczestniczyli w 69 szkoleniach, w tym 10 było bezpłatnych. W związku z epidemią COVID-19
szkolenia odbyły się w formie online. Dodatkowo każdy pracownik zatrudniony na stanowisku
urzędniczym odbył szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Administrowanie budynkiem Urzędu Miejskiego w Halinowie
• Prowadzenie książki obiektu budowlanego, niezbędne naprawy, remonty, modernizacja
i przeglądy, badania kontrolne.
• Rozliczanie i zamawianie usług na dostawę mediów (energia elektryczna, gaz, woda i kanalizacja).
Ilość faktur: 43.
• W 2020 roku wykonano następujące prace w ramach modernizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przeglądy:
− okresowa kontrola przewodów kominowych;
− ocena sprawności technicznej i użytkowej obiektu budowlanego Urzędu Miejskiego –
przegląd roczny;
− wykonanie przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych;
− przeprowadzenie przeglądu kotłowni gazowej i systemu Gazex;
− przegląd instalacji gazowej w budynku UM w Halinowie;
− przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;
− przegląd techniczny wyłącznika przeciwpożarowego.
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•

•

•

Prace remontowo-budowlane:
−

wymiana okna w pokoju nr 29 wraz wymianą paneli podłogowych oraz pomalowaniem ścian
i sufitu,

−

naprawa części dachu nad pokojem nr 23 (zerwanie starej papy oraz obróbki blacharskiej,
oczyszczenie stropodachu, uszczelnienie, położenie nowej papy oraz wykonanie nowej
obróbki blacharskiej),

−

prace remontowe w pokojach nr 3 i 4: wymiana okien, wymiana paneli podłogowych oraz
pomalowaniem ścian i sufitu,

−

adaptacja pomieszczenia gospodarczego mieszczącego się na I piętrze budynku Urzędu
Miejskiego w Halinowie na WC.

−

prace remontowe na parterze: położenie nowych płytek podłogowych, powiększenie okna
Biura Podawczego ora wstawienie nowej szyby, wykonanie zabudowy g-k,

−

remont pomieszczenia WC wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych,

−

montaż 2 klimatyzatorów w przestrzeni Biura Podawczego, na parterze budynku Urzędu
Miejskiego w Halinowie

Zawarto umowy na:
−

gminny system informacji SMS;

−

przegląd i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych;

−

wykonanie prac remontowo-budowlanych;

−

wykonanie i montaż mebli w pomieszczeniach biurowych;

−

dostawy paliwa gazowego;

−

dostawę prądu;

−

dostawę materiałów biurowych i papieru kserograficznego;

−

dostawę materiałów chemicznych i higienicznych.

Zadania związane z dostawą usług telekomunikacyjnych.
−

rozliczono umowy na telefony komórkowe, stacjonarne Urzędu Miejskiego oraz łącze
światłowodowe, zawieranie i wypowiadanie umów, prowadzenie dokumentacji dotyczących
służbowych telefonów komórkowych, opisywanie faktur za usługi telekomunikacyjne, łącze
internetowe, centralkę VOIP funkcjonującą w Urzędzie Miejskim. Ilość faktur: 84.

7. Sprawozdanie Biura Rady Miejskiej w Halinowie
W ramach obsługi Rady Miejskiej w Halinowie w 2020 roku:
1) odbyło się 12 sesji (w tym 6 nadzwyczajnych),
2) odbyło się:
a) 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
b) 4 posiedzeń Komisji skarg, wniosków i petycji,
c) 15 posiedzeń Komisji Budżetu, Rozwoju i Ochrony Środowiska,
d) 9 posiedzeń Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych,
e) 5 posiedzeń połączonych Komisji Rady Miejskiej w Halinowie,
– łącznie 38 posiedzeń;
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3) podjęto 110 uchwał, spośród których:
a)
b)
c)
d)
e)

33 dotyczyło spraw finansowych Gminy Halinów,
18 dotyczyło edukacji i polityki społecznej,
18 dotyczyło ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami komunalnymi,
14 dotyczyło zagospodarowania przestrzennego,
7 dotyczyło m. in. planów pracy Rady, Komisji, Statutu Gminy Halinów, udzielenia wotum
zaufania,
f) 7 dotyczyło nieruchomości,
g) 5 dotyczyło nadawania nazw ulic,
h) 5 dotyczyło skarg, wniosków i petycji,
i) 3 dotyczyły podatków lokalnych.
W 2020 roku Rada Miejska w Halinowie nie podjęła żadnego stanowiska.
W 2020 roku wpłynęła 1 skarga na działalność Burmistrza Halinowa (uznana za bezzasadną) oraz 1 na
działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach (uznana częściowo za bezzasadną).

PODJĘTE STANOWISKA

0
0
110

PODJĘTE UCHWAŁY

121

POSIEDZENIA POŁĄCZONYCH KOMISJI RM W
HALINOWIE

5
7
38

POSIEDZENIE KOMISJI RM W HALINOWIE

45
12
11

SESJE RM W HALINOWIE

2020 rok

2019 rok

Wykres 18. Praca Rady Miejskiej w Halinowie.
Przedmiot uchwały

Ilość

%

Finanse Gminy Halinów

33

30

Edukacja i polityka społeczna
Ochrona środowiska, gospodarka wodna, gospodarka
odpadami komunalnymi
Zagospodarowanie przestrzenne
Pozostałe (m. in. plany pracy Rady, Komisji, Statut Gminy
Halinów, udzielenie wotum zaufania)
Nieruchomości

18

16,36

18

16,36

14

12,73

7

6,36

7

6,36

Nadawanie nazw ulic

5

4,55

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

5

4,55

Podatki lokalne

3

2,73

110

100

Łącznie

Tabela 6. Przedmiot uchwał Rady Miejskiej w Halinowie w 2020 roku.

24 | S t r o n a

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
KADENCJA 2018-2023
ROK 2020
Numer

Lp. i data podjęcia uchwały

Przedmiot uchwały

Uwagi

1

XV.159.2020
27.01.2020 r.

Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2020-2033

2

XV.160.2020
27.01.2020 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2020 rok

3

XV.161.2020
27.01.2020 r.

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie do Zakładu
Komunalnego w Halinowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
wkładu niepieniężnego

4

XV.162.2020
27.01.2020 r.

Uchwała w sprawie: przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w
Halinowie na 2020 rok

5

XV.163.2020
27.01.2020 r.

Uchwała w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Halinowie na 2020 rok

6

XV.164.2020
27.01.2020 r.

Uchwała w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji skarg, wniosków i
petycji Rady Miejskiej w Halinowie na 2020 rok

7

XV.165.2020
27.01.2020 r.

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady
Miejskiej w Halinowie na 2020 rok

8

XV.166.2020
27.01.2020 r.

Uchwała w sprawie: przekazania skargi według właściwości

9

XV.167.2020
27.01.2020 r.

Uchwała w sprawie: zmian w Statucie Gminy Halinów

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1800 z dnia
10 lutego 2020

10

XV.168.2020
27.01.2020 r.

Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych będących w zarządzie Gminy Halinów

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1801 z dnia
10 lutego 2020

11

XV.169.2020
27.01.2020 r.

Uchwała w sprawie: ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta i gminy Halinów

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1802 z dnia
10 lutego 2020

12

XV.170.2020
27.01.2020 r.

13

XV.171.2020
27.01.2020 r.

14

XV.172.2020
27.01.2020 r.

15

XVI.173.2020
27.02.2020 r.

Uchwała w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Halinów i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Hipolitów, gmina Halinów
Uchwała w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 212/9 w miejscowości Kazimierów, gmina
Halinów
Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2020-2033

16

XVI.174.2020
27.02.2020 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2020 rok

17

XVI.175.2020
27.02.2020 r.

Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mińskiemu

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1799 z dnia
10 lutego 2020

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1803
z dnia 10 lutego 2020

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3326 z dnia
13 marca 2020

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3004 z dnia
11 marca 2020
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18

XVI.176.2020
27.02.2020 r.

19

XVI.177.2020
27.02.2020 r.

20

XVI.178.2020
27.02.2020 r.

21

XVI.179.2020
27.02.2020 r.

Uchwała w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Halinów w 2020 roku
Uchwała w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w
schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Uchwała w sprawie: ustalenia zasad przyznawania usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych, odpłatności za nie, zwolnienia od
opłat i trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za niektóre
świadczenia z pomocy społecznej

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3005 z dnia
11 marca 2020
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3006 z dnia
11 marca 2020
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3007 z dnia
11 marca 2020

Uchwała w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy
Halinów
Uchwała w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
Dz. Urz. Woj. Maz.
prowadzonych przez Gminę Halinów oraz ustalenia maksymalnej kwoty
poz. 3008 z dnia
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli ze środków na
11 marca 2020
doskonalenie zawodowe w 2020 r. oraz form i specjalności kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane
Uchwała w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

22

XVI.180.2020
27.02.2020 r.

23

XVI.181.2020
27.02.2020 r.

24

XVII.182.2020
09.03.2020 r.

25

XVII.183.2020
09.03.2020 r.

26

XVII.184.2020
09.03.2020 r.

27

XVIII.185.2020
07.04.2020 r.

Uchwała w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
Dz. Urz. Woj. Maz.
niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy
poz. 3580 z dnia
Halinów przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania
17 marca 2020
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Dz. Urz. Woj. Maz.
Uchwała w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za
poz. 3581 z dnia
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
17 marca 2020
opłaty
Dz. Urz. Woj. Maz.
Uchwała w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
poz. 3582 z dnia
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
17 marca 2020
nieruchomości
Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2020-2033

28

XVIII.186.2020
07.04.2020 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2020 rok

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5751 z dnia
22 maja 2020

29

XVIII.187.2020
07.04.2020 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5471 z dnia
13 maja 2020

30

XVIII.188.2020
07.04.2020 r.

Uchwała w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr 178 i nr 205 w miejscowości Nowy Konik,
gmina Halinów
Uchwała w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr 120 i 86/1 w miejscowości Stary Konik,
gmina Halinów

31

XVIII.189.2020
07.04.2020 r.

32

XVIII.190.2020
07.04.2020 r.

33

XVIII.191.2020
07.04.2020 r.

34

XVIII.192.2020
07.04.2020 r.

Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzewina,
gmina Halinów
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII.176.2016 Rady Miejskiej w
Halinowie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VIII.88.2019 Rady Miejskiej w
Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5472 z dnia
13 maja 2020
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4665 z dnia
16 kwietnia 2020
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4666 z dnia
16 kwietnia 2020
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4667 z dnia
16 kwietnia 2020
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4668 z dnia
16 kwietnia 2020
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35

XVIII.193.2020
07.04.2020 r.

36

XIX.194.2020
18.05.2020 r.

Uchwała w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości
Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2020-2033

37

XIX.195.2020
18.05.2020 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2020 rok

38

XIX.196.2020
18.05.2020 r.

39

XIX.197.2020
18.05.2020 r.

40

XIX.198.2020
18.05.2020 r.

41

XIX.199.2020
18.05.2020 r.

Uchwała w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Halinów na lata 2020
– 2025”
Uchwała w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty
Uchwała w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości
Uchwała w sprawie: częściowego zwolnienia z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Halinów

42

XX.200.2020
28.05.2020 r.

Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2020-2033

43

XX.201.2020
28.05.2020 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2020 rok

44

XX.202.2020
28.05.2020 r.

45

XX.203.2020
28.05.2020 r.

46

XX.204.2020
28.05.2020 r.

Uchwała w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
Dz. Urz. Woj. Maz.
Pomocy Społecznej w Halinowie do załatwiania indywidualnych spraw z
poz. 6217 z dnia
zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku
4 czerwca 2020
energetycznego

47

XXI.205.2020
18.06.2020 r.

Uchwała w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Halinowa wotum zaufania

48

XXI.206.2020
18.06.2020 r.

49

XXI.207.2020
18.06.2020 r.

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Halinów za 2019 rok
Uchwała w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Halinowa absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

50

XXI.208.2020
18.06.2020 r.

Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2020-2033

51

XXI.209.2020
18.06.2020 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2020 rok

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4669 z dnia
16 kwietnia 2020

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5752 z dnia
22 maja 2020
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5753 z dnia
22 maja 2020
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5754 z dnia
22 maja 2020
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5755 z dnia
22 maja 2020
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5756 z dnia
22 maja 2020

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6215 z dnia
4 czerwca 2020

Uchwała w sprawie: określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy
Dz. Urz. Woj. Maz.
zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
poz. 6216 z dnia
prowadzonych przez Gminę Halinów oraz warunków i sposobu ich
4 czerwca 2020
przyznawania
Uchwała w sprawie: przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi
Administracyjnemu w Warszawie

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 7072 z dnia
29 czerwca 2020
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Uchwała w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XLIII.421.2018 Rady
Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej przez Gminę Halinów z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie
Halinów”
Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej odpłatnego nabycia na
rzecz Gminy Halinów działki numer 247 położonej w Długiej Kościelnej

52

XXI.210.2020
18.06.2020 r.

53

XXI.211.2020
18.06.2020 r.

54

XXI.212.2020
18.06.2020 r.

55

XXI.213.2020
18.06.2020 r.

56

XXI.214.2020
18.06.2020 r.

57

XXI.215.2020
18.06.2020 r.

58

XXII.216.2020
27.07.2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Hipolitów, gmina Halinów
Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2020-2033

59

XXII.217.2020
27.07.2020 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2020 rok

60

XXII.218.2020
27.07.2020 r.

61

XXII.219.2020
27.07.2020 r.

62

XXII.220.2020
27.07.2020 r.

63

XXII.221.2020
27.07.2020 r.

Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej odpłatnego nabycia na
rzecz Gminy Halinów działki numer 21/49 położonej w Wielgolesie
Brzezińskim
Uchwała w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. Dz. Urz. Woj. Maz.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów poz. 7073 z dnia
29 czerwca 2020
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Halinowa

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na rozszerzenie projektu pt.
„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” ze środków Unii
Europejskiej
Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej odpłatnego nabycia na
rzecz Gminy Halinów działki numer 293/5 położonej w Budziskach
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym, części nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 3/3 o pow. 465 m2 położonej w Starym Koniku
Uchwała w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8292 z dnia
na terenie miasta i gminy Halinów
4 sierpnia 2020

66

XXII.224.2020
27.07.2020 r.

67

XXIII.225.2020
10.09.2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLVII.450.2018 Rady Miejskiej w
Halinowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia Gminnego
Żłobka Kraina Smyka oraz nadania mu statutu
Uchwała zmieniająca uchwałę nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt
oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku
utworzonym przez Gminę Halinów
Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Halinów
Uchwała w sprawie: określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie
Halinów na rok szkolny 2020/2021

68

XXIII.226.2020
10.09.2020 r.

Uchwała w sprawie: zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Halinowie

64

XXII.222.2020
27.07.2020 r.

65

XXII.223.2020
27.07.2020 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8291 z dnia
4 sierpnia 2020

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8293 z dnia
4 sierpnia 2020

Dz. Urz. Woj. Maz.
z dnia 18 września
2020

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8294 z dnia
4 sierpnia 2020

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 9694 z dnia
18 września 2020
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Dz. Urz. Woj. Maz.
Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIII.133.2019 Rady Miejskiej w
Halinowie z dnia 28 listopada 2019 w sprawie utworzenia "Klubu Senior poz. 9696 z dnia
+" w Halinowie oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności 18 września 2020

69

XXIII.227.2020
10.09.2020 r.

70

XXIII.228.2020 Uchwała w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
10.09.2020 r. pobyt w „Klubie Senior+”

71

XXIII.229.2020 Uchwała w sprawie: przyjęcia dokumentu pn.: „Strategia
10.09.2020 r. Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2020-2035”

72

XXIII.230.2020 Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Halinów, gmina
poz. 9698 z dnia
10.09.2020 r. Halinów

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 9697 z dnia
18 września 2020

Dz. Urz. Woj. Maz.
18 września 2020
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 9699 z dnia
18 września 2020

73

XXIII.231.2020 Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas
10.09.2020 r. Brzeziński, gmina Halinów

74

XXIII.232.2020 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
10.09.2020 r. Halinów na lata 2020-2033

75

XXIII.233.2020
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
10.09.2020 r.
2020 rok

76

XXIII.234.2020
10.09.2020 r.

Uchwała w sprawie: przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi
Administracyjnemu w Warszawie

77

XXIV.235.2020
29.10.2020 r.

Uchwała w sprawie: określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 11121 z dnia
prowadzonych przez Gminę Halinów oraz warunków i sposobu ich 10 listopada 2020
przyznawania

78

XXIV.236.2020
29.10.2020 r.

Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2020-2033

79

XXIV.237.2020
29.10.2020 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2020 rok

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 11122 z dnia
10 listopada 2020

80

XXIV.238.2020
29.10.2020 r.

Uchwała w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 11123 z dnia
10 listopada 2020

81

XXIV.239.2020
29.10.2020 r.

Uchwała w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miejscowości Żwirówka, gmina Halinów

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 12198 z dnia
7 grudnia 2020

82

XXIV.240.2020
29.10.2020 r.

Uchwała w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów

83

XXIV.241.2020
29.10.2020 r.

84

85

86

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 9700 z dnia
18 września 2020

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Hipolitów, gmina Halinów
Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 Studium
XXIV.242.2020
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
29.10.2020 r.
Halinów
Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
XXIV.243.2020
zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Stary Konik,
29.10.2020 r.
gmina Halinów – obszar nr 1
Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
XXIV.244.2020
zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Stary Konik,
29.10.2020 r.
gmina Halinów – obszar nr 2
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87

88
89

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wielgolas
Brzeziński, gmina Halinów w rejonie ulic: Księcia Janusza i Bitwy
Warszawskiej 1920 r.
Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa
XXIV.246.2020
Kościelna, gmina
29.10.2020 r.
Halinów
XXIV.247.2020 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
29.10.2020 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach
XXIV.245.2020
29.10.2020 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 11124 z dnia
10 listopada 2020

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 11125 z dnia
10 listopada 2020

90

XXIV.248.2020 Uchwała w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
29.10.2020 r. pobyt w „Klubie Senior+”

91

XXIV.249.2020
29.10.2020 r.

92

XXIV.250.2020
29.10.2020 r.

93

XXV.251.2020
26.11.2020 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Halinów na poz. 11126 z dnia
10 listopada 2020
lata 2020 – 2025”
Uchwała w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości
położonej przy ulicy Aleksandra Świętochowskiego nr 3 w miejscowości
Brzeziny zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącym przedmiot
najmu
Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2020-2033

94

XXV.252.2020
26.11.2020 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2020 rok

95

XXV.253.2020
26.11.2020 r.

96

XXV.254.2020
26.11.2020 r.

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie do Zakładu
Komunalnego w Halinowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
wkładu niepieniężnego
Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2021 rok

97

XXV.255.2020
26.11.2020 r.

Uchwała w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na
poz. 12159 z dnia
2021 rok
7 grudnia 2020

98

XXV.256.2020
26.11.2020 r.

Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 12160 z dnia
transportowych na 2021 rok

99

XXV.257.2020
26.11.2020 r.

Uchwała w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy
Halinów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

100

XXVI.258.2020
22.12.2020 r.

Uchwała w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Halinów poz. 13207 z dnia

101

102

103

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 12157 z dnia
7 grudnia 2020

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 12158 z dnia
7 grudnia 2020
Dz. Urz. Woj. Maz.

7 grudnia 2020

Dz. Urz. Woj. Maz.
23 grudnia 2020

Uchwała w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla
miasta i gminy Halinów w latach 2020-2023”
Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
XXVI.260.2020
zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Brzeziny, gmina
22.12.2020 r.
Halinów - rejon autostrady A2
XXVI.259.2020
22.12.2020 r.

XXVI.261.2020 Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas
22.12.2020 r. Brzeziński, gmina Halinów

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 16 z dnia
5 stycznia 2021
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Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021 r.
Uchwała w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
Dz. Urz. Woj. Maz.
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego poz. 13208 z dnia
23 grudnia 2020
lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz w
sprawie w zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy
społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy

104

XXVI.262.2020
22.12.2020 r.

105

XXVI.263.2020
22.12.2020 r.

106

XXVI.264.2020
22.12.2020 r.

Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2020-2033

107

XXVI.265.2020
22.12.2020 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2020 rok

108

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLIII.421.2018 Rady Miejskiej w
Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
XXVI.266.2020 długoterminowej przez Gminę Halinów z Narodowego Funduszu
22.12.2020 r. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację
zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie
Halinów”

109

XXVI.267.2020
22.12.2020 r.

Uchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów
na lata 20212033

110

XXVI.268.2020
22.12.2020 r.

Uchwała w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 rok

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3605 z dnia
22 kwietnia 2021

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 17 z dnia
5 stycznia 2021

Tabela 7. Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Halinowie Kadencja 2018-2023 rok 2020.

8. Ważne wydarzenia i spotkania w 2020 roku
• 8 stycznia 2020 r. Urząd Miejski w Halinowie odwiedziła Pani Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek
Sejmiku Mazowieckiego. Była również okazja do rozmowy o współpracy między naszą Gminą
a Urzędem Marszałkowskim, o planowanych w naszej okolicy inwestycjach, o rezerwie pod drogę
wojewódzką w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, o kwestii
zagospodarowania odpadów.
• 11-12 stycznia 2020 r. w hali sportowej w Halinowie odbył się turniej halowy Halinów Cup IV 2020
• 20 stycznia 2020 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie otrzymał oficjalnie książki wygrane
w 4 edycji konkursu Empik „Tysiąc powodów by czytać”. Konkurs polegał na oddawaniu jednego głosu
dziennie na pracę jednej z uczennic ZSP w Halinowie. Dzięki pracy i zaangażowaniu nauczycieli,
rodziców, dzieci i mieszkańców gminy, ZSP otrzymał od Empiku 1000 książek. Uczniowie ze strony
internetowej Empiku mogli wybierać książki, które chcieliby otrzymać jako swoją nagrodę.
To pierwszy taki Konkurs Empiku, w którym Gminie Halinów udało się zwyciężyć i uzyskać pomoc
w postaci darmowych książek. Dzieci z Halinowa same zapracowały na tę wyjątkową nagrodę. Zgłosiły
do konkursu pracę plastyczną przedstawiającą scenę z opowieści „Lucjan. Lew jakiego nie było”.
• 22 stycznia 2020 r. odbyły się gminne obchody 157 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
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Fotografia 1. Gminne obchody 157 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
• 26 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie z Panem Dawidem Solakiem reprezentującym Zarząd Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji. Dyskusja dotyczyła wzajemnej współpracy i możliwości wykorzystania
w samorządzie lokalnym programu Erasmus, za który w Polsce odpowiada właśnie FRSE.
• 27 lutego 2020 r. otrzymanie 80% dofinansowania w wysokości 1,5 mln zł na projekt "EKO HALINÓW
– Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
(wniosek Gminy Halinów zajął I miejsce na liście rankingowej). Całkowita wartość Projektu to ponad
2 mln zł.
• 1 marca 2020 r. odbył się bieg w ramach VIII Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych w celu propagowania zdrowego stylu życia i przypomnienia o historii Polski.
W biegu razem z mieszkańcami brał udział Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.
• Od 12 marca 2020 r. nastąpiła zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie w związku
z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS -CoV-2 (koronawirusa). W związku
z zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców zostały odwołane wszystkie imprezy, zajęcia i spotkania
organizowane na obiektach Gminy Halinów i przez instytucje Gminy Halinów. Wszystkie obiekty
sportowe, szkolne, kulturalne (GCK, biblioteki), świetlice wiejskie, bazary w Gminie Halinów zostały
zamknięte do odwołania.
• Od 13 marca 2020 r. rozpoczęła się akcja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie
pomocy dla seniorów z terenu gminy Halinów polegająca na zakupie i dostarczeniu podstawowych
produktów żywnościowych.
• 7 kwietnia 2020 r. odbyła się pierwsza w historii w trybie zdalnym sesja Rady Miejskiej w Halinowie
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
• 10 kwietnia 2020 r. zostały rozwiezione przez pracowników MOPS oraz strażaków ponad 3 tony
żywności w ramach programu FEAD „Pomoc Żywnościowa", ponad 2 tony mrożonek, 2000 szt.
jogurtów, paczki żywnościowe, 300 kg podarowanych jabłek oraz innych produktów od darczyńców
do rodzin wielodzietnych, seniorów, osób będących w kwarantannie oraz do innych potrzebujących.
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Fotografia 2. Produkty żywnościowe w ramach programu FEAD Pomoc Żywnościowa dla
potrzebujących.
• 16 kwietnia 2020 r. Gmina Halinów otrzymała informację o uzyskaniu przez Powiat Miński ze
środków rządowych na budowę kolejnego etapu drogi nr 2202W Kazimierów-Mrowiska (stanowiąca
przedłużenie ul. Zastawie w Kazimierowie), wraz z odwodnieniem i chodnikiem. Wartość całego
projektu to prawie 1,3 mln zł, z czego dofinansowanie z FDS wyniesie niecałe
900 tys. Zł.
• 16 kwietnia 2020 r. przekazanie informacji o zakupieniu dla mieszkańców maseczek wielokrotnego
użytku w związku z wprowadzony w Polsce obowiązkiem zasłaniania ust i nosa w miejscach
publicznych z powodu epidemii koronawirusa.
• 17 kwietnia 2020 r. pozyskanie przez Gminę Halinów prawie 270 000 zł na kolejny etap modernizacji
Domu Kultury w Halinowie.
• 7 maja 2020 r. odbył się briefing prasowy (nieopodal przejazdu kolejowego w Józefinie) z udziałem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy oraz Ministra Infrastruktury
i Budownictwa Pan Andrzeja Adamczyka, a także Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Adama
Bielana na temat powstania nowego dworca kolejowego w Józefinie w ramach programu budowy
dwustu peronów realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Fotografia 3. Briefing prasowy (nieopodal przejazdu kolejowego w Józefinie) z udziałem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana
Andrzeja Adamczyka, a także Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Adama Bielana.
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• 14 maja 2020 r. Gmina Halinów uzyskała dofinansowanie prawie 80 tys. zł na zakup laptopów dla
dzieci i młodzieży, laptopy zostały zakupione i rozdysponowane dla każdej szkoły proporcjonalnie do
ilości dzieci w placówce i będą wypożyczane osobom najbardziej potrzebującym w ramach programu
zdalna szkoła realizowanego jest przez Ministerstwo Cyfryzacji ze środków Unii Europejskiej
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
• 30 maja 2020 r. Gmina Halinów z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego uczestniczyła
w uroczystej debacie "30 lat samorządności - samorząd przyszłości" zorganizowana przez Wójt
Izabelina Panią Dorota Zmarzlak. W debacie uczestniczyli: Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik, Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, były Senator i sędzia TK Jerzy Stępień.
• 8 czerwca 2020 r. Gmina Halinów uzyskała dofinansowanie w wysokości 85 tyś. zł z Urzędu
Marszałkowskiego na budowę ulicy Środkowej w Cisiu, na odcinku od autostrady A2 do okolic
nowego mostu w Cisiu.
• 15 czerwca 2020 r. Gmina Halinów wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Cisiu uzyskała
550 000 zł dofinansowania ze środków NFOSIGW/WFOŚIGW oraz KSRG PSP na zakup średniego
samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Cisiu.
• 25 czerwca 2020 r. w Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz Halinowa miał zaszczyt wspólnie
z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem podpisać umowę na realizacje Programu
„Opieka wytchnieniowa” ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Halinów otrzymała
dotacje w wysokości 55 848 zł. Dzięki tym środkom dodając wkład własny Gminy Halinów wsparcie
otrzyma 16 rodzin na kwotę 67 200 zł. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków
rodzin lub opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich
w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Projekt realizowany przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie.
• 10 lipca 2020 r. zostały podpisane przez Gminę Halinów umowy na MIAS (Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Sołectw) w ramach otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie do Funduszy Sołeckich: Brzezin (modernizacja placu
zabaw przy Szkole), Długiej Kościelnej (rewitalizacja parku przy Kościele), Długiej Szlachetnej
(wyposażenie świetlicy wiejskiej).
• 12 lipca 2020 r. organizacja na terenie gminy Halinów Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Frekwencja w Gminie Halinów w pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w 2020 r. wyniosła 72,09%, liczba kart ważnych 8 859, liczba uprawnionych 12 288.
Frekwencja w Gminie Halinów w drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w 2020 r. wyniosła 75,16%, liczba kart ważnych 9 072, liczba uprawnionych 12 070.

Wykres 19. Wyniki głosowania w Gminie Halinów w II turze Wyborów Prezydenta RP w 2020 r.

• 22 lipca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Burmistrz
Halinowa podpisał kolejne dwie umowy na dofinansowanie ważnych dla nas inwestycji.
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Dzięki wsparciu środków własnych samorządu Województwa Mazowieckiego otrzymamy dodatkowe
100 000 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego dla OSP Cisie, a w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dostaniemy 60 000 zł na kolejny etap rewitalizacji terenu
obok świetlicy wiejskiej w Michałowie.

Fotografia 4. Burmistrz Halinowa po podpisaniu umów na dofinansowanie zakupu średniego
samochodu bojowego dla OSP Cisie oraz na kolejny etap rewitalizacji terenu obok świetlicy wiejskiej
w Michałowie.
• 30 lipca 2020 r. w imieniu mieszkańców naszej gminy Burmistrz Halinowa miał ogromny zaszczyt
odebrać z rąk Pana Prezydenta Andrzeja Dudy tablicę upamiętniającą miejsca pamięci Bitwy
Warszawskiej 1920 na terenie Gminy Halinów. Dodam, że działania bojowe miały wówczas miejsce
w Okuniewie oraz w okolicach Brzezin oraz Wielgolasu Brzezińskiego i Wielgolasu Duchnowskiego.

Fotografia 5. Tablica upamiętniająca miejsca pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 w Gminie Halinów.
• 6 sierpnia 2020 r. Burmistrz Halinowa miał zaszczyt uczestniczyć w zaprzysiężeniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy oraz w uroczystości objęcia przez Pana Prezydenta
Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.
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• 14 sierpnia 2020 r. w Sulejówku w ramach obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej Burmistrz
Halinowa uczestniczył w uroczystym otwarciu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Gośćmi
honorowymi uroczystości byli Prezydent RP Pan Andrzej Duda wraz z Małżonką, Wicepremier
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Profesor Piotr Gliński oraz rodzina Marszałka
Piłsudskiego.

Fotografia 6. Uroczyste otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
• 15 sierpnia 2020 r. w setną rocznicę największego zwycięstwa w historii POLSKIEGO ORĘŻA Burmistrz
Halinowa miał zaszczyt wspólnie z delegacją władz samorządowych Gminy Halinów wziąć udział we
Mszy Świętej w Kościele pod wezwaniem Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim. Następnie
wspólnie złożyliśmy kwiaty w Miejscu Pamięci Narodowej Żołnierzy poległych w wojnie polsko
bolszewickiej 1920 roku w Okuniewie.

Fotografia 7. Gminne obchody 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej.
• 27 sierpnia 2020 r. Gmina Halinów podpisała umowę na ponad 170 000 zł na dofinansowanie
funkcjonowania Gminnego Żłobka w Józefinie. Środki finansowe pochodzą z Rządowego Programu
Maluch+.
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Fotografia 8. Podpisanie umowy na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Żłobka Kraina Smyka
w Józefinie w ramach Rządowego Programu Maluch+.
• 28 sierpnia 2020 r. w Sulejówku wspólnie z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu Jerzym
Kowalskim Burmistrz Halinowa uczestniczył w podpisaniu umowy na dofinansowanie w wysokości
prawie 400 000 zł zakup nowego średniego samochodu bojowego dla OSP Cisie. Środki pochodzą
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
W spotkaniu uczestniczyli Senator naszej ziemi Pani Maria Koc, Minister Cyfryzacji Poseł naszego
okręgu Pan Marek Zagórski, oraz Prezes WFOŚiGW Marek Ryszka.
• 10 września 2020 r. Burmistrz Halinowa uczestniczył w 40 Powiatowym Konwencie Wójtów,
Burmistrzów i Starosty Powiatu Mińskiego. Główne tematy to: podział województwa mazowieckiego,
a także potrzeba zmian w kwestii przepisów dotyczących gospodarki odpadami i finansowania
oświaty. Nie zabrakło tematów dotyczących współpracy samorządów z sanepidem w kwestii walki
z koronawirusem oraz informacji z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącej projektów realizowanych
dla mieszkańców i wsparcia dla osób bezrobotnych przy współpracy z samorządami.
• 15 września 2020 r. Burmistrz Halinowa wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Halinowie
Marcinem Pietrusińskim, Sołtysem Długiej Szlacheckiej Marcinem Juszczakiem uczcili pamięć
Mieszkańców Długiej Szlacheckiej, Miłosny i Cechówki pomordowanych przez Niemców 15 września
1939 roku.
• 25 września 2020 r. odbyło się spotkanie z Panem Robertem Perkowskim Wiceprezesem PGNiG na
temat rozwoju sieci gazyfikacyjnej w Polsce, w tym zapewnienia dostępności do gazu na większości
obszaru Gminy Halinów.
• 22 października 2020 rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie modernizacji linii kolejowej
nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia - Mińsk Mazowiecki - Siedlce. Dla Gminy Halinów to bardzo
dobra wiadomość, ponieważ budowa dodatkowych torów spowoduje możliwości doprowadzenia
SKM do miejscowości w gminie Halinów. Dodatkowo powstanie możliwość wykonania dróg
serwisowych na odcinku Halinów - Hipolitów - Józefin - Sulejówek, oraz nowych przejazdów
bezkolizyjnych. Sprawa może też przyspieszyć wykonanie przystanku kolejowego w Józefinie.
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• 8 grudnia 2020 r. Gmina Halinów otrzymała informację o przyznaniu 16 mln zł na ważne dla Gminy
inwestycje samorządowe w ramach Programu Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (FIL). Dzięki
temu powstaną dwa nowe przedszkola w Długiej Szlacheckiej oraz Hipolitowie, nastąpi dalsza
rozbudowa kanalizacji, zmodernizowana i kompleksowo przebudowana zostanie również ważna
komunikacyjnie droga powiatowa Halinów - Okuniew.
W ramach FIL Gmina Halinów otrzymała środki na następujące wnioski:
− budowa przedszkola w Hipolitowie 4 mln złotych;
− budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Długiej Szlacheckiej 2 mln złotych;
− projektowanie i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w całej Gminie 2 mln zł;
W ramach tego samego programu Powiat Miński otrzymał środki na wniosek dotyczący Gminy
Halinów:
− kompleksowa przebudowa ciągu ulicy powiatowej: Okuniewskiej, Kochanowskiego,
Wyszyńskiego i Długiej wraz z odwodnieniem, chodnikami, ścieżką rowerową, parkingami
i zjazdami.
Wymienione inwestycje będą realizowane w najbliższych dwóch latach.
• 5 grudnia 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu otrzymała nowy w pełni wyposażony średni
samochód bojowy. Wspólnymi siłami Gminy Halinów i OSP udało się pozyskać ogromne środki
zewnętrzne na ten cel – 650 000 zł.
Poniżej montaż finansowy:
− budżet własny OSP – 29 290 zł,
− budżet gminy Halinów – 210 000 zł,
− KSRG dotacja (środki MSWiA) – 180 000 zł,
− WFOŚiGW w Warszawie dotacja – 370 000 zł,
− Urząd Marszałkowski dotacja – 100 000 zł.
Całkowita wartość samochodu wg umowy z Wykonawcą to 889 290 zł.
Dodatkowo w ramach Funduszu Sołeckiego kilkunastu sołectw Gminy Halinów przeznaczone
zostały środki w wysokości 69 900 zł na doposażenie wozu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt
i urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa, udzielania pomocy i ratowania życia.

9. Spis Rolny 2020
2020 rok był rokiem poświęconym badaniom statystycznym. W całej Polsce, w terminie od dnia
1 września do dnia 30 listopada 2020 roku, odbył się obowiązkowy spis rolny, który obejmował wszystkie
gospodarstwa rolne zarówno osób fizycznych (tj. gospodarstwa indywidualne), jak i osób prawnych,
a także jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Wszystkie te podmioty były zobowiązane do udzielenia dokładnych, wyczerpujących i zgodnych
z prawdą informacji w formie: samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio
w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. Na terenie gminy Halinów prace spisowe wykonywał
1 rachmistrz terenowy. W Gminie samodzielnie przez Internet spisało się 77 gospodarstw rolnych,
tj. 18,25% ogółu gospodarstw objętych spisem. W sumie w Gminie Halinów spisane zostały
372 gospodarstwa rolne (88,15%).
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10. Działania przeciw COVID-19
Działania w zakresie ochrony pracowników oraz interesantów w budynku Urzędu Miejskiego
w Halinowie:
1) wydzielenie strefy ochronnej na parterze Urzędu Miejskiego w Halinowie z zabudowy plexi
oraz transparentnego PCV (stanowisko Biura Podawczego oraz 4 stanowiska dla bezpośredniej
obsługi interesantów);
2) zmiana organizacji pracy UM w Halinowie – obsługa interesantów na parterze budynku,
udostępnienie skrzynki podawczej na dokumenty przed budynkiem UM, rotacyjny system
pracy pracowników (praca zdalna), obsługa interesantów umówionych telefonicznie (zgodnie
z zarządzaniami Burmistrza Halinowa);
3) udostępnianie interesantom wchodzącym do budynku (w pierwszym miesiącach pandemii)
zestawów składających się z maseczek jednorazowych oraz rękawic ochronnych;
4) wydawanie na bieżąco pracownikom UM rękawic ochronnych, maseczek ochronnych oraz
zapewnienie dostępu do płynów dezynfekujących ręce podczas pracy.

Działania w zakresie ochrony mieszkańców Gminy Halinów:
1) przeprowadzenie w kwietniu 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Halinowa, akcji bezpłatnej
dystrybucji maseczek wielokrotnego użytku wśród mieszkańców Gminy Halinów. W akcję
zaangażowani byli pracownicy UM, Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Halinów, Radni oraz
Sołtysi. W ramach akcji do mieszkańców Gminy Halinów dostarczono ponad 6 tysięcy maseczek
wielorazowego użytku. Maseczki były dostarczane mieszkańcom, którzy wyrazili ku temu
zgłoszenie z zapotrzebowaniem;
2) przekazanie do jednostek organizacyjnych Gminy Halinów (w pierwszym miesiącach pandemii)
niezbędnych i trudnodostępnych wówczas środków do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu.

Fotografia 9. Biuro Podawcze i stanowiska bezpośredniej obsługi w Urzędzie Miejskim w Halinowie.
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Fotografia 10. Stanowiska bezpośredniej obsługi w Urzędzie Miejskim w Halinowie.

Fotografia 11. Urna na dokumenty przed głównym wejściem do Urzędu Miejskiego w Halinowie.
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DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY HALINÓW
Strategie
➢ Uchwała Nr XXIII.229.2020 z dnia 10.09.2020 r. w sprawie: przyjęcia dokumentu pn.:
„Strategia Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2020-2035”
Celem niniejszego dokumentu jest określenie działań służących poprawie jakości powietrza
w Gminie Halinów. Rozwój elektromobilności ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców
Gminy Halinów, poprzez poprawę jakości powietrza. Cele ogólne strategii związane są z redukcją
emisji szkodliwych substancji oraz redukcją emisji hałasu, wygenerowanych przez ruch
samochodowy ma terenie gminy. Minimalizacją powyższych emisji nastąpić powinna nie tylko
poprzez zmianę pojazdów na zeroemisyjne, ale również zmianę ruchu pojazdami
indywidualnymi na korzyść transportu zbiorowego. Realizacja strategii pozwala na zmianę
nawyków transportowych mieszkańców gminy, polegających na wyborze pojazdów
elektrycznych do codziennych przejazdów lub wyborze transportu zbiorowego.
➢ Uchwała Nr XXI.169.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Halinów na lata 2016-2025.
„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Halinów na lata 2016-2025” jest koncepcją
przyszłości – planem, w którym zawarte są cele, kierunki i odpowiednio rozłożone w czasie
działania odnoszące się do właściwego funkcjonowania Gminy, pomimo zmian, które na
przestrzeni lat zachodzą w sferze społecznej, kulturowej, gospodarczej. Odpowiednie
planowanie strategiczne jest jednym z podstawowych warunków sprawnego zarządzania
jednostką samorządu terytorialnego, gdyż w znaczny sposób przyczynia się ono do efektywnego
gospodarowania posiadanymi zasobami i pomaga w przewidywaniu problemów rozwojowych
oraz pozwala na odpowiednie reagowanie w takich sytuacjach.
➢ Uchwała Nr XIV.120.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Halinów do 2020 roku.
Strategia jest najważniejszym dokumentem stanowiącym o realizowanej lokalnej polityce
społecznej. Uwzględnia m. in. diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym
strategią, określa: cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki niezbędnych działań,
sposoby realizacji strategii oraz jej ramy finansowe, wskaźniki realizacji działań.
Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że do zadań własnych o charakterze obowiązkowym
gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka. Misją Gminy jest włączenie społeczne oraz zwiększenie aktywności gminy
w sprawach społecznych w celu poprawy warunków i jakości życia mieszkańców gminy Halinów.
Cel główny strategii: Szczegółowa diagnoza problemów społecznych oraz wskazanie rozwiązań
w oparciu o wyznaczone cele operacyjne, rekomendacje oraz Model Lokalnej Współpracy.
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Programy
➢ Uchwała Nr XIX.196.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18.05.2020 r. w sprawie:
uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Halinów na lata 2020 – 2025”.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Halinów na lata 20202025 obejmuje wszystkie istotne zagadnienia i problematykę związaną z wdrożeniem i realizacją
planowanej polityki mieszkaniowej.
Program został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem:
1) prognozy dotyczącej wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy
w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;
2) analizy potrzeb oraz planów remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego
budynków i lokali z podziałem na kolejne lata;
3) planowanej sprzedaży lokali w kolejnych latach;
4) zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszów;
5) sposobu i zasad zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu gminy oraz przewidywanych zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem
gminy w kolejnych latach;
6) źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
7) wysokości wydatków w kolejnych latach, obejmujących koszty bieżącej eksploatacji, koszty
remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków, wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy;
8) opisu innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizacji
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Realizacja zadania własnego gminy, jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
mieszkańców o niskich dochodach stanowi bardzo ważny cel jej działania, a tym samym
przeciwdziałania bezdomności mieszkańców.
➢ Uchwała XVI.176.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27.02.2020 r. w sprawie: przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Halinów w 2020 roku.
Program ma zastosowanie w stosunku do zwierząt bezdomnych przebywających w granicach
administracyjnych Gminy Halinów. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Halinowa, za
pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Halinowie.
Celem Programu jest zmniejszanie liczby trafiających do schronisk bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Halinów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Halinów;
2) zapewnienie miejsca w schronisku lub gospodarstwie rolnym bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Halinów;
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
4) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów;
5) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację
zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
6) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację bezdomnych
zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, które nie będą kierowane do schroniska
oraz poprzez usypianie ślepych miotów;
7) odławianie bezdomnych zwierząt;
8) prowadzenie działań mających na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych
zwierząt;
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9) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
10) edukacja mieszkańców Gminy Halinów w zakresie opieki nad zwierzętami i zapobieganiu
bezdomności zwierząt.
➢ Uchwała Nr XIII.135.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28.11.2019 r. w sprawie: przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022.
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Halinów na lata 2020- 2022 zakłada stworzenie
optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, w szczególności dzieci. Wsparcie
rodziny ma charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w pierwszej kolejności zostaną
stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami. Niezbędne jest
systematyczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków dysfunkcji
oraz promowanie rodzinnego stylu życia. Tylko wtedy można zwiększyć jej szanse na prawidłowe
funkcjonowanie w środowisku oraz wykorzystanie własnej aktywności i wewnętrznego
potencjału w celu zdobywania nowych umiejętności. Program ma na celu wsparcie rodzin
z terenu gminy Halinów oraz pomoc w wyjściu z trudnych sytuacji życiowych, jest on realizowany
przez pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny we współpracy z instytucjami
świadczącymi pomoc na rzecz rodzin. Aby osiągnąć zamierzone cele w realizację programu
włączają się aktywne instytucje, placówki i organizacje, które swoimi działaniami, wspierają
dzieci i rodziny. Spodziewanym efektem realizacji programu jest polepszenie sytuacji dziecka
i rodziny, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej,
zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla
rodziny i dziecka.
➢ Uchwała XIII.136.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28.11.2019 r. w sprawie: przyjęcia
Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w gminie
Halinów na lata 2020-2023.
Program opracowano w związku z potrzebą inicjowania procesów wsparcia społecznego.
Głównym celem programu jest realizacja zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar
przemocy w rodzinie. Niniejszy Program poprzedzony był działaniami, które podejmowano
w oparciu o Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata
2016-2019. Realizatorami programu są instytucje, służby i organizacje działające w obszarze
przemocy. W trakcie realizacji programu gromadzono dane dotyczące przemocy występującej
na terenie gminy. Oszacowanie skali zjawiska było możliwe dzięki procedurze ,,Niebieskie Karty”
i współpraca pomiędzy wszystkimi służbami. Na terenie Gminy Halinów przemoc w rodzinie
występuje najczęściej w rodzinach o niskim statusie społecznym, w powiązaniu z alkoholizmem
a często również z bezrobociem. Zdarzają się również przypadki rodzin, o podwyższonym
standardzie życia, jednak nie potrafiących poradzić sobie z trudami codziennych problemów.
➢ Uchwała Nr XIV.147.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30.12.2019 r. w sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
, Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii" ma na celu prowadzenie działań prowadzących do zmniejszania przyczyn
powstawania problemów z zakresu uzależnień, zwiększanie możliwości rozwiązywania
problemów już istniejących i łagodzenie skutków oraz promowanie stylu życia wolnego od
nałogów poprzez:
1) podniesienie poziomu kompleksowości oferty pomocowej dla osób i rodzin dotkniętych
problemem uzależnień i przemocy domowej;
2) budowanie systemowych oddziaływań środowiskowych skierowanych na ochronę dzieci
i młodzieży przed negatywnymi zjawiskami społecznymi;
43 | S t r o n a

3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
rodziny, wspólnotę lokalną w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów
uzależnień i przemocy domowej;
4) budowanie systemu współpracy pomiędzy instytucjami gminnymi i organizacjami
realizującymi działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
➢ Uchwała Nr XIV.148.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30.12.2019 r. w sprawie:
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Halinów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.
Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznych warunków w środowisku
lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między Gminą a organizacjami.
Celami szczegółowymi są:
1) tworzenie warunków dla rozwoju i realizacji inicjatyw obywatelskich na rzecz społeczności
lokalnej;
2) wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań włączających organizacje w system
demokracji lokalnej;
3) poprawa jakości życia poprzez zwiększenie wpływu mieszkańców na kreowanie polityki
społecznej.
➢ Uchwała Nr III.33.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia
programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Halinów ,,Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023.
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz osób dorosłych
w pozostających w trudnej sytuacji samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub
niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
1) poprawy poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
2) dbałości o właściwy poziom zaspokajania potrzeby odpowiedniego żywienia dzieci
i młodzieży, tym samym poprawy ich stanu zdrowia;
3) kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.
➢ Uchwała Nr III.29.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28.12.2018 r. w sprawie Programu
ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Halinów.
Podstawą opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Halinów” jest „Program
ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy
dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu” (Uchwała
98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone
poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu).
Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji wynika z działania naprawczego: „Ograniczenie
emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez realizację zadań wskazanych
w Programach ograniczenia niskiej emisji (PONE) w gminach, w których występuje obszar
przekroczeń. Aktualizacja lub przygotowanie PONE”. Podstawowym celem Programu
ograniczenia niskiej emisji jest likwidacja źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW
niespełniających wymagań ekoprojektu. Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów
grzewczych poprzez realizację zadań wskazanych w Programie ograniczenia niskiej emisji dla
Gminy Halinów, przyniesie wymierne korzyści związane z poprawą jakości powietrza w Gminie
tj. ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.
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➢ Uchwała Nr XLVII.454.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia w sprawie przyjęcia
Pilotażowego programu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem, które w wyniku
wymiany źródła ciepła z nieekologicznego na ekologiczne, będą ponosić zwiększone koszty
grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania.
W wyniku realizacji Programu, mieszkańcy gminy Halinów spełniający kryteria Programu,
otrzymali jednorazowy zasiłek celowy na pokrycie zwiększonych kosztów ogrzewania lub
wykonanie dowolnej inwestycji/działania proekologicznego, związanego z podniesieniem
efektywności energetycznej budynku lub otoczenia budynku. Program był realizowany przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
➢ Uchwała Nr XXXIII.296.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie
przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016 – 2023.
Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wieloletni program działań w sferze
społecznej, gospodarczej, przestrzennej, infrastrukturalnej i środowiskowej, zmierzający do
wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do jego
zrównoważonego rozwoju. Obszar rewitalizacji, wyznaczany przez gminę w ramach obszaru
zdegradowanego, cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk głównie
społecznych i jest tą częścią terytorium gminy, na której, z uwagi na istotne znaczenie dla
rozwoju lokalnego, gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Program Rewitalizacji dla Gminy
Halinów jest dokumentem mającym na celu realizację objętych nim projektów, co w efekcie
przyczyni się do ożywienia rewitalizowanych obszarów, nadania im nowych funkcji, podniesienia
ich atrakcyjności, a w konsekwencji wiązać się będzie ze zwiększeniem zainteresowania tym
obszarem mieszkańców, a także turystów i inwestorów. Podejmowane inicjatywy prowadzą do
polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Ponadto
pozwalają na trwałą odnowę rewitalizowanego obszaru, poprawę ładu przestrzennego, stanu
środowiska i zabudowy, poprzez zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych
i urbanistycznych.
➢ Uchwała Nr XLV.420.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie
przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Halinów na
lata 2013 – 2032.
Niniejszy Program jest elementem krajowego planu gospodarki odpadami, w tym
niebezpiecznymi oraz programów ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.
Nadrzędnym długoterminowym celem Programu jest eliminowanie negatywnych skutków
zdrowotnych u mieszkańców gminy Halinów spowodowanych azbestem. Celem Programu jest:
− spowodowanie oczyszczenia terytorium gminy Halin6w z azbestu oraz usunięcie
stosowanych od wielu lat wyrob6w zawierających azbest,
− wyeliminowanie ewentualnych (poprzedzonych dokładniejszymi badaniami)
negatywnych skutk6w zdrowotnych u mieszkanc6w gminy spowodowanych azbestem
oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,
− spowodowanie działań zmierzających do sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu
na środowisko i stworzenie warunk6w do spełnienia wymog6w ochrony środowiska
w określonym horyzoncie czasowym,
− stworzenie możliwości do wdrożenia przepis6w prawnych oraz norm postępowania
z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.
W Programie zawarte zostały:
− ilości wyrob6w oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy Halinów,
− przewidywaną ilość odpadów zawierających azbest koniecznych do składowania
aktualnego w okresach kr6tkoterminowych i długoterminowych,
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−

propozycje działań organizacyjnych zmierzających do osiągnięcia celów Programu wraz
z harmonogramem, kosztami wdrażania Programu i organizacją zarządzania
Programem.

➢ Uchwała NR XLIV.411.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy
w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest elementem polityki społecznej
Gminy Halinów w zakresie:
− poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
− poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
− kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
Inne
➢ Uchwała Nr XXXVIII/333/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 11.03.2010 r. w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Halinów.
Studium określa uwarunkowania oraz politykę przestrzenną gminy Halinów, w jej granicach
administracyjnych (63,09 km2). Studium pozwala na zrównoważony rozwój gminy poprzez
wprowadzenie zasad zagospodarowania przestrzennego, tworzących ład przestrzenny, a także
odpowiadających aktualnym potrzebom i oczekiwaniom społecznym oraz umożliwia określenie
warunków zabudowy i zagospodarowania terenów w planach miejscowych opracowywanych
w oparciu o studium.
Uchwałą Nr 240.2020 z dnia 29.10.220 r. Rada Miejska w Halinowie podjęła zmianę Studium,
opracowaną na podstawie uchwały Nr VII.73.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Halinów, która wskazuje obszar zmiany dla części
miejscowości Nowy Konik. Obszar objęty opracowaniem jest częściowo zabudowany
a częściowo stanowi tereny otwarte i niezagospodarowane. Wschodnia cześć obszaru stanowi
tereny usług, składów i magazynów, natomiast w południowej części obszaru zlokalizowana jest
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wzdłuż południowej granicy opracowania znalazły się
tereny lasów, zieleni naturalnej oraz rowy. Zmiana Studium ustala tereny budowlane: tereny
wielofunkcyjne z dominującym udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny
aktywności gospodarczej. Zmiana Studium nie powoduje zwiększenia terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową. Ponadto zmianą Studium objęto tereny zieleni oraz tereny lasów.
Wprowadzenie ww. funkcji jest zasadne i zgodne z polityką przestrzenną gminy, które stanowią
poszerzenie terenów o tej samej funkcji znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów
objętych zmianą studium. Przyjęte rozwiązania projektowe zapewnią zagospodarowywanie
terenów zgodne z wymogami ładu przestrzennego oraz przyczyni się do optymalnego
wykorzystania i zagospodarowania przestrzeni.
W związku z koniecznością dostosowania zakresu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów do zakresu określonego przez ustawę z dnia
27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w treści uwarunkowań
studium rozszerzono rozdział „UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI
ROZWOJU GMINY” o analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognozy demograficzne,
bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz możliwości finansowania przez gminę
wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej,
służącej realizacji zadań własnych gminy. W rozdziale tym przyjęto dane demograficzne,
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ekonomiczne i statystyczne na czas sporządzania projektu zmiany studium. Analizy te dotyczą
całego obszaru gminy i stanowią aktualizacje i rozszerzenie danych zawartych w niniejszym
rozdziale studium.
➢ Uchwała Nr XXVI.259.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie:
uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Urządzeń Kanalizacyjnych dla miasta i gminy Halinów w latach 2020-2023” oraz Uchwała
Nr VI.59.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia
„Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych dla miasta i gminy Halinów w latach 2018-2021”.
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zwany dalej
Planem obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan został opracowany na lata 2018-2021 oraz 2020-2023.
Zgodnie z ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane
zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie
uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. Plan obejmuje zadania w zakresie
budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Na ternie miasta
i gminy Halinów przedsiębiorstwem wodno – kanalizacyjnym świadczącym usługi zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków jest Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów.
➢ Uchwała Nr XVIII.154.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie:
uchwalenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Halinów".
Celem strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest wyznaczenie kierunków działań
zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji
gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw
konsumpcyjnych użytkowników energii. W ramach podejmowanych działań zaplanowano
zmniejszenie zużycia energii finalnej o 12,2%, zwiększenie produkcji energii z OZE o 0,65%,
redukcję emisji CO2o 16,9%.
Jako cel nadrzędny redukcji zanieczyszczeń na terenie omawianej gminy wyznacza się:
„Poprawę warunków życia mieszkańców wraz z rozwojem gospodarczym Gminy Halinów przy
założeniu niskoemisyjności realizowanych działań”.
W ramach celu nadrzędnego wyodrębniono 7 celów szczegółowych w zakresie 7 sektorów:
− cel I: Poprawa poprzez działanie systemowe;
− cel II: Zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych;
− cel III: Zmniejszenie energochłonności budynków użyteczności publicznej;
− cel IV: Energooszczędny przemysł i przyjazny środowisku przemysł;
− cel V: Sprawny i energooszczędny transport;
− cel VI: Poprawa stanu infrastruktury technicznej;
− cel VII: Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii.

47 | S t r o n a

➢ Uchwała Nr XV.129.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie:
uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Halinów na lata 2015 - 2030".
Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne do zadań własnych gminy
w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy m.in.: planowanie
i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy oraz
planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy. Celem
dokumentu jest analiza aktualnych potrzeb energetycznych i sposobu ich zaspakajania na
terenie gminy Halinów określenie prognozy oraz wskazanie źródeł pokrycia zapotrzebowania
energii do 2030 roku, z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy. Zakres założeń do planu
obejmuje:
−
−
−

−
−

ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe;
przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych;
możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach
odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych
w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;
zakres współpracy z innymi gminami.

Informacja z realizacji poszczególnych strategii, programów i innych dokumentów strategicznych
została przedstawiona w dalszej części niniejszego raportu.
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INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA 2020 ROK
I. REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
Kompleksową obsługę zadań z zakresu gospodarki finansowej Gminy, zadań finansowo-księgowych
budżetu Gminy i Urzędu Miejskiego zapewnia Referat Finansowo – Budżetowy, w tym w szczególności:
1) koordynowanie i nadzorowanie prac nad przyjęciem i realizacją budżetu Gminy;
2) sporządzanie projektów zmian w budżecie;
3) sporządzanie analiz oraz jednostkowych i zbiorczych sprawozdań finansowych
z wykonania budżetu;
4) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej dla:
a) budżetu Gminy - organu, w tym odrębnie dochodów i wydatków;
b) budżetu Urzędu – jednostki budżetowej;
c) funduszy celowych;
d) środków pochodzących z funduszy unijnych lub innych źródeł zewnętrznych;
5) księgowanie i obsługa pożyczek, kredytów bankowych oraz lokat terminowych;
6) nadzór nad prawidłową obsługą rachunków bankowych Gminy;
7) prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń i innych należności przysługujących
pracownikom Urzędu, osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń i umów o dzieło oraz
radnym, sołtysom i członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
8) prowadzenie ewidencji w zakresie podatku VAT-7 Urzędu Miejskiego w Halinowie oraz zbiorczej
deklaracji VAT-7 Gminy Halinów;
9) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
oraz wyposażenia;
10) rozliczanie inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Halinowie.
W 2020 roku przygotowywano sprawozdania finansowe jednostki Urzędu Miejskiego
w Halinowie za 2019 rok (bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu),
sprawozdanie zbiorcze za 2019 rok na podstawie sprawozdań jednostkowych (bilans, rachunek zysków
i strat oraz zestawienie zmian w funduszu), jak również bilans skonsolidowany zawierający bilans
zbiorczy, bilanse instytucji kultury w tym Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Kultury
z uwzględnieniem wzajemnych rozliczeń między jednostkami, jak również bilans z wykonania budżetu.
Ponadto Referat Finansowo-Budżetowy sporządzał sprawozdania miesięczne Rb-27S oraz Rb-28S
jednostkowe, jak również zbiorcze wszystkich jednostek budżetowych, sprawozdania kwartalne
jednostkowe, a także zbiorcze wynikające z przepisów (Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-27ZZ, Rb-30, Rb-34,
Rb-N, Rb-Z, Rn-ZN, Rb-NDS) oraz roczne sprawozdania jednostkowe i zbiorcze w tym: RB-27S, RB-28S,
Rb-50, Rb-27ZZ, Rb-30, Rb-34, Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN, Rb-NDS, Rb-PDP.
Ponadto w ciągu 2020 roku dokonano rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem
Skarbowym, a także rozrachunków z pracownikami i zleceniobiorcami sporządzając:
−
−
−
−

dokumenty zgłoszeniowe (ZUS ZUA, ZUS ZZA) oraz wyrejestrowujące (ZUS ZWUA);
dokumenty rozliczeniowe ZUS-RCA, RZA, RSA, DRA;
naliczeń list płac dla pracowników oraz zleceniobiorców, osób z ryczałtem samochodowym;
członków GKRPA i GKUA, list wypłat dla radnych i sołtysów;
wystawiono zaświadczenia o zatrudnianiu i wynagrodzeniu.

Sporządzono łącznie informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
(PIT-11, PIT-R, PIT-4R).
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Sporządzono deklaracje VAT-7 jednostkowe Urzędu Miejskiego w Halinowie oraz zbiorcze deklaracje
Gminy Halinów za poszczególne miesiące 2020 roku.
Referat Finansowo-Budżetowy zajmował się ponadto przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz
ewidencją środków trwałych i wyposażenia.
Na ich podstawie sporządzono informację o mieniu komunalnym do zarządzenia
z wykonania budżetu w zakresie Urzędu jako jednostki, jak również sporządzono zbiorczą informację
o mieniu podległych jednostek.

II. INFORMACJA OGÓLNA
Podstawą gospodarki finansowej Gminy Halinów w roku 2020 była uchwała Rady Miejskiej
w Halinowie nr XIV.155.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów
na 2020 rok.
Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:
- dochody budżetowe w kwocie:

99 414 183,00 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie:

88 440 431,50 zł;

b) majątkowe w kwocie:

10 973 751,50 zł;

- wydatki budżetowe w kwocie:

107 580 290,00 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie:

78 313 000,00 zł;

b) majątkowe w kwocie:

29 267 290,00 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości 8 166 107,00 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości 6 321 021,47 zł, kredytu w wysokości 578 978,53 zł
oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 266 107,00 zł.
Łączne planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów z lat ubiegłych /ING Bank
Śląski, BGK, Bank Spółdzielczy w Halinowie, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim oddział
w Jakubowie/ oraz pożyczki /Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęto
w kwocie 2 600 000,00 zł.
W roku 2020 zaplanowano przychody budżetowe w łącznej wysokości 10 766 107,00 zł, pochodzące
z następujących tytułów:
−

kredyt w kwocie 3 178 978,53 zł;

−

pożyczka w kwocie 6 321 021,47 zł;

−

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach 1 266 107,00 zł.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2020 roku wynosić miał
31 348 978,53 zł, co stanowi 31,53 % planowanych w 2020 r. dochodów.
W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku dokonywano zmian zarówno w planach dochodów jak
i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Halinowa,
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działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 305).
Ostatecznie budżet Gminy Halinów na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:
- dochody budżetowe w kwocie:

105 734 762,62 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie:

95 239 264,38 zł,

b) majątkowe w kwocie:

10 495 498,24 zł,

- wydatki budżetowe w kwocie:

114 120 430,09 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie:

86 924 979,24 zł,

b) majątkowe w kwocie:

27 195 450,85 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 10 985 667,47 zł, w tym:
1) pożyczka w kwocie 3 821 021,47 zł,
2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt
2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych
środków w wysokości 2 422 602,00 zł
3) oraz wolne środki 4 742 044,00 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Plan rozchodów wyniósł 2 600 000,00 zł.
Planowane na dzień 31.12.2020 r. dochody budżetowe zostały zwiększone o łączną kwotę
6 320 579,62 zł, tj. 6,36 %, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o 6 540 140,09 zł, tj. 6,08 %.
Zmianie uległ również deficyt budżetowy, który na zaplanowano dzień 31.12.2020 r na poziomie
8 385 667,47 zł.
Zgodnie z założeniami deficyt miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek
w wysokości 3 821 021,47 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu,
wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków w wysokości w wysokości 2 422 602,00 zł oraz wolnymi
środkami w kwocie 2 142 044,00 zł.
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III. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE 2020 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosi
105 734 762,62 zł i został zrealizowany w wysokości 123 544 135,48 zł, co stanowi 116,84 %.
Planowane w kwocie 95 239 264,38 zł dochody bieżące wykonano na poziomie 99 013 914,54 zł,
tj. w 103,96 %, zaś dochody majątkowe przyjęte w kwocie 10 495 498,24 zł zrealizowano na poziomie
233,72 % tj. w kwocie 24 530 220,94 zł.

Wyszczególnienie

Plan na dzień
31.12.2020 r.

Wykonanie
dochodów na
31.12.2020 r.

% wykonania

Udziały w podatku dochodowym

24 641 088,00

23 990 411,73

97,36%

Dotacje na bieżące zadania zlecone

30 113 444,61

30 090 536,77

99,92%

Subwencje

18 123 737,00

18 123 737,00

100,00%

Podatki i opłaty lokalne

11 440 160,00

12 880 683,63

112,59%

Dotacje na zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi
unijnymi

10 085 399,86

12 372 839,41

122,68%

650 312,00

12 054 155,97

1853,60%

Dotacje na bieżące zadania własne

1 698 795,00

1 662 454,00

97,86%

Pozostałe dochody

3 957 551,15

8 040 052,92

203,16%

Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami

4 918 085,00

4 201 224,58

85,42%

Zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających

89 190,00

89 190,00

100,00%

Sprzedaż majątku

17 000,00

38 849,47

228,53%

105 734 762,62

123 544 135,48

116,84%

Dotacje na zadania inwestycyjne

Razem

Tabela 8. Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 31.12.2020 r.
Realizacja dochodów dla większości źródeł nastąpiła zgodnie z założeniami planu i wahała się
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w granicach od 45,25 % do 162,32 %.
Najniższe wykonanie odnotowano w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Przyjęte
w kwocie 36 400,00 zł. dochody zrealizowano w kwocie 16 472,52 zł, co stanowi 45,25 %. Niższe
wykonanie związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan w kwocie 118 740,61 zł, wykonanie w wysokości
137 704,04 zł, tj. 115,97 %.
Na powyższą pozycję składają się dochody:
rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - wykonanie w kwocie 81 662,16 zł stanowiące
96,07 % planu. Zaewidencjonowano tu środki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja ulicy Środkowej
w miejscowości Cisie gm. Halinów” w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.
rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 56 041,88 zł, tj. 166,10 % planu w tym min.
dochody z tytułu:
−

najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obwodów łowieckich/ wraz z odsetkami
od nieterminowej płatności w wysokości 1 001,27 zł należność główna;
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−
−

sprzedaży działki nr. 2186 o pow. 0,0849 ha położonej w Okuniewie na rzecz współwłasności
osób prywatnych – w wysokości 22 300,00 zł;
dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot rolnikom
podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – kwota 32 740,61 zł stanowiąca 100% planu.

Dział 600 Transport i łączność – plan w kwocie 13 154,00 zł, wykonanie w wysokości 13 146,68 zł,
tj. 99,94 %.
rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – realizacja dochodów na poziomie 141,26 zł tj. 100,18%
planu z tytułu zwrotu przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. opłat za umieszczenie urządzeń
sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej.
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowej – realizacja dochodów na poziomie 2 376,60 zł tj. 98,49 %
planu z tytułu zwrotu przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. opłat za umieszczenie urządzeń
sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej.
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – realizacja dochodów w wysokości 10 628,82 zł tj. 100,27 %
planu z tytułu odszkodowania InterRisk za uszkodzenie infrastruktury drogowej.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan w kwocie 374 633,00 zł, wykonanie w wysokości
592 737,69 zł, tj. 158,22 %.
Zasadniczą pozycję rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami stanowią dochody
z tytułu:
−
−

−
−

opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpłacane przez GS SCH Halinów oraz
Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – kwota 35 556,80 zł;
najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek gminnych – 498 533,34 zł,
tj. 160,03 % planu. Większa niż planowano realizacja dochodów związana jest z wpłatą przez
Zakład Komunalny sp. z o.o. czynszu za dzierżawę gruntu działki nr 248/2, 248/3, 248/4, 249/2,
249/3, 249/4, 250/2, 250/3, 250/4, 251/2, 251/3, 251/4, 252/2, 252/3, 252/4, 253/1, 253/3 oraz
253/5 położone w miejscowości Długa Kościelna wraz ze wszystkim naniesieniami znajdującymi
się na przedmiotowych działkach w szczególności w postaci obiektów budowlanych i urządzeń
kanalizacyjnych;
sprzedaży nieruchomości gminnych i składników majątkowych – 16 549,47 zł, co stanowi
97,35 % planu;
pozostałe tj. odsetki, różne dochody, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota
42 098,08 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan w wysokości 4 200,00 zł, wykonano w kwocie 4 167,53 zł,
tj. 99,23 %.
rozdział 71095 Pozostała działalność – ujęto głównie środki dotacji celowej w ramach programu
„Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa Współpracy Metropolitarnej – POPT
2014-2020”
w kwocie 4 167,53 zł tj. 99,23 % planu.
Dział 750 Administracja publiczna – plan w wysokości 182 267,38 zł, zrealizowano w kwocie
173 144,06 zł, tj. 94,99 %.
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zasadniczą pozycję stanowi dotacja celowa otrzymana
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
(m.in. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) w wysokości 109 790,76 zł, co stanowi 99,98 % planu.
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rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dochody w kwocie 6,78 zł dotyczą wpłat
z tytułu zwrotu kosztów przekroczonego limitu abonamentu na tabletach służbowych radnych.
rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dochody wykonane w łącznej
wysokości 43 854,62 zł, tj. 93,10 % planu dotyczą:
−
−
−

wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu w kwocie
41 833,93 zł, tj. 92,79 %.
realizacji projektu unijnego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”
w ramach którego otrzymano refundację poniesionych kosztów w kwocie 2 007,97 zł.
wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,93 zł oraz wpływów związanych z obsługą
terminala w kwocie 9,79 zł.

rozdział 75056 Spis powszechny i inne – dochody wykonane w kwocie 19 309,00 zł stanowiącej 76,24%
planu. Ujęto tu środki dotacji z Urzędu Statystycznego na realizację zadań:
−
−

„Powszechny Spis Rolny” – kwota 19 039,00zł,
„Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań” – kwota 270,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
– plan w wysokości 116 302,00 zł wykonano w kwocie 102 082,03 zł, tj. 87,77 %.
rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ujęto środki
dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
dotyczące aktualizacji rejestru wyborców, którą wykorzystano w 100% - kwota 3 076,00 zł.
rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dotację z Krajowego Biura Wyborczego
na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wysokości 113 226,00 zł wykorzystano w 87,44 % tj. w kwocie 99 006,03 zł.
Dział 752 Obrona narodowa – plan 19 615,00 zł, wykonanie 19 614,72 zł – zrealizowane dochody
dotyczą refundacji poniesionych wydatków na wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy
rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 105 000,00 zł, wykonanie
105 110,65 zł, tj. 100,11 %.
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne ujęto dotacje wykorzystaną w 100,00 % z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego dla OSP Cisie.
rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe – wykonanie w wysokości 5 110,65 zł tj. 102,21 % dot. zwrotu
kosztów pogotowia ekologicznego w związku z zrzutem substancji ropopochodnych do rowu
melioracyjnego.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 36 254 608,00 zł
wykonano w kwocie 37 282 532,50 zł, tj. 102,84 %.
Realizacja dochodów w/w działu jest zgodna z upływem czasu i wynosi:
1. dochody realizowane przez urzędy skarbowe – 2 300 809,87 zł, w tym:
−
−
−

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
– 13 965,86 zł;
podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 956 270,14 zł;
podatek od spadków i darowizn – 34 530,60 zł;
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−
−

odsetek – 1 343,54 zł;
udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 294 699,73 zł, tj. 117,88 % planu,
w związku z większym wykonaniem wpływów z tego tytułu niż zakładano.

Należności wymagalne z w/w tytułów na dzień 31.12.2020 r wyniosły 109 621,13 zł., z czego kwota
90 262,41 zł dotyczy karty podatkowej, 2 303,85 zł podatku od spadków i darowizn oraz kwota
17 054,87 zł podatku od czynności cywilnoprawnych. Egzekucję zaległości prowadzą urzędy skarbowe.
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 23 695 712,00 zł.
DYNAMIKA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

rok 2020

15 141 035 zł

17 177 576 zł

19 930 179 zł

22 860 114 zł

23 695 712 zł

Tabela 9. Dynamika dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. podatki i opłaty lokalne – 11 120 694,63 zł, w tym:
✓ podatek od nieruchomości – 9 799 193,34 zł, tj. 107,21 % planu,
− podatek rolny – 255 594,74 zł, tj. 107,30 % planu;
✓ podatek leśny – 36 675,79 zł, tj. 106,31 % planu;
✓ podatek od środków transportowych – 244 125,30 zł, tj. 122,06 % planu,
− opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 193 558,10 zł, tj. 104,06 % planu,
− opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej – 288 881,19 zł, tj. 123,98 %
planu;
✓ opłata targowa – 50 597,00 zł, tj. 110,09 % planu;
✓ opłaty skarbowej – 110 193,01 zł, tj. 129,64 % planu;
✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25 359,51 zł,
tj. 160,00 % planu;
✓ odsetki od nieterminowych wpłat – 113 805,82 zł, tj. 428,65 % planu;
✓ pozostałe dochody tj. różne opłaty, grzywny, mandaty i kary – 2 710,83 zł, tj. 186,95 % planu.
Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2020 r wyniosły 1 054 522,23 zł.
Na bieżąco prowadzone są czynności windykacyjne.
4. rekompensaty za utracone dochody z PFRON – 165 316,00 zł, tj. 110,21 % planu,
W roku 2020 w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych
wynikających z ustaw, dochody gminy były mniejsze o kwotę 1 368 633,00 zł, co stanowi 1,11 %
dochodów wykonanych. W następstwie zwolnień wprowadzanych uchwałami Rady Miejskiej utracono
dochody w wysokości 962 859,14 zł, tj. 0,78 % zrealizowanych dochodów.
W związku z udzielonymi w okresie sprawozdawczym indywidualnymi ulgami podatkowymi w postaci
umorzeń dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 48 189,02 zł tj. 0,04 % wykonanych dochodów.
Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych oraz decyzji dot. odroczenia terminu płatności
w roku 2020 wyniosły 178 655,07 zł, tj. 0,14 % dochodów wykonanych.
Dział 758 Różne rozliczenia - plan w wysokości 18 338 524,00 zł, wykonanie 29 767 000,49 zł,
tj. 162,32 %.
rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –
otrzymano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 18 123 737,00 zł, tj. 100,00% planu.
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rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - realizacja 220 291,49 zł, tj. 102,56 % planu. Zasadniczą
pozycję stanowią dochody z tytułu:
−
−
−

zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2019 rok w łącznej kwocie 89 190,00
zł, tj. 100,00% planu;
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku /§ 2030
i § 6330/120 596,77 zł, tj. 100,00% planu;
wpływów z różnych dochodów min. dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów
wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wynagrodzenie
płatnika podatku – 10 504,72 zł, tj. 210,09 % planu.

rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – realizacja 11 422 972,00 zł środki pozyskane z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania
inwestycyjne.
Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 973 050,65 zł, wykonanie – 1 604 840,86 zł, tj. 81,34 %.
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – realizacja dochodów głównie przez jednostki oświatowe na
poziomie 87,57 %, tj. w kwocie 24 887,23 zł. w tym z tytułu:
−
−
−
−

dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie pisma MIAS RW/1047/2020 na modernizację
placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach – wykonanie 10 000,00 zł,
najmu i dzierżawy składników majątkowych – 240,00 zł (60,00% planu);
zwrotu do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej;
pozostałych dochodów min. wynagrodzenie płatnika podatku, odsetki od środków na
rachunkach bankowych szkół, zwrotu wydatków z lat ubiegłych, usług – 14 537,09 zł (80,67 %).

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 96 000,00 zł, wykonanie
84 759,24 zł, tj. 88,29 % - zrealizowano dochody z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt
dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie 42 525,00 zł, tj. 67,50 % planu. Ponadto
zaewidencjonowano dochody z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin
w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Halinów (art. 51 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych) w łącznej wysokości 42 234,24 zł tj. 127,98% planu.
rozdział 80104 Przedszkola – plan 1 012 019,00 zł, wykonanie 978 727,77 zł, tj. 96,71 %. Zrealizowane
dochody dotyczą:
−
−

−
−
−

opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w ponadnormatywnym wymiarze godzin
w przedszkolach publicznych w Halinowie, Cisiu, Okuniewie i Brzezinach – 63 129,00 zł;
wpływów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania w placówkach oświatowych publicznych
i niepublicznych prowadzonych na terenie naszej gminy za dzieci z innych gmin np. Wiązowna,
Dębe Wielkie, Sulejówek, Mińsk Mazowiecki, Wołomin i Warszawa wyniosły łącznie 106 573,68
zł, co stanowi 126,87 % planu;
dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie
oświaty w wysokości 789 019,00 zł;
pozostałych dochodów między innymi odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zwrot
niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 6,09 zł;
wsparcia finansowego w wysokości 20 000,00 zł tj. 100,00 % planu dotyczącego doposażenia
placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie w zamian za realizację
świadczeń sponsoringowych na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych;
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rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 5 000,00 zł, wykonanie 9 674,10 zł,
tj. 193,48 %. Zrealizowane dochody dotyczą:
−

dotacji przekazywanej przez inne gminy tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ich terenu
w innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego /punkty przedszkolne/ w Gminie
Halinów w wysokości 9 674,10 zł, tj. 193,48 %.

rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego – plan 980,00 zł, wykonanie 979,76 zł tj. 99,98 % dotyczy zwrotu dotacji
pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole Magiczny Królewiec.
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie w kwocie 186 869,97 zł, tj. 99,51 % planu
dotyczy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116
ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych.
Dochody rozdziału 80195 Pozostała działalność - plan 642 839,65 zł, wykonanie 318 942,79 zł,
tj. 49,61 %. Najważniejszą pozycję stanowią dochody otrzymane na podstawie umów o dofinansowanie
ze środków UE realizacji projektów:
−
−
−
−

−

pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Oś I – kwota 79 977,68 zł tj. 100,00 % planu;
pn. „Zdalna Szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego – kwota 74 999,99 zł tj. 100,00 % planu;
pn. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” – kwota 163
909,78 zł tj. 40,21 % planu;
nie otrzymano dotacji dotyczącej projektu pn. „Experience the Enthusiasm of Entrepreneuship”
realizowanego przez placówkę oświatową Zespół Szkolno–Przedszkolny w Halinowie w ramach
projektu ERASMUS+ - zaplanowana kwota wynosi 80 220,53 zł. Z uwagi na pandemię COVID-19
przesunięto termin realizacji zadania na 2021 rok;
odsetek od środków na rachunkach bankowych w/w projektów 55,34 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 28 450,00 zł, wykonanie 31 149,05 zł tj. 109,49 %.
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – na zrealizowane dochody w kwocie 30 365,39 zł /108, 25%/
składają się wpływy z tytułu:
−
−

najmu i dzierżawy składników majątkowych na potrzeby prowadzonej działalności leczniczej
w wysokości 30 328,84 zł, co stanowi 108,32 % planu;
odsetek od nieterminowych opłat za najem w wysokości 36,55 zł tj. 73,10 % planu.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dochody zrealizowane w kwocie 783,66 zł dotyczą
zwrotu niewykorzystanych zaliczek na wynagrodzenia biegłych z Sądu Rejonowego w Mińsku
Mazowieckim.
Dział 852 Pomoc społeczna - plan 854 389,00 zł, wykonanie – 845 989,86 zł, tj. 99,02 %
Dochody w/w działu stanowią przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy
społecznej sfinansowane z budżetu państwa w miarę potrzeb i proporcjonalnie do upływu czasu.
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rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji
społecznej – plan 38 205,00 zł, wykonanie – 38 121,43 zł, tj. 99,78 %, dotyczy dotacji celowej
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe – realizacja planu w 100,00%, tj. 7 358,00 zł dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na
realizację bieżących zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków określonych w części
gwarantowanej z budżetu państwa.
rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie w kwocie 425 189,28 zł, tj. 99,37 % w tym: kwota 422 871,40 zł
dotyczy dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu
państwa, natomiast kwota 2 317,88 zł dotyczy zwrotów z lat ubiegłych nienależnie wypłaconych
świadczeń.
rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie w kwocie 118 546,10 zł, tj. 98,16 %, w tym:
−

−

dotacja celowa na zadania własne otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w kwocie 117 913,43 zł (tj. 99,70% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku
w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze
czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020;
pozostałe dochody to min odsetki od rachunku bankowego i różne dochody w kwocie
632,67 zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja planu dochodów
w wysokości 41 644,14 zł, tj. 134,06 %, w tym:
−

−
−

dotacja na zadania zlecone w wysokości 25 514,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie
i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (§ 0830) w kwocie 15 940,90 zł;
dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360) w wysokości 189,24 zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – kwotę 31 000,00 zł, tj. 100,00 % planu stanowi dotacja
celowa przekazana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 184 130,91 zł, tj. 92,94 %, w tym:
−

−

−

wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej – wykonanie w wysokości
2 500,00 zł, tj. 100,00% planu – darowizna otrzymana przez Miejski Ośrodek Pomocy na cele
społeczne;
środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań
wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020” – wykonanie w kwocie
24 599,34 zł, tj. 95,35 %;
środki dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Wspieraj Seniora” z przeznaczeniem
na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz
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−

−

ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy
społecznej – wykonanie w wysokości 14 248,24 zł tj. 49,11 % planu;
zaplanowane dochody w łącznej kwocie 140 800,00 zł z tytułu środków unijnych na realizację
projektu unijnego pn. „Szansa na lepsze jutro”. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie zrealizowano w 100,00 % planu;
pozostałe wykonanie tj. 1 983,33 zł związane jest m.in.: wpływów z tytułu odpłatności za pobyt
bezdomnych w schronisku (1 945,60 zł), oraz wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 37,73
zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 36 400,00 zł, wykonanie 16 472,52 zł, tj. 45,25 %
W ramach rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ujęto środki dotacji
w kwocie 16 472,52 zł przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Dział 855 Rodzina – plan 30 342 075,00 zł, wykonanie – 30 146 817,13 zł, tj. 99,36 %
rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – zasadniczą pozycję stanowi dotacja celowa przeznaczona
na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu rządowego „500+” – wykonanie
23 995 606,10 zł, tj. 100,00% planu. Pozostałe wykonanie dochodów związane jest z realizacją zwrotów
świadczeń z lat ubiegłych – 1 770,74 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 112,26 zł.
rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – główną pozycją jest dotacja
celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń
rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację
zasiłku opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację
art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – realizacja w kwocie 4 724 390,51 zł,
tj. 100,00%. Pozostałe dochody to kwota stanowiąca 40% zwrotu funduszu alimentacyjnego do
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 60 197,03 zł, tj. 300,99 % planu oraz wpływy z rozliczeń z lata
ubiegłych – 6 164,84 zł, tj. 64,89 % planu i odsetki – 249,12 zł.
rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – w zakresie rozdziału dochody zrealizowano na poziomie 1 488,90
zł tj. 87,74 %, w tym: 1 478,74 zł stanowi dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
oraz 10,16 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami.
rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wykonanie w kwocie 822 348,46 zł, tj. 100,03 %, w tym dotacja
celowa na:
−

−

na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów
z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” –
818 622,57 zł, tj. 99,99 % planu;
dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów
rodziny, określonego w Programie „Program asystent rodziny na rok 2020” – 3 400,00 zł
tj. 100,00 % planu.

Pozostałe wykonanie dochodów tj. 325,89 zł wynika m.in.:
−
−

wpływów z pozostałych odsetek 25,89 zł;
zwrotów z lat ubiegłych – 300,00 zł.
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rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 627 560,00 zł, wykonanie 460 356,69 zł
tj. 73,36 %.
Zasadniczą pozycję stanowi dotacja w ramach programu rządowego MALUCH+ w kwocie 170 760,00
zł na pokrycie kosztów funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Pozostałe dochody dotyczą odpłatności za pobyt dziecka w gminnym żłobku oraz wyżywienie
w łącznej 289 412,00 zł., wpływów z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł. oraz odsetek od
nieterminowych płatności w wysokości 34,69 zł.
rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów – ujęto środki dotacji w kwocie 74 134,48 zł tj. 98,27 % planu
z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 16 655 417,98 zł, wykonanie –
22 361 397,59 zł, tj. 134,26 %
rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – główną pozycję stanowi dotacja ze środków UE
z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie
Halinów” – wykonanie 9 851 892,00 zł, tj. 105,98 %. W par. 0970 wykazano zwrot podatku naliczonego
wynikającego z odliczeń związanych z bieżącą realizacją zadań projektu pn. „Poprawa Gospodarki
Ściekowej” – wykonanie w wysokości 5 575 554,83 zł tj. 324,12 % planu. Pozostałe dochody stanowią
odsetki od środków na rachunkach bankowych wydzielonych w celu realizacji niniejszego projektu
w kwocie 1 309,65 zł.
rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 4 929 685,00 zł zrealizowano w kwocie 4 214 611,15 zł,
tj. w 85,49 %, w tym z tytułu:
−

opłat za odbiór odpadów komunalnych z indywidulnych gospodarstw (§ 0490) zaplanowane
w wysokości 4 918 085,00 zł wykonano w kwocie 4 201 224,58 zł, tj. 85,42 %;

−

kar za nieterminowe przekazywanie sprawozdań z zakresu zadań związanych z gospodarką
komunalną – kwota 100,00 zł;

−

kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w wysokości
9 918,00 zł, tj. 110,20 %;

−

odnotowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat na poziomie 3 368,57 zł, tj. 134,74 %.

W 2020 roku dokonano umorzeń dochodów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych
w kwocie 7 048,77 zł (0,01% dochodów wykonanych). Na podstawie uchwały nr XVIII.191.2020 z dnia
07.04.2020 r. w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
udzielono ulg w kwocie 189 148,00 zł.
rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 493 434,00 zł, wykonanie
2 503 603,98 zł tj. 507,38%.
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Dochody rozdziału związane są z:
−

−

−

−

refundacją kosztów wynikającą z realizacją projektu pn. „Wybierzmy rower – partnerstwo dla
rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”
– wykonanie 2 016 846,46 zł;
otrzymanymi środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy
Halinów na lata 2019 – 2035” – wykonanie w wysokości 45 706,27 zł tj. 91,41 % planu;
realizacja dochodów (wkład własny mieszkańców) w wysokości 441 049,04 zł tj. 99,46 % planu
związana jest z realizacją projektu pn. „EKO HALINÓW – ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana
urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” Dofinansowanie pochodzi z RPO WM 2014 – 2020
z działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie
zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczanie „niskiej
emisji”, wymiana urządzeń grzewczych – RPMA.04.03.01 – IP.01-14-093/18;
wpływ z pozostałych odsetek – 2,21 zł.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie w wysokości 119 729,44 zł tj. 100,00 % planu
Są to wpływy z tytułu korekt faktur wynikających ze zmiany taryfy na podstawie nowelizacji przepisów
ustawy o podatku akcyzowym dot. energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie
Halinów.
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska – dochody w zakresie udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska
przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz kar i opłat za wycinkę drzew wykonane w wysokości
9 028,06 zł, tj. 90,28 %.
Dochody rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
wyniosły w 2020 roku 223,38 zł, tj. 22,34 % planu.
rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- wykonanie w wysokości
34 529,17 zł tj. 99,95% planu, dot. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Halinów”.
rozdział 90095 Pozostała działalność – zrealizowane dochody w kwocie 50 915,93 zł, tj. 99,31 % planu
dotyczą:
−
−

−

−

−

zwrotu przez Zakład Komunalny Spółka z o.o. kosztów utrzymania rzeki Długa – 13 000,00 zł;
dofinansowania ze środków MIAS MAZOWSZE 2020 na realizację zadania pn. „Doposażenie
świetlicy w budynku przy ul. Popiełuszki 53” – wykonanie w wysokości 7 775,60 zł tj. 95,64 %
planu;
wsparcia finansowego w wysokości 20 000,00 zł tj. 100,00 % planu otrzymanego z Polskich Sieci
Elektroenergetycznych na zadanie „Street workaut park w Halinowie”, które zrealizowano
w 2019 r.;
dofinansowanie ze środków MIAS MAZOWSZE 2020 na realizację zadania pn.
„Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej” – wykonanie w wysokości
10 000,00 zł tj. 100,00 % planu;
wpływy z odsetek oraz zwroty z lat ubiegłych w łącznej wysokości – 140,33 zł tj. 100,24 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 317 936,00 zł, wykonanie
340 228,08 zł, tj. 107,01 %.
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Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – główną pozycję stanowią dochody wynikające
z refaktur za media z tytułu wynajmu budynku w Deśnie – 1 745,81 zł tj. 124,70 % planu. Pozostałe
wykonanie w/w rozdziału to wpływy z odsetek oraz zwroty z lat ubiegłych w łącznej wysokości – 111,59
zł tj. 98,75 % planu.
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaewidencjonowano dochody w kwocie
80 526,68 zł, co stanowi 169,81 % planu, w tym:
−
−
−

−

wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Halinów
w kwocie 4 500,00 zł;
różne dochody w wysokości 17,00 zł;
refundacja w kwocie 38 238,00 zł. z tytułu dotacji z UE na realizację zadania pn. „Utworzenie
terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
dotacja w wysokości 37 771,68 zł tj. 89,07 % planu z przeznaczeniem na nowe zadanie
inwestycyjne pn.: „Zieloną gminę mamy, zdrowo oddychamy”, współfinansowanego z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2020”.

rozdział 92195 Pozostała działalność – zrealizowane dochody w wysokości 257 844,00 zł, tj. 95,85 %
planu dotyczą: środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”.
Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane przez Gminę Halinów w 2020 roku w ramach
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosły 12 372 839,41 zł, w tym:
−

kwota 2 007,97 zł tytułem realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny
(Virtual WOF)”;

−

kwota 4 167,53 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 3 542,40 zł oraz budżetu państwa
w wysokości 625,13 zł tytułem dofinansowania w ramach projektu pn. „Wsparcie
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej” POPT
2014-2020;

−

kwota 163 909,78 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 138 324,87 zł oraz budżetu
państwa
w wysokości 25 584,91 zł tytułem realizacji projektu pn. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój
edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”;

−

kwota 79 977,68 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 67 685,11 zł oraz budżetu
państwa w wysokości 12 292,57 zł tytułem realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I”;

−

kwota 74 999,99 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 63 472,50 zł oraz budżetu
państwa w wysokości 11 527,49 zł tytułem realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”;

−

kwota 140 800,00 zł tytułem realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro”;

−

kwota 9 851 892,00 zł tytułem realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie
Halinów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach;
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−

kwota 2 016 846,46 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla
rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej IV ”Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 ”Redukcja emisji
zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

−

kwota 38 238,00 zł w ramach realizacji projektu „Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów
w gminie Halinów” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem
projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
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Dochody Gminy Halinów w 2020 roku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej
Bieżące

Klasyfikacja
Lp.

1.

Dział

Rozdział

§

750

75023

2057

710

71095

2058

710

71095

2.

3.

801

80195

2701

801

80195
2059

Plan

Wykonanie

Wirtualny Warszawski
Obszar Funkcjonalny
(Virtual WOF)

Erasmus+
Tytuł Projektu
"Experience the
Enthusiasm of
Entrepreneurship"

Stawiamy na wiedzę!
Rozwój edukacyjny
dzieci i młodzieży z
Gminy Halinów

zdalna Szkoła
– wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej
w systemie kształcenia
zdalnego Oś I

Majątkowe

%
Plan

"Wsparcie
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych oraz
budowa współpracy
2059 metropolitarnej" POPT
2014-2020

2057
4.

Nazwa projektu

Wykonanie

Plan

Wykonanie

2 007,97

2 007,97

100,00%

2 007,97

2 007,97

-

-

3 570,00

3 542,40

99,23%

3 570,00

3 542,40

-

-

630,00

625,13

99,23%

630,00

625,13

-

-

80 220,53

0,00

0,00%

80 220,53

0,00

-

-

344 339,08

138 324,87

40,17%

344 339,08

138 324,87

-

-

63 290,04

25 584,91

40,42%

63 290,04

25 584,91

-

-

67 686,00

67 685,11

100,00%

67 686,00

67 685,11

-

-

12 294,00

12 292,57

99,99%

12 294,00

12 292,57

-

-

63 472,50

63 472,50

100,00%

63 472,50

63 472,50

-

-

11 527,50

11 527,49

100,00%

11 527,50

11 527,49

-

-

801

80195

2057

801

80195

2059

801

80195

2057

801

80195

2059

Zdalna szkoła +
– wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej
w systemie kształcenia
zdalnego

7.

852

85295

2057

Szansa na lepsze jutro

140 800,00

140 800,00

100,00%

140 800,00

140 800,00

-

-

8.

900

90001

6207

Poprawa gospodarki
ściekowej w Gminie
Halinów

9 295 562,24

9 851 892,00

105,98%

-

-

9 295 562,24

9 851 892,00

90005

Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju
komunikacji
6258 niskoemisyjnej WOF w
ramach Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych

0,00

2 016 846,46

0,00%

-

-

0,00

2 016 846,46

0,00

38 238,00

0,00%

-

-

0,00

38 238,00

10 085 399,86

12 372 839,41

122,68%

789 837,62

465 862,95

9 295 562,24

11 906 976,46

5.

6.

9.

10.

900

921

92109

6257

Ogółem

Utworzenie terenu
rekreacyjnego w m.
Michałów w gminie
Halinów

Tabela 10. Dochody Gminy Halinów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.
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IV. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE 2020 r.
Plan wydatków budżetowych na 2020 rok przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie
nr XIV.155.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok
w łącznej kwocie 107 580 290,00 zł, w tym:
a) bieżące w kwocie:
b) majątkowe w kwocie:

78 313 000,00 zł;
29 267 290,00 zł.

W ciągu 2020 roku powyższy plan ulegał zmianie w wyniku:
−
−
−
−
−

zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych;
pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących oraz
majątkowych;
zmiany planu zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2020 roku oraz wprowadzeniu
nowych przedsięwzięć;
rozdysponowaniu rezerw celowych oraz wolnych środków;
zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 roku wynosił 114 120 430,09 zł
(zwiększenie o kwotę 6 540 140,09 zł, tj. 6,08 % i został zrealizowany w kwocie 103 399 347,62 zł, tj.
90,61 % w tym:
−
−

wydatki bieżące:
wydatki majątkowe:

plan 86 924 979,24 zł
plan 27 195 450,85 zł

Wyszczególnienie

realizacja 80 270 302,83 zł tj. 92,34 %;
realizacja 23 129 044,79 zł tj. 85,05 %.
Plan na dzień
31.12.2020 r.

Wykonanie na dzień
31.12.2020 r.

%
wykonania

Pomoc społeczna i rodzina

34 054 571,79

33 796 245,43

99,24%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27 863 195,78

24 471 438,83

87,83%

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

29 211 276,74

26 765 543,85

91,63%

Transport i łączność

6 500 222,81

5 263 569,76

80,98%

Administracja publiczna

8 154 769,00

7 507 025,40

92,06%

Kultura i sport

2 908 607,00

2 486 105,73

85,47%

Gospodarka mieszkaniowa

1 416 528,23

1 009 807,07

71,29%

Obsługa długu, poręczenia i gwarancje

1 585 000,00

333 493,95

21,04%

581 430,61

433 953,71

74,64%

1 018 271,13

847 049,01

83,19%

Ochrona zdrowia

404 255,00

238 176,77

58,92%

Pozostałe wydatki

150 302,00

116 282,85

77,37%

Działalność usługowa

272 000,00

130 655,26

48,04%

114 120 430,09

103 399 347,62

90,61%

Rolnictwo i łowiectwo
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Razem

Tabela 11. Struktura wykonanych wydatków Gminy Halinów na dzień 31.12.2020 r.
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Realizacja wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej wahała się w granicach 0,00 % do
100,00 %.
Nie zrealizowano wydatków w dziale 020 Leśnictwo, gdzie zaplanowano środki na różne opłaty
i składki w wysokości 9 000,00 zł.
Niskie wykonanie cechuje również dział 757 Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 Obsługa
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu
terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – kwota 333 493,95 zł stanowiąca
27,79 % planu. Relatywne oszczędności na paragrafie 8110 powstały na skutek korzystnie kształtującej się
stawki WIBOR mającej bezpośredni wpływ na koszty obsługi zadłużenia. Dodatkowo nie wydatkowano
środków w rodz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego. Ujęto tu w kwocie 385 000,00 zł. ewentualną spłatę poręczenia
udzielonego w latach poprzednich spółce Eko-Inwestycja Sp. z o.o. Informacja o spłacie przez spółkę
transzy pożyczki wpłynęła do Urzędu Miejskiego po zakończeniu roku budżetowego.
W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się
następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan – 581 430,61 zł, wykonanie 433 953,71 zł tj. 74,64 %
Wydatki bieżące planowane na poziomie 42 240,61 zł wykonano w kwocie 39 468,47 zł tj. 93,44 %.
Realizacja w miarę potrzeb. Środki wydatkowano na:
−

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% wpływów z podatku rolnego, na które
przeznaczono w budżecie kwotę 7 500,00 zł i zrealizowano w wysokości 5 154,03 zł tj. 68,72 %;

−

opłat za decyzje z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 1 573,83zł
tj.78,69 % planu;

−

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego przez producentów
rolnych wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 32 740,61 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wykonane wydatki majątkowe w/w działu w łącznej kwocie 394 485,24 zł (tj. 73,16 % planu) dotyczą
głównie zadań:
−

„Wykupu sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów” – realizacja w wysokości
153 055,00 zł (tj. 59,54 %). Wydatki dokonywane w oparciu o umowy zawarte z mieszkańcami w
ramach inicjatyw lokalnych.

−

„Modernizacji ul. Środkowej w miejscowości Cisie gm. Halinów” – wykonanie w wysokości
241 430,24 zł (tj. 92,86 %), w tym - dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie w związku z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości
81 662,16 zł.

W 2020 roku nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowy sieci wodociągowej
do ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej” zaplanowanego w wysokości 22 140,00 zł.
Dział 020 Leśnictwo - plan 9 000,00 zł, wykonanie – brak
Planowano wydatki dotyczące opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod
drogę. Wydatku nie poniesiono.
Dział 600 Transport i łączność - plan 6 500 222,81 zł, wykonanie 5 263 569,76 zł, tj. 80,98 %, w tym:
rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan – 460 000,00 zł, wykonanie – 439 305,14 zł,
tj. 95,50 %.
Ujęto tu głównie wydatki bieżące związane z dotacją dla m.st. Warszawy przekazywaną na podstawie
podpisanego porozumienia na dofinansowanie linii autobusowej „704”. Wydatek realizowany
systematycznie zgodnie z upływem czasu. Łączne nakłady w wysokości 434 754,00 zł tj. 96,61 %.
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W ramach konserwacji i naprawy infrastruktury komunikacyjnej wydatkowano kwotę 4 551,14 zł
stanowiącą 50,74 % planu.
rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 200,00 zł, wykonanie – 73,26 zł tj. 36,63 %
Poniesiony wydatek bieżący w kwocie 73,26 zł wynika z opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej
w pasie drogi wojewódzkiej.
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 215 000,00 zł, wykonanie – 206 701,09 zł tj. 96,14%
Wydatki bieżące w wysokości 6 701,26 zł tj. 44,68 % planu dotyczą opłat za umieszczenie w pasie dróg
powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
W ramach wydatków majątkowych w 2020 roku przekazano kwotę 199 999,83 zł tj. 100,00 % planu
w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński – Desno – Chobot – Kąty Goździejewskie Drugie – (gr. powiatu)
na odcinku od km 2-+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem – etap II”.
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 5 825 022,81 zł, wykonanie – 4 617 490,27 zł tj. 79,27%
Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1 803 964,20 zł (90,61 % planu) dotyczą utrzymania dróg
gminnych w tym: zakupu kruszywa, znaków drogowych, remontów, zimowego utrzymania, koszenia
poboczy itp.
Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 2 813 526,07 zł, przy planie 3 834 022,81 zł. tj. 73,38 %.
Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania
wydatków majątkowych Gminy Halinów”.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan – 1 416 528,23 zł, wykonanie – 1 009 807,07 zł tj. 71,29 %
Wydatki bieżące planowane w kwocie 769 892,43 zł i wykonane w wysokości 483 909,75 zł dotyczą
bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych oraz wydatków związanych
z gospodarką nieruchomościami tj. wykonanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i notarialne.
W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 300 000,00 zł na wypłatę odszkodowań
dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. Wydatek ten
zrealizowano w kwocie 254 890,00 zł, co stanowi 84,96 % planu. Wykonanie uzależnione jest od liczby
protokołów uzgodnień stron w ramach odszkodowania za nieruchomości oraz wynegocjowanych stawek
za 1m2.
Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 646 635,80 zł został zrealizowany w wysokości
525 897,32 zł tj. 81,33 %. W ramach w/w środków zrealizowano zadania inwestycyjne:
−

„Wykupy gruntów” – kwota 469 761,52 zł tj. 86,16 % planu;

−

„Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki” – kwota
4 750,00 zł, tj. 9,50 % planu;

−

„Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej –
kwota 15 000,00 zł tj. 100,00 %;

−

„Modernizacja budynku przy ulicy Rynek 10 w Okuniewie” – kwota 36 385,80 zł, w tym 8 385,80
zł w ramach funduszu sołeckiego Okuniewa.
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Dział 710 Działalność usługowa - plan – 272 000,00 zł, wykonanie – 130 655,26 zł, tj. 48,04 %
rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 250 000,00 zł, wykonanie – 116 524,05 zł
tj. 46,61 %.
Zasadniczą pozycję stanowią wydatki w wysokości dotyczące realizacji umów w zakresie opracowania
planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości m.in. Desno, Żwirówka, Hipolitów, Kazimierów,
Nowy Konik, Stary Konik i Michałów. W 2020 r. dokonano analizy działek położonych w bezpośrednim obszarze
oddziaływania drogi krajowej i autostrady A2 na najbliższą zabudowę mieszkalną. Z uwagi na długotrwałą
procedurę uzgodnień realizacja części umów przesuwa się w czasie w związku z tym wykonano wydatki
w wysokości 46,61 % planu.
rozdział 71095 Pozostała działalność - plan 22 000,00 zł, wykonanie – 14 131,21 zł tj. 64,23 %.
Wydatki w kwocie 5 953,61 zł związane są z wynagrodzeniem dla koordynatora projektu ,,Wsparcie
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej” POPT 2014-2020,
w tym:
−

środki z budżetu Unii Europejskiej - 3 542,40 zł;

−

środki z budżetu państwa – 625,13 zł;

−

środki z budżetu gminy (własne) – 1 786,08 zł.

Ponadto poniesiono m.in. wydatki w kwocie 6 197,60 zł na sporządzenie projektów decyzji
o warunkach zabudowy, nakłady w kwocie 1 500,00zł na wynagrodzenia członków gminnej komisji
urbanistycznej oraz kosztów postępowania kasacyjnego – 480,00 zł.
Dział 750 Administracja publiczna - plan 8 154 769,00 zł, wykonanie – 7 507 025,40 zł tj. 92,06 %.
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 109 816,00 zł, wykonanie – 109 196,34 zł tj. 99,44 % dotyczące
zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji
Ludności i Obrony Cywilnej.
rozdział 75020 Starostwa powiatowe - plan – 142 000,00 zł, wykonanie – 125 098,00 zł tj. 88,10 %.
Ujęto tu wydatki związane z dotacjami celowymi dla Powiatu Mińskiego w ramach zawartych
porozumień, w tym na:
−

dofinansowanie zadań własnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej – kwota
113 098,00 zł.

−

dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji i transportu drogowego na rzecz mieszkańców
Gminy Halinów – kwota 12 000,00 zł.

rozdział 75056 Spis powszechny i inne – plan – 25 325,00 zł, wykonanie – 19 309,00 zł tj. 76,24 % wydatki
poniesione w związku z realizacją zadań zleconych związanych z Narodowym Spisem Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2021, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 18 339,00 zł tj. 75,35 % planu oraz
zakup artykułów biurowych i chemicznych w kwocie 970,00 zł tj. 98,38 % planu.
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan – 10 123,00 zł, wykonanie –
3 587,94 zł tj. 35,44 %.
Zrealizowano niezbędne zadania gminy w zakresie promocji w tym min. zakupiono kosze
okolicznościowe na potrzeby reprezentacji, usługi grawerowania napisów na szklankach, wykonanie teczek
dyplomowych z herbem Halinowa itp.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- plan – 116 302,00 zł, wykonanie – 102 082,03 zł tj. 87,77 %.
Wydatki działu 751 w całości finansowane są z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in. na:
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−

aktualizację rejestru wyborców - rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 3 076,00 zł wykorzystana w 100,00 %.

−

realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej /rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/ - kwota 99 006,03 zł,
tj. 87,44 %.

W dziale 752 Obrona narodowa rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wypłacono świadczenia
rekompensujące dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe w łącznej wysokości 14 200,82
zł, tj. 56,80 % planu.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan – 1 018 271,13 zł, wykonanie
– 847 049,01 zł tj. 83,19 % w tym:
rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - plan 30 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł tj. 100,00 %.
Dofinansowano zakup samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy
Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.
rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 15 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł tj. 100,00 %.
Na podstawie zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim
dotyczących:
- dodatkowych patroli, w tym nadzór punktów sprzedaży alkoholi na terenie Gminy Halinów –
10 200,00 zł;
- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby
prewencyjnej terenie Gminy Halinów - 4 800,00 zł.
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 697 271,13 zł, wykonanie – 645 412,43 zł tj. 92,56 %.
W ramach wydatków bieżących wykonanych w wysokości 311 556,37zł (tj. 86% planu) poniesiono
koszty utrzymania gotowości bojowej trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Cisie, Długa
Kościelna oraz Okuniew). Poniesiono niezbędne dla zapewnienia gotowości bojowej wydatki, w tym m.in.
na: ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych
i ratowniczych, zakup paliwa, remont budynku OSP Okuniew, badania profilaktyczne opieki zdrowotnej
strażaków, zakup środków ochronnych dla strażaków w walce z COVID-19, zakup sprzętu specjalistycznego
i wyposażenia nowego samochodu pożarniczego OSP Cisie oraz niezbędnego wyposażenia.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 335 000,00 zł i wykonanych
w kwocie 333 856,06 zł tj. 99,66 %.
Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
−

„Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Cisie – wykonanie w wysokości:
8 770,71 zł tj. 97,45 %;

−

„Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Długa Kościelna – wykonanie
w wysokości 7 435,35 zł tj. 92,94 %;

−

„Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 OSP Okuniew – wykonanie w wysokości:
7 650,00 zł tj. 95,63 %;

−

„Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Cisiu
– 310 000,00 zł tj. 100,00%. Na zadanie pozyskano 100 000,00 zł środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 2 500,00 zł, wykonanie – 2 002,56 zł tj. 80,10 % - dokonano zakupu
wyposażenia w sprzęt ochrony cywilnej dla drużyny wykrywania i alarmowania o stałej gotowości.
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 267 000,00 zł, wykonanie – 148 877,62 zł tj. 55,76 %.
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Zasadniczą część wydatków stanowią koszty związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków
pandemii COVID-19. Na ten cel uruchomiono środki rezerwy kryzysowej w kwocie 260 000,00 zł. z czego
wydatkowano 143 791,13 zł. Wydatki są ponoszone głównie w celu ochrony pracowników i mieszkańców
poprzez zakup m.in.: maseczek, rękawiczek winylowych, płynów dezynfekujących oraz wsparcia
funkcjonowania jednostki w formie pracy zdalnej. Utworzono strefę ochronną na parterze Urzędu
Miejskiego w celu zapewnieniem bieżącej obsługi interesantów. Środki wydatkowano również na
wykonanie badań SARS COV-2.
Dodatkowo w ramach rozdziału poniesiono koszty w kwocie 5 086,49 zł w tym na zakup materiałów
i usług w związku ze zdarzeniem kryzysowym dot. zrzutu substancji ropopochodnych do rowu na terenie
Gminy.
rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 6 500,00 zł, wykonanie 5 756,40 zł tj. 88,56 %.
W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty usług telekomunikacyjnych związanych
z monitoringiem przestrzeni publicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.
Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan – 1 585 000,00 zł, wykonanie – 333 493,95 zł tj. 21,04 %
rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań
jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan –
1 200 000,00 zł, wykonanie – 333 493,95 zł tj. 27,79 %.
Poniesione koszty ujęte w § 8110 związane są z obsługą długu Gminy Halinów i wynikają z opłaconych
odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym Halinów i Mińsk
Mazowiecki, ING Bank Śląski, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczki Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska na realizację projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”.
Relatywne oszczędności powstały na skutek korzystnie kształtującej się stawki WIBOR mającej
bezpośredni wpływ na koszty obsługi zadłużenia.
rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego – plan – 385 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.
Zaplanowano ewentualne wydatki z tytułu spłaty udzielonego w latach poprzednich poręczenia spółce
EKO-INWESTYCJA Sp. Z o.o.
Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 28 505 141,74 zł, wykonanie – 26 179 318,20 zł tj. 91,84 %,
w tym:
−

wydatki bieżące – plan 28 329 254,74 zł, wykonanie – 26 044 206,27 zł tj. 91,93 %;

−

wydatki majątkowe - plan 175 887,00 zł, wykonanie – 135 111,93 zł tj. 76,82 %.

Wydatki na cele oświatowe w ramach działu finansowane były z:
−

subwencji w kwocie 18 123 737,00 zł;

−

dotacji na zadania zlecone w wysokości 186 869,97 zł.;

−

dotacji celowej na zadania własne w wysokości 789 019,00 zł;

−

dotacji otrzymanych w związku z realizacją projektów unijnych w kwocie 318 887,45 zł;

−

środków własnych budżetu w kwocie 6 760 804,78 zł.

Na terenie Gminy Halinów działa: 1 szkoła podstawowa oraz 4 zespoły szkolno-przedszkolne.
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan – 16 015 179,04 zł, wykonanie 15 768 122,66 zł tj. 98,46 %, w
tym:
−

wydatki bieżące – plan – 15 864 292,04 zł, wykonanie – 15 657 722,10 zł tj. 98,70 %;

−

wydatki majątkowe – plan – 150 887,00 zł, wykonanie – 110 400,56 zł tj. 73,17 %.
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Zasadniczą część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki
bieżące związane z kosztami utrzymania szkół.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:
−

„Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny” w kwocie 14 887,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym
wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński - 7 148,53 zł;

−

„Modernizacja placu zabaw w ZSP Brzeziny” – 95 513,56 zł tj. 99,49 %, w tym fundusz sołecki
Brzeziny – 14 513,90 zł.

Nie zrealizowano zadań inwestycyjnych:
−

„Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie” – plan
w wysokości 10 000,00 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji
w latach 2020-2023;

−

„Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim” – plan w wysokości 30 000,00 zł –
zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji w latach 2020-2026.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 2 224 160,00 zł, wykonanie –
2 184 460,63 zł tj. 97,34 %. Zasadniczo wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem oddziałów „0” przy
szkołach podstawowych. Około 85,04 % (kwota 1 857 755,99 zł) wykonania stanowią wynagrodzenia
i pochodne. Brakiem wykonania cechują się § 2310 oraz § 4330 planowane w łącznej kwocie 38 000,00 zł.
Zaplanowano tu wzajemne rozliczenia z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy
uczęszczających do oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne
gminy.
rozdział 80104 Przedszkola – plan 4 670 720,00 zł, wykonanie – 4 263 858,42 zł tj. 91,29 % planu.
Znaczącą pozycją tego rozdziału oprócz kosztów utrzymania przedszkoli publicznych stanowi dotacja
dla przedszkoli niepublicznych m.in. „Niepubliczne Przedszkole Iskierka”, ,,Niepubliczne Przedszkole
Magiczny Królewiec”, „Przedszkole Niepubliczne Wyliczanka” działających na terenie naszej gminy (kwota
536 394,04 zł tj. 85,52% planu). Poniesiono również wydatki tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci
w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin w związku z uczęszczaniem naszych
dzieci do w/w placówek (§ 2310 i § 4330) w łącznej kwocie 982 424,97 zł.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie strefy zabaw
dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie” – w wysokości 24 711,37 zł tj. 98,85 %. Na
zadanie pozyskano środki w kwocie 20 000,00 zł od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach działań
sponsoringowych.
rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 219 019,00 zł, wykonanie – 92 244,54 zł
tj. 42,12 %.
Wydatki bieżące dotyczą głównie kosztów funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Chobocie.
Przekazano także dotację dla placówek niepublicznych tj. „Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska” oraz
„Punkt Przedszkolny Słoneczko” w łącznej kwocie 83 885,40 zł tj. 69,90 % planu. Wysokość przekazanej
dotacji wynika z liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz skalkulowanej w oparciu o zapisy ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych podstawowej kwoty dotacji.
Ponadto pokryto koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Halinów w punktach przedszkolnych
/publicznych i niepublicznych/ w innych gminach na podstawie otrzymanych not obciążających w kwocie
8 359,14 zł. Na powyższy cel zaplanowano w § 2310 i 4330 łącznie kwotę 99 019,00 zł. Realizacja
wydatków jest uzależniona od liczby dzieci oraz podstawowej kwoty dotacji skalkulowanej według
kosztów ponoszonych w danej gminie.
rozdział 80113 Dowożenie uczniów – plan - 1 377 596,00 zł, wykonanie – 599 558,28 zł tj. 43,52 %.
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Zaewidencjonowano tu wydatki z tytułu dowożenia uczniów do szkół gminnych oraz dowożenia
uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. W związku z pandemią COVID-19 oraz wprowadzeniem
systemu zdalnej nauki znaczna część wydatków nie została zrealizowana.
rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan - 4 100,00 zł, wykonanie – 1 020,00 zł tj. 24,88 % - środki
zaplanowane na wynagrodzenia dla członków komisji - przedstawicieli MEN w związku z koniecznością
przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 89 961,00 zł, wykonanie –
74 755,57 zł, tj. 83,10 %.
Wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego dokształcania nauczycieli oraz koszty szkoleń
i kursów – realizacja w ramach potrzeb.
rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego - plan 1 312 425,00 zł, wykonanie – 1 238 492,01 zł, tj. 94,37 %.
Są to wydatki ponoszone dla dzieci w przedszkolach, zerówkach i innych formach wychowania
przedszkolnego, które posiadają orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia. Na powyższy cel Gmina
otrzymuje zwiększoną kwotę subwencji oświatowej. Dla dzieci wymagających specjalnego kształcenia|
w niepublicznych placówkach oświatowych była przekazywana dotacja w kwotach wynikających
z metryczki subwencji. W 2020r dla przedszkoli niepublicznych przekazano z w/w tytułu dotację w kwocie
834 342,62 zł tj. 92,70 % planu.
rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan – 1 321 708,00 zł, wykonanie – 1 312 299,54 zł,
tj. 99,29 % planu.
Wydatki ponoszone na dzieci w szkołach podstawowych które posiadają orzeczenia o potrzebie
specjalnego kształcenia. Wydatki te są ponoszone do wysokości zwiększonych kwot subwencji oświatowej
zgodnie z metryczką subwencji oświatowej.
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 187 792,00 zł, wykonanie 186 869,97 zł,
tj. 99,51 %.
W ramach wydatków rozdziału wykorzystano środki dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne –
zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
rozdział 80195 Pozostała działalność – plan – 1 062 481,70 zł, wykonanie – 457 636,58 zł tj. 43,07 %.
Główną pozycję stanowią wydatki poniesione w ramach 4 zadań współfinansowanych ze środków
unijnych tj.:
−

zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I –
zrealizowano wydatki w wysokości 79 977,68 zł, w tym środki Unii Europejskiej – 67 685,11 zł oraz
środki pochodzące z budżetu państwa – 12 292,57 zł;

−

zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego –
zrealizowano wydatki w wysokości 74 999,99 zł, w tym środki Unii Europejskiej – 63 472,50 zł oraz
środki pochodzące z budżetu państwa – 11 527,49 zł;

−

„Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” – kwota wydatków
163 909,78 zł w tym środki Unii Europejskiej – 138 324,87 zł oraz środki pochodzące z budżetu
państwa – 25 584,91 zł;
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−

Erasmus + Tytuł Projektu „Experience the Enthusiasm of Entrepreneuship” realizowanego przez
placówkę oświatową Zespół Szkolno–Przedszkolny w Halinowie wydatkowano kwotę
14 230,28 zł ze środków UE.

Pozostałe pozycje w wydatkach rozdziału stanowią:
−

pomoc zdrowotna dla nauczycieli udzielona na podstawie 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U, z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) oraz Uchwały nr. XXIV.235.2020
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia rodzajów
świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Halinów oraz warunków i sposobów ich przyznawania
– kwota 12 300,00 zł tj. 43,42 % planu;

−

odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – kwota 93 051 zł tj. 100,00 planu;

−

usługi pozostałe – min. licencje na oprogramowanie do rozliczenia dotacji podręcznikowej, arkusze
organizacji pracy szkół Sigma, programu Dotacje, programu Nabór do przedszkoli oraz montaż
lamp i tablic w ramach zadania Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020
– kwota 19 167,85 zł tj. 8,63% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan – 404 255,00 zł, wykonanie – 238 176,77 zł tj. 58,92 %, w tym:
−

wydatki bieżące – plan – 312 255,00 zł, wykonanie – 195 446,32 zł tj. 62,59 %;

−

wydatki majątkowe – plan – 92 000,00 zł, wykonanie – 42 730,45 zł tj. 46,45 %,

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – plan – 171 000,00 zł, wykonanie – 57 383,79 zł tj. 33,56 %.
Wydatki bieżące w kwocie 14 653,34 zł stanowiące 18,55 % planu dotyczą utrzymania budynku ośrodka
zdrowia w Okuniewie w zakresie dostarczania energii, gazu i wody. Wydatki majątkowe
w wysokości 42 730,45 zł (46,45% planu) poniesiono w ramach realizacji zadań inwestycyjnych:
−

„Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie – wykonanie
w wysokości 18 450,00 zł tj. 27,54 %, w tym fundusz sołecki Okuniewa w kwocie 15 000,00 zł
(100,00 %);

−

„Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie - wykonanie w wysokości
24 280,45 zł, tj. 97,12 %.

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan – 7 800,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł tj. 51,28 %
Wydatki w związku z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Halinów – zakup kart wstępu
na program autorski NIEĆPA 2020.
rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 225 455,00 zł, wykonanie – 176 792,98 zł
tj. 78,42 %.
Wydatki przeznaczono na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii, w tym m.in. na wynagrodzenia członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty związane ze skierowaniem podopiecznych na
leczenie, profilaktykę przeciwko uzależnieniom prowadzoną w szkołach, organizację dodatkowych zajęć
sportowych i wyrównawczych oraz organizacji czasu wolnego w okresie wakacji i ferii zimowych dla dzieci
z rodzin patologicznych.
Dział 852 Pomoc społeczna – plan – 2 812 120,79 zł, wykonanie – 2 697 906,57 zł tj. 95,94 %
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zrealizowane wydatki w kwocie 332 626,42 zł dotyczą kosztów
zapewnienia całodobowej opieki osobom skierowanym do DPS z terenu Gminy Halinów.
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rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia
z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja
celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia – wykonanie na poziomie 99,78 % tj. w kwocie 38 121,43 zł.
rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe – środki w łącznej kwocie 100 238,49 zł tj. 97,12 % w tym dotacja celowa w wysokości 7 358,00zł
przeznaczono na zasiłki celowe w postaci zakupu żywności, odzieży, leków oraz zasiłki okresowe.
rozdział 85216 Zasiłki stałe – realizacja na poziomie 425 189,28 zł, co stanowi 99,96 % planu. Środki
w kwocie 422 871,40 zł (dotacja celowa) przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa
w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Pozostałe wydatki w wysokości 2 317,88 zł tj. 92,72
% planu dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.
rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki rozdziału wyniosły 1 368 721,99 zł tj. 98,51 %.
Główną pozycję paragrafów (z czwartą cyfrą 0) stanowią wynagrodzenia i pochodne – 779 888,14 zł
tj. 56,98 % wydatków rozdziału. Pozostałe koszty w łącznej kwocie 233 866,56 zł dotyczą m.in. odpisów
na ZFŚS, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia,
zakupu energii oraz usług pozostałych tj. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe,
monitoring
itp. Wydatki sfinansowane częściowo dotacją celową w kwocie 117 913,43 zł.
W ramach rozdziału zaplanowano realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Halinowie” – wykonano zadanie w całości tj. w kwocie 325 967,29 zł, w tym:
274 725,21 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 51 242,08 zł – środki z budżetu państwa.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 100,00 % zadanie pn. „Zakup i montaż windy
dla niepełnosprawnych” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie w wysokości 29 000,00 zł

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki
w wysokości 99 295,00 zł i zrealizowano w kwocie 97 850,67 zł tj. 98,55 %. W ramach środków zapewniono
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach
dotacji zleconej – 25 514,00 zł tj. 100,00 %.
W ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – zrealizowano świadczenia na kwotę 63 295,23 zł
(w tym: środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego – 50 636,18 zł oraz wkład własny wniesiony
przez gminę na pokrycie 20 % kosztów – 12 659,05 zł.) Udzielono 1920 godzin wsparcia dziennego
świadczonym 16 osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Środki otrzymano pozabudżetowo
w ramach działania państwowego funduszu celowego.
rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zrealizowano wydatki w wysokości 55 664,49 zł tj. 74,67
%, w tym m.in.: przekazano dotację na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców Gminy Halinów
w wysokości 10 000,00 zł. W ramach świadczeń społecznych wydawano obiady, śniadania i podwieczorki
dla przedszkolaków i uczniów a także osób potrzebujących posiłku – 45 664,49 zł tj. 70,74 % planu w tym
kwota w wysokości 31 000,00 zł, stanowiąca dotację celową przekazaną z budżetu państwa na
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 346 561,00 zł zrealizowano w kwocie 279 493,80 zł,
tj. 80,65 %.
Zasadniczą pozycję stanowią wydatki przeznaczone na projekt „Szansa na lepsze jutro” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa
IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1: Aktywacja społeczno- zawodowa
dla osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – wykonanie w kwocie: 133 803,32
zł, tj. 76,02 % (w tym środki UE – 98 604,26 zł oraz wkład własny – 35 199,06 zł). Projekt ma na celu
wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywizacji zawodowej, poprzez
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indywidualne wspieranie psychologiczne, prawnicze, doradztwo zawodowe oraz spersonalizowaną ofertę
wysokiej jakości szkoleń. Planowany okres realizacji projektu był od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. jednak
w związku z pandemią COVID-19 realizacja projektu została przedłużona na 2021 r.
W ramach realizacji projektu Senior + wydatkowano kwotę 61 498,34 zł w tym środki dotacji
w wysokości 24 599,34 zł. Przekazano dotację w wysokości 46 500,00 zł, na rzecz Stowarzyszenia
Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Jesienne Marzenia”, które wykorzystano ją na zapewnienie
funkcjonowania Klubu Seniora+ w Halinowie. W ramach w/w projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Halinowie wydatkował kwotę 14 998,34 zł tj. 99,99 % planu na wynagrodzenia i pochodne osób
zaangażowanych w realizację projektu.
W ramach projektu pn. „Wspieraj Seniora” wydatkowano kwotę 17 575,41 zł (48,40% planu) w tym
z dotacji celowej 14 248,24 zł. z przeznaczeniem na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii
zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2
pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeni zakupów
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej.
Program adresowany jest do seniorów, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem COVID-19, osób
poniżej 70 roku życia, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem COVID-19, w przypadku braku
możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz
sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. W ramach projektu pomocy udzielono – 34 osobom.
Pozostałe wydatki zrealizowano w ramach podstawowych działań m.in. na funkcjonowanie zespołu
interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizację prac społeczno-użytecznych
/aktywizacja zawodowa/ oraz inne świadczenia społeczne (pogrzeby, pobyt w schronisku).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 706 135,00 zł, wykonanie – 586 225,65 zł,
tj. 83,02 % w tym:
rozdział 85401 Świetlice szkolne - wykonanie 553 993,81 zł tj. 89,46 % planu przeznaczono na utrzymanie
świetlic szkolnych, z czego kwotę 490 194,36 zł na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 26 596,56 zł na
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwotę 21 963,60 zł na ZFŚS oraz kwotę 15 239,29 zł na
zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych.
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan – 84 490,00 zł, wykonanie
– 29 831,84 zł tj. 35,31 %.
Środki w tym rozdziale przeznaczone są na stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym oraz stypendia
za dobre wyniki w nauce – zgodnie z art. 90d i art. 90g ustawy o systemie oświaty. Kwotę 16 472,52 zł
sfinansowano z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 2 400,00 zł
tj. 100,00 %. Wydatki dotyczące dofinansowania indywidualnego dokształcania nauczycieli w formie
szkoleń i kursów realizowane w miarę potrzeb.
Dział 855 Rodzina – plan – 31 242 451,00 zł, wykonanie – 31 098 338,86 zł tj. 99,54 %
rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan – 24 054 622,00 zł, wykonanie – 23 997 489,10 zł
tj. 99,76 %
W ramach dotacji celowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci w ramach programu rządowego „500 +” – wykonano wydatki w wysokości
23 995 606,10 zł tj. 100,00 % planu. Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie
otrzymują rodzice oraz opiekunowie do 18 roku życia. Pozostałe wydatki rozdziału dotyczą zwrotu
wraz z odsetkami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych.
rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 4 734 642,00 zł wykonanie
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– 4 730 804,47 zł tj. 99,92 % - zasadniczą kwotę stanowi tu realizacja dotacji celowej na zadania z zakresu
administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy
o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku opiekuna na podstawie ustawy
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – realizacja w kwocie 4 724 390,51 zł tj. 99,86 % wydatków
rozdziału. Pozostałe wydatki związane są ze zwrotem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.
rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan – 1 687,00 zł, wykonanie – 1 478,74 zł tj. 87,66 % - dotacja
celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację
zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny.
rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan – 959 566,00 zł, wykonanie – 957 088,90 zł tj. 99,74 %Realizacja zadań własnych z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Wykorzystano dotacje z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego na:
−

zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 3 400,00 zł tj. 100,00 % planu,

−

realizacje rządowego programu „Dobry Start” – to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich
uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują wsparcia bez względu na dochód.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny do ukończenia
przez ucznia 20 lat, dziecko niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia. W 2020 roku Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie wypłacił 2 656 jednorazowych świadczeń dla 2 656 dzieci.
Kwota wypłaconych świadczeń wynosi 796 800,00 zł., tj. 83,25 % wykonania wydatków w rozdziale
85504 Wspieranie rodziny. Na realizację zadania (świadczenia + koszty realizacji projektu)
wykorzystano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 818 622,57 zł.

Pozostałe wydatki związane są ze zwrotem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie
pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami.
rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan - 1 350 000,00 zł, wykonanie –
1 276 284,83 zł tj. 94,54 %. Zasadniczą część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia
i pochodne (1 023 101,04 zł) sfinansowane częściowo (170 760,00 zł) z dotacji z budżetu Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego oraz pozostałe koszty funkcjonowania żłobka w tym wynagrodzenia bezosobowe,
zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.
rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan – 48 500,00 zł, wykonanie – 46 790,92 zł tj. 96,48 % dofinansowano pobyt małoletnich w rodzinach zastępczych.
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 18 000,00 zł, wykonanie –
14 269,42 zł tj. 79,27 % - wydatki związane z pobytem nieletnich przebywających w Domach Dziecka.
rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 75 434,00 zł, wykonanie – 74 132,48 zł tj. 98,27 %.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, od zasiłków od opiekunów
finansowane w 100,00 % ze środków przekazywanych przez budżet państwa w ramach zadań zleconych.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 27 863 195,78 zł, wykonanie –
24 471 438,83 zł tj. 87,83 %, w tym:
−

wydatki bieżące – plan: 7 653 610,54 zł, wykonanie: 6 710 684,26 zł tj. 87,68 %;

−

wydatki majątkowe – plan: 20 209 585,24 zł, wykonanie: 17 760 754,57 zł tj. 87,88 %,
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rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja planu w kwocie 16 988 394,28 zł,
tj. 88,20 %.

Zasadniczą wielkością tego rozdziału są inwestycje związane z:
−

realizacją projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – plan w wysokości
18 351 238,67 zł wykonano w kwocie 16 232 939,56 zł tj. w 88,46 % w tym: środki z budżetu UE –
10 026 932,52 zł. oraz własnych 6 206 007,04 zł. Zakończenie projektu miało nastąpić na koniec
2020 roku, ale w związku z opóźnieniem prac na skutek pandemii COVID-19 okres zakończenia
inwestycji przesunął się na 2021 rok;

−

„Budową kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa
Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary
Konik, Cisie oraz Hipolitów” - kwota 127 627,89 zł tj. 70,90 % planu.;

−

„Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów” - kwota 427 534,00 zł tj. 90,96 %
planu. Zadanie realizowane w ramach tzw. inicjatyw lokalnych.

Szczegółową informację w zakresie zaawansowania prac zawiera „Tabelaryczne zestawienie
wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.
Pozostałe koszty bieżące w kwocie 200 292,83 zł. dotyczą funkcjonowania i wyposażenia jednostki
ds. realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”.
rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan 5 321 860,00 zł, wykonanie – 4 894 986,77 zł tj. 91,98 %
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw
indywidualnych w ramach realizacji tzw. „ustawy śmieciowej” oraz pozostałe koszty związane z obsługą
systemu.
rozdział 90003 Oczyszczania miast i wsi – plan – 330 540,00 wykonanie – 235 340,46 zł tj. 71,20 %
Poniesiono wydatki bieżące związane są z utrzymaniem czystości na terenie Gminy tj. m.in. koszty
funkcjonowania brygady sprzątającej, wywozu odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej, najmu
toalet przenośnych itp.
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 145 000,00 zł, wykonanie –
127 403,00 zł tj. 87,86 %
Poniesione wydatki dotyczyły pielęgnacji drzew oraz terenów zielonych na terenie gminy.
rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan – 228 500,00 zł, wykonanie –
173 819,24 zł tj. 76,07 %
−

wydatki bieżące – plan – 56 500,00 zł, wykonanie – 47 222,03 zł tj. 83,58 %;

−

wydatki majątkowe – plan – 172 000,00 zł, wykonanie – 126 597,21 zł tj. 73,60 %.

W ramach wydatków bieżących poniesiono nakłady na opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju
elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019-2030 – wykonanie 39 829,27 zł tj. 90,27 % oraz zakup
nagród dla dzieci na potrzeby konkursu dot. elektromobilności – wykonanie 7 392,76 zł tj. 59,73 %. Część
wydatków sfinansowano środkami z NFOŚiGW w Warszawie (kwota 45 706,27 zł.).
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne:
−

„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy” – wykonanie w kwocie: 43 383,21 zł tj. 86,77 %;

−

„Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów
– wykonanie w kwocie: 39 237,00 zł tj. 52,32 %;

−

„EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów
– wydatki poza projektem” – wykonanie w kwocie: 43 977,00 zł tj. 93,57 %.
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Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania
wydatków majątkowych Gminy Halinów”.
rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki związane z odławianiem bezdomnych
zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku w kwocie 29 581,50 zł tj. 49,30 % planu.
rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 2 059 528,32 zł, wykonanie – 1 673 791,02 zł
tj. 81,27 %.
W ramach w/w klasyfikacji opłacono wydatki bieżące w łącznej wysokości 999 253,51 zł dot. kosztów
oświetlenia ulic oraz niezbędnych konserwacji i zakupów. Wydatki inwestycyjne stanowiły wartość
674 537,51 zł i zostały szczegółowo opisane w tabeli inwestycyjnej.
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska – plan - 10 000,00 zł, wykonanie – 4 986,36 zł tj. 49,86 % wykonanie wydatków związane
jest z unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest – pakowanie i transport.
Nie zrealizowano planu wydatków rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych” w kwocie 1 000,00 zł.
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan – 54 546,74 zł, wykonanie
– 49 327,38 zł tj. 90,43 % - wydatki związane z demontażem płyt azbestowych, przewiezienie wyrobów
zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i dokonanie unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów. Na zadanie wykorzystano dofinansowanie
z WFOŚiGW w kwocie 34 529,17 zł.
rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 391 592,05 zł – wykonanie 293 808,82 zł tj. 75,03 %
Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 122 290,42 zł dotyczą głównie:
−

ochrony środowiska w tym: usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt (49 960,00 zł.), karma
dla zwierząt (9 705,00 zł), opłata za użytkowanie gruntów znajdujących się pod dnem rzeki
(13 000,00 zł), usunięcie powalonych drzew (202,00 zł), pogotowie ekologiczne
(1 199,25 zł) itp.;

−

bieżącego utrzymania budynków w Deśnie (8 610,87) zł;

−

doposażenia budynku przy ul. Popiełuszki 53 w Długiej Szlacheckiej (26 954,46 zł);

−

bieżącego utrzymania placów zabaw w przestrzeni publicznej (6 981,39 zł);

−

wykonania kostki betonowej i nasadzenie drzew w ciągu ul. Ptasiej w Budziskach (1 500,00 zł).
Wydatki inwestycyjne w kwocie 171 518,40 zł tj. 80,55 % planu przeznaczone zostały na:

−

„Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie w ramach funduszu sołeckiego Okuniew” –
kwota 4 760,00 zł tj. 100,00 % planu;

−

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie” – kwota 34 784,40 zł tj. 99,55 % (w tym: fundusz
sołecki Desna – 15 974,05 zł tj. 100,00 % oraz fundusz sołecki Krzewiny – 17 432,95 zł tj. 99,81 %);

−

„Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy” – kwota 35 840,36 zł tj. 79,65 %;

−

„Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce 133 we wsi Mrowiska w tym fundusz sołecki
Mrowisk” – kwota 10 492,80 zł tj.99,93 %,

−

„Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej” – kwota 43 144,34 zł tj. 100,00 %,
w tym fundusz sołecki Długa Kościelna – 33 144,34 zł tj. 100,00 %;

−

„Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw – wydatki poza
projektem” – kwota 42 496,50 zł tj. 84,99%.

Nie zrealizowano zadania majątkowego pn. „Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej w miejscowości
Desno w gminie Halinów” – zadanie zaplanowane w kwocie: 24 600,00 zł.
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Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo opisane w tabeli inwestycyjnej.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan – 2 447 832,00 zł, wykonanie
2 190 583,42 zł, tj. 89,49 %.
Zasadniczą pozycję wydatków bieżących tego działu planowanych w kwocie 1 247 852,00 zł stanowią
dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury.
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w wysokości 12 962,48 zł tj. 51,85 % planu.
Wydatki związane m.in. z zakupem wieńców upamiętniających wydarzenia historyczne (Powstanie
Styczniowego, 100-lecie Bitwy Warszawskiej, z okazji wybuchu II wojny światowej, rocznicy odzyskania
Niepodległości).
Poniesiono również koszty związane z najmem budynku w Deśnie na potrzeby kulturalne /czynsz, media/
w wysokości 5 652,48 zł.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 231 530,00 zł, wykonanie
1 188 570,64 zł, tj. 96,51 % planu.
Główne wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury zrealizowana w kwocie –
1 000 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem, remontem oraz wyposażeniem Domu
Kultury w Michałowie.
W 2020 r. zaplanowano zadania inwestycyjne pn.:
−

„Zieloną gminę mamy, zdrowo oddychamy” – wykonanie w kwocie 105 774,51 zł tj. 88,42 %;

−

„Zieloną gminę mamy, zdrowo oddychamy – wydatki poza projektem” – wykonanie w kwocie
29 975,82 zł, tj. 99,92 %;

−

„Montaż instalacji systemu telewizji dozorowej świetlicy wiejskiej w Michałowie” – wykonanie
w kwocie 10 458,69 zł, tj. 99,61 %, w tym fundusz sołecki Michałowa: 4 872,19 zł tj. 100,00 %.

rozdział 92116 Biblioteki – największa pozycja rozdziału to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej
Gminy Halinów w kwocie 247 852,00 zł tj. 100,00 %. W ramach w/w rozdziału zrealizowano również
zadanie majątkowe pn. „Dotacja celowa na zakup i montaż klimatyzatorów” – 11 070,00 zł tj. 92,25 %.
rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – nie zrealizowano wydatków planowanych
w kwocie 5 450,00 zł.
rozdział 92195 Pozostała działalność – plan – 926 000,00 zł, wykonanie – 730 128,30 zł tj. 78,85 %.
W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę w wysokości 36 777,00 zł tj. 99,40 %
na przygotowanie dokumentów na nabór w ramach działania „Poprawa Zarządzania Dziedzictwem
Kulturowym”.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje pn.:
−

„Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku
Wielkiego Gościńca Litewskiego”, w ramach której wydatkowano kwotę 618 476,31 zł,
tj. 92,45 % planu przy dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury ze środków Funduszu Promocji
i Kultury w kwocie 257 844,00 zł;

−

„Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku
Wielkiego Gościńca Litewskiego” – nakłady w wysokości 74 874,99 zł, co stanowi 34,03% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan – 460 775,00 zł, wykonanie – 295 522,31 zł tj. 64,14 %,
rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan – 125 000,00 zł, wykonanie – 67 010,30 zł tj. 53,61 % – wydatki
dotyczą bieżących kosztów utrzymania obiektu sportowego w Długiej Kościelnej.
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W związku z pandemią COVID-19 nie zrealizowano zadań n/w zadań majątkowych, które przeniesiono
na rok 2021:
−

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie – Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców”
– zaplanowany w wysokości: 10 000,00 zł;

−

„Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów” plany – 10 000,00 zł.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan – 335 775,00 zł wykonanie – 228 512,01 zł
tj. 68,06 %.
W rozdziale tym ujęto między innymi dotację dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań
z zakresu kultury fizycznej /180 000,00 zł/ głównie na dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
Dotacja jest udzielana w trybie otwartych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym
i wolontariacie.
Pozostałe wydatki dotyczą m.in. zatrudnienia instruktorów w celu prowadzenia zajęć sportowych
pozalekcyjnych tzw. SKS-ów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, zakupu nagród sportowych oraz opłat
transportowych związanych z przewozem drużyn sportowych na turnieje i zawody.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Halinów
w 2020 roku wydatkowała kwotę 17 034 290,87 zł, w tym: środki UE – 10 689 524,63 zł, środki budżetu
państwa – 101 272,18 zł, wkład własny – 6 243 494,06 w tym środki pożyczki – 3 821 021,47 zł, z czego:
−

kwota 2 509,36 zł, w tym: środki unijne - 2.007,48 zł, wkład własny – 501,88 zł tytułem realizacji
projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”;

−

kwota 5 953,61 zł, w tym: środki unijne – 3 542,40 zł, budżet państwa – 625,13 zł oraz wkład
własny – 1 786,08 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej” POPT 2014-2020;

−

kwota 14 230,28 środki unijne tytułem realizacji projektu pn. Erasmus + Tytuł Projektu
„Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship”;

−

kwota 163 909,78 zł w tym: środki unijne – 138 324,87 zł, budżet państwa – 25 584,91 zł
w ramach projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”;

−

kwota 79 977,68 zł w tym: środki unijne – 67 685,11 zł, budżet państwa – 12 292,57 zł w ramach
realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego Oś I;

−

kwota 74 999,99 zł w tym: środki unijne – 63 472,50 zł, budżet państwa – 11 527,49 zł w ramach
realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego;

−

kwota 325 967,29 zł w tym: środki unijne – 274 725,21 zł, budżet państwa – 51 242,08 zł
w ramach programu „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Halinowie;

−

kwota 133 803,32 zł, w tym: środki unijne – 98 604,26 zł oraz wkład własny – 35 199,06 zł tytułem
realizacji projektu pn. „Szansa na lepsze jutro”;

−

kwota 16 232 939,56 zł, w tym: środki unijne – 10 026 932,52 zł, wkład własny –
2 384 985,57 zł oraz wydatki własne z tytułu kredyty/pożyczki – 3 821 021,47 zł tytułem realizacji
projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
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Bieżące

Klasyfikacja
Lp.

1.

Dział Rozdział

Nazwa projektu

§

1 679,20

100,00%

1 679,23

1 679,20

-

-

750

75023

4019

419,87

419,80

99,98%

419,87

419,80

-

-

750

75023

4117

287,59

287,14

99,84%

287,59

287,14

-

-

750

75023

4119

71,80

71,79

99,99%

71,80

71,79

-

-

750

75023

4127

41,18

41,14

99,90%

41,18

41,14

-

-

750

75023

4129

10,33

10,29

99,61%

10,33

10,29

-

-

2 510,00

2 509,36

99,97%

2 510,00

2 509,36

0,00

0,00

2 986,20

2 963,10

99,23%

2 986,20

2 963,10

-

-

2 032,62

2 016,90

99,23%

2 032,62

2 016,90

-

-

510,64

506,70

99,23%

510,64

506,70

-

-

347,58

344,89

99,23%

347,58

344,89

-

-

73,16

72,60

99,23%

73,16

72,60

-

-

49,80

49,42

99,24%

49,80

49,42

-

-

6 000,00

5 953,61

99,23%

6 000,00

5 953,61

-

-

710

71095

4018

710

71095

4019

710

71095

4118

710

71095

4119

710

71095

4128

710

71095

4129

Wirtualny Warszawski
Obszar Funkcjonalny
(Virtual WOF)

"Wsparcie
Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych
oraz budowa współpracy
metropolitarnej" POPT
2014-2020

801

80195

4111

1 820,58

446,94

24,55%

1 820,58

446,94

-

-

801

80195

4121

250,00

19,60

7,84%

250,00

19,60

-

-

801

80195

4171

10 700,00

2 600,00

24,30%

10 700,00

2 600,00

-

-

801

80195

4211

1 500,00

517,74

34,52%

1 500,00

517,74

-

-

801

80195

4241

500,00

0,00

0,00%

500,00

0,00

-

-

801

80195

4301

96 000,00

5 830,00

6,07%

96 000,00

5 830,00

-

-

801

80195

4421

17 861,00

4 694,00

26,28%

17 861,00

4 694,00

-

-

801

80195

4431

800,00

122,00

15,25%

800,00

122,00

-

-

801

80195

4701

3 000,00

0,00

0,00%

3 000,00

0,00

-

-

132 431,58

14 230,28

10,75%

132 431,58

14 230,28

-

-

Erasmus+
Tytuł Projektu
"Experience the
Enthusiasm of
Entrepreneurship"

801

80195

4017

287 509,81

117 293,64

40,80%

287 509,81

117 293,64

-

-

801

80195

4019

52 854,39

21 719,42

41,09%

52 854,39

21 719,42

-

-

801

80195

4117

49 466,99

18 907,22

38,22%

49 466,99

18 907,22

-

-

801

80195

4119

9 086,82

3 475,14

38,24%

9 086,82

3 475,14

-

-

801

80195

4127

7 362,28

2 124,01

28,85%

7 362,28

2 124,01

-

-

801

80195

4129

1 348,83

390,35

28,94%

1 348,83

390,35

-

-

407 629,12

163 909,78

40,21%

407 629,12

163 909,78

-

-

67 686,00

67 685,11

100,00%

67 686,00

67 685,11

-

-

801

801

801
6.
801

Stawiamy na wiedzę!
Rozwój edukacyjny dzieci
i młodzieży z Gminy
Halinów

zdalna Szkoła
80195
4217
– wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej
80195
4219
w systemie kształcenia
zdalnego Oś I
Wydatki ogółem projektu
Zdalna szkoła +
– wsparcie
80195
4217
Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej
80195
4219
w systemie kształcenia
zdalnego
Wydatki ogółem projektu

12 294,00

12 292,57

99,99%

12 294,00

12 292,57

-

-

79 980,00

79 977,68

100,00%

79 980,00

79 977,68

-

-

63 472,50

63 472,50

100,00%

63 472,50

63 472,50

-

-

11 527,50

11 527,49

100,00%

11 527,50

11 527,49

-

-

75 000,00

74 999,99

100,00%

75 000,00

74 999,99

-

-

852

85219

4017

67 774,94

67 774,94

100,00%

67 774,94

67 774,94

-

-

852

85219

4019

11 847,70

11 847,70

100,00%

11 847,70

11 847,70

-

-

852

85219

4117

19 336,80

19 336,80

100,00%

19 336,80

19 336,80

-

-

852

85219

4119

2 747,81

2 747,81

100,00%

2 747,81

2 747,81

-

-

852

85229

4127

2 018,55

2 018,55

100,00%

2 018,55

2 018,55

-

-

852

85219

4129

755,49

755,49

100,00%

755,49

755,49

-

-

852

85219

4177

40 820,40

40 820,40

100,00%

40 820,40

40 820,40

-

-

852

85219

4179

10 116,60

10 116,60

100,00%

10 116,60

10 116,60

-

-

852

85219

4217

23 738,45

23 738,45

100,00%

23 738,45

23 738,45

-

-

852

85219

4219

4 428,55

4 428,55

100,00%

4 428,55

4 428,55

-

-

852

85219

4267

834,00

834,00

100,00%

834,00

834,00

-

-

852

85219

4269

156,00

156,00

100,00%

156,00

156,00

-

-
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85219

4307

119 999,07

119 999,07

100,00%

119 999,07

119 999,07

-

-

852

85219
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21 151,93

21 151,93

100,00%

21 151,93

21 151,93

-

-

852

85219

4417

203,00

203,00

100,00%

203,00

203,00

-

-

852

85219

4419

38,00

38,00

100,00%

38,00

38,00

-

-

325 967,29

325 967,29

100,00%

325 967,29

325 967,29

-

-

Wzmocnienie potencjału
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w
Halinowie

Wydatki ogółem projektu
852

85295

4019

29 477,00

29 477,00

100,00%

29 477,00

29 477,00

-

-

852

85295

4117

6 633,00

4 467,54

67,35%

6 633,00

4 467,54

-

-

852

85295

4119

5 000,00

4 999,06

99,98%

5 000,00

4 999,06

-

-

852

85295

4127

944,00

514,72

54,53%

944,00

514,72

-

-

852

85295

4129

723,00

723,00

100,00%

723,00

723,00

-

-

852

85295

4177

38 500,00

28 689,08

74,52%

38 500,00

28 689,08

-

-

852

85295

4307

94 723,00

64 932,92

68,55%

94 723,00

64 932,92

-

-

176 000,00

133 803,32

76,02%

176 000,00

133 803,32

Szansa na lepsze jutro

Wydatki ogółem projektu

9.

Wykonanie

1 679,23

5.

8.

Plan

4017

Wydatki ogółem projektu

7.

Wykonanie

75023

Wydatki ogółem projektu

4.

Majątkowe

%

750

Wydatki ogółem projektu

3.

Wykonanie

Plan

Wydatki ogółem projektu

2.

Plan

900

90001

6050

900

90001

6057

900

90001

6059

Poprawa gospodarki
ściekowej w Gminie
Halinów

6 554 847,30

4 436 548,38

67,68%

-

-

6 554 847,30

4 436 548,38

10 026 932,70

10 026 932,52

100,00%

-

-

10 026 932,70

10 026 932,52

1 769 458,67

1 769 458,66

100,00%

-

-

1 769 458,67

1 769 458,66

Wydatki ogółem projektu

18 351 238,67

16 232 939,56

88,46%

-

-

18 351 238,67

16 232 939,56

Ogółem

19 556 756,66

17 034 290,87

87,10%

1 205 517,99

801 351,31

18 351 238,67

16 232 939,56

Tabela 12. Szczegółowa realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
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Wyszczególnienie

Plan na dzień
31.12.2020 r.

Wykonanie na dzień
31.12.2020 r.

% wykonania

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

29 035 389,74

26 630 431,92

91,72%

Pomoc społeczna i rodzina

34 025 571,79

33 767 245,43

99,24%

Administracja publiczna

8 131 769,00

7 493 972,40

92,16%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 653 610,54

6 710 684,26

87,68%

Transport i łączność

2 466 200,00

2 250 043,86

91,24%

Kultura i sport

1 827 477,00

1 635 475,41

89,49%

769 892,43

483 909,75

62,85%

1 585 000,00

333 493,95

21,04%

Pozostałe wydatki

150 302,00

116 282,85

77,37%

Działalność usługowa

272 000,00

130 655,26

48,04%

Ochrona zdrowia

312 255,00

195 446,32

62,59%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

653 271,13

483 192,95

73,97%

42 240,61

39 468,47

93,44%

86 924 979,24

80 270 302,83

92,34%

Gospodarka mieszkaniowa
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje

Rolnictwo i łowiectwo

Razem

Tabela 13. Struktura wydatków bieżących na dzień 31.12.2020 roku.
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Wyszczególnienie
Infrastruktura kanalizacyjna

Plan na dzień
31.12.2020 r.

Wykonanie na dzień
31.12.2020 r.

% wykonania

19 001 238,67

16 788 101,45

88,35%

4 034 022,81

3 013 525,90

74,70%

Ochrona powietrza i klimatu

172 000,00

126 597,21

73,60%

Oświetlenie uliczne

823 400,32

674 537,51

81,92%

1 081 130,00

850 630,32

78,68%

Pozostałe wydatki

260 000,00

241 430,24

92,86%

Infrastruktura wodociągowa

279 190,00

153 055,00

54,82%

Gospodarka mieszkaniowa

646 635,80

525 897,32

81,33%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

365 000,00

363 856,06

99,69%

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

175 887,00

135 111,93

76,82%

29 000,00

29 000,00

100,00%

212 946,25

171 518,40

80,55%

Ochrona zdrowia

92 000,00

42 730,45

46,45%

Administracja publiczna

23 000,00

13 053,00

56,75%

27 195 450,85

23 129 044,79

85,05%

Budowa dróg

Kultura i sport

Pomoc społeczna i rodzina
Budowa siłowni i placów zabaw

Razem

Tabela 14. Kierunki inwestowania i rozwoju Gminy Halinów w 2020 roku.
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W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie nr VI.51.2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Halinów środków funduszu sołeckiego w 2020
roku zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 583 201,79
zł. Plan na dzień 31.12.2020 r. wykonano w kwocie 407 627,76 zł, tj. (69,89 %).

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN NA
WYKONANIE NA
31.12.2020 R.
31.12.2020 R.
238 496
86 982

%

Infrastruktura drogowa
Bezpieczeństwo publiczne w tym
119 691
119 446
doposażenie jednostek OSP
Remonty/wyposażenie świetlic wiejskich na
77 458
66 505
potrzeby mieszkańców
Rozbudowa placów zabaw, boisk sortowych,
64 906
64 411
miejsc odpoczynku
Doposażenie i remonty jednostek
23 672
23 497
oświatowych
Oświetlenie drogowe
23 400
23 400
Pozostałe wydatki
20 578
8 386
Ochrona zdrowia
15 000
15 000
RAZEM
583 202
407 628
Tabela 15. Plan i wykonanie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.

36,5
99,8
85,9
99,2
99,3
100
40,8
100
69,9

V. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE
PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW
Na dzień 31.12.2020r planowano deficyt budżetu w kwocie 8 385 667,47 zł. Ostatecznie budżet
zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 20 144 787,86 zł. Nadwyżka budżetowa wynika przede
wszystkim z otrzymania na rachunek bankowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania
inwestycyjne, które będą realizowane w kolejnych latach w łącznej wysokości 11 422 972,00 zł oraz
z większej niż zakładano realizacji dochodów oraz niepełnej realizacji wydatków bieżących
i majątkowych.
Planowane przychody w kwocie 10 985 667,47 zł zrealizowano w wysokości 13 784 128,98 zł,
tj. 125,47 %, w tym z tytułu:
−

zaciągniętych pożyczek – kwota 3 821 021,47 zł;

−

niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy
o finansach publicznych – 2 422 603,14;

−

wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota
7 540 504,37 zł.

Powstałe w w/w sytuacji wolne środki są korzystnie lokowane.
Planowane na poziomie 2 600 000,00 zł rozchody zrealizowano w 100,00 % w tym z tytułu:
−

spłaty kredytów i pożyczek – kwota 2 600 000,00 zł.
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Treść

Lp.

§

Plan na dzień
31.12.2020 r.

Wykonanie na dzień
31.12.2020 r.

%

I.

Deficyt/nadwyżka

-8 385 667,47

20 114 787,86

-

II.

Przychody ogółem, w tym:

10 985 667,47

13 784 128,98

125,47%

1.

Kredyty

§ 952

0

0

-

2.

Pożyczki

§ 952

0

0

-

3.

Pożyczki na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków
pochodzących z UE

§ 903

3 821 021,47

3 821 021,47

100,00%

4.

Przychody jednostek samorządu
terytorialnego z niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonania
budżetu określonymi w odrębnych
ustawach

§ 905

1 313 362,00

1 313 362,33

100,00%

5.

Przychody jednostek samorządu
terytorialnego z wynikających z
rozliczenia środków określonych w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na
realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem tych
środków

§ 906

1 109 240,00

1 109 240,81

100,00%

6.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

0

-

7.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0

0

-

8.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

0

-

9.

Papiery wartościowe ( obligacje)

§ 931

0

0

-

§ 950

4 742 044,00

7 540 504,37

100,00%

10. Inne źródła ( wolne środki)
III. Rozchody ogółem, w tym:

2 600 000,00

2 600 000,00

100,00%

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2 600 000,00

2 600 000,00

100,00%

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

0

0

-

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na
finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z
budżetu UE

§ 963

0

0

-

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0

0

-

5.

Lokaty

§ 994

0

0

-

6.

Wykup papierów wartościowych
(obligacji)

§ 982

0

0

-

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0

0

-

Tabela 16. Wykonanie planu deficytu/nadwyżki oraz wykonanie planu przychodów i rozchodów.
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VI.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r.
wyniósł 25 670 000,00 zł, co stanowi 20,78 % wykonanych dochodów.
Łączna kwota długu obejmuje:
1) 187 100,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego - na sfinansowanie
spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata 30.12.2021 r.;
2) 362 900,00 zł - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego - na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu. Spłata 31.12.2021 r.;
3) 2 550 000,00 zł - kredyt w ING Banku Śląskim - na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata do
31.12.2023 r.;
4) 2 015 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie spłaty wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego
deficytu. Spłata do dnia 30.11.2023 r.;
5) 1 000 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie spłaty
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 30.11.2023 r.;
6) 1 200 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie
planowanego na 2017 r. deficytu budżetowego. Spłata do 30.11.2026 r.;
7) 10 500 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie planowanego na
2018 r. deficytu budżetowego oaz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
Spłata do 31.12.2033 r.;
8) 7 855 000,00 zł - pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej
w Gminie Halinów”. Spłata do 30.06.2033 r.;
W 2020 roku spłacono kredyty na łączną kwotę 2 600 000,00 zł. Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę
odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 333 493,95 zł.
Łącznie na spłatę rat kredytów oraz należnych odsetek wydatkowano 2 933 493,95 zł, co stanowi 2,37 %
zrealizowanych dochodów.
W roku 2020 roku Gmina Halinów zaciągnęła pożyczkę na sfinansowanie planowanego w 2020 r.
deficytu budżetowego w wydatkach majątkowych w związku z realizacją projektu dofinansowanego
w ramach POIŚ „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w kwocie 3 821 021,47 zł.
W roku 2020 Gmina Halinów nie udzielała poręczeń.
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Lp.

Bank

Przeznaczenie

1.

Bank
Gospodarstwa
Krajowego

spłata wcześniej
zaciągniętych
zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów

2.

Bank
Gospodarstwa
Krajowego

3.

ING Bank Śląski

Stan na dzień
31.12.2020 r.

Obsługa kredytu Termin spłaty

187 100,00 zł

0,00 zł

187 100,00 zł

9 160,57 zł

31.12.2021 r.

775 800,00 zł

412 900,00 zł

0,00 zł

362 900,00 zł

18 223,24 zł

31.12.2021 r.

3 550 000,00 zł

1 000 000,00 zł

0,00 zł

2 550 000,00 zł

70 200,70 zł

31.12.2023 r.

2 615 000,00 zł

600 000,00 zł

0,00 zł

2 015 000,00 zł

39 295,35 zł

30.11.2023 r.

1 200 000,00 zł

200 000,00 zł

0,00 zł

1 000 000,00 zł

20 934,07 zł

30.11.2023 r.

1 300 000,00 zł

100 000,00 zł

0,00 zł

1 200 000,00 zł

15 829,89 zł

30.11.2026 r.

10 600 000,00 zł

100 000,00 zł

0,00 zł

10 500 000,00 zł

125 493,26 zł

31.12.2033 r.

dofinansowanie w formie
pożyczki przedsięwzięcia
pod nazwą "Poprawa
Gospodarki ściekowej w
Gminie Halinów"

4 033 978,53 zł

0,00 zł

3 821 021,47 zł

7 855 000,00 zł

34 356,87 zł

30.06.2033 r.

RAZEM

24 448 978,53 zł

2 600 000,00 zł

3 821 021,47 zł 25 670 000,00 zł

333 493,95 zł

sfinansowanie
planowanego w 2012 r.
deficytu budżetu Gminy
Halinów
pokrycie planowanego w
2013 r. deficytu budżetu
Gminy Halinów oraz
spłatę wcześniej
zaciągniętych
zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów

4.

Bank Spółdzielczy
Halinów

5.

Bank Spółdzielczy
Mińsk Mazowiecki

spłata wcześniej
zaciągniętych
zobowiązań z tytułu
kredytów

6.

Bank Spółdzielczy
w Mińsku
Mazowieckim

7.

Bank Spółdzielczy
Halinów

Pożyczka
NFOŚiGW

Zmiana w trakcie roku
rozchody /spłata/
przychody

374 200,00 zł

sfinansowanie
planowanego w 2014 r.
deficytu budżetu Gminy
Halinó oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych
zobowiązań

8.

Stan na dzień
01.01.2020 r.

sfinansowanie
planowanego na 2017
rok deficytu
budżetowego
sfinansowanie
planowanego w 2018 r.
deficytu budżetu Gminy
Halinów oraz spłatę
wcześniej zaciagniętych
kredytów

Tabela 17. Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

VII. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW
Dochody na rachunkach wydzielonych były gromadzone przez jednostki oświatowe na podstawie
uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr XLVI/377/10 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie
gromadzenia na wydzielonych rachunkach dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące
działalność
określoną
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wraz z późniejszymi zmianami.
W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów tj. 100 012,12 zł zasadniczą pozycję stanowią wpływy
z najmu składników mienia gminnego (sal gimnastycznych, lekcyjnych, kuchni, stołówki szkolnej itp.) –
96 846,22 zł, co stanowi 96,83 % wykonania dochodów.
Zrealizowane dochody jednostki przeznaczyły na:
−

zakupy w łącznej kwocie 49 885,30 zł, tj. 49,88 % wydatków, /zakup sprzętu komputerowego
i drukarek, mebli, artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, stojaków na rowery itp./;

−

remonty w łącznej kwocie 23 349,60 zł, tj. 23,35 % wydatków /m.in. roboty remontowobudowlane, naprawa dachu, konserwacja klimatyzacji, naprawa sprzętu/;
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−

zakupy pomocy naukowych w wysokości 10 187,82 zł, tj. 10,19 % wydatków /m.in. gry edukacyjne,
pomoce do zajęć, książki do biblioteki, sprzęt sportowy/;

−

usługi 16 479,26 zł, tj. 16,48 % wydatków /koszty prowizji bankowych, montaż klimatyzacji, usługi
transportowe itp./.

Jednostki w roku 2020 zwróciły niewydatkowane środki w kwocie 110,14 zł /§ 2400/. Stan środków
pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 0,00 zł.
Dział Rozdział Jednostka organizacyjna

Stan środków Plan dochodów
na 01.01.2020 na 2020 rok

Wykonanie
dochodów za
2020 rok

Wykonanie
Plan wydatków
wydatków za
na 2020 rok
2020 rok

Stan środków
na 31.12.2020

801

80101

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Brzezinach

0,00

25 150,00

10 511,97

25 150,00

10 511,97

0,00

801

80101

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Okuniewie

0,00

15 130,00

6 932,42

15 130,00

6 932,42

0,00

801

80101

0,00

124 000,00

70 936,23

124 000,00

70 936,23

0,00

801

80101

0,00

1 810,00

540,03

1 810,00

540,03

0,00

801

80101

0,00

18 200,00

11 091,47

18 200,00

11 091,47

0,00

0,00

184 290,00

100 012,12

184 290,00

100 012,12

0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Halinowie
Szkoła Podstawowa
w Chobocie
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Cisiu

Razem

Tabela 18. Stan środków pieniężnych jednostek org. Gminy Halinów na koniec 2020 roku.
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INWESTYCJE GMINY HALINÓW
I. BUDOWA DRÓG I CHODNIKÓW
1. Przebudowa drogi 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie (gr. powiatu) polegająca na budowie chodnika od km 2+690 do km 3+020, etap II -wybudowano
chodnik w Deśnie o długości 330 m (etap II) na ogólną kwotę 399 999,66 zł brutto, obejmującą:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opracowania kosztorysów inwestorskich oraz
budowę. 50% wartości ogółem, czyli 199 999,83 zł brutto sfinansowała Gmina Halinów na
podstawie umowy Nr I.032.8.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn.: Przebudowa
mostu w Cisiu na ul. Dworcowej w kwocie – 37 884,00 zł;
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn.: Przebudowa
ul. Paderewskiego w Halinowie w kwocie – 80 565,000 zł;
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn.: Przebudowa
drogi gminnej nr 2217445W ul. Bema w Halinowie w kwocie – 30.750,00 zł;
5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn.: Rozbiórka
istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Długą w ciągu ul. Polnej w m. Długa Kościelna
i Kazimierów w kwocie – 57 195,00 zł;
6. Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie. Zadanie dofinansowane z programu
Fundusz Dróg Samorządowych. Koszt inwestycji – 1 665 659,78 zł
7. Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie – roboty uzupełniające:
➢ Poprawa systemu zagospodarowania wód opadowych na ul. Dąbrowskiego w m. Halinów
w kwocie – 59 749,65 zł;
➢ Likwidacja kolizji słupów teletechnicznych z infrastrukturą przebudowywanej ul. Dąbrowskiego
i Bema w Halinowie w kwocie – 31 233,95 zł.

II. BUDOWA OŚWIETLENIA
DOŚWIETLENIA
1. HIPOLITÓW, część ul. Majowej (od ul. Hipolitowskiej do granicy z Józefinem) – 3 słupy z oprawami
– 10 332,00 zł;
2. KAZIMIERÓW, ul. Agawy – 2 oprawy na istniejących słupach – 3 444,00 zł;
3. JÓZEFIN, ul. Kalinowa – 1 oprawa na istniejącym słupie - 1 722,00 zł;
4. JÓZEFIN, ul. Pańska – 6 opraw na istniejących słupach – 8 856,00 zł;
5. KAZIMIERÓW, ul. Truskawkowa (od ul. Czereśniowej) – 2 słupy z oprawami – 6 888,00 zł;
6. CISIE, ul. Złota – 7 opraw na istniejących słupach – 10 332,00 zł;
7. JÓZEFIN, ulica bez nazwy na dz. 37/7 – 5 opraw na istniejących słupach – 7 380,00 zł;
8. HIPOLITÓW, ul. Świerkowa – 1 słup z oprawą + 1 oprawa na istniejącym słupie – 5 166,00 zł;
9. JÓZEFIN, ulica bez nazwy na dz. 143/11 – 6 opraw na istniejących słupach 8 856,00 zł;
10. DŁUGA KOŚCIELNA, odnoga od ul. Powstania Styczniowego dz.198/8 i 198/1 – 3 słupy z oprawami
- 10 332,00 zł;
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11. GRABINA, ul. Zgody (od istniejącego oświetlenia do granicy sołectwa) – 3 słupy z oprawami 10 332,00 zł;
12. KAZIMIERÓW, ul. Żurawinowa – 4 słupy z oprawami, linia kablowa, słupy aluminiowe –
24 600,00 zł;
13. OKUNIEW, ulica bez nazwy na dz. 1818/3 – 2 słupy z oprawami - 6 888,00 zł;
14. CISIE, ulica bez nazwy odchodząca od ul. Głównej (przy moście) – 2 słupy z oprawami - 6 888,00 zł;
15. DŁUGA KOŚCIELNA, ul. Asnyka – 1 słup z oprawą + wymiana oprawy – 7 011,00 zł;
16. KAZIMIERÓW, ul. Agrestowa – 2 oprawy na istniejących słupach - 3 444,00 zł;
17. HALINÓW, ul. Okrzei – 1 słup z oprawą - 3 444,00 zł;
BUDOWA OŚWIETLENIA
1. Dokończenie budowy oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw
SHELL po stronie chodnika – II etap – 7 słupów z oprawami – 38 130,00 zł brutto;
2. Budowa oświetlenia 2 przejść ulicznych (w Długiej Kościelnej i w Józefinie) – 7 503,00 zł;
3. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bitwy Warszawskiej w Wielgolesie Brzezińskim –
3

słupy z oprawami – 9 963,00 zł;

4. Budowa (modernizacja) oświetlenia ulicznego na ul. Rynek w Okuniewie – 8 487,00 zł;
5. Budowa oświetlenia ulicznego w Długiej Kościelnej – odcinek od ul. Polnej do kościoła – 4 słupy z
8 oprawami - 27 093,06 zł;
6. Budowa oświetlenia ulicznego w Hipolitowie na ulicy bez nazwy – odcinek od ul. Klonowej do ul.
Herbacianej 19B – 5 słupów z oprawami - 25 897,95 zł;
7. Budowa oświetlenia ulicznego w Okuniewie na ul. 1 Maja – 5 słupów z oprawami+3 oprawy na
istniejących słupach - 23 790,41 zł;
8. Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w Hipolitowie na ul. Majowej (rozliczenie 20%
wynagrodzenia) – 10 332,00 zł;
9. Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w Józefinie na ul. Czumy (rozliczenie 20%
wynagrodzenia) – 27 650,40 zł;
10. Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w Cisiu na ul. Lazurowej (rozliczenie 20%
wynagrodzenia) – 2 583,00 zł;
11. Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w Okuniewie na ul. Postępu (rozliczenie 20%
wynagrodzenia) – 9 399,99 zł;
12. Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w Budziskach na ul. Kruczej (rozliczenie 20%
wynagrodzenia) – 2 800,00 zł;
13. Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w Chobocie, wzdłuż zakładów meblowych (rozliczenie
20% wynagrodzenia) – 6 200,00 zł;
14. Budowa oświetlenia ulicznego w Józefinie na dz. 70/1 i 70/4 – 5 słupów z oprawa - mi+SON –
24 283,17 zł + dokumentacja projektowa 2 600,00 zł – razem 26 883,17 zł;
15. Budowa oświetlenia ulicznego w Halinowie, wzdłuż chodnika łączącego ul. Okuniewską z ul.
Powstania Styczniowego – 11 słupów z oprawami - 31 183,99 zł + dokumentacja projektowa
4 500,00 zł – razem 35 683,99 zł;
16. Budowa oświetlenia ulicznego w Cisiu na ul. Wojdówka – 7 słupów z oprawami - 15 439,99 zł +
dokumentacja projektowa 4 500,00 zł – razem 19 939,99 zł;
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17. Budowa oświetlenia ulicznego w Okuniewie na ul. Działkowej – 17 słupów z oprawami –
36 000,00 zł;
18. Budowa oświetlenia ulicznego w Hipolitowie na ul. Bukowej – 4 słupy z oprawami – 8 240,00 zł;
19. Budowa oświetlenia ulicznego w Hipolitowie na ul. Modrzewiowej – 4 słupy z oprawami –
8 240,00 zł;
20. Budowa oświetlenia ulicznego w Długiej Kościelnej na ul. Polnej – 15 słupów z oprawami –
47 120,00 zł;
21. Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Koniku – dojazd do osiedla przy A2 od ul. Hipolitowskiej –
roboty ziemne – 6 063,90 zł + dokumentacja projektowa 4 750,00 zł – razem 10 813,90 zł.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO
1. Budowa oświetlenia drogowego w Okuniewie, ul. Ateny i ul. Afrodyty – 7 300,00 zł.
2. Budowa oświetlenia drogowego w Okuniewie, ul. Łąkowa – 10 800,00 zł.

III. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH:
✓ wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Cynamonowej oraz w dz. nr ew. 83,
123 w m. Grabina, gm. Halinów oraz w ul. Czynu Społecznego w m. Sulejówek - dł. 325,4 m,
7 studni betonowych D1,2m oraz 7 studni z tworzywa Dz425mm, 1 studni betonowej przelotowej
Dz1200mm – za kwotę 165 495,27 zł;
✓ wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wesołej w m. Okuniew - dł. 156 m,
6 studni z tworzywa Dz425mm – za kwotę 114 697,50 zł.
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH Z INICJATYWY MIESZKAŃCÓW
✓ wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów – 169 655, 00 zł brutto;
✓ wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów – 427 534, 00 zł brutto.

IV. BUDOWA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH
1. Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie:
− wykonano nową instalację elektryczną na klatce schodowej – za kwotę 18 450,00 zł
− wykonano wiatę na wózki dziecięce, plac z kostki brukowej pod wiatą, trawnik siany o pow.
61 m2, nasadzenia roślin, instalację systemu nawadniającego, przyłącze wodociągowe do
studni wodomierzowej wraz z wykonaniem instalacji za wodomierzem do systemu
nawadniania oraz zaworem czerpalnym – za kwotę 25 510,45 zł.
2. Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej – za kwotę 43 144,34 zł
−

wykonano zagospodarowanie terenu w tym wykonano rabaty z nasadzeniami roślin o pow.
267 m2, trawnik siany ok. 3 148,00 m2, ciągi piesze o nawierzchni mineralnej o pow. 259 m2,
montaż ławek (6 szt.) i koszy śmietnikowych (4 szt.).

3. Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie – wykonano nowe pokrycie dachowe – za
kwotę 36 385,80 zł.
4. Modernizacja terenu i budynku świetlicy w Michałowie za kwotę 140.776,62 zł, w tym:
−

wykonano montaż instalacji systemu telewizji dozorowej świetlicy wiejskiej w Michałowie
– za kwotę 10 458,69 zł.
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−

W ramach projektu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE
2020 pn.: „Zieloną Gminę mamy, zdrowo oddychamy" – wykonano zagospodarowanie
działki 24/2 w m. Michałów – za kwotę: 105 774,51 zł. dokonano rewitalizacji istniejących
terenów zieleni – przestrzeni o powierzchni około 1720 m2: rabaty nasadzeń roślin o łącznej
powierzchni 528 m2, rabaty żwirowej o pow. 50 m2, trawnika z rolki (z gruntu)
o powierzchni 1098 m2, oczka wodnego o powierzchni 44 m2, kaskady na jednym
z brzegów, ciągu pieszego o powierzchni 162 m2, montażu ławek (10 szt.) i koszy
śmietnikowych (4 szt.) – dostarczonych przez Zamawiającego.

−

dodatkowo wykonano automatyczny system nawadniający na terenie zieleni o łącznej
powierzchni 2 200 m2 – za kwotę 24 543,42 zł.

5. Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku
Wielkiego Gościńca Litewskiego za kwotę 693 351,30 zł, w tym:
−

wykonano roboty budowlane w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej (wraz
z uruchomieniem i regulacją), instalacji systemu kamer monitoringu zewnętrznego na
budynku głównym i domu seniora, instalacji wentylacji w domu seniora, wykończeniowych
i instalacyjnych branży sanitarnej i elektrycznej w pomieszczeniach na parterze i I piętrze
w budynku głównym, zakupiono meble, lustra i dekoracje okien do Sali restauracyjnej
w budynku głównym – za kwotę 608 526,31 zł.

−

wykonano dokumentację projektową do uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
w zakresie: zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń na III kondygnacji budynku głównego
– za kwotę 9 950,00 zł.

−

wykonano dokumentację projektową do uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu – za kwotę 70 000,00 zł.

−

wykonano projekt zagospodarowania terenu: plan nasadzeń, wykaz projektowanych roślin,
układ komunikacyjny i oświetlenie – za kwotę 4 874,99 zł.

6. Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie – wykonano projekt zagospodarowania terenu
zieleni dz. nr ew. 426/4 w miejscowości Okuniew o powierzchni ok. 10 000,00 m2 – za kwotę
4 760,00 zł.
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GOSPODARKA KOMUNALNA
I. INFORMACJE OGÓLNE
Ilość pism, które wpłynęły do Urzędu

221

Ilość przygotowanych pism

89

Ilość podpisanych umów

49

Ilość wniosków o lokale mieszkalne

6

Osoby oczekujące na lokal socjalny

8

Osoby oczekujące na lokal komunalny

9

Ilość lokali komunalnych (wszystkich)

58

W tym lokali socjalnych

22

Wolne lokale

lokal komunalny do remontu – Rynek 82, Okuniew

2

lokal socjalny do remontu – Stanisławowska 30,
Okuniew

2

Rozbiórka budynku komunalnego w Cisiu, ul. Główna 126

1

Tabela 19. Podsumowanie spraw dot. gospodarki komunalnej.

II. ROZBUDOWA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY HALINÓW
Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Halinów poprzez zakup dodatkowych elementów
wyposażenia

•
•

III.

Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie –
23 404,00 zł (zakup urządzeń zabawowych oraz bezdotykowej stacji dezynfekującej);
Mrowiska fundusz sołecki – wykonanie piłkochwytu przy boisku do siatkówki –
9 052,80 zł; zakup Huśtawki sprężynowej – 1 440,00 zł.

WYKAZ
NAJWAŻNIEJSZYCH
REMONTÓW
W BUDYNKACH KOMUNALNYCH

PRZEPROWADZONYCH

1. Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy
ul. Konopnickiej do sieci gazowej PSG – 15 000,00 zł.
2. Dokumentacja projektowa do przyłączy – 4 500,00 zł.
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie - wykonanie kostki – 21 377,40 zł.
4. Rozbudowa systemu nawodnienia na działce gminnej w Wielgolesie Brzezińskim – plac zabaw –
3 500,00 zł.
5. Przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych –
8 991,30 zł.
6. Przegląd kominów i wentylacji – 9 900,00 zł.
7. Przegląd budynków – 12 732,00 zł.
8. Prace remontowe / naprawa dachów w budynkach komunalnych – 9 828,00 zł.
9. Rozbiórka budynku komunalnego w Cisiu – 43 500,00 zł.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Wykonanie części ogrodzenia przy parkingu MOPS – 6 371,40 zł.
Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą w Brzezinach przy placu zabaw – 14 268,00 zł.
Zakup nawierzchni bezpiecznej do ZSP Brzeziny na plac zabaw – 24 513,90 zł.
Zakup bezpiecznej nawierzchni na teren placu zabaw w Wielgolesie Brzezińskim –
3 281,00 zł.
Zakup ławek i koszy ulicznych na potrzeby terenów rekreacyjnych w Gminie Halinów (place
zabaw) – 13 684,98 zł.
Długa Szlachecka fundusz sołecki – zakup smażalnika, stołu bilardowego, witryny chłodzącej,
telewizora z xboxem, sprzęt nagłaśniający i soundbar oraz stojak do TV ~
25 000,00 zł.
Michałów fundusz sołecki – zakup stołów i krzeseł do budynku świetlicy – 7 947,89 zł
Pokrowce i obrusy na stoły i krzesła – 5 257,64 zł.

Łącznie gospodarka komunalna – 263 550,31 zł brutto
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DROGI
I. DECYZJE ADMINISTRACYJNE
Wydane decyzje administracyjne na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie
w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej oraz zezwolenie na lokalizację obiektu
lub urządzenia w pasie drogowym oraz uzgodnienia lokalizacji infrastruktury
technicznej w pasie drogowym
Wydane informacji o dostępie do drogi publicznej
Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy
Wydanie zgody na przejazd pojazdów przekraczających rzeczywista masę całkowitą
Przesłanie wniosków zgodnie z kompetencją do właściwego organu

988 szt.

9 szt.
20 szt.
3 szt.
12 szt.

Uzgodnienie projektu aneksu do Porozumienia Międzygminnego w zakresie zadań
lokalnego transportu zbiorowego (linia 704)

3 szt.

Zaopiniowanie stałej organizacji ruchu

9 szt.

Zaopiniowanie tymczasowej organizacji ruchu

6 szt.

Przygotowanie projektów umów

44 szt.

Zamówienia dotyczące zakupu usług lub materiałów

28 szt.

Uzgodnienie projektów budowlanych sieci
wodociągowej/kanalizacyjnej/gazowe/energetycznej

36 szt.

Przygotowanie projektów uchwał

2 szt.

Wydanie zgody na tymczasowe umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z
drogą

4 szt.

Tabela 20. Decyzje administracyjne dot. dróg.
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II. REMONTY I MODERNIZACJE DRÓG
Przebudowa dróg gminnych, polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej
LP.

NAZWA ULICY/NR DROGI

MIEJSCOWOŚĆ

DŁUGOŚĆ
(M)

KWOTA
BRUTTO

1

Ul. Ekologiczna (dz. nr ew. 441/1)

Wielgolas Duchnowski

100

24 224,85 zł

2

Ul. Historyczna

Wielgolas Duchnowski

140

32 837,85 zł

3

Dr. nr ew. 83 (przedłużenie ulicy
Czynu Społecznego)

Grabina

325

100 778,76 zł

4

Ul. Osiedlowa

Długa Szlachecka

350

94 758,71 zł

5

Ul. Zgody

Józefin

235

104 531,18 zł

6

Ul. Świętokrzyska

Mrowiska

60

20 941,49 zł

7

Ul. Środkowa (zadanie
współfinansowane ze środków
budżetu Urzędu Marszałkowskiego
w Warszawie w wysokości
85 000,00 zł)

Cisie

1025

233 804,24 zł

Łącznie:

2 235 m
(2,24 km)

611 877,08 zł

Tabela 21. Przebudowa dróg gminnych, polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej.

III. POPRAWA ODWODNIENIA PASÓW DRÓG GMINNYCH
LP.

OPIS

1.

Udrożnienie i naprawa systemu kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie
dróg gminnych ul. Kościuszki i Pułaskiego w Halinowie

43 050,00 zł

2.

Przegląd i konserwacja systemu kanalizacji deszczowej w ul. Bema i
Mickiewicza w Halinowie

51 045,00 zł

3.

Konserwacja elementów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie dróg
gminnych

37 372,00 zł

4.

Poprawa systemu odwodnienia drogi gminnej ul. Mickiewicza w m. Długa
Szlachecka

78 474,00 zł

5.

Modernizacja przepustu drogowego w ul. Szyszkowej w m. Józefin

24 639,36 zł

6.

Umocnienie skarp rowów, montaż stojaków rowerowych oraz poprawy
systemu odwodnienia ścieżek rowerowych w m. Wielgolas Brzeziński

RAZEM:

KWOTA

57 195,00
291 775,36 zł

Tabela 22. Poprawa odwodnienia pasów dróg gminnych.
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IV. WYKONANIE PODBUDOWY DRÓG Z KRUSZYWA DROGOWEGO
LP.

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA/DROGA

DŁUGOŚĆ

KWOTA

1

Hipolitów

Ul. Cisowa

545

200 431,58

2

Zagórze

Ul. Kawki

390

71 475,30

3

Stary Konik

Droga nr ew. 3/24

145

29 829,04

4

Budziska

Ul. Nadrzeczna

300

54 981,00

5

Wielgolas Brzeziński

Ul. Królowej Jadwigi

865

197 362,73

6

Mrowiska

Ul. Świętokrzyska

190

58 425,00

7

Józefin

Ul. Zgody

270

92 250,00

8

Józefin

Ul. Królewska

270

72 674,55

9

Józefin

Droga nr ew. 70/4

150

34 224,75

10

Cisie

Ul. Środkowa -Sezamkowa

395

98 991,94

11

Nowy Konik-Józefin

Łowicka

120

27 379,80

3 640 m

938 025,69zł

RAZEM
Tabela 23. Wykonanie podbudowy dróg z kruszywa drogowego.

V. PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW - ZAPYTANIA OFERTOWE, PROJEKTÓW
UMÓW ORAZ NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADAŃ
LP.

NAZWA ZADANIA

MIEJSCOWOŚĆ

WARTOŚĆ

1

Interwencyjne poprawa przejezdności dróg gminnych

teren gm. Halinów

41 205,00

2

Poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych

teren gm. Halinów

14 600,00

3

Naprawa nawierzchni chodników i wymiana urządzeń
bezpieczeństwa drogowego
Oczyszczanie nawierzchni jezdni i chodników na terenie
gm. Halinów
Oznakowanie poziome dróg gminnych

teren gm. Halinów

27 675,00

teren gm. Halinów

77 015,88

teren gm. Halinów

36 886,31

teren gm. Halinów

8

Oznakowanie pionowe dróg gminnych- zakup znaków i
tablic drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
drogowego
Oznakowanie pionowe dróg gminnych –zakup tablic z
nazwami ulic
Koszenie poboczy dróg gminnych

9

Dostawa przekruszy betonowych

4
5
6

7

49 650,45

teren gm. Halinów

15 221,76

teren gm. Halinów

61 916,40

teren gm. Halinów

41 973,75
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10

Niwelacja terenu pasa drogowego

teren gm. Halinów

62 730,00

11

Likwidacja kolizji słupów nN z istniejącą infrastrukturą
drogową w pasie dróg gminnych
Poprawa podbudowy dróg gminnych przeznaczonych
do ułożenia nawierzchni asfaltowych

teren gm. Halinów

73 800,00

teren gm. Halinów

150 675,00

12

Wymiana opraw i słupów oświetleniowych

teren gm. Halinów

58 019,10

13

Niwelacja terenu działki nr 162/1 w m. Długa Kościelna

teren gm. Halinów

42 496,50

14

Dostawa i wymiana opraw oświetleniowych

Długa Szlachecka

38 688,42

11

RAZEM:

792 553,57 zł

Tabela 24. Wykaz przygotowanych projektów dot. dróg.

VI. INNE ZADANIA DOTYCZĄCE DRÓG
1. Przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego oraz opracowanie dokumentacji
kosztorysowej i technicznej oraz nadzór nad realizacją zadania pn.:
✓ Bieżące utrzymania dróg gminnych w przejezdności o nawierzchni gruntowo- żwirowych;
✓ Bieżące utrzymania dróg
i z asfaltu frezowanego;

gminnych

w

przejezdności

o

nawierzchni

bitumicznych

✓ Przebudowa dróg gminnych w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych”;
✓ Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw na drogach gminnych na obszarze
gm. Halinów;
✓ Modernizacja drogi nr 244/5 ul. Środkowej w miejscowości Cisie;
✓ Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych;
✓ Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie.
2. Rozliczenie dotacji przyznanej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego
dotyczącej realizacji zadania pn.: „Modernizacja dr nr ew. 244/5 ul. Środkowa w m. Cisie”.
3. Przygotowanie wniosku do Urzędu Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji ze środków
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Modernizacja drogi
nr 220425W w m. Cisie-Krzewina”
4. Zimowe utrzymanie w roku 2019/2020.
Zimowym utrzymaniem dróg objętych było:
✓ 153,80 km ulic i dróg gminnych;
✓ place targowe i parkingi – 8510 m2;
✓ chodniki – 28 850 m2.
5. Realizacja zadania „Transport publiczny na terenie gm. Halinów”.
6. Współpraca w Zarządami Dróg –ZDP i MZDW, GDDKiA, PKP.
7. Współpraca z Wykonawcą projektu zadania - Projekt i budowa autostrady A2.
8. Udział w czynnościach okazania granic.
9. Udział w czynnościach odbioru pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
98 | S t r o n a

REMONTY,MODERNIZACJE DRÓG ORAZ ODTWORZENIE
I KONSERWACJA ROWÓW ORAZ DRENAŻY

ODTWORZENIE I KONSERWACJA RÓWÓW I DRENAŻY

57 500,00 zł
795

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH - NAWWIERZCHNIA Z PŁYT
PREFABRYKOWANYCH TYPU MON

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH - NAWIERZCHNIA Z MASY
BITUMICZNEJ

Wartość

153 325,65 zł
250
149 998,50 zł
487
3 206 388,89 zł
12 066

Długość w metrach

Wykres 20. Remonty, modernizacje dróg oraz odtworzenie i konserwacja rowów oraz drenaży.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
I. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE
➢ Ilość wysłanych wezwań w sprawie deklaracji – 43 szt.;
➢ Sprawy dot. utrzymania czystości i porządku w Gminie – 9 szt.;
➢ Ilość wizji lokalnych dot. utrzymania czystości i porządku w Gminie – 6 szt.;
➢ Sprawy dot. wpisu do rejestru działalności regulowanej – 8 szt.;
➢ Liczba punktów odbioru odpadów komunalnych na 31.12.2019 r. – 5 075 szt.;
➢ wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości: 2, wykreśleń: 2, zmiany: 2;
➢ ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
pierwszych: 256;
➢ ilość deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nowe: 3574;
➢ informacja publiczna, informacja o środowisku, inne informacje: 7.

II.

III.

OCHRONA PRZYRODY
➢

Ilość zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzew – 271 szt.

➢

Ilość wizji lokalnych związanych z usuwaniem drzew – 271 szt.

➢

Decyzje / zezwolenia na usunięcie drzew – 12 szt., pozostałe milczące zgody 259 szt.

➢

Na działania związane z ochroną przyrody wydatkowano kwotę 124 333,75 zł.

REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI ZA ROK 2020

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację, w szczególności
psów i kotów, elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, usypianie ślepych miotów oraz
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowane było poprzez lekarza weterynarii działającego na zlecenie organu gminy, w ramach
podpisanej umowy na świadczenie usług weterynaryjnych z Panem Romanem Majem prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą „Przychodnia Weterynaryjna Roman Maj” z siedzibą przy ul. Jana
Pawła II 73B, 05-074 Halinów.
Zakres z umowy obejmował:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

sterylizacja kotki - 134 szt.;
kastracja kocury - 47 szt.;
sterylizacja suk - 67 szt.;
kastracja psa - 28 szt.;
czipowanie – 11 szt.;
wyjazdy do wypadków – 26szt.

Umowa nr 426.2019 z dnia 30.12.2019 r. z P. Romanem Majem na usługi weterynaryjne, 50.000,00 zł.
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Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku realizuje „CANIS, Kruszewo 34,
07-440 Goworowo, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku oraz prowadzenie
działań mających na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt powierza się
podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt w ramach zawartej między stronami umowy.
Odławianie bezdomnych zwierząt oraz prowadzenie działań mających na celu poszukiwanie nowych
właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizował podmiot posiadający zezwolenie na świadczenie usług
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w ramach zawartej umowy z Panem Bartoszem
Gadziomskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „BLIZZARD Bartosz Gadziomski”
z siedzibą w Błędowie 14a, 15-180 Pomiechówek.
Umowa nr 427.2019 z dnia 30.12.2019 r. z P. Bartoszem Gadziomskim na odławianie bezdomnych
zwierząt, 29 581,50zł
✓ odłowiono i oddano do schroniska i fundacji 13 psów.
Ilość wizji lokalnych dot. bezdomnych zwierząt – 36.
Utylizacji padłych zwierząt dokonywała firma „Zbiornica Skórzec”, Umowa nr 425.2019 z dnia
30.12.2019 r. z P. Mirosławem Cabaj na odbiór i utylizację padłych zwierząt, 12 808,80 zł
Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami (w tym ich dokarmianie) poprzez zakup i wydawanie
karmy zarejestrowanym społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, realizuje Wydział
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Halinowie. Wydawanie karmy
zarejestrowanym społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących odbyła się w terminach:
01-31 stycznia 2020 r. oraz 01-17 października 2020r. Karma dla kotów wolno żyjących przeznaczona jest
na sezon jesienno-zimowy. Zakupiono karmę w ilości 1800kg, Umowa nr 312.2020 z dnia 16.09.2020 r.
z ANBI Sp. z. o. o. Na zakup karmy dla kotów, za kwotę 9 705,00 zł/rok, Zgłoszonych karmicieli 16 osób. Ilość zgłoszonych do dokarmiana kotów w 2020 - 227 szt.

IV. AZBEST
W 2020 roku Gmina Halinów przystąpiła do pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Pracownicy
ochrony środowiska tutejszego Urzędu informowali społeczność gminną o możliwości uzyskania
dofinansowania na ww. zadanie z WFOŚIGW w Warszawie i jednocześnie prowadzili listę chętnych
mieszkańców Gminy Halinów do skorzystania z dotacji.
W 2020 r. na realizację zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Halinów została przyznana dotacja w kwocie 34 529,17 zł.
Dzięki dofinansowaniu odebrano i poddano utylizacji azbest w ilości 114,97 Mg oraz
zdemontowano z dachów i poddano utylizacji azbest w ilości 9,88 Mg.
Przedsiębiorstwem, które dokonało zdemontowania z dachów, transportu oraz utylizacji
azbestu było „Środowisko i Innowacje” Sp. z o.o., ul. Marynarska 15m, 02-674 Warszawa.
Przedsiębiorstwo posiada wszystkie wymagane prawem decyzje na zbieranie, transport oraz
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest o kodach odpadu 17 06 05* oraz
17 06 01*.
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Lp.

1

2

Nazwa rodzajów prac
Demontaż wyrobów zawierających azbest
stosowany jako pokrycie dachowe,
załadunek (opakowanie i oznakowanie
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami), transport i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest stosowany
jako pokrycie dachowe na odpowiednie
składowisko odpadów niebezpiecznych - po
demontażu.
Odbiór z nieruchomości wyrobów
zawierających azbest, przewiezienie
wyrobów zawierających azbest do miejsca
unieszkodliwienia i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Halinów

J.m.

Ilość

Wartość brutto

Mg

9,88

5 868,72 zł

Mg

114,97

43 458,66 zł

RAZEM:

49 327,38 zł

Tabela 25. Demontaż, transport oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest.

V.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANA
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
1. Decyzje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniana zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 2 szt. (nowe) 1 szt. (zmiana).
2. Decyzja uchylająca zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych – 1 szt.
3. Decyzje nakładające kary za złożenie nieterminowego sprawozdania podmiotu prowadzącego
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 4 szt.

VI.

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

W 2020 r. podjęto trzy uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości zamieszkałych.
Uchwałą nr XIX.197.2020 r. Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
dokonano wyboru metody naliczania opłat na podstawie zużytej wody oraz ustalono stawkę opłaty
w wysokości 12,00 zł/m3 zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1m3 wody w przypadku
niewypełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny stanowi trzykrotność wysokości stawki ustalonej za zbieranie i odbieranie odpadów
w sposób selektywny, tj. 36,00 zł. Uchwała ta wprowadza także zwolnienie dla właścicieli nieruchomości
w zabudowie jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie to wynosi 0,50 zł za każdy m3 zużytej wody, tzn., że stawkę
opłaty za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny (12,00 zł) pomniejsza się
o 0,50 zł.
Uchwałą nr XIX.199.2020 r. Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie częściowego zwolnienia
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Halinów wprowadzono zwolnienie
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w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy będący członkami rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Wysokość zwolnienia wynosi 1,50 zł miesięcznie liczone od każdego m 3
zużytej na nieruchomości wody.
Uchwałą nr XIX.198.2020 r. Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 maja 2020 r. ustalono wzór
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości dostosowany do nowej metody ustalenia opłaty, tzn. od zużytej wody.
Wszystkie wyżej wymienione uchwały obowiązują od dnia 1 lipca 2020 r.
Sposób i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem
gospodarowania odpadami była zgodna z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Halinów.
Na terenie gminy Halinów usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
w 2020 r. świadczyła firma Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni Wacław Chyliński,
ul. Łąkowa 26A, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
W 2020 r. z terenu gminy Halinów odebrano i zebrano łącznie 5 733,91 Mg odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych.

VII. ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
➢ Liczba złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przydomowych
oczyszczalni ścieków – 1 szt.
➢ Zaświadczenia o wpisie do rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków – 1 szt.

VIII. SPRAWY DOTYCZĄCE ZAKŁÓCENIA STOSUNKÓW WODNYCH

Zakłócenia stosunków wodnych
LICZBA WYDANYCH DECYZJI W SPRAWIE
ZAKŁÓCEŃ STOSUNKÓW WODNYCH

1

LICZBA ZŁOŻONYCH SPRAW DOTYCZĄCYCH
ZAKŁÓCEŃ STOSUNKÓW WODNYCH

1

2019 rok

2

2

2020 rok

Wykres 21. Sprawy dotyczące stosunków wodnych.
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IX. POZOSTAŁE INFORMACJE
Ilość wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 5 szt.

DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

2020 ROK

0
Decyzje o
środowiskowych
uwarunkowaniach

2019 ROK

5

Wykres 22. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
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GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
I. ZAOPATRZENIE W WODĘ
Liczba czynnych przyłączy wodociągowych na terenie gminy wynosi 5 819 (stan na koniec 2020 roku).
Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągu to ok. 99%. Długość sieci wodociągowej na terenie
gminy Halinów to 186 km. Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. zaopatruje w wodę cały teren gminy.
Ilość ujęć wody i udokumentowane zasoby wód podziemnych:
− Mrowiska – 3 studnie głębinowe; 180 m3/h;
− Okuniew – 2 studnie głębinowe; 50 m3/h;
− Wielgolas Duchnowski – 2 studnie głębinowe; 87,5 m3/h.
Dobowa zdolność produkcyjna ujęć wody (w tys. m3)
Mrowiska

Okuniew

Wielgolas Duchnowski

średnio

3 600 m3/d

max

180 m3/h

średnio

604 m3/d

max

45 m3/h

średnio

600 m3/d

max

87,5 m3/h

Tabela 26. Dobowa zdolność produkcyjna ujęć wody.

Ocena i warunki zaopatrzenia w wodę:
1) mieszkańcy gminy Halinów zaopatrywani są z własnych ujęć wody trzech istniejących stacji
uzdatniania wody;
2) w 2020 r. wyprodukowano 575 611 m3 wody uzdatnionej, średnio 1 577 m3. Rezerwy zdolności
produkcyjnej ujęć są wystarczające;
3) obserwuję się tendencję wzrostową poboru wód podziemnych ze względu na stałe zwiększanie
się liczby przyłączy;
4) planowana systematyczna rozbudowa sieci wodociągowej związana z rozwojem gminy
warunkuje konieczność podejmowania działań modernizacyjnych.

II.

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Liczba czynnych przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy wynosi 2 886 (stan na koniec 2020 roku).
Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Halinów to 103 km w systemie grawitacyjnym,
podciśnieniowym i ciśnieniowym z 24 przepompowniami ścieków.
Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Długiej Kościelnej do
której ścieki z terenu gminy dostarczane są siecią kanalizacyjną oraz wozami asenizacyjnymi przez stację
zlewną FEKO.
Oczyszczalnia ścieków w Długiej Kościelnej jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, która została
przekazana do eksploatacji w 1995 r. oraz była modernizowana w 2006 r. Oczyszczalnia działa w oparciu
o technologię nisko obciążonego osadu czynnego z tlenową stabilizacją osadu. Oczyszczalnia pracuje
z równoczesnym usuwaniem związków biogennych metodą biologiczną.
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Od 2019 roku trwa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni, zakończenie prac planowane jest na
2021 r. Dzięki rozbudowie wydajność oczyszczalni zwiększy się następująco:
Parametr

Wartość obecna

Wartość docelowa

0,0342 m3/s

0,0654 m3/s

Qśr/d – średnia dobowa ilość ścieków

1 578,0 m3/d

2 930,0 m3/d

Qmax/d – maksymalna dobowa ilość ścieków

1 907,0 m3/d

3 648,0 m3/d

Qmax/rok – maksymalna roczna ilość ścieków

575 970 m3/rok

1 069 450 m3/rok

Qdop/rok – dopuszczalna roczna ilość ścieków

696 055 m3/rok

1 339 550 m3/rok

Qmax/s – maksymalna sekundowa ilość
ścieków

Tabela 27. Wydajność oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej po modernizacji i rozbudowie.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I ODPROWADZANIE
ŚCIEKÓW
Do działań zawiązanych z usprawnieniem procesów poboru wody zaliczyć należy modernizacje
związane z wymianą sieci i ograniczenia jej awaryjności, wprowadzanie nowych technologii
optymalizujących procesy uzdatniania wody i jej dostarczania, polepszenie jej jakości oraz zmniejszenie
strat.
W 2020 r. Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. realizował następujące przedsięwzięcia:
1) modernizacja sieci wodociągowych poprzez wymianę zużytych i uszkodzonych hydrantów;
2) modernizacja sieci wodociągowych poprzez wymianę zużytych, niesprawnych zasuw
i nawiertek;
3) dokonano integracji systemu odczytu przepływów na sieci oraz danych sprzedażowych w system
inteligentnego zarządzania siecią;
4) dokonano opomiarowania poboru wody części hydrantów znajdujących się na terenie gminy;
5) dokonywano przeglądów kanalizacji sanitarnej przy użyciu kamery do inspekcji rurociągów;
6) zainstalowano na sieci wodociągowej automatyczne studnie płuczące, które w sposób
automatyczny płuczą sieć w miejscach, gdzie jest najmniejszy przepływ wody celem zapewnienia
najlepszej jakości wody;
7) w 2020 r. na SUW w Mrowiskach zostały zamontowane panele fotowoltaiczne o mocy 30 kW;
które zapewniają ok. 10% zapotrzebowania na energię stacji uzdatniania wody.
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ZAKRES RZECZOWY, CZASOWY ORAZ NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNYCH URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO-KANALIZACYJNE ORAZ GMINĘ HALINÓW NA LATA 2020-2023

Lp.

Zakres rzeczowy (opis)

Podmiot realizujący
przedsięwzięcie

1

2

3

Nakłady inwestycyjne w zł
i sposób finansowania BG - budżet Gminy Halinów (brutto),
BP - budżet przedsiębiorstwa (netto)
2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

24 180,00
BP
10 770,00
BP

55 860,00
BP
15 040,00
BP
238 486,30
BP
100 000,00
BG

55 860,00
BP
10 770,00
BP

55 860,00
BP
15 040,00
BP

200 000,00
BG

150 000,00
BG
291 620,45
BP
10 000,00
BP
5 000
BP (etap 1)

Urządzenia wodociągowe
1

Modernizacja sieci wodociągowych poprzez wymianę zużytych i uszkodzonych hydrantów, montaż i wymiana zdrojów
ulicznych

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

2

Modernizacja sieci wodociągowych poprzez wymianę zużytych, niesprawnych zasuw, nawiertek

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

3

Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej w m. Nowy Konik

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

4

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów

Gmina Halinów

5

Wykonanie projektu budowy sieci wodociągu do budynków przy ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej

Gmina Halinów

6

Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów

Gmina Halinów

7

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej 750 m z żeliwa o średnicy ø 150 na PE ø 150 w Długiej Kościelnej,
ul. Kochanowskiego

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

8

SUW w Okuniewie budowa dodatkowego zbiornika na wodę uzdatnioną wraz z przebudową sieci wewnętrznej;

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

9

Przebudowa na odcinku 1420 m Mrowiska – Chobot zmiana średnicy DN 110 na DN 160 PE, (etap 1 - projekt, etap 2 budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

10

Budowa sieci wodociągowej w ul. Śliwkowej w Kazimierowie DN 160 PE o długości ok. 700 m, dz. 104, 105/1, 268/2 (etap 1 projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

11

Budowa ok. 10 m sieci wodociągowej DN110 PE, który połączy sieć w dz. 449/4 z siecią w dz. 457/1, ul. Popiełuszki w Długiej
Szlacheckiej (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

12

Budowa ok. 140 m sieci wodociągowej DN110 PE, który połączy dwa odcinki sieci w dz. 134/1, ul. Kochanowskiego w Długiej
Kościelnej (etap 1 -projekt, etap 2 -budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

13

Budowa ok. 90 m sieci wodociągowej DN110 PE, który połączy dwa odcinki sieci w dz. 180, ul. Pięknej z siecią w dz. 185/3
w ul. Ładnej w Długiej Kościelnej (etap 1 -projekt, etap 2 -budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

14

Budowa ok. 150 m sieci wodociągowej DN110PE, który połączy wodociąg w dz. 124/6 z wodociągiem w dz. 71/2 w Cisiu,
ul. Główna (etap 1 -projekt, etap 2 -budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

15

Budowa ok. 90 m sieci wodociągowej DN110 PE, który połączy dwa odcinki sieci w dz. 133/1, 154 w ul. Ananasowej z siecią
w dz. 148 w ul. Różanej w Kazimierowie (etap 1 -projekt, etap 2 -budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

16

Budowa ok. 150 m sieci wodociągowej DN110PE w dz. 215, 180/1, 178/16, 179/5 w Kazimierowie, ul. Dzikiej Róży (etap 1 projekt, etap 2 -budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

17

Budowa ok. 110 m sieci wodociągowej DN110PE w dz. 1818/3 i 1787 Okuniewie, ul. 1 Maja (etap 1 -projekt, etap 2 -budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

18

Budowa ok. 190 m sieci wodociągowej DN110PE w dz. 283/24, 846, 292/14, 866 Długiej Szlacheckiej, ul. Wiosenna (etap 1 projekt, etap 2 -budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

19

Budowa ok. 360 m sieci wodociągowej DN110PE w dz. 2/1, 2/8, 2/6, 5/1, 5/19, 5/20 w Zagórzu (etap 1 -projekt, etap 2 budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

22 140,00
BG
257 050,00
BG

50 000,00
BG

50 000,00
BG

224 888,74
BP

400 000,00
BP
5 000,00
BP (etap 1 i 2)
6 000,00
BP (etap 1)
4 000,00
BP (etap 1)

21 000,00
BP (etap 2)

37 500,00
BP (etap 1 i 2)
3 000,00
BP (etap 1)
3 000,00
BP (etap 1)
33 000,00
BP (etap 1 i 2)
66 000,00
BP (etap 1 i 2)
4 000,00
BP (etap 1)

22 000,00
BP (etap 2)
38 000,00
BP (etap 2)

55 000,00
BP (etap 2)
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20

Budowa ok. 300 m sieci wodociągowej DN110PE w dz. 320/4, 320/3, 306/3, 304/2, 319/8 w Cisiu (etap 1 - projekt, etap 2 budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

21

Budowa ok. 200 m sieci wodociągowej DN110PE w dz. 366/2, 367/12, 368/4, 369/4, 369/6, 370, 424/3 w Hipolitowie (etap 1 projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

22

Budowa ok. 240 m sieci wodociągowej DN110PE w dz. 81/6, 31/1 w Józefinie i 82, 81/1, 123 w Grabinie (etap 1 - projekt, etap
2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

23

Budowa ok. 300 m sieci wodociągowej DN110PE w dz. 623/2, 623/3, 679 w Okuniewie, ul. Kaleńska (etap 1 - projekt, etap 2 budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

24

Budowa ok. 260 m sieci wodociągowej DN110PE w dz. 307/4, 306/8, 306/15, 307/4, 980/2, 306/20, 306/22, 950 w Halinowie
(etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

25

Budowa ok. 350 m sieci wodociągowej DN110PE w dz. 52, 35/7, 35/8, 35/14 w Grabinie (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

26

Budowa ok. 430 m sieci wodociągowej DN110PE w dz. 371, 42/1, 44/1, 28, 44/6 w ul. Skrajnej w Cisiu i ul. Bitwy
Warszawskiej w Wielgolesie Brzezińskim (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

27

Budowa ok. 220 m sieci wodociągowej DN110PE w dz. 80/14, 80/5 w Krzewinie (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

28

Budowa ok. 130 m sieci wodociągowej DN110PE w dz.17/2, 17/4 w Wielgolesie Brzezińskim (etap 1 - projekt, etap 2 budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

29

Budowa ok. 50 m sieci wodociągowej DN110PE w dz.359/20 i 359/4 w Halinowie, ul. Zielona (etap 1 - projekt, etap 2 budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

30

Budowa ok. 120 m sieci wodociągowej DN110PE w dz. 59/2, 208, 215/7 Budziskach (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

31

Budowa ok. 180 m sieci wodociągowej DN110PE w dz.221/14, 221/13, 252 Budziskach (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

32

Budowa ok. 340 m sieci wodociągowej DN110PE w dz.105/13, 106/10 Józefinie, ul. Pańska (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

33

Budowa ok. 170 m sieci wodociągowej DN110PE w dz.225/5, 226/6, 215, 212/5 w Kazimierowie (etap 1 - projekt, etap 2 budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

34

Budowa ok. 170 m sieci wodociągowej DN110PE w dz.130/7, 109/8, 127 w Kazimierowie, ul. Morwy (etap 1 - projekt, etap 2 budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

35

Budowa ok. 70 m sieci wodociągowej DN110PE w dz.308, 307/5 w Cisiu, ul. Cisowy Dwór (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

36

Budowa ok. 160 m sieci wodociągowej DN110PE w dz.95 w Deśnie (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

37

Budowa ok. 850 m sieci wodociągowej DN110PE w ul. Jaśminowej, Magnolii, Migdałowej i Pigwy w Długiej Kościelnej (etap 1 projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

38

Budowa ok. 380 m sieci wodociągowej DN110PE w ul. Krasińskiego w Hipolitowie i ul. Bażantów w Józefinie, dz. 144/1, 208/1,
208/7, 207/5 (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

39

Budowa ok. 120 m sieci wodociągowej DN110PE w dz.286, 134/1, 127 w Kazimierowie (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

40

Budowa ok. 260 m sieci wodociągowej DN110PE w dz. 256, 127, 148, 160/1 w Kazimierowie, ul. Truskawkowa (etap 1 projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

41

Budowa ok. 280 m sieci wodociągowej DN110PE w dz.370, 371 w Hipolitowie, ul. Okrzei (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

42

Budowa ok. 110 m sieci wodociągowej DN110PE w dz.178/7, 179/5, 178/16, 180/1, 215 w Kazimierowie, ul. Agawy (etap 1 projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

43

Budowa ok. 360 m sieci wodociągowej DN110PE w dz. 103/1 w Deśnie (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

44

Budowa ok. 80 m sieci wodociągowej DN110PE w dz. 147/13, 147/8, 147/9 w Kazimierowie, ul. Figowa (etap 1 - projekt, etap
2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

45

Budowa ok. 160 m sieci wodociągowej DN110PE w dz.368/1 w Długiej Kościelnej (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

3 000,00
BP (etap 1)

29 000,00
BP (etap 2)
2 500,00
BP (etap 1)

3 000,00
BP (etap 1)
27 000,00
BP (etap 1 i 2)
2 250,00
BP (etap 1)

23 000,00
BP (etap 2)
15 000,00
BP (etap 2)
22 000,00
BP (etap 2)
3 000,00
BP (etap 1)
3 000,00
BP (etap 1)
2 500,00
BP (etap 1)

2 300,00
BP (etap 1)
2 000,00
BP (etap 1)
2 000,00
BP (etap 1)
2 000,00
BP (etap 1)
3 000,00
BP (etap 1)
2 000,00
BP (etap 1)
3 000,00
BP (etap 1)
2 000,00
BP (etap 1)
2 000,00
BP (etap 1)

20 000,00
BP (etap 2)
32 000,00
BP (etap 2)

25 000,00
BP (etap 2)

3 000,00
BP (etap 1)

50 000,00
BP (etap 2)

3 000,00
BP (etap 1)
2 000,00
BP (etap 1)
3 000,00
BP (etap 1)
3 000,00
BP (etap 1)
30 000,00
BP (etap 1)
2 500,00
BP (etap 1)
2 500,00
BP (etap 1)
2 500,00
BP (etap 1)
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46

Budowa ok. 90 m sieci wodociągowej DN110PE w dz.368/12 w Długiej Kościelnej (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

47

Budowa ok. 550 m sieci wodociągowej DN110PE w dz.1901, 2340 w Okuniewie, ul. Karowa (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

48

Budowa ok. 500 m sieci wodociągowej DN110PE w dz.21/9, 21/37 w Wielgolesie Brzezińskim, ul. Niezapominajki (etap 1 projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

49

Wykup sieci wodociągowych należących do Gminy Halinów

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.
Gmina Halinów
Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

Suma
Suma

2 500,00
BP (etap 1)
5 200,00
BP (etap 1)

279 190,00

6 000,00
BP (etap 1)
22 900,00
BP
300 000,00

26 900,00
BP
200 000,00

30 200,00
BP
50 000,00

682 000,00

484 286,30

481 150,45

482 688,74

180 000,00

11 000,00
BP
200 000,00

11 000,00
BP
300 000,00

11 000,00
BP
300 000,00

BG

BG

BG

BG

300 000,00
BG

300 000,00
BG

100 000,00
BG

30 000,00
BP

30 000,00
BP

Urządzenia kanalizacyjne
1

Modernizacja sieci kanalizacyjnej poprzez montaż zasuw burzowych oraz zasuw nożowych

2

Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka,
Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Halinów w tym:

2a

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstania Styczniowego w m.
Halinów, w ul. Głównej w m. Cisie z odrzutami do granic działek w pasie drogi powiatowej, z przyłączeniem do istniejącej
kanalizacji

2b

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej, ul. Piwnej, ul. Prostej, ul.
Postępu na odcinku między ul. Łąkową i ul. Prostą w m. Okuniew

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.
Gmina Halinów

27 060,00
Gmina Halinów

BG
24 600,00

Gmina Halinów

BG
31 980,00

2c

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w m. Halinów, w ul.
Zygmunta Krasińskiego, ul. Józefa Poniatowskiego, w dz. nr ew. 209/4, 208/18 w m. Hipolitów, z odrzutami do granic działek w
pasie drogi powiatowej, z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji

Gmina Halinów

2d

wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wesołej w m. Okuniew

Gmina Halinów

3

Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów

Gmina Halinów

4

Położenie kabla monitoringu na sieci kanalizacji podciśnieniowej na brakujących w Hipolitowie i Józefinie

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

5

Przebudowa ok. 300 m sieci kanalizacyjnej w ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej z DN200 na DN315 (etap 1 - projekt, etap 2 budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

6

Budowa ok. 150 m sieci kanalizacyjnej DN200PVC w dz. 57/1 w Długiej Kościelnej (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

7

Budowa ok. 140 m sieci kanalizacyjnej DN200 PVC w dz.225/5, 226/6, 215 w Kazimierowie (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

8

Budowa ok. 145 m sieci kanalizacyjnej DN200PVC w dz. 110/3, 111, 112/1, 112/3 Okuniewie (etap 1 - projekt, etap 2 budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

9

Budowa ok. 95 m sieci kanalizacyjnej DN200PVC w dz. 1818/3 Okuniewie, ul. 1 Maja (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

10

Budowa ok. 150 m sieci kanalizacyjnej DN200PVC w dz. 84/2 Krzewinie (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

11

Budowa ok. 100 m sieci kanalizacyjnej DN200PVC w 307/4, 306/8, 306/15, 307/4, 980/2, 306/20, 306/22 w Halinowie (etap 1 projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

BG
114 697,50
BG
470 000,00
BG

230 000,00
BP (etap 2)
5 000,00

58 000,00

BP (etap 1)

BP (etap 1 i 2)

5 000,00
BP (etap 1)
65 000,00
BP (etap 1 i 2)
5 000,00

37 000,00

BP (etap 1)

BP (etap 2)

105 000,00
BP (etap 1 i 2)
50 000,00
BP (etap 2)
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12

Budowa ok. 120 m sieci kanalizacyjnej DN200 PVC w dz. 286, 134/1 w Kazimierowie (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

13

Budowa ok. 80 m sieci kanalizacyjnej DN200PVC w dz. 236/5 w Mrowiskach (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

14

Budowa ok. 400 m sieci kanalizacyjnej DN110PE w dz. 255/14, 300, 253/2 w Hipolitowie (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

15

Budowa ok. 60 m sieci kanalizacyjnej DN200 PVC w dz.273, 258/1 w Okuniewie, ul. Mokra (etap 1 - projekt, etap 2 - budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

16

Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania
ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów

17

Budowa ok. 360 m sieci kanalizacyjnej DN110 PE w dz. 106/10, 105/13 w Józefinie, ul. Pańska (etap 1 - projekt, etap 2 budowa)

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

18

Spłata pożyczki na budowę sieci kanalizacyjnych oraz modernizację i rozbudowę oczyszczalni w Długiej Kościelnej w ramach
zadania inwestycyjnego "Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów"

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

18

Wykup sieci kanalizacyjnych należących do Gminy Halinów

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

Gmina Halinów

5 000,00
BP (etap 1)
24 000,00
BP (etap 1 i 2)
120 000,00
BP (etap 1 i 2)
27 000,00
BP (etap 1 i 2)
18 351 238,67

7 989 691,52

BG

BG
9 000,00
BP
470 994,64

1 072 589,75

1 055 040,79

BP

BP

BP

32 300,00

37 500,00

40 300,00

BP

BP

BP

Suma

Gmina Halinów

19 001 238,67

8 489 691,52

600 000,00

400 000,00

Suma

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

217 000,00

663 294,64

1 321 089,75

1 345 340,79

13 000,00

40 000,00

79 000,00

50 000,00

BP

BP

BP

BP

Urządzenia wodno-kanalizacyjne

1

Rozbudowa systemów informatycznych wspomagających pracę Zakładu Komunalnego w Halinowie sp. z o.o. tj.: system
nadzorujący przebieg procesu technologicznego (tzw. SCADA), monitoring Symbio, system odczytu przepływu na sieci
wodociągowej, automatyczne sterowanie ciśnieniem na sieci, system do inteligentnego zarządzania siecią wodociągową,
rozbudowa wizualizacji procesu technologicznego

Zakład Komunalny w
Halinowie sp. z o.o.

Tabela 28. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
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IV. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE NA TERENIE
MIASTA I GMINY HALINÓW
Na ternie miasta i gminy Halinów przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym świadczącym
usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów.
Samorządowy zakład budżetowy - Zakład Komunalny w Halinowie prowadzący działalność od 1993
roku - na podstawie Uchwały NR XLVI.444.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 lipca 2018 r. został
przekształcony w spółkę prawa handlowego działającą pod firmą: Zakład Komunalny w Halinowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zgodnie z treścią ww. uchwały Rady Miejskiej w Halinowie majątek operatorski samorządowego
zakładu budżetowego działającego pod nazwą Zakład Komunalny w Halinowie stał się majątkiem Spółki
działającej pod nazwą Zakład Komunalny w Halinowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dzień likwidacji samorządowego zakładu budżetowego to 30 września 2018 roku, zaś
w dniu 1 października 2018 roku została powołana Spółka prawa handlowego, która jest kontynuatorem
działalności samorządowego zakładu budżetowego. Zgodnie z art. 23 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Spółka wchodzi na drodze sukcesji generalnej we wszystkie
prawa i obowiązki samorządowego zakładu budżetowego działającego pod nazwą Zakład Komunalny
w Halinowie.
Głównym przedmiotem działania Zakładu jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz
uzdatnianie i dostarczanie wody do odbiorców. W tym celu Zakład eksploatuje trzy stacje uzdatniania
wody i Oczyszczalnię Ścieków w Długiej Kościelnej.
W celu prawidłowego działania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz obiektów technologicznych
procesy i przepływy utrzymywane są w ruchu ciągłym. Awarie usuwane są w większości w ramach
własnej działalności przy pomocy pracowników Zakładu i własnego sprzętu. Zakład prowadzi też
inwestycje, prace budowlane i remontowo-modernizacyjne wchodzące w zakres jego działalności.

V. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
➢ Budowa sieci wodociągowej w ul. Śliwkowej w miejscowości Mrowiska i Kazimierów – Etap I.
Umowa ZK.066.115.2019 z 31.12.2019 r. – Wykonawca: Usługi wodno-kanalizacyjne Tomasz
Witkowski – koszt 19 500,00 zł netto – zadanie zakończone
➢ Budowa sieci wodociągowej w dz. 180 w miejscowości Długa Kościelna, ul. Piękna.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Umowa ZK.066.25.2020 z 30.04.2020 r. – DK Projekt
Konrad Suliński – koszt 4 000,00 zł netto.
Wykonawca: Umowa ZK.212.1.1.2020 z 29.12.2020 r. – INSTALKAN Emil Podbereski – koszt
27 970,00 zł netto – zadanie w trakcie realizacji.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na następujące zadania:
1) sieć wodociągowa w miejscowości Okuniew w ulicy 1Maja DN110 o długości ok 110m, nr dz.
1818/3 i 1787 oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Okuniew w ulicy 1 Maja DN200
o długości ok 95m nr dz. 1818/3 – zadanie w trakcie realizacji – umowa ZK.066.50.1.2020
z dnia 05.11.2020 r. - DK Projekt Konrad Suliński – koszt 7 000,00 zł – termin realizacji –
31.03.2021 r.;
2) sieć wodociągowa w miejscowości Desno DN110PE o długości ok 180m, nr dz.95 – zadanie
w trakcie realizacji – umowa ZK.066.54.1.2020 z dnia 05.11.2020 r. – ATN Doradztwo
Gospodarcze Tomasz Najmrocki – koszt 6 150,00 zł – termin realizacji – 30.06.2021 r.
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3) sieć wodociągowa DN110PE w miejscowości Kazimierów w ulicy Morwy o długości ok. 160 m
w dz. 130/7, 109/8,127 – zadanie w trakcie realizacji – umowa ZK.066.50.2.2020 z dnia
18.11.2020 r. - DK Projekt Konrad Suliński – koszt 5 000,00 zł – termin realizacji –
31.03.2021 r.
4) sieć wodociągowa DN110PE w miejscowości Długa Szlachecka w ulicy Wiosennej o długości ok
190 m w dz. 283/24, 846,292/14,866 – zadanie w trakcie realizacji – umowa ZK.066.50.3.2020
z dnia 20.11.2020 r. - DK Projekt Konrad Suliński – koszt 6 000,00 zł – termin realizacji –
31.03.2021 r.
5) sieć wodociągowa DN110PE w miejscowości Józefin w ulicy Pańskiej o długości ok. 340 m
w dz. 105/13, 106/10 – zadanie w trakcie realizacji – umowa ZK.066.50.4.2020 z dnia
20.11.2020 r. - DK Projekt Konrad Suliński – koszt 6 300,00 zł – termin realizacji –
30.06.2021 r.
6) sieć wodociągowa w miejscowości Okuniew w ulicy Kaleńskiej DN110 o długości ok. 300 m,
nr dz. 623/2, 623/3,679 - zadanie w trakcie realizacji – umowa ZK.066.54.2.2020 z dnia
20.11.2020 r. – ATN Doradztwo Gospodarcze Tomasz Najmrocki – koszt 6 400,00 zł – termin
realizacji – 19.04.2021 r.
7) sieć kanalizacyjna DN200PVC w miejscowości Długa Kościelna o długości ok 150m w dz.57/1 –
zadanie w trakcie realizacji – umowa ZK.066.50.5.2020 z dnia 26.11.2020 r. - DK Projekt Konrad
Suliński – koszt 4 500,00 zł – termin realizacji – 30.04.2021 r.
8) sieć kanalizacyjna w miejscowości Krzewina o długości 160 m w dz 84/2, od ulicy Północnej
w Halinowie – zadanie w trakcie realizacji – umowa ZK.066.50.6.2020 z dnia 30.11.2020 r. - DK
Projekt Konrad Suliński – koszt 5 300,00 zł – termin realizacji – 30.04.2021 r.
9) sieć wodociągowa w miejscowości Kazimierów o dł. 120 m, nr dz. 286, 134/1, 127 oraz sieć
kanalizacyjna o dł. 120m w dz. 286, 134/1 – zadanie w trakcie realizacji – umowa
ZK.066.50.7.2020 z dnia 07.12.2020 r. - DK Projekt Konrad Suliński – koszt 7 000,00 zł – termin
realizacji – 30.04.2021 r.
10) sieć wodociągowa w miejscowości Halinów w ulicy Zielonej o dł. 50m w dz. 359/20, 359/4 zadanie w trakcie realizacji – umowa ZK.066.54.3.2020 z dnia 30.11.2020 r. – ATN Doradztwo
Gospodarcze Tomasz Najmrocki – koszt 3 100,00 zł – termin realizacji – 28.04.2021 r.
11) sieć wodociągowa DN110PE w miejscowości Budziska o długości ok. 180m, dz. 221/14, 221/13,
252 - zadanie w trakcie realizacji – umowa ZK.066.54.4.2020 z dnia 29.12.2020 r. – ATN
Doradztwo Gospodarcze Tomasz Najmrocki – koszt 6 000,00 zł – termin realizacji – 06.06.2021
r.
12) sieć wodociągowa w miejscowości Wielgolas Brzeziński DN110PE o długości ok. 500 m, nr dz.
21/9, 21/37, ul Niezapominajki - zadanie w trakcie realizacji – umowa ZK.066.54.5.2020
z dnia 29.12.2020 r. – ATN Doradztwo Gospodarcze Tomasz Najmrocki – koszt 6 495,00 zł –
termin realizacji – 06.06.2021 r.
13) sieć kanalizacyjna DN200PVC w miejscowości Okuniew o długości ok 60m w dz.273, 258/1 –
zadanie w trakcie realizacji – umowa ZK.066.50.8.2020 z dnia 29.12.2020 r. - DK Projekt Konrad
Suliński – koszt 3 500,00 zł – termin realizacji – 30.06.2021 r.
14) sieć wodociągowa DN 110PE w miejscowości Długa Kościelna o długości ok. 140 m, która
połączy dwa odcinki sieci w dz. 134/1, ul Kochanowskiego - zadanie w trakcie realizacji –
umowa ZK.066.54.6.2020 z dnia 31.12.2020 r. – ATN Doradztwo Gospodarcze Tomasz
Najmrocki – koszt 4 250,00 zł – termin realizacji – 29.06.2021 r.
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POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE HALINÓW
Jednostka Realizująca Projekt powołana do wykonania zadań określonych w Wniosku
o Dofinansowane w ramach programu Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów w 2020 roku
ogłosiła i przeprowadziła 1 postępowanie przetargowych na zadanie - Dostawa pojazdu do
ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem odzysku wody”
W wyniku rozstrzygnięć w w/w postepowań w 2020 roku zawarto jedną umowy.
W ramach projektu prowadzone były i zostały ukończone prace budowlane w zadaniach
rozstrzygniętych w postępowaniach przetargowych w latach poprzednich:
➢ Zadanie 1 i Zadanie 2 (Kontrakt nr 1) - budowa bezskratkowej przepompowni ścieków
sanitarnych „Długa Szlachecka” zlokalizowanej przy ul. Popiełuszki w m. Długa Szlachecka wraz
z przewodem tłocznym w m. Długa Szlachecka i Długa Kościelna oraz budowa kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w ul. Popiełuszki oraz ul. Mickiewicza w m. Długa Szlachecka
gm. Halinów – kwota 3 210 000 PLN, - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LESAN.
Wybudowano i odebrano 1 108,01m kanalizacji ciśnieniowej, 1 534,88mb kanalizacji
grawitacyjnej, 27 studnie fi 1200, 21 + 11 studni fi 600, 11 studni fi 425 otworzone zostały drogi
gminne „tłuczniowe”, ul. Popiełuszki odtworzona została nakładka asfaltowa ok 1 095mb oraz
wybudowana przepompownia ścieków „Popiełuszki”. Zadanie ukończono.
Prace budowlane zostały zakończone wydanym w dniu 27.11.2018r. przez PINB w Mińsku
Mazowieckim pozwoleniem na użytkowanie.
➢ Zadanie 3 (Kontrakt nr 2) – budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Wyszyńskiego,
ul. Dąbrowskiego, ul. Warszawskiej, ul. Matejki w m. Długa Szlachecka gm. Halinów – kwota
1 906 500 PLN - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LESAN.
Wybudowano 1 816,42mb sieci grawitacyjnej, 33 studnie fi 1200, 30+1 studni fi 600, drogi
zostały odtworzone jako tłuczniowe, ul. Mickiewicza została odtworzona do nakładki asfaltowej
o długości ok 213 mb.
Prace budowlane zostały zakończone wydanym w dniu 27.11.2018 r. przez PINB w Mińsku
Mazowieckim pozwoleniem na użytkowanie.
➢ Zadanie 7 - budowa dwóch bezskratkowych przepompowni ścieków sanitarnych „Gruszkowa”
i „Ananasowa” zlokalizowanej przy ul. Czereśniowej i ul. Gruszkowej wraz z przewodami
tłocznymi, oraz budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Polnej, Morwy, Ananasowej,
Żurawinowej, Truskawkowej, Czereśniowej, Poziomkowej, Gruszkowej, Różanej, Oliwkowej,
Figowej, Magnolii, Jaśminowej w Kazimierowie i Długiej Kościelnej” – kwota 5 300 000,00 PLN najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LESAN. Wybudowano 5637,33 mb sieci kanalizacyjnej
w tym 909,15 mb kanalizacji tłocznej, 191 studni rewizyjnych, 2 pompownie ścieków,
odtworzono 1741 mb dróg asfaltowych, pozostałe utwardzono kruszywem kamiennym.
Prace budowlane zostały zakończone wydanym w dniu 20.11.2019 r. przez PINB w Mińsku
Mazowieckim pozwoleniem na użytkowanie.
➢ Zadanie 10 - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w m. Halinów, ul. Chojniak
w m. Długa Kościelna, – kwota 1 930 321,45PLN - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MJ SANIT.
Wybudowano 1 553,60 m kanalizacji grawitacyjnej oraz 550,7mb kanalizacji ciśnieniowej,
29 studni fi 1200, 20 studni fi 425. Prace budowlane i odtworzeniowe zostały zakończone, drogi
odtworzone jako tłuczniowe, ul. Dąbrowskiego została odtworzona do nakładki asfaltowej
ok 545 mb.
Prace budowlane zostały zakończone wydanym w dniu 25.10.2018r. przez PINB w Mińsku
Mazowieckim pozwoleniem na użytkowanie.
113 | S t r o n a

➢ Zadanie 4 i 6 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego, ul. Popiełuszki, ul. Żelazna
w m. Budziska i Długa Szlachecka wraz z budową bezskratkowej przepompowni ścieków
sanitarnych „Budziska” przy ul. Wyszyńskiego w m. Długa Szlachecka wraz z przewodem
tłocznym” – kwota 2 330 850,00 PLN - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LESAN.
Wybudowano 1828,50 mb sieci kanalizacyjnej w tym 105,5 mb kanalizacji tłocznej, 60 studni
rewizyjnych, 1 pompownie ścieków, odtworzono 560 mb dróg asfaltowych, pozostałe
utwardzono kruszywem kamiennym.
Prace budowlane zostały zakończone wydanym w dniu 30.04.2019 r. przez PINB w Mińsku
Mazowieckim pozwoleniem na użytkowanie.
➢ Zadania 8 i 9 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznej, Wiosennej, Osiedlowej, Willowej
oraz sięgacze m. Długa Szlachecka wraz z przepompownią ścieków” Żelazna” i przewodem
tłocznym – kwota 1 788 051,00 PLN - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LESAN.
Wybudowano 2688,30 mb sieci kanalizacyjnej w tym 469,5 mb kanalizacji tłocznej, 103 studnie
rewizyjne, 1 pompownie ścieków, odtworzono 755 mb dróg asfaltowych, pozostałe utwardzono
kruszywem kamiennym.
Prace budowlane zostały zakończone wydanym w dniu 30.12.2019 r. przez PINB w Mińsku
Mazowieckim pozwoleniem na użytkowanie.
➢ Zadanie 12 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stołecznej, Królewskiej oraz sięgaczy m. Józefin
i Konik Nowy wraz z przepompownią ścieków” Królewska” i przewodem tłocznym” – kwota
441 939,00 PLN - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LESAN.
Wybudowano 862,6 mb sieci kanalizacyjnej w tym 49,2 mb kanalizacji tłocznej, 24 studnie
rewizyjne, 1 pompownie ścieków, odtworzono drogi kruszywem kamiennym i płytami
betonowymi.
Prace budowlane zostały zakończone wydanym w dniu 20.12.2019 r. przez PINB w Mińsku
Mazowieckim pozwoleniem na użytkowanie.
➢ Zadania 11 - Budowa kanalizacji sanitarnej Kanalizacja sanitarna w ul. Różanej, Zastawie, Agawy,
Dzikiej Róży, Morelowej, Jagodowej, Wiśniowej, Pomarańczowej, Cytrynowej w m. Kazimierów,
w ul. Zastawie w m. Długa Kościelna, w ul. Świętokrzyskiej, Alpejskiej, Tatrzańskiej, Złotych Gór,
działkach nr ew. 103, 140, 219/7, 226/9 i 227/1 w m. Mrowiska, w ul. Zastawie oraz działkach
nr ew. 1/5 i 209 w m. Krzewina z przepompowniami ścieków ”Świętokrzyska” i „Agawy” wraz
z przewodami tłocznymi” – kwota 5 699 943,00 PLN - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
LESAN.
Wybudowano 5 654,14 mb sieci kanalizacyjnej, 2 pompownie ścieków, odtworzono
ok. 1 076 mb dróg asfaltowych, pozostałe utwardzono kruszywem kamiennym.
Prace budowlane zostały zakończone wydanym w dniu 21.08.2020r. oraz 26.08.2020 r. przez
PINB w Mińsku Mazowieckim pozwoleniach na użytkowanie.
➢ Zadanie 5 - Osiedle Budziska ul. Jastrzębia, Strusia, Orla w m. Budziska i Długa Szlachecka”. Prace
budowlane prowadziła firma PBDiM Mińsk Mazowiecki. W ramach inwestycji do wybudowania
było 680,75mb sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Prace budowlane zostały zakończone wydanym w dniu 14.02.2020r. przez PINB w Mińsku
Mazowieckim pozwoleniem na użytkowanie.
Łącznie wybudowano 23 419,89 m sieci kanalizacyjnych oraz 8 przepompowni ścieków.
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➢ Zadanie 13 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Długa Kościelna”
najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum: T4B Ekotechnologie Sp. z o.o. – lider konsorcjum
i T4B Sp. z o.o. – partner konsorcjum. Koszt zadania 22 344 502,79 PLN brutto.
W 2019 roku zrealizowano większą część robót kubaturowych - konstrukcyjnych, w kolejnych
miesiącach planowane jest wyposażanie nowej części oczyszczalni oraz prace modernizacyjne
istniejących obiektów. Prace budowlane trwają, planowane zakończenie zadania 2021 rok.
Jednostka Realizując Projekt współpracuje nad prawidłową realizacją inwestycji z wyłonionym
w postepowaniu przetargowym Inżynierem Kontraktu firmą SAFEGE. W 2020 roku wypłacono w ramach
zawartego kontraktu kwotę 310 055,82 PLN.
Jednostka Realizująca Projekt przy prawidłowym rozliczaniem Projektu stale współpracuje
z Referatem Finansowo-Budżetowym Gminy.
W ramach otrzymanego dofinansowania JRP do końca 2020 roku złożyła 20 wniosków o płatność do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W 2020 roku w ramach prowadzonych prac rozliczona została kwota 16 232 939,56 PLN, wartość
wypłaconego dofinansowania to 10 026 932,52 PLN.
Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane i rozliczone.

Fotografia 12. Oczyszczalnia ścieków w Długiej Kościelnej.
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Fotografia 13. Oczyszczalnia ścieków w Długiej Kościelnej.

Fotografia 14. Oczyszczalnia ścieków w Długiej Kościelnej.
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POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
I. ZŁOŻONE WNIOSKI
Złożone wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków zewnętrznych w roku 2020:
1. Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Coolturalny Halinów – stworzenie warunków dla
rozwoju działalności kulturalnej w gminie Halinów” złożonego w ramach do naboru do
działania 1. Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji
dziedzictwa kulturowego, Program „Kultura” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.
Projekt zakładał stworzenie miejsca organizacji nowych innowacyjnych wydarzeń kulturowych,
promocji kultury, różnorodności kulturowych oraz integracji wszystkich mieszkańców. Potencjał
obiektu do integracji wynika m.in. z historii i z przywiązania do tego miejsca mieszkańców,
dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz atrakcyjnej oferty przyciągającej nowo
jakościowe grupy docelowe.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 5 326 628,75 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 3 689 904,40 zł.
2. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 20152020.
Projekt zakładał zapewnienie seniorom z Gminy Halinów atrakcyjnej formy aktywizacji
społecznej, zdrowotnej i kulturalnej przez cały rok 2020, po przez dofinansowanie do
najpotrzebniejszych zajęć, takich, gdzie zapotrzebowanie wskazane jest przez samych seniorów.
Są to zajęcia ogólnousprawniające takie jak rehabilitacja; zajęcia z zakresu kultury i aktywnej
turystyki: wycieczki turystyczne jednodniowe, wyjazdy do teatru oraz spotkania i imprezy
integracyjne dla środowiska seniorów.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 74 100,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 29 640,00 zł.
3. Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020.
Projekt zakładał zwiększenie efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału energii
odnawialnej w produkcji energii budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie.
Głównym celem projektu było obniżenie zużycia i kosztów zakupu energii.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 1 384 608,03 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 900 558,08 zł.
4. Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków województwa mazowieckiego na zadanie OSP2020 w m. Cisie w gminie Halinów na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego.
Zadanie przewidywało zakupienie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP Cisie.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 780 000,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 100 000,00 zł.
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5. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego pn.: „Wspieranie
jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie”.
Celem projektu było podjęcie działań profilaktycznych mających na celu poprawę sytuacji rodzin
zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, poprzez organizację szkoleń, konferencji
i prowadzenie działalności edukacyjno-profilaktycznej.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 60 940,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 53 540,00 zł.
6. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu pn.: „Lokalny Animator Sportu”. Projekt
w ramach konkursu Animator na obiekcie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie przy
ul. Okuniewskiej 115: „Moje Boisko Orlik 2012”.
Przedmiot projektu: zatrudnienie Animatora obiektu „Moje Boisko Orlik 2012”. W ramach
realizacji zatrudniony animator prowadził będzie bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci
i młodzieży, organizowane na boisku „Orlik” zlokalizowanym przy ul. Okuniewskiej 115
w Halinowie.
Celem projektu było upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Bezpłatny
dostęp do zajęć sportowych przyczyni się do wyrównania szans dzieci i młodzieży, niezależnie
od statusu materialnego rodziców.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 24 300,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 10 800,00 zł.
7. Wniosek o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020 pn.: „ZDALNA SZKOŁA”.
Projekt zakładał zakup sprzętu komputerowego w postaci laptopów, przeznaczonych do
wsparcia uczniów i nauczycieli w prowadzeniu zajęć edukacyjnych w formie zdalnej.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 79 980,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 79 980,00 zł
8. Wniosek o partnerstwo w projekcie pn.: projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół,
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt prowadzony przez Instytucję
Pośredniczącą - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Projekt zakładał zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Okuniewie. Głównym celem było przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów
do efektywnego przeprowadzania zajęć edukacyjnych w formie zdalnej.
Wartość całego projektu: 34 999 800,00 zł.
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 27 999 840,00 zł.
9. Wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Zieloną gminę mamy, zdrowo oddychamy” w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” z budżetu
Województwa Mazowieckiego.
Projekt zakładał utworzenie terenu zielonego na działce nr 24/2 w obrębie Michałów w Gminie
Halinów. Planowa inwestycja zlokalizowana wokół budynku świetlicy wiejskiej w Michałowie.
Całość została zaprojektowana w taki sposób, żeby wyeksponować walory przyrodniczo
krajobrazowe oraz uzyskać jak najlepszy efekt ekologiczny.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 84 812,17 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 42 406,00 zł.
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10. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa boiska sportowego w m. Michałów
w gminie Halinów” w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020" ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Projekt zakładał przebudowę boiska sportowego, wykorzystywanego przez Klub Sportowy
Halinów oraz przez dzieci i młodzież z gminy Halinów, w tym dzieci korzystające ze świetlicy
wiejskiej w Michalowie - zlokalizowanej obok istniejącego boiska sportowego. Zaprojektowane
zostało nawodnienie płyty boiska, celem zapewnienia pełnej funkcjonalności boiska.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 862 885,93 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 431 442,96 zł.
11. Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020.
W ramach realizacji zadania zaplanowane zostało zapewnienie seniorom z Gminy Halinów
atrakcyjnej formy aktywności społecznej, zdrowotnej i kulturalnej na cały 2020 r. Zadania
realizowane w ramach utworzonego klubu Senior + w 2018 r. Projekt zakładał dofinansowanie
najpotrzebniejszych zajęć dla seniorów m.in. wycieczki turystyczne, wyjazdy do teatru,
rehabilitację oraz spotkania integracyjne.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 64 500,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 25 800,00 zł.
12. Wniosek o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 pn.: „ZDALNA SZKOŁA +”.
Projekt zakładał zakup sprzętu komputerowego w postaci laptopów i myszy komputerowych,
przeznaczonych do wsparcia uczniów i nauczycieli w prowadzeniu zajęć edukacyjnych w formie
zdalnej.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 75 000,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 75 000,00 zł.
13. Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Cisiu” w ramach programu
priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1)
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.
Projekt zakładał wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach
ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. Głównym założeniem był zakup
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Cisiu.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 870 000,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 370 000,00 zł.
14. Wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema
w Halinowie na odcinku długości 1,032 km” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa dostępności terenów
inwestycyjnych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych zapewnienie
spójności dróg publicznych - ul. Bema w Halinowie na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną
nr 221411W ul. Kościuszki (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4318W
ul. Okuniewską (bez skrzyżowania) o łącznej długości 1032 m. Planowana do remontu droga jest
drogą główną względem krzyżujących się z nią dróg gminnych i łączy drogi powiatowe: ul. Jana Pawła
II (2202W) i ul. Okuniewską (4318W), a następnie poprzez sieć dróg technologicznych łączy się
z Autostradą A2. Remont przewiduje wymianę nawierzchni chodnika i jezdni oraz korektę
wysokościową warstw konstrukcyjnych wszystkich nawierzchni.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 4 424 277,27 zł.
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15. Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku przy Domu Kultury
w Halinowie” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do
ich skutków.
Przedmiotem projektu była rewitalizacji parku wokół Domu Kultury w Halinowie. W ramach działań
rewitalizacyjnych zaprojektowany został piękny, urządzony w harmonii z naturą park, który
docelowo miał spełniać miejsce do aktywnego spędzania czasu na łonie natury i jednocześnie
elementem edukacji w zakresie prośrodowiskowym. W ramach akcji informacyjno-promocyjnych
w okresie realizacji projektu zaplanowane zostały działania o charakterze edukacyjnym z zakresu
ekologii.
Wniosek został złożony w partnerstwie z Gminne Centrum Kultury w Halinowie oraz szkoły z terenu
gminy - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach oraz Szkoła
Podstawowa w Chobocie.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 7 217 456,82 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 5 000 007,37 zł.
16. Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.
Przedmiotem projektu były działania inwestycyjne na terenie Gminy Halinów.
Kwota wnioskowanych środków: 3 422 972,00 zł.
17. Wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie” przez Polskie Sieci Energetyczne w ramach programu
„WzMOCnij Swoje Otoczenie”.
Główną ideą projektu było zwiększenie liczby narzędzi zabawowych przy placu zabaw Zespołu
Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Projekt miał na celu doposażenie placu zabaw
w urządzenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w celu polepszenia ich
zdrowotności, bezpieczeństwa, a także motoryki poprzez ruch i przebywanie na świeżym
powietrzu, a także doposażenia już istniejącego placu zabaw w urządzenia służące do dezynfekcji
rąk, w ramach walki z obecnie panującą pandemią wirusa Covid-19.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 25 000,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 20 000,00 zł.
18. Wniosek na dofinansowanie projektu pn.: „Aktywna integracja w Gminie Halinów!” w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 IX Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Celem głównym projektu było wsparcie 30 osób zagrożonym wykluczeniem społecznym lub
ubóstwem z terenu Gminy Halinów w zakresie zwiększenia zdolności do prawidłowego
funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy
poprzez realizacje usług aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz zawodowym, a także
objęcie wsparciem 44 osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub
ubóstwem.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 788 650,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 630 920,00 zł.
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19. Wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej w miejscowości
Desno w gminie Halinów” przez Polskie Sieci Energetyczne w ramach programu „WzMOCnij Swoje
Otoczenie”.
Główną ideą projektu było dobudowanie zadaszenia przed wejściem głównym do świetlicy wiejskiej
w m. Desno, montaż barierki dla osób niepełnosprawnych i bujaka na sprężynie dla dzieci. Celem
projektu było zapewnienie większego bezpieczeństwa poprzez schronienie przed upałem
i deszczem, usunięcie barier w dostępie do obiektu dla osób niepełnosprawnych i dzieci. Przed
wejściem pod zadaszenie zostanie umieszczone urządzenie do dezynfekcji rąk.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 25 000,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 20 000,00 zł.
20. Wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
−
−

−
−
−
−

−

Utworzenie boiska sportowego w m. Długa Kościelna w gminie Halinów.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 7 000 000 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 6 300 000,00 zł.
Modernizacja Domu Kultury w Halinowie oraz zagospodarowanie terenu parku wokół
obiektu.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 10 000 000,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 9 000 000,00 zł.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Halinów.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 20 000 000,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 18 000 000,00 zł.
Utworzenie przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 10 500 000,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 9 450 000,00 zł.
Utworzenie szkoły w m. Wielgolas Brzeziński w gminie Halinów.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 40 000 000,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 36 000 000,00 zł.
Dostosowanie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów na
potrzeby utworzenia przedszkola i żłobka.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 3 000 000,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 2 700 000,00 zł.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Halinów.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 20 000 000,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 18 000 000,00 zł.

21. Wniosek na dofinansowanie projektu pn.: „Maluch +” 2021 w ramach Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
W ramach wniosku staramy się o dofinansowanie utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat
3 – w żłobku gminnym w Józefinie.
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 108 563,00 zł.
22. Wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja Domu Kultury w Halinowie, etap VII”
realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego - INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2021.
W ramach projektu przewidziano kontynuację modernizacji budynku Domu Kultury w Halinowie.
Przewidziano m.in. roboty budowlane takie jak: montaż i obudowa windy, prace wykończeniowe
w pomieszczeniach na I i II piętrze, wykonanie okładzin schodów, montaż biały, montaż drzwi
i parapetów, okładziny podłogowe, instalacja elektryczna, wykończenie sali widowiskowo teatralnej.
Projekt ma być odpowiedzią na zły stan techniczny zabytkowego obiektu. Budynek jest w trakcie
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VI etapu robót modernizacyjnych. Projekt ma olbrzymie znaczenie dla dalszej działalności
kulturalnej. Jest centrum kulturowym gminy Halinów, tutaj skupiają się działania kulturalne gminy,
które po zakończeniu modernizacji obiektów będą wizytówką kulturalną gminy i województwa.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 1 250 000,00 zł.
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 1 000 000,00 zł.
23. Wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
−

−

−

Modernizacja Domu Kultury w Halinowie oraz zagospodarowanie terenu parku wokół
obiektu.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 10 000 000,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 9 000 000,00 zł.
Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych Sulejówka i Gminy Halinów
poprzez budowę tunelu w ul. Przejazd wraz z nową infrastrukturą dojazdową w kierunku
centrum Halinowa – budowa drogi gminnej prowadzącej z gminy Halinów do Sulejówka i dalej w kierunku planowanego tunelu w ul. Przejazd w Sulejówku.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 8 000 000,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 7 200 000,00 zł.
Utworzenie szkoły w m. Wielgolas Brzeziński w gminie Halinów.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 40 000 000,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 38 000 000,00 zł.

II. DZIAŁANIA REALIZOWANE W 2020 ROKU
Działania realizowane w 2020 roku, wynikające z przyznanych w roku 2019 i we wcześniejszych latach
dotacji:
1. Realizacja obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie dla projektu „Lokalny Animator
Sportu 2020” m.in. przygotowanie umowy zlecenie i dokumentacji do umowy o dofinansowanie,
zatwierdzanie raportów w generatorze, zatwierdzanie rachunków, kontakt z Animatorem,
zamieszczanie informacji na stronie internetowej, sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji
projektu.
2. Udział pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie w cyklu szkoleń pn.: „Standardy obsługi
inwestorów w samorządzie”. Liderem projektu jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla działania 2.18
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Realizacja projektu potrwa do
września 2023 roku. Celem projektu jest wdrożenie standardów obsługi inwestora w urzędach gmin
zainteresowanych podniesieniem jakości swojej oferty inwestycyjne.
3. Realizacja obowiązków związanych z prowadzeniem projektu pn. „EKO HALINÓW – Ograniczenie
,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).
Do zadań należy m.in. przeprowadzenie naboru uzupełniającego, aktualizacja wniosku
o dofinansowanie, ogłoszenie przetargu na urządzenia grzewcze.
4. Realizacja zadań wynikających z umowy o dofinansowanie do projektu pn.: „Modernizacja Domu
Kultury w Halinowie - VI etap” w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do podejmowanych działań należało m.in. opisy
dokumentów księgowych, rozliczenie projektu, realizacja obowiązków informacyjnych,
sprawozdawczych.
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5. Realizacja zadań wynikających z podpisania umowy do projektu pn.: „ZDALNA SZKOŁA” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Do podejmowanych działań należało
m.in. podpisanie umowy o powierzenie grantu, zakup sprzętu komputerowego, rozdysponowanie
laptopów między szkołami, opis dokumentów księgowych oraz rozliczenie projektu.
6. Obwiązki związane z zadaniem realizowanym w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2015-2020 Edycja 2020, Moduł II „Utrzymanie placówki „Senior+”, polegające na aktualizacji
wniosku i kosztorysów, tworzeniu merytorycznych opisów dokumentów księgowych, prowadzeniu
korespondencji z instytucją, wypełnianiu obowiązków informacyjnych zadania, sporządzaniu
sprawozdań, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia zadania.
7. Działania wynikające z realizacji projektu „Virtual WOF”, w tym przygotowywanie informacji,
konsultowanie dokumentacji, uczestniczenie w spotkaniach, szkoleniach, posiedzeniach Forum
Konsultacyjnego, przygotowywanie ankiet i informacji, rozliczenie kosztów personalnych,
koordynacja Projektu.
8. Działania wynikające z realizacji projektu pn. Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów
na lata 2019 – 2035, w tym przeprowadzenie konsultacji i wykładów w dziedzinie elektromobilności
i ochrony jakości powietrza, rozeznanie w zakresie zorganizowania pokazu pojazdów elektrycznych
w gminie, organizacja i przeprowadzenie konkursów dla dzieci i młodzieży z zakresu
elektromobilności, koordynacja przy tworzeniu Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów
na lata 2019 – 2035, rozliczenie projektu.
9. Działania wynikające z realizacji projektu „ZIT WOF”, w tym przygotowywanie informacji,
konsultowanie dokumentacji, uczestniczenie w spotkaniach, szkoleniach, posiedzeniach Forum
Konsultacyjnego, przygotowywanie ankiet i informacji, rozliczenie kosztów personalnych,
koordynacja Projektu. Podpisanie nowej umowy partnerskiej do okresu programowania 2021-2027.
10. Działania wynikające z realizacji projektu pn.: „Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Do podejmowanych działań należało m.in. podpisanie umowy
o powierzenie grantu, zakup sprzętu komputerowego, rozdysponowanie laptopów między szkołami,
opis dokumentów księgowych oraz rozliczenie projektu.
11. Wypełnianie obowiązków związanych z realizacją zadania polegającego na utrzymaniu żłobka
gminnego „Kraina Smyka” w Józefinie, w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020. Przygotowywanie dokumentów związanych
z realizacją zadania (np. sprawozdanie), prowadzenie korespondencji z instytucją, przygotowywanie
dokumentacji fotograficznej, wypełnianie obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie
w tym obowiązków informacyjnych, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia
projektu.
12. Działania wynikające z realizacji projektu pn.: „Zieloną gminę mamy, zdrowo oddychamy” w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Do podejmowanych
działań należało m.in. podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, wsparcie realizacji zadania
polegającego na zagospodarowaniu działki ew. 24/2 w m. Michałów, opis dokumentów księgowych
oraz rozliczenie projektu.
13. Działania wynikające z realizacji projektu pn.: „Doposażenie świetlicy w budynku przy
ul. Popiełuszki 53” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
Do podejmowanych działań należało m.in. podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, wsparcie
realizacji zadania, opis dokumentów księgowych oraz rozliczenie projektu.
14. Działania wynikające z realizacji projektu pn.: „Modernizacja placu zabaw w ZSP w Brzezinach”
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
Do podejmowanych działań należało m.in. podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, wsparcie
realizacji zadania, opis dokumentów księgowych oraz rozliczenie projektu.
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15. Działania wynikające z realizacji projektu pn.: „Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej
Kościelnej” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
Do podejmowanych działań należało m.in. podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, wsparcie
realizacji zadania, opis dokumentów księgowych oraz rozliczenie projektu.
16. Realizacja projektu dot. zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
Cisie. Do podejmowanych działań należało m.in. podpisanie umowy o dofinansowanie projektu,
wsparcie realizacji zadania, wypełnienie obowiązków informacyjnych oraz rozliczenie projektu.
17. Realizacja projektu w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn.: „Mazowiecki
program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Do podejmowanych
działań należało m.in. podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, wypełnienie obowiązków
informacyjnych oraz wsparcie realizacji zadania.
18. Działania związane z projektem pn. "Szansa na lepsze jutro" – systematyczne spotkania i konsultacje
z kierownictwem i pracownikami MOPS w Halinowie w zakresie szczegółowych potrzeb aktualizacji
wniosku, korespondencja z instytucją, zmiany dokumentów w sytuacjach tego wymagających,
przygotowanie harmonogramów, kosztorysów, innych dokumentów.
19. Działania wynikające z realizacji projektu pn. „Festiwal Niepodległości w Okuniewie”, w ramach
Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Niepodległa” 20202 – korespondencja
z instytucją, nadzorowanie realizacji działań wskazanych w projekcie, realizacja działań
informacyjnych, przedstawianie instytucji do akceptacji działania projektowe, rozliczenie projektu,
realizacja sprawozdań z projektu.
20. Działania wynikające z realizacji projektu „Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów
w gminie Halinów” – w tym dbałość o wypełnianie wszystkich obowiązków wynikających z umowy
o dofinansowanie, realizacja obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych, rozliczeniowych.
21. Działania związane z realizacją projektu „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach
lokalnych – WiFi4EU” – realizacja przedmiotu umowy.
22. Przygotowania do realizacji projektu Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST
z województwa mazowieckiego. Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Mazowsza przy
współpracy z Polską Agencją Informacji i Handlu, projekt finansowany całkowicie z Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu kadra merytoryczna i kierownicza
uczestniczyła w szkoleniach z zakresu obsługi inwestora.
23. Realizacja projektu „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Halinowie”. Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej Halinowie polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od
świadczenia pracy socjalnej oraz usług socjalnych w ciągu 16 miesięcy trwania projektu. Projekt
przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności wpisuje się w realizację 2 celu
szczegółowego Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, jakim jest
Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Realizacja projektu
sprawi, że w Ośrodku Pomocy Społecznej nastąpi zmiana organizacyjna zgodna z Zasadami
wdrażania usprawnień oraz Modelem realizacji usług, co przełoży się na wzmocnienie potencjału
Ośrodka: optymalizację warunków pracy i świadczenia usług oraz dostosowanie zasad
organizacyjnych do istniejących zdiagnozowanych potrzeb. Wdrażany w MOPS nowy system
organizacyjny, będzie zgodny z art. 110a Ustawy o pomocy społecznej. Projekt jest finansowany ze
środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu: 421 462,50 zł.
24. Działania związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie”
w ramach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, polegające wypełnianiu obowiązków
informacyjnych, sporządzaniu opisów merytorycznych dokumentów finansowych, korespondencji
z instytucją oraz rozliczenie zadania.
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25. Wypełnienie obowiązków w zakresie trwałości projektów (przygotowywanie sprawozdania
w zakresie monitorowania trwałości projektu oraz obszarów szczególnego ryzyka, oświadczenia
w zakresie VAT, formularze weryfikujące projekt) wynikających z umów o dofinansowanie projektów
zrealizowanych w ciągu 5 lat poprzedzających rok 2020.
26. Przekazanie informacji wynikających z umów o dofinansowanie: obowiązki sprawozdawcze
i informacyjne: w zakresie 4 projektów realizowanych w latach ubiegłych.
27. Wypełnianie ankiet i kwestionariuszy związanych z problematyką finansowania przedsięwzięć z Unii
Europejskiej.
28. Przekazywanie danych do umieszczenia na stronie internetowej gminy wiadomości o szkoleniach
i spotkaniach organizowanych dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, mieszkańców w tym o możliwościach finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć.
29. Bieżące obowiązki związane z tworzeniem dokumentacji, prowadzeniem korespondencji, działania
wynikające z przepisów prawa.

L.P.

NAZWA PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH3

KWOTA POZYSKANYCH
ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH

1

Animator Obiektu „Moje Boisko ORLIK 2012” w ramach projektu
„Lokalny Animator Sportu”

10 800,00 zł

2

„ZDALNA SZKOŁA” w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020

79 980,00 zł

3

„Zieloną gminę mamy, zdrowo oddychamy” w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza
MAZOWSZE 2020”

42 406,00 zł

4
5
6
7
8
9
10
11
12

„Senior+” na lata 2015 – 2020
Zdalna + w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020
OSP-2020 w m. Cisie w gminie Halinów na zakup nowego średniego
samochodu ratowniczo – gaśniczego.
„Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Cisiu” ze środków WFOŚIGW wnioskodawca OSP Cisie
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów
„Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Halinowie” przez Polskie Sieci Energetyczne w
ramach programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Halinów
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych przedszkole - Utworzenie
przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -Dostosowanie i rozbudowa
świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów na potrzeby
utworzenia przedszkola i żłobka

25 800,00 zł
75 000,00 zł
100 000,00 zł
370 000,00 zł
3 422 972,00 zł
20 000,00 zł
2 000 000,00 zł
4 000 000,00 zł
2 000 000,00 zł

Dotyczy projektów, do których umowa o dofinansowanie została podpisana w 2020 r. Nie dotyczy inwestycji
realizowanych w ramach umów z ubiegłych lat.
3

125 | S t r o n a

13

„Maluch +” 2021 w ramach Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

14

„EKO HALINÓW – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń
grzewczych w Gminie Halinów” ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

15

„Modernizacja Domu Kultury w Halinowie - VI etap” w ramach
programu Infrastruktura domów kultury ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

269 000,00 zł

16

„Doposażenie świetlicy w budynku przy ul. Popiełuszki 53” w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

10 000,00 zł

17
18

19

„Modernizacja placu zabaw w ZSP w Brzezinach” w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
„Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej” w
ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2020”
„Festiwal Niepodległości w Okuniewie”, w ramach Programu
Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Niepodległa” 2020 wnioskodawca GCK
SUMA POZYSKANYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

170 760,00 zł

1 499 840,00 zł

10 000,00 zł
10 000,00 zł

65 000,00 zł
10 712 786,00 zł

Tabela 29. Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych w 2020 roku.
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia klasyczne o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Tryb
udzielenia
zamówienia
albo zawarcia
umowy
ramowej

Przetarg
nieograniczony
Zamówienia
Zamówienie z
wolnej ręki
Umowy
ramowe
Razem

ROBOTY BUDOWLANE
Liczba postępowań Wartość
zakończonych
zawartych umów
udzieleniem
bez podatku od
zamówienia albo
towarów i usług
zawarciem umowy (w złotych)
ramowej

4

DOSTAWY
Liczba
postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia
albo zawarciem
umowy
ramowej
969 548,57
2

6

842 228,10

10

1 811 776,67

Wartość
zawartych
umów bez
podatku od
towarów i
usług (w
złotych)
2 612 195,00

2 2 612 195,00

USŁUGI
Liczba postępowań
zakończonych
udzieleniem
zamówienia albo
zawarciem umowy
ramowej

Wartość zawartych
umów bez podatku
od towarów i usług
(w złotych)

9

8 163 519,06

1

316 601,05

10

8 480 120,11

Tabela 30. Zamówienia klasyczne o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej
od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
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Uzasadnienie
zastosowania trybu
Numer
negocjacji z
Kraj
ogłoszenia/numery
Przedmiot
ogłoszeniem
pochodzenia
Tryb
ogłoszeń o
zamówienia
** , negocjacji bez wybranego
udzielenia
udzieleniu
(wskazać kody
ogłoszenia, dialogu wykonawcy
Rodzaj
zamówienia
Lp.
zamówienia w
określone we
konkurencyjnego**
lub
zamówienia
albo zawarcia
Dzienniku
Wspólnym
lub zamówienia z wykonawców
umowy
Urzędowym Unii
Słowniku
wolnej ręki
(podać kod
ramowej
Europejskiej
Zamówień)
(wskazane w
dwuliterowy)
[nr]-[rok] *
ogłoszeniu o
5)
udzieleniu
zamówienia)
Zamówienie 315742-2020-PL
Dostawy
34144000-8
1
Przetarg
PL
nieograniczony
90513100-7,
90513200-8,
Zamówienie 2
143816-2020-PL
Usługi
90512000-9,
Przetarg
PL
90500000-2, nieograniczony
90533000-2
90513100-7,
90513200-8,
Zamówienie 3
527524-2020
Usługi
90512000-9,
Przetarg
PL
90500000-2, nieograniczony
90533000-2

4

484576-2020

Dostawy

44621200-1,
71000000-8,
45300000-0 ,
45331000-6,
45331110-0,
71320000-7,
09331100-9,
45310000-3,
45261215-4

Zamówienie Przetarg
nieograniczony

PL

Wartość zawartych
umów bez podatku
od towarów i usług
(w złotych) 1), 2)

Liczba
złożonych
ofert ***)

Zamówienie
Zamówienie
Liczba ofert
udzielone
udzielone
złożonych przez
wykonawcom
wykonawcy z
Liczba
wykonawców z
wspólnie
sektora małych
odrzuconych sektora małych
ubiegającym
i średnich
ofert
i średnich
się o
przedsiębiorstw
przedsiębiorstw
udzielenie
6)
6)
zamówienia
TAK/NIE
TAK/NIE

Liczba
podwykonawców,
którym wykonawca
zamierza powierzyć
wykonanie części
zamówienia 7)

1 490 000,00 zł
2

0

2

TAK

NIE

0

2 517 915,45 zł

3

0

3

TAK

NIE

0

3 578 351,71 zł

8

1

8

TAK

NIE

0

1 122 202,00 zł

13

0

13

TAK

NIE

0

Tabela 31. Zamówienia wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

128 | S t r o n a

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer
ogłoszenia/
numery
ogłoszeń o
udzieleniu
Przedmiot
zamówienia
zamówienia Tryb udzielenia
w Biuletynie
(wskazać
zamówienia
Zamówień
Rodzaj
kody
albo zawarcia
Publicznych
zamówienia określone we
umowy
albo
Wspólnym ramowej (jeżeli
Dzienniku
Słowniku
dotyczy)
Urzędowym
Zamówień)
Unii
Europejskiej
*
BZP/Dz.Urz.
UE **
[nr]-[rok]

Dz. Urz. UE:
16002-2020
BZP:
519595N-2020
BZP:
520665N-2020
BZP:
568409N-2020
BZP:
572189N-2020

BZP:
574842N-2020

BZP:
575939N-2020
BZP:
582504N-2020

Dostawy

Usługi

Usługi

Dostawy

Usługi

Roboty
budowlane

Roboty
budowlane
Usługi

34144000-8

45233141-9

90513100-7
45400000-1,
45310000-3,
45232460-4
60112000-6

45233120-6

45400000-1,
45310000-3,
45232460-4
90630000-2

Zamówienie Przetarg
nieograniczony
Zamówienie Przetarg
nieograniczony
Zamówienie Przetarg
nieograniczony
Zamówienie Przetarg
nieograniczony
Zamówienie Przetarg
nieograniczony

Zamówienie Przetarg
nieograniczony

Zamówienie Przetarg
nieograniczony
Zamówienie Przetarg
nieograniczony

Aspekty społeczne określone w opisie przedmiotu
zamówienia
Odwołanie
się
do
zatrudnienia
na
podstawie
umowy o
pracę, o
którym
mowa
w art. 29
ust.
3a ustawy
TAK/NIE

Odwołanie się
do aspektów
społecznych
związanych z
realizacją
zamówienia, w
tym
związanych z
zatrudnieniem,
o których
mowa w art.
29 ust. 4
ustawy
TAK/NIE

Odwołanie się
do
dostępności dla
Odwołanie
osób
się do
niepełnosprawn
oznakowania,
ych lub
o którym
projektowania
mowa w art.
z
30a ustawy,
przeznaczeniem
związanego z
dla wszystkich
aspektami
użytkowników, o
społecznymi
których mowa w
TAK/NIE
art. 29 ust. 5
ustawy
TAK/NIE

Aspekty społeczne
określone w kryteriach
oceny ofert

Wartość
zawartej
umowy
bez podatku
od
towarów i
usług (w
złotych) 1), 2)

Zamówienie
udzielone
jako
zamówienie
zastrzeżone,
o którym
mowa w
art. 22 ust.
2 ustawy
TAK/NIE

0,00 zł

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

2

Inne

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

5

Inne

NIE

649 163,41 zł

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

1

Inne

NIE

0,00 zł

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

0

Inne

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

1

Inne

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

6

Inne

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

1

Inne

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

1

Inne

NIE

324 000,00 zł

211 065,37 zł

132 784,00 zł

262 036,59 zł

415 907,12 zł

Postępowanie,
Odwołanie
Rodzaj
w którym
się do
Liczba
podmiotu, uwzględniono
oznakowani
Odwołanie złożonyc
któremu
aspekty
a, o którym
się do
h
ofert
udzielono
społeczne
mowa w
***
innych
zamówienia
zostało
art.
aspektów
15)
unieważnione
30a ustawy,
społecznych
TAK/NIE
związanego
TAK/NIE
z aspektami
społecznymi
TAK/NIE
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

BZP:
585690N-2020
BZP:
587431N-2020
BZP:
589410N-2020
BZP:
611991N-2020
BZP:
766537N-2020
BZP:
510195923N-2020
BZP:
510239866N-2020
BZP:
510239908N-2020
BZP:
510408132N-2021
BZP:
510408318N-2021
BZP:
510407674N-2021
BZP:
510410433N-2021

Roboty
budowlane

45310000-3

Roboty
budowlane

45233120-6

Usługi

77310000-6

Usługi

64110000-0

Usługi

60113400-7

Roboty
budowlane

45233141-9,
45233142-6

Roboty
budowlane

45233120-6

Roboty
budowlane

45233120-6

Roboty
budowlane

45316110-9

Roboty
budowlane

45233120-6

Usługi

60112000-6

Roboty
budowlane

45316110-9

Zamówienie Przetarg
nieograniczony
Zamówienie Przetarg
nieograniczony
Zamówienie Przetarg
nieograniczony
Zamówienie Przetarg
nieograniczony
Zamówienie Przetarg
nieograniczony
Zamówienie Zamówienie z
wolnej ręki
Zamówienie Zamówienie z
wolnej ręki
Zamówienie Zamówienie z
wolnej ręki
Zamówienie Zamówienie z
wolnej ręki
Zamówienie Zamówienie z
wolnej ręki
Zamówienie Zamówienie z
wolnej ręki
Zamówienie Zamówienie z
wolnej ręki

168 764,23 zł

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

47

Inne

NIE

405 963,75 zł

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

5

Inne

NIE

85 995,54 zł

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

7

Inne

NIE

147 146,80 zł

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

1

Inne

NIE

233 973,66 zł

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

1

Inne

NIE

242 600,00 zł

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

1

Inne

NIE

287 681,29 zł

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

1

Inne

NIE

57 300,75 zł

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

1

Inne

NIE

50 440,00 zł

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

1

Inne

NIE

177 868,75 zł

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

1

Inne

NIE

316 598,05 zł

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

1

Inne

NIE

26 337,31 zł

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

1

Inne

NIE

Tabela 32. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne.
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Oznaczenie sprawy

NAZWA I TRYB
ZAMÓWIENIA

Tryb przetargu

KOD

Rodzaj

DATA
otwarcia ofert

Ilość
ofert

Nr umowy

1

2

3

4

5

6

7

8

ZP.JRP.271.01.2020

„Poprawa gospodarki
ściekowej w Gminie
Halinów Dostawa
pojazdu
specjalistycznego
WUKO”

przetarg
nieograniczony

34144000-8

dostawa

ZP.271.1.2020

"Bieżące utrzymanie
dróg gminnych o
nawierzchni gruntowo żwirowej i tłuczniowej"

przetarg
nieograniczony

ZP.271.2.2020

"Odbiór, transport i
zagospodarowanie
odpadów komunalnych z
nieruchomości, na
przetarg
których zamieszkują
nieograniczony
mieszkańcy w granicach
administracyjnych gminy
Halinów".

ZP.271.3.2020

"Odbiór, transport i
Główny Kod
zagospodarowanie
CPV: 90513100-7
odpadów komunalnych z
Dodatkowe kody
nieruchomości, na
przetarg
CPV: 90513200których zamieszkują
nieograniczony
8, 90512000-9,
mieszkańcy w granicach
90500000-2,
administracyjnych gminy
90533000-2
Halinów”.

ZP.JRP.271.02.2020

„Poprawa gospodarki
ściekowej w Gminie
Halinów. Dostawa
pojazdu do
ciśnieniowego
czyszczenia sieci
kanalizacyjnej z
zastosowaniem odzysku
wody”

L.P.

1

2

3

4

5

przetarg
nieograniczony

45233141-9

90513100-7

34144000-8

usługi

usługi

usługi

dostawa

unieważniony

19.03.2020

13.03.2020

30.04.2020

20.08.2020r.

5,00

1,00

Nr ogłoszenia w DUEU

9

Dz.U./S
S914/01/2020160022020-PL

Nr ogłoszenie BZP
10

WYBRANY
WYKONAWCA
11

502080-N-2020 z
dnia 2020-01-14 r.

CENA
OFERTOWA
BRUTTO

CENA OFERTOWA
NETTO

Stawka
VAT %

VAT

12

13

14

15

unieważniony

94.2020 z
15.04.2020

„MAR-KOP Ewa
519595-N-2020 z Słodownik”, z siedzibą
dnia 2020-03-04 r.
w Cisiu, ul. Główna
49,05-074 Halinów,

398 520,00

324 000,00

23%

74 520,00

85.2020 z
31.03.2020

520665-N-2020 z
dnia 2020-03-05 r.

Zakład Usług
Sanitarnych
Komunalnych i Zieleni
Wacław Chyliński ul.
Łąkowa 26A, 05-300
Mińsk Mazowiecki

798 471,00

649 163,41

23%

149 307,59

3 097 036,00

2 517 915,45

23

579 120,55

1 832 700,00

1 490 000,00

3

125.2020 z
29.05.2020

Dz.U./S
S6025/03/20201438162020-PL

526721-N-2020 z
dnia 2020-03-25 r.

Zakład Usług
Sanitarnych
Komunalnych i Zieleni
Wacław Chyliński, z
siedzibą ul. Łąkowa
26A, 05-300 Mińsk
Mazowiecki

2

390.2020 z
20.11.2020

Dz.U./S
558807-N-2020 z
S12907/07/2020315742dnia 2020-07-07 r.
2020-PL

Dobrowolski Sp. z o.o.
67-400 Wschowa ul.
Obrońców Warszawy
26lok.A.

342 700,00
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6

7

8

9

10

ZP.271.4.2020

"Modernizacja i
przebudowa Domu
Kultury w Halinowie – VI
etap" w ramach
programu "Rozwój
infrastruktury
kultury/Infrastruktura
domów kultury"

ZP.271.5.2020

Przetarg nieograniczony
na zadanie: "Zakup
biletów miesięcznych na
komunikację regularną
dla 390 uczniów
przetarg
uczęszczających do szkół nieograniczony
prowadzonych przez
Gminę Halinów oraz 30
opiekunów uczniów do
lat 7."

Główny Kod
CPV: 45400000-1
przetarg
Dodatkowe kody
nieograniczony
CPV: 453100003, 45232460-4

60112000-6

ZP.271.6.2020

"Modernizacja ul.
Środkowej w
miejscowości Cisie gm.
Halinów"

przetarg
nieograniczony

ZP.271.7.2020

Modernizacja i
przebudowa Domu
Kultury w Halinowie –
VIetap"w ramach
programu "Rozwój
infrastruktury
kultury/Infrastruktura
domów kultury"

Główny Kod
CPV: 45400000-1
przetarg
Dodatkowe kody
nieograniczony
CPV: 453100003, 45232460-4

ZP.271.8.2020

Przetarg nieograniczony
na zadanie: "Zimowe
utrzymanie dróg
gminnych, chodników,
placów targowych i
parkingów w
przejezdności na terenie
gminy Halinów"

przetarg
nieograniczony

45233120-6

90630000-2

roboty
budowlane

usługi

roboty
budowlane

568409-N-2020 z
dnia 2020-07-30 r.

unieważniony

24.08.2020

31.08.2020

unieważniony

0,00

272.2020 z
dnia
31.08.2020

STALKO Przybysz i
Wspólnicy sp.j. z
572189-N-2020 z
siedzibą w Zielonce
dnia 2020-08-07 r.
przy ul. Poniatowskiego
65, 05-220 Zielonka

259 610,40

211 065,37

23

48 545,03

6

322.2020 z
dnia
21.09.202

Konsorcjum firm:1.
Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów
sp. z o.o., ul. Kolejowa
574842-N-2020 z
28, 05-300 Mińsk
dnia 2020-08-14 r. Mazowiecki –Lider;2.
Altor sp. z o.o., ul.
Kolejowa 28, 05-300
Mińsk Mazowiecki Partner

163 324,32

132 784,00

23

30 540,32

575939-N-2020 z
dnia 19.08.2020 r.

„Usługi RemontowoBudowlane ANKO
Andrzej Wieczorek” 05304 Pustelnik, ul.
Spacerowa 5

322 305,00

262 036,59

23

60 268,41

582504-N-2020 z
dnia 08.09.2020 r.

„ELWIX” Witold Soćko,
ul. Trakt Brzeski 110,
05-070 Sulejówek

511 565,76

415 907,12

23

95 658,64

1

roboty
budowlane

03.09.2020

1

306.2020 z
dnia
15.09.2020

usługi

16.09.2020

1

364.2020 z
dnia
22.10.2020
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11

12

13

14

15

16

ZP.271.9.2020

ZP.271.10.2020

Bieżące utrzymanie dróg
gminnych o nawierzchni
gruntowo – żwirowej i
tłuczniowej

„Budowa oświetlenia na
terenie Gminy Halinów
w 2020r

Zam. z wolnej
ręki

przetarg
nieograniczony

Główny Kod
CPV: 452331419Dodatkowe
kody CPV:
45233142-6

45310000-3

roboty
budowlane

roboty
budowlane

ZP.271.11.2020

Wykonanie podbudowy
z mieszanki kruszyw na
drogach gminnych na
obszarze gminy Halinów

ZP.271.12.2020

Modernizacja dróg
gminnych na terenie
Gminy Halinów

Zam. z wolnej
ręki

45233120-6

roboty
budowlane

ZP.271.13.2020

"Zagospodarowanie
terenu działki nr 24/2 w
m. Michałów w ramach
projektu Mazowieckiego
przetarg
Instrumentu Wsparcia
nieograniczony
Ochrony Powietrza
MAZOWSZE 2020 pn.:
„Zieloną Gminę mamy,
zdrowo oddychamy"

77310000-6

usługi

ZP.271.14.2020

EKO HALINÓW –
Ograniczenie ,,niskiej
emisji”, wymiana
urządzeń grzewczych w
Gminie Halinów.

przetarg
nieograniczony

45233120-6

44621200-1
kotły grzewcze
przetarg
71000000-8
nieograniczony
usługi
architektoniczne,
budowlane,

roboty
budowlane

02.10.2020

298 398,00

242 600,00

ELVOT Bogdan Uziębło
Energetyka i
Oświetlenie, ul.
Szklarniowa 5D, 05-077
Warszawa

45 400,00

36 910,57

58 280,00

47 382,11

23

10 897,89

45 000,00

36 585,37

23

8 414,63

58 900,00

47 886,18

23

11 013,82

499 335,41

405 963,75

23

93 371,66

część
1: 13

375.2020 z
dnia
4.11.2020

część
2: 11

380.2020 z
dnia
10.11.2020

część
3: 12

381.2020 z
dnia
10.11.2020

część
4: 11

376.2020 z
dnia
4.11.2020

5

391.2020 z
dnia
20.11.2020

1

370.2020 z
dnia
28.10.2020

510239866-N2020 z dnia
27.11.2020 r.

Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów
sp. z o.o., ul. Kolejowa
28, 05-300 Mińsk
Mazowiecki

353 847,99

287 681,29

23

66 166,70

7

360.2020 z
dnia
20.10.2020

589410-N-2020 z
dnia 24.09.2020 r.

AMAT Matyszek Albert
Stanin 104 21-422
Stanin

105 774,51

85 995,54

23

19 778,97

Zakład UsługowoHandlowy „ELPROBUD”
s.c. Artur i Dariusz
Adaśko Tończa 121A
07-100 Węgrów
585690-N-2020 z
dnia 18.09.2020 r. KAR-GOS Robert Gos
Konserwacja
oświetlenia Usługi
Elektroenergetyczne
05-070 Sulejówek ul.
11 Listopada 131
ELVOT Bogdan Uziębło
Energetyka i
Oświetlenie, ul.
Szklarniowa 5D, 05-077
Warszawa
„MAR-KOP Ewa
587431-N-2020 z
Słodownik „z siedzibą
dnia 21.09.2020 r.
05-074 Halinów Cisie
ul. Główna 49

12.10.2020

13.10.2020

„MAR-KOP Ewa
Słodownik”, z siedzibą
w Cisiu ul. Główna
49,05-074 Halinów,

1

część
unieważniony
1: 4
dostawa

ogłoszenie o
zamówieniu:
510195923-N2020 z dnia
08.10.2020 r.

327.2020 z
dnia
29.09.2020

17.11.2020
część
2: 4

29.2021 z
dnia
22.01.2021

23

55 798,00

8 489,43

0,00
Dz.U./S
S20014/10/20204845762020-PL

unieważniony
FLEXIPOWER GROUP
Sp. z o.o. Sp. k.
Kudrowice 12, 95-200
Pabianice

499 596,00

406 175,61

23

93 420,39
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inżynieryjne i
kontrolne
45300000-0
roboty
instalacyjne
gazowe
45331000-6
Instalowanie
urządzeń
grzewczych,
wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45331110-0
Instalowanie
kotłów,
71320000-7
usługi
inżynierskie w
zakresie
projektowania
09331100-9
kolektory
słoneczne do
produkcji ciepła
45310000-3
roboty instalacji
elektrycznych
45261215-4
pokrywanie
dachów
panelami ogniw
słonecznych

17

18

ZP.271.15.2020

Modernizacja ul.
Środkowej w
miejscowości Cisie gm.
Halinów

ZP.271.16.2020

90513100-7
Usługi wywozu
odpadów
pochodzących z
gospodarstw
domowych
90513200-8
Odbiór, transport i
Usługi wywozu
zagospodarowanie
stałych odpadów
odpadów komunalnych z
miejskich
nieruchomości, na
przetarg
90512000-9
których zamieszkują
nieograniczony
Usługi
mieszkańcy w granicach
transportu
administracyjnych gminy
odpadów
Halinów
90500000-2
Usługi związane
z odpadami
90533000-2
Usługi
gospodarki
odpadami.

Zam. z wolnej
ręki

45233120-6

część
3: 5

30.2021 z
dnia
22.01.2021

roboty
budowlane

371.2020 z
dnia
28.10.2020

usługi

437.2020 z
dnia
30.12.2020

07.12.2020

8

510239908-N2020 z dnia
27.11.2020 r.

Dz.U./S
S21504/11/20205275242020-PL

FLEXIPOWER GROUP
Sp. z o.o. Sp. k.
Kudrowice 12, 95-200
Pabianice

880 712,46

716 026,39

23

164 686,07

Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów
sp. z o.o., ul. Kolejowa
28, 05-300 Mińsk
Mazowiecki

70 479,92

57 300,75

23

13 179,17

4 401 372,60

3 578 351,71

23

823 020,89

P.P.H.U. LEKARO
Jolanta Zagórska z
siedzibą Wola Ducka
70A 05-408 Glinianka
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19

20

21

22

23

24

ZP.271.17.2020

"Świadczenie usług
pocztowych w obrocie
krajowym i
zagranicznym na rzecz
Gminy Halinów w
przetarg
zakresie przyjmowania,
nieograniczony
przemieszczania i
doręczania przesyłek
pocztowych, paczek oraz
ich ewentualnych
zwrotów."

ZP.271.18.2020

Przetarg nieograniczony
na zadanie: "Dowożenie
niepełnosprawnych
uczniów z terenu gminy
Halinów".

przetarg
nieograniczony

ZP.271.19.2020

„Budowa oświetlenia na
terenie Gminy Halinów”

Zam. z wolnej
ręki

ZP.271.20.2020

ZP.271.21.2020

ZP.271.12.2020

„Wykonanie podbudowy
z mieszanki kruszyw na
drogach gminnych na
obszarze gminy
Halinów”
Zakup biletów
miesięcznych na
komunikację regularną
dla 390 uczniów
uczęszczających do szkół
prowadzonych przez
Gminę Halinów oraz 30
opiekunów uczniów do
lat 7.”
„Budowa oświetlenia na
terenie Gminy Halinów”

Zam. z wolnej
ręki

Zam. z wolnej
ręki

Zam. z wolnej
ręki

64110000-0

usługi

60113400-7

usługi

45316110-9

roboty
budowlane

45233120-6

roboty
budowlane

60112000-6

45316110-9

usługi

roboty
budowlane

02.12.2020

22.12.2020

30.12.2020

1

423.2020 z
dnia
22.12.2020

Poczta Polska S.A. ul.
611991-N-2020 z
Rodziny Hiszpańskich 8,
dnia 19.11.2020 r.
00-940 Warszawa

147 146,80

147 146,80

0

0,00

287 787,60

233 973,66

23

53 813,94

1

432.2020 z
dnia
30.12.2020

766537-N-2020 z
dnia 14.12.2020 r.

„Usługi Przewozowe
Piotr Pieńkowski” z
siedzibą w Mińsku
Mazowieckim, 05-300
Mińsk Mazowiecki, ul.
Topolowa 37/12

1

421.2020 z
dnia
15.12.2020

510408132-N2021 z dnia
25.01.2021 r.

Zakład UsługowoHandlowy „ELPROBUD”
s.c. Artur i Dariusz
Adaśko Tończa 121A
07-100 Węgrów

62 041,20

50 440,00

23

11 601,20

1

438.2020 z
dnia
30.12.2020

510408318-N2021 z dnia
26.01.2021 r.

„MAR-KOP Ewa
Słodownik „z siedzibą
05-074 Halinów Cisie
ul. Główna 49

218 778,56

177 868,75

23

40 909,81

1

443.2020 z
dnia
31.12.2020

510407674-N2021 z dnia
25.01.2021 r.

STALKO Przybysz i
Wspólnicy sp.j. z
siedzibą w Zielonce
przy ul. Poniatowskiego
65, 05-220 Zielonka

389 415,60

316 598,05

23

72 817,55

1

453.2020 z
dnia
31.12.2020

510410433-N2021 z dnia
29.01.2021 r.

ELVOT Bogdan Uziębło
Energetyka i
Oświetlenie, ul.
Szklarniowa 5D, 05-077
Warszawa

32 394,89

26 337,31

23

6 057,58

15 838 194,02 zł

12 904 095,78 zł

ilość
postępowań

Rodzaj

Typ zamówienia

6

roboty budowlane

z wolnej ręki

1 035 940,56 zł

842 228,10 zł

4

roboty budowlane

przetarg
nieograniczony

1 192 544,73 zł

969 548,57 zł

1

usługi

z wolnej ręki

389 415,60 zł

316 598,05 zł

9

usługi

10 007 284,67 zł

8 163 519,06 zł

2

dostawy

3 213 008,46 zł

2 612 202,00 zł

przetarg
nieograniczony
przetarg
nieograniczony

brutto

2 934 098,24 zł

netto

Tabela 33. Rejestr zamówień publicznych w 2020 roku.
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE
I.DANE OGÓLNE, WYMIAR PODATKU NA 2020 ROK
Referat ze względu na zakres spraw jakimi się zajmuje, jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez
interesantów. Znaczna część dnia każdego pracownika wypełniona jest bezpośrednią obsługą
podatników. Pracownicy referatu w roku 2020 prowadzili pełen zakres postępowań podatkowych.
W 2020 r. do referatu wpłynęło – 3 916 pism, informacji podatkowych, wniosków, zapytań.
Natomiast wysłano łącznie ok. 18 200 pism, decyzji, upomnień, wezwań, postanowień, decyzji
zmieniających wymiar podatku w ciągu roku.
W styczniu i lutym 2020 r., w czasie wymiaru podatku na 2020 wydano 12 467 decyzji ustalających
zobowiązanie podatkowe na 2020 rok.
WYMIAR PODATKU NA 2020 ROK - KORESPONDENCJA WYCHODZĄCA
liczba wysłanych kopert
miejscowe
Poczta
łącznie ilość kopert:

szt. kopert
7 718
4 749
12 467

Tabela 34. Wymiar podatku na 2020 rok - korespondencja wychodząca.
Koszty całkowity wydrukowania i rozesłania decyzji wymiarowych na 2020 wyniósł ok. 75 000 zł.
W 2020 roku przeanalizowano i zaksięgowano 230 deklaracji, w tym na podatek od nieruchomości,
rolny, leśny od osób prawnych oraz w transporcie. Wydano również 20 decyzji określających
podatnikom zobowiązanie podatkowe na 2020 rok.
W takcie roku kierowano do podatników wezwania, postanowienia oraz decyzji zmieniających
wymiar podatku na 2020 rok. Ich podstawą były przede wszystkim:
−

informacje przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowiecki o zmianach
w ewidencji gruntów i budynków – 1 135 zmiany.

−

informacje o odbiorze budynków przekazywane przez nadzór budowlany – 120 szt.

W omawianym roku wydano podatnikom 100 zaświadczeń w sprawach podatkowych. Dotyczą one
zalegania bądź nie w spłacie zobowiązań oraz wielkości posiadanego gospodarstwa. Zaświadczenia
takie pobierane są w celu uzyskania stypendium, zasiłku, wczasów pod gruszą. Pobierane są też do
celów ubezpieczeniowych – dla KRUS-u.

II. KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA
W analizowanym roku zarejestrowano 21 514 księgowań wpłat podatkowych (w tym: 20 047 od
osób fizycznych, 745 od osób prawnych, 187 w transporcie oraz 535 w czynszu).
W 2020 roku wpłaty u Sołtysów wyniosły 421.447,56 zł. Z tego tytułu w referacie naliczono łącznie
37 927,00 zł (brutto) tytułem prowizji dla inkasentów.
Referat zajmuje się również rozliczeniem i ewidencjonowaniem wpływów z tytułu opłaty targowej
pobranych przez inkasentów. Inkasenci opłaty targowej w 2020 roku pobrali 23 zeszyty druków K-103.
W 2020 roku rozliczone przez pracownika referatu wpływy z tytułu poboru opłaty targowej, pobrane
przez inkasentów, wynosiły 45 484,00 zł. Inkasentom opłaty targowej wypłacono 9 846,80 zł prowizji.
Ponadto w referacie wydano 55 decyzji dot. nadpłat w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
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III. WINDYKACJA I ULGI
Monitorując terminowość wpłat od podatników wysłano łącznie 3 954 upomnień w tym:
3 791 upomnień płatniczych dotyczących podatków lokalnych od osób fizycznych, 55 upomnień dot.
podatku od nieruchomości dla osób prawnych, 55 upomnień w podatku od środków transportowych,
41 wezwań do zapłaty z czynszu oraz 12 wezwań do zapłaty z tytułu opłaty planistycznej. Wysłano
2 635 powiadomień SMS dot. informacji przypominających o terminie płatności rat podatkowych oraz
o zaległościach podatkowych.
Do organu egzekucyjnego, jakim jest Naczelnik Urzędu Skarbowego, skierowano 558 tytułów
wykonawczych dot. osób fizycznych oraz 25 tytułów wykonawczych dot. jednostek prawnych
i transportu oraz 11 tytułów wykonawczych dot. opłaty planistycznej. W związku z prowadzonymi
postępowaniami wysłano do organów egzekucyjnych - 248 pism (w tym: 224 - os. fizyczne;
24 - os. prawne i transport). Na zaległości w czynszu skierowano 10 pozwów do Sądu Rejonowego
w Mińsku Mazowieckim, a 11 osób wpisano do Krajowego Rejestru Długów.
W związku z upływem ustawowego terminu przygotowano wnioski o odpis zaległości
w 35 sprawach w związku z przedawnieniem.

IV. SPRAWOZDAWCZOŚĆ
w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych sporządzane są i uzgadniane z Referatem Finansowo
Budżetowym sprawozdania, w szczególności:
-

comiesięczne sprawozdanie RB-27;
sprawozdania kwartalne z realizacji dochodów;
sprawozdania roczne budżetowe;
statystyczne - w tym: z zaległości przedsiębiorców w spłacie zobowiązań publicznoprawnych;
coroczne badania ankietowe na temat podatków i opłat lokalnych;
sprawozdania miesięczne i roczne z pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie;
sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej;
rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (półroczne i roczne);
kwartalne i roczne zestawienie kwot udziałów dla Izb Rolniczych.

V. GOSPODARKA ODPADAMI
Referat Podatków i Opłat Lokalnych ma w swoim zakresie zadania polegające na rozliczaniu,
księgowaniu, windykacji i sprawozdawczości finansowej w zakresie opłaty za odbiór odpadów
komunalnych.
Znaczna część pracy to bieżąca obsługa interesantów (m.in. wydawanie harmonogramów,
wydawanie blankietów wpłat, jak również obsługa telefoniczna – przyjmowanie reklamacji oraz
zgłoszeń dot. zapotrzebowania wywozu odpadów zielonych).
W omawianym roku 2020 zaksięgowano 43 620 wpłaty z tego tytułu. Skierowano do mieszkańców
972 upomnień, wystawiono 26 tytułów wykonawczych. Wydano 29 decyzji dot. umorzenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokonano 13 zwrotów z tytułu nadpłat. Dodatkowo
przygotowywano zestawienia i sprawozdania budżetowe z zakresu opłaty.
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VI. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
W ramach referatu są rozpatrywane wnioski o zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego. Ogółem w 2020 roku przeprowadzono 70 postępowania w tym zakresie.
W tym szczegółowo:
1. Za okres od 01 lutego do 2 marca 2020r.
- liczba wniosków 38 szt.
- liczba poprawnych wniosków i decyzji o zwrocie - 38 szt.
- Łączna kwota 18 202,42 zł
2. Za okres od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2020r.
- liczba wniosków 32 szt.
- liczba poprawnych wniosków i decyzji o zwrocie - 32 szt.
- Łączna kwota 13 896,22 zł
Przygotowano okresowe oraz roczne sprawozdanie rzeczowo - finansowe oraz okresowe
i roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

VII. INNE ZOBOWIĄZANIA
Inne zobowiązania ewidencjonowane i rozliczane w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych:
1) opłaty za zajecie pasa drogowego - Do referatu w 2020 roku wpłynęło do zaksięgowania
2 017 decyzji w tym zakresie. 302 wydanych w trakcie roku oraz 1 715 decyzji wieloletnich;
2) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - przekazano do przypisania i zaksięgowania
116 dokumentów oraz przekazano do przypisania i zaksięgowania 6 dokumentów dot. kar za
nieterminową wpłatę koncesji alkoholowej;
3) czynsze – 535 księgowań wpłat;
4) opłata skarbowa – 948 księgowania wpłat, jednocześni wydano 4 decyzje orzekające o zwrocie
nienależnie wpłaconej opłaty;
5) dzierżawa obwodów łowieckich – rozliczono 3 koła łowieckie - wpływy 1 001,27 zł;
6) opłaty za dzierżawę i wieczyste użytkowanie – z tego tytułu zaksięgowano wpływy na łączna kwotę
20 656,80 zł;
7) opłata planistyczna - z tego tytułu zaksięgowano 19 decyzji na łączną kwotę 276 067,42 zł.

VIII. UCHWAŁY
W referacie przygotowywane są projekty uchwał w sprawie stawek podatkowych na kolejny rok
oraz materiały i zestawienia na komisje rady w tym zakresie. W 2020 roku przygotowano projekty
3 uchwał podatkowych. Były to następujące uchwały:
- w sprawie stawek podatku od nieruchomości;
- w sprawie stawek w podatku od środków transportowych;
- w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
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GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
I. INFORMACJE OGÓLNE
L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE SPRAW

1
Podziały nieruchomości

2
Sprawy dotyczące nazewnictwa ulic
3

4
5
6

7

8
9

10

Opracowanie nowej numeracji
porządkowej w związku z nadaniem nazw
ulicom
Numeracja porządkowa nieruchomości
Rozgraniczanie nieruchomości
Nabycie na rzecz Gminy nieruchomości w
drodze cywilno – prawnej
Postępowanie dotyczące nabycia
nieruchomości w drodze:
a) decyzji Wojewody
b) decyzji zatwierdzających podział
nieruchomości,
Dzierżawa nieruchomości, użyczenia
Wnioski o założenie ksiąg wieczystych
skierowane do Sądu Rejonowego w Mińsku
Mazowieckim
Umowy – zlecenia z podmiotami
zewnętrznymi

11
Sprawy dotyczące roszczeń
odszkodowawczych za grunty
12
13

Korespondencja z zakresu gospodarki
gruntami i geodezji
Postępowania dotyczące ustanowienia
służebności

14

Ustalenie warunków zabudowy

ILOŚĆ SPRAW/PISM
115 spraw w tym wydano:
− 46 decyzji,
− 81 postanowień,
− 5 opinii,
− 32 pisma
9 spraw,
przygotowano 6 projektów uchwał dotyczących
nadania nazw ulicom
opracowano nową numerację dla 8 ulic
290 spraw
0 spraw w tym: 0 decyzji
20 postępowań,
nabyto: - odpłatnie 7 działek za kwotę 449 173 zł
- nieodpłatnie 6 działek
a) 11 postępowań:
− uzyskano 4 decyzje na 11 nieruchomości,
b) 19 decyzji na 26 nieruchomości,
5 postępowań
24 wnioski dotyczące 45 działek o łącznej
powierzchni 4,6513 ha.
4 umowy na wykonanie prac geodezyjnych
15 postępowań, w tym podpisano 11 protokołów
ustalających odszkodowanie na 14 działek oraz
uzyskano 2 decyzje ustalające odszkodowanie na
2 działki.
250 spraw
1 postępowanie dotyczące 1 nieruchomości
60 wniosków:
po przeprowadzeniu postępowania, uzyskaniu
uzgodnień wydano 35 decyzji ustalających
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz 3 decyzje ustalające lokalizację inwestycji
celu publicznego
łącznie wydano 38 decyzji
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15

843 wnioski w tym wydano: 1320 wypisów i 732
wyrysy z mpzp.
Wpływy do budżetu z opłat za wydane wypisy i
wyrysy z mpzp. – 47 880 zł

Wyrysy i wypisy z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
16
17

18

19

Inne sprawy dot. planowania
przestrzennego
Zaświadczenia wydane zgodnie z ustawą
prawo budowlane i o przeznaczeniu działek
z archiwalnych planów zagospodarowania
przestrzennego
Przygotowanie kserokopii dokumentacji
dotyczących pozwoleń na budowę bądź
zgłoszeń dla PINB
Akty notarialne przekazane na podstawie
art. 37 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

20

21

653 wnioski
20 wniosków; wydano 16 zaświadczeń,
2 postanowienia, 2 wnioski pozostawiono bez
rozpatrzenia.

12 wniosków
426 aktów notarialnych, które zostały
przeanalizowane pod kątem postawy do
naliczenia opłaty planistycznej

Sprawy dotyczące zmiany wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem
nowych planów miejscowych

26 spraw.
Po przeprowadzeniu analizy przeznaczenia
nieruchomości wydano 1 decyzję umarzającą
postępowanie i 25 decyzji ustalających opłatę na
łączną kwotę 286 698, 12 zł

Analiza i ocena ruchu budowlanego
(decyzje Starosty Mińskiego i innych
organów)

270 decyzji Starosty Mińskiego oraz 1 decyzja
Wojewody Mazowieckiego

22

Procedury planistyczne dotyczące
sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

1. Kontynuowano i zakończono 4 procedury
planistyczne dotyczące sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego:
1. dla miejscowości Kazimierów dz. nr 212/9
2. dla miejscowości Konik Stary dz. nr. 120 i
86/1
3. dla miejscowości Nowy Konik działki nr
178 i 205
4. dla części miejscowości Żwirówka
w tym:
− sporządzono 57 pism
− wyłożono do publicznego wglądu 3 plany
miejscowe (5 wyłożeń) oraz
zorganizowano
5 dyskusji publicznych
Kontynuowano procedury planistyczne dotyczące
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego: miejscowości Hipolitów cz. A,
Hipolitów cz. D, Desno, Mrowiska, Nowy Konik
(działki nr 179…) oraz rozpoczęto procedurę
planistyczną dotyczącą opracowania mpzp dla
miejscowości Hipolitów-cz. F oraz miejscowości
Wielgolas Brzeziński (rejon ulic Księcia Janusza i
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23
Procedura planistyczna dotycząca
sporządzania zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Halinów

24
Uchwały dotyczące miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
25

Wnioski o sporządzenie lub zmianę
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Bitwy Warszawskiej 1920 r.)
w tym:
− wyłożono do publicznego wglądu 2
projekty miejscowych planów oraz
zorganizowano 2 dyskusje publiczne
− sporządzono 112 pism
− uzyskano 6 decyzji/zgód na zmianę
przeznaczenia gruntów leśnych na cele
nieleśne i 3 decyzje/zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze
Kontynuowano i zakończono procedurę
planistyczną dotyczącą zmiany Studium, w tym:
− sporządzono 34 pisma
− wyłożono do publicznego wglądu projekt
studium i zorganizowano dyskusję
publiczną
Rozpoczęto procedurę planistyczną dotyczącą
sporządzenia zmiany nr 2 Studium, w tym
przygotowano 62 pisma
Przekazano Radzie Miejskiej w Halinowie:
7 uchwał,
w tym: 2 projekty w sprawie sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i 5 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p.
przyjęto do rejestru o sporządzenie lub zmianę
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego: 29 wniosków

Tabela 35. Wykaz spraw w Referacie Geodezji i Planowania Przestrzennego w 2020 roku.

W kancelarii BIP zarejestrowano 3544 pisma, które zostały skierowane do Referatu Geodezji
i Planowania Przestrzennego.

II. ŁAD PRZESTRZENNY
Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym do zadań własnych gminy należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na
terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów
zamkniętych. Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz
określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.
Gmina Halinów obejmuje obszar 6 309 ha, w tym ok. 98% obszaru gminy posiada obowiązujące
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wynikające z 69 uchwał dotyczących:
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1) uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 54 uchwały;
2) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 4 uchwały;
3) sprostowania błędu – 11 uchwał.

III. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych określony został zarządzeniem Burmistrza
Halinowa Nr 18.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego
zasobu nieruchomości na lata 2017-2019.
Plan wykorzystania zasobu zawiera m.in.:
➢ zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości Gminy Halinów oddanych
w użytkowanie wieczyste;
➢ prognozę dotyczącą udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do
zasobu,
➢ prognozę poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz
nabywaniem nieruchomości do zasobu,
➢ prognozę wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy
Halinów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu
nieruchomości Gminy Halinów,
➢ prognozę dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy
Halinów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu
nieruchomości Gminy Halinów;
➢ program zagospodarowania nieruchomości zasobu.
➢ Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest zgodnie z uchwałą
➢ Nr X.75.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż
trzy lata, zmienionej uchwałą Nr XXVI.219.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września
2012r. Regulacje związane z wysokością opłat z tytułu dzierżawy oraz najmu gruntów
znajdujących się w zasobie określone zostały w zarządzeniu Nr 203.2014 Burmistrza Halinowa
z dnia 17 października 2014r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę
i najem gruntów stanowiących własność Gminy Halinów lub będących we władaniu Gminy
Halinów.
Gmina Halinów obejmuje obszar 6 309 ha, w tym mienie gminne stanowi powierzchnię
2 610 509 m2. W skład mienia komunalnego wchodzi:
1) 251 565 m2 gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele
rolne i leśne,
2) 226 906 m2 gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługi i handel;
3) 1 201 788 m2 - ulice i drogi;
4) 652 606 m2 - ogrody działkowe;
5) 27 768 m2 – grunty przeznaczone pod cmentarze komunalne;
6) 21 050 m2 - grunty w użytkowaniu wieczystym;
7) 3 164 m2 - place targowe;
8) 60 983 m2 – szkoły;
9) 37 912 m2 – boiska;
10) 60 626 m2 - grunty, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej;
11) 20 787 m2- grunty, na których znajdują się inne budynki komunalne;
12) 17 013 m2 - grunty niezabudowane przeznaczone pod cele publiczne;
13) 15 690 m2 – oczyszczalnia;
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14) 2 855 m2 - wodociągi, rowy, kolektory, studnie;
15) 9 616 m2 – parki;
16) 180 m2 – słupy.
Stan gminnego zasobu nieruchomości w 2020 r. wynosił 2 610 509 m2 i w stosunku do
2019 r. wzrósł o 67 434 m2,
Zmiany w gminnym zasobie nieruchomości wynikają z:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

nieodpłatnego nabycia nieruchomości o pow. 0,4681 ha w drodze cywilno-prawnej,
odpłatnego nabycia nieruchomości o pow. 0,6144 ha w drodze cywilno-prawnej,
nabycia nieruchomości wydzielanych w wyniku podziału nieruchomości pow. 0,5040 ha,
nabycia nieruchomości w drodze decyzji Wojewody Mazowieckiego pow. 3,3700 ha,
nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia – pow. 1,8717 ha,
zbycia udziału w nieruchomości o pow. 0,0849 ha,
zmian w ewidencji gruntów wynikających z wprowadzenia powierzchni z dokładnością do
metra – powierzchnia uległa zwiększeniu o 0,0001 ha.
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EDUKACJA I POLITYKA SPOŁECZNA
I. INFORMACJE OGÓLNE
Zapewnienie wszechstronnego dostępu do nauki i efektywnego kształcenia to podstawowe
zadanie, które realizuje samorząd i kadra nauczycielska gminy. „Człowiek to najlepsza inwestycja”,
zapewnienie atrakcyjnych i skutecznych warunków rozwoju intelektualnego, emocjonalnego
i fizycznego młodego pokolenia jest misją gminnej oświaty.
Nakłady na edukację i wychowanie wskazują na właściwe zarządzanie i racjonalną ilość placówek
oświatowych w gminie Halinów. Władze samorządowe przeznaczyły liczne środki finansowe na
budowę i wyposażenie nowoczesnych placówek dydaktycznych. Powstały nowe szkoły, przedszkola,
żłobek, place zabaw. Wszystkie szkoły posiadają biblioteki, sale gimnastyczne z zapleczem, pracownie
specjalistyczne. Wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy, internet, sprzęt audiowizualny,
rzutniki multimedialne i tablice interaktywne. Przy szkołach zlokalizowane są boiska i place zabaw.
Uczniowie mają zapewniony dowóz do szkół oraz opiekę medyczną w ramach usług świadczonych
przez NFZ.

II. OŚWIATA
1. Realizacja obowiązku nauki
Prowadzona była kontrola realizacji obowiązku nauki przez młodzież (łącznie 582 uczniów),
sporządzanie zbiorczych sprawozdań SIO.
2. Stypendia Burmistrza dla uczniów
Jednorazowe stypendium Burmistrza za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w roku szkolnym
2019/2020 otrzymało 16 uczniów ze szkół podstawowych.
Wysokość stypendium dla ucznia szkoły podstawowej wyniosła 500 zł.
Łączna kwota przyznanych stypendiów 8 000 zł.
3. Programy rządowe:
Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Kwota otrzymanej dotacji

Kwota wykorzystanej dotacji

187 792,00 zł

Kwota środków zwróconych do
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego

186 869,97 zł

922,03 zł

Tabela 36. Dotacja z Programu Rządowego - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe.
4. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli
Nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji otrzymało 19 nauczycieli:
•
•
•
•
•

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie – 7;
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie – 5;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach – 2;
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cisiu – 4;
Szkoła Podstawowa w Chobocie – 1.
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5. Organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w celu realizacji
obowiązku nauki.
Ogłoszono przetarg i przeprowadzono postępowanie przetargowe na dowożenie uczniów
niepełnosprawnych do szkół i ośrodków m.in. w Warszawie, Ignacowie i Sulejówku oraz konkurs
na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do Szkoły Specjalnej i Ośrodka Rewalidacji
prowadzonych przez Fundację „Otwartych Serc” w Sulejówku.
W roku 2020 łącznie transportem zorganizowanym oraz poprzez rodziców do szkół i ośrodków
dowożonych było 44 uczniów niepełnosprawnych w tym:
• 18 do szkół i placówek specjalnych w Warszawie, Ignacowie, Sulejówku i Wołominie przez
przewoźnika wybranego z wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
• 19 przez rodziców;
• 7 do Sulejówka przez Fundację „Otwartych Serc” z Sulejówka.
Łączna kwota przeznaczona na dowóz uczniów niepełnosprawnych w 2020 r. wyniosła
174 900,79 zł.
6. Przewóz uczniów uczęszczających do szkół z terenu gminy Halinów, realizowany w oparciu
o komunikację regularną – na podstawie biletów miesięcznych.
Łączna kwota przeznaczona na zakup biletów w 2020 r. wyniosła: 417 926,78 zł.
7. Organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020.
a) zatwierdzono złożone przez dyrektorów organizacje roku szkolnego 2019/2020
poszczególnych placówek: Szkoły Podstawowej i Ośrodku Przedszkolnego w Chobocie, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cisiu, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie;
b) pracownicy REPS-u weryfikują pod względem merytorycznym informacje o faktycznej liczbie
uczniów uczęszczających do 5 placówek niepublicznych oraz zwroty dla 13 gmin, na terenie
których znajdują się przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy
Halinów.
c) do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Halinów i wg stanu na 30.09.2020 r.
uczęszczało 2 373 uczniów i dzieci w tym:
•
•

do szkół podstawowych łącznie z kl. „O” uczęszczało 2 062 uczniów,
do przedszkoli 311 dzieci.

8. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
W 2020 roku rozpatrzono 1 wniosek i wydano 1 decyzję o przyznaniu pracodawcom
dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy
Halinów. Łączna kwota dofinansowania 1 837,27 zł.
9. Awans zawodowy nauczycieli.
W 2020 roku przeprowadzono 3 postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela
mianowanego.
10. REPS obsługuje System informacji oświatowej:
−

weryfikacja i scalanie danych, rejestracja jednostek, zmiany i wydawanie upoważnień.

11. Zorganizowano cykliczne spotkania z dyrektorami dotyczących spraw bieżących.
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12. Referat Edukacji i Polityki Społecznej obsługuje kilka systemów informatycznych dedykowanych
oświacie:
−

iDotacje – system do dotacji dla przedszkoli niepublicznych, który pozwala weryfikować
dzieci tam uczęszczające;

−

VNabór- program do elektronicznej rekrutacji przedszkolaków;

−

SigmaVulcan w zakresie Arkusz- program pozwalający na weryfikację, kontrolę
i zatwierdzanie oraz weryfikację planów finansowych w zakresie wynagrodzeń
pracowników szkół;

−

Dotacje podręcznikowe – program pozwalające przesyłać, weryfikować i korygować
wnioski o dotacje podręcznikową złożone przez dyrektorów;

−

Finanse – REPS jest administratorem programu z ramienia Gminy. Jest to księgowy
program online.

13. Przedszkola niepubliczne
Lp.

Nazwa

Adres

1

Przedszkole Prywatne „Iskierka”

Cisie ul. Głowna 114

2

Przedszkole Niepubliczne „Wyliczanka”

Stary Konik 36

3

Niepubliczne Przedszkole „Magiczny
Królewiec

Długa Kościelna
ul. Kochanowskiego 54

Tabela 37. Przedszkola niepubliczne.
15. Punkty przedszkolne niepubliczne
Lp.

Nazwa

Adres

1

Punkt przedszkolny „Słoneczko”

Wielgolas Brzeziński,
ul. Bluszczowa 18

2

Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska

Hipolitów, Warszawska 10

3

Punkt Przedszkolny „Wesoły Maluch”

Halinów, Paderewskiego 2

Tabela 38. Punkty przedszkolne niepubliczne.
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III. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 obowiązywał Roczny Program
Współpracy Gminy Halinów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku przyjęty
Uchwałą Nr XIV.148.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 r.
Współpraca prowadzona jest w zakresie finansowym i pozafinansowym.
a) Współpraca finansowa
Na rok 2020 zaplanowano na współpracę z organizacjami kwotę 294 500 zł,
Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje w 2020 r., na realizację zadań publicznych
(w ramach otwartych konkursów ofert oraz ofert z własnej inicjatywy) wyniosła 294 500 zł.
W 2020 roku ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na wspieranie wykonywania zadań
publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji oraz 1 otwarty konkurs
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego.
Wpłynęły również 3 oferty z własnej inicjatywy, które zakończone zostały umową
o dofinansowanie.
b) Współpraca pozafinansowa
Prowadzenie konsultacji w spawie:
−

projektu uchwały Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

−

projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Halinów z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Halinów
i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie projektu programu, z zaznaczeniem
możliwości zgłaszania uwag drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.

IV. PROGRAM
PROFILAKTYKI
I
ROZWIĄZYWANIA
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI

PROBLEMÓW

Program corocznie przyjmowany jest uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie. Zadania niniejszego
programu realizowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż lub
podawanie napojów alkoholowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł.
Na realizację wszystkich zadań z zakresu ochrony zdrowia w tym: przeciwdziałanie alkoholizmowi
i zwalczania narkomanii w 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 189 887,24 zł.
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W/w środki zostały przeznaczone na:
1. Organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży:
1) zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek do prowadzenie zajęć pozalekcyjnych;
Kwota

Przekazanie środków
Środki przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (artykuły do
przeprowadzania warsztatów dot. przeciwdziałania przemocy, organizacja
pikniku profilaktycznego, organizacja mikołajek)
Środki przekazane do ZSP w Halinowie (wyposażenie sali do zajęć
pozalekcyjnych)
Materiały do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych, artykuły do
przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych organizowanych przez
harcerzy

30 000,00 zł
19 976,94 zł
1 860,00 zł

Tabela 39. Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.
2) organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć w czasie ferii i wakacji:
a)
b)

zimy w gminie (kwota w wysokości 14 850,00zł) 144 uczniów,
lato w gminie (kwota w wysokości 40 095,00 zł) 126 uczniów;

3) bilety na koncert NIEĆPA (kwota w wysokości 8 429,38 zł),
4) wyposażenie punktu wsparcia rodziny oraz opłaty telekomunikacyjne (łączna kwota
1 500,60 zł);
5) nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursach i zawodach w ramach zajęć
pozalekcyjnych (łączna kwota w wysokości 1000,00 zł);
6) dotacja na zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (łączna
kwota w wysokości 20 000 zł).
2. Punkt Wsparcia Rodziny
Kwota przeznaczona na ww. działanie w 2020 r., wyniosła 29 550 zł (2 osoby zatrudnione na
umowę zlecenie) Łączna liczba godzin: 591 w tym 45 godz. zajęć grupowych oraz 546 godz.
spotkań indywidualnych.
lp.

Nazwa działania

1.

Spotkania indywidualne dla osób
uzależnionych/ stosujących przemoc domową

2.

Spotkania indywidualne dla osób
współuzależnionych/ doznających przemocy
domowej
DDA
RAZEM

3.

Liczba osób
35 os. uzależnionych w tym
9 os. stosujących przemoc
30 os. współuzależnionych w tym
16 os. doznających przemocy
34 os.
84 s.

Tabela 40. Punkt Wsparcia Rodziny.
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3. Gminna Komisja Rozwiązywani Problemów Alkoholowych
1) Wynagrodzenia dla 6 członków GKRPA za:
−
−
−
−

posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (łącznie
4 212 zł);
posiedzenia zespołu ds. pomocy osobom uzależnionym (łącznie 10 764 zł);
posiedzenia punktu informacyjnego ds. przemocy w rodzinie (łącznie 3 562 zł);
przeprowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych (łącznie
3 120 zł).

Lp.

Nazwa

Liczba

1.

Posiedzenia Komisji

3

2.

12

3.

Wykonane kontrole punktów sprzedaży napojów
alkoholowych
Wydane postanowienia na sprzedaż alkoholu

4.

Wysłane wnioski do sądu na leczenie odwykowe

5

38

Tabela 41. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2) Koszt jst za wysłane wnioski do sądu na leczenie odwykowe (łącznie 1 067,32 zł).
4. Zespół ds. pomocy osobom uzależnionym.
Lp.

Nazwa działania

Liczba

1.

Wnioski w sprawie leczenia odwykowego, które wpłynęły do
Komisji w 2020 r.

18

2.

Wnioski z 2019 r. którymi komisja zajmowała się w 2020 r.

5

3.

Rozmowy wyjaśniająco – motywujące z osobami z problemem
alkoholowym

5

4.

Rozmowy z członkiem rodziny osoby z problemem alkoholowym

12

5.

Rozmowy telefoniczne dot. problemów alkoholowych

12

6.

Ustalenie wizyt u terapeuty uzależnień

5

7.

Pisma wyjaśniające do sądu

3

8.

Pisma otrzymane z sądu

45

9.

Wysłana korespondencja – wezwania do osób z problemem
alkoholowym, członków rodziny oraz policji

31

Tabela 42. Zespół ds. pomocy osobom uzależnionym.
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V. INNE ZADANIA
1.

Prowadzenie rejestru Instytucji Kultury.

2.

Organizowanie szkoleń dla dyrektorów szkół.

3.

Ogółem liczba przygotowanych przez Referat Edukacji i Polityki Społecznej projektów
i opisów:
1) Uchwał Rady Miejskiej – 8;
2) Zarządzeń Burmistrza – 15;
3) decyzji – 1;
4) odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej – 6;
5) 63 umowy;
6) 9 sprawozdań.
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POMOC SPOŁECZNA
I. DANE OGÓLNE
Liczba osób, którym przyznano świadczenia materialne

- 343

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej

- 180

LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO POMOC
W 2020 ROKU

liczba osób, którym
przyznano swiadczenia
materialne

34%

66%

Liczba rodzin, którym
udzielono pomocy w postaci
pracy socjalnej

Wykres 23. Liczba osób, którym przyznano pomoc w 2020 roku.
Całkowita liczba osób wraz z rodzinami objętych pomocą finansową i socjalną

- 883

w tym objęci wyłącznie pracą socjalną

- 348

Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie określa statut Ośrodka, ustawy oraz
akty wykonawcze ustaw.
Podstawowym celem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie zgodnie
z obowiązującym statutem, jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych. Pomoc udzielana jest
ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa o pomocy społecznej nie konkretyzuje tych sytuacji,
wymienia jedynie najczęstsze powody ich powstania. Osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji
życiowej, innej niż w ustawie, ma prawo zwrócenia się do Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie
pomocy. Zawarty w ustawie katalog osób uprawnionych do uzyskania pomocy oraz sytuacji, w jakich
pomoc może być udzielona, nie jest katalogiem zamkniętym. Obowiązkiem klienta przy udzielaniu
pomocy jest jego współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Zmusza to osoby
wymagające wsparcia do zmiany postawy, na ogół biernej i roszczeniowej, na postawę aktywną
w rozwiązywaniu własnych problemów. W swoich założeniach pomoc społeczna powinna bowiem,
w miarę możliwości, doprowadzić osoby z niej korzystające do działań mających na celu
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usamodzielnienie się oraz integrację ze środowiskiem, choć w praktyce jest to bardzo trudne do
osiągnięcia.
KADRA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HALINOWIE
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie w 2020 roku było zatrudnionych 19 osób.
We wrześniu 2020 r. w związku z przekazaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Halinowie
przez Gminę Halinów Klubu Senior+ została zatrudniona osoba na stanowisku p.o. Kierownika Klubu
Senior+.

LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO POMOC

308

343

180

LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO
ŚWIADCZENIA MATERIALNE

186

LICZBA RODZIN, KTÓRYM UDZIELONO
POMOCY W POSTACI PRACY SOCJALNEJ

2020 rok

2019 rok

Wykres 24. Liczba osób i rodzin, którym przyznano pomoc w latach 2019-2020.

OSOBY OBJĘTE POMOCĄ FINANSOWĄ
I SOCJALNĄ

883

946
348

CAŁKOWITA LICZBA OSÓB WRAZ Z
RODZINAMI OBJĘTYCH POMOCĄ
FINANSOWĄ I SOCJALNĄ

437

OBJĘCI WYŁĄCZNIE PRACĄ SOCJALNĄ

2020

2019

Wykres 25. Liczba osób objętych pomocą finansową i socjalną w latach 2019-2020.

152 | S t r o n a

II. POMOC SPOŁECZNA
1. Realizacja projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Halinowie”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie od dnia 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r. był
realizatorem projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Halinowie”.
Projekt był realizowany w ramach: Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Beneficjantem projektu była Gmina Halinów, zaś realizatorem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Halinowie. Projekt „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Halinowie” zakładał wsparcie działań mających na celu wdrożenie usprawnień organizacyjnych
w MOPS w Halinowie polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług
socjalnych.
Cel został osiągnięty poprzez zmianę sposobu i organizacji pracy zatrudnionych osób przy
jednoczesnym położeniu nacisku na zadania stanowiące istotę pomocy społecznej. tj. wykonywanie
pracy socjalnej oraz zlecaniu innych usług, bez pomniejszania roli zasiłków jako podstawowego
wsparcia dochodowego dla osób najuboższych. Działania obejmowały wprowadzenie rozwiązań
optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych. Grupą
docelową objętą wsparciem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie.

Fotografia 15. Realizacja projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Halinowie”.
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Fotografia 16.Winda dla osób ze szczególnymi potrzebami w MOPS w Halinowie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie pełnił w projekcie rolę organizatora
i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych wymagających
pomocy w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą pokonać, wykorzystując własne uprawnienia
i możliwości, z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Głównym rezultatem, który został
osiągnięty było oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.
Projekt realizowany w okresie: 01.09.2019-31.12.2020
Wartość projektu: 421 462,50 zł w 100% finansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Realizacja projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Halinowie”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie od dnia 01.01.2020r. jest realizatorem projektu
pn. „Szansa na lepsze jutro”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie realizuje Projekt „Szansa na lepsze jutro”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś
priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1: Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość
ogólna projektu to 176 000,00 zł. Planowany okres realizacji projektu był od 01.01.2020 do 31.12.2020,
jednak w związku z panującą pandemią związaną z COVID-19 realizacja Projektu została przedłużona
na 2021 r.
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Fotografia 17. Realizacja Projektu „Szansa na lepsze jutro”.
W Projekcie bierze udział 14 osób (9 kobiet i 6 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem
i zagrożeniem społecznym. W tym także 6 osób niepełnosprawnych (3 kobiety i 3 mężczyzn).
Głównymi założeniami Projektu „Szansa na lepsze jutro” jest integracja osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowana na aktywizację społeczno-zawodową ze
szczególnymi uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz osób korzystających z programu PO
PŻ.
Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności
i aktywizacji zawodowej, poprzez zindywidualizowane wsparcie psychologiczne, prawnicze, doradztwo
zawodowe oraz spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkoleń.

Fotografia 18. Realizacja Projektu „Szansa na lepsze jutro”.

155 | S t r o n a

3. Zasiłki stałe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie w 2020 roku wypłacał 69 osobom świadczenie w
formie zasiłku stałego: 63 osoby to osoby samotnie gospodarujące, 6 osób pozostawało
w rodzinie.
Do otrzymania tych zasiłków są uprawnione osoby, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie
mogą podjąć zatrudnienia a nie posiadają żadnego dochodu lub dochód jest niższy od kryterium
przewidzianego w ustawie o pomocy społecznej. Dochód ten wynosił: 701,00 zł dla osoby samotnie
gospodarującej, 528,00 zł dla osoby w rodzinie. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest
zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym dotowanym z budżetu państwa.
Wypłacono łącznie 746 świadczeń na łączną kwotę 422 872 zł.
Rok

Liczba osób,
którym
przyznano
świadczenia

Osoby
samotnie
gospodarujące

Osoby
pozostające
w rodz.

Łączna
ilość
świadczeń

Łączna
kwota
świadczeń

2020

69

63

6

746

422 872 zł

2019

64

58

6

753

432 200 zł

Tabela 43. Zasiłki stałe w latach 2019-2020.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych odprowadzana
jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. W roku 2020 odprowadzono składki za 6 osób na łączną
kwotę 38 122 zł.

KWOTA OPŁACONYCH SKŁADEK ZDROWOTNYCH

zł30 889,00 ; 45%
zł38 122,00 ; 55%

2020 rok
2019 rok

Wykres 26. Kwota opłaconych składek zdrowotnych w latach 2019-2020.
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5.

Zasiłki okresowe

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gmin, w 50% dotowanym z budżetu państwa. Zasiłki
okresowe mogą być wypłacane rodzinom w trudnej sytuacji materialnej ze względu na: długotrwałą
chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, możliwość utrzymania
lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
W roku 2020z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin. Wypłacono 32 świadczenia na kwotę
9 988 zł. Dotacja wojewody wyniosła 7 358 zł a środki własne 2 630 zł

Rok

Liczba wypłaconych
świadczeń

2020

Liczba rodzin
korzystających z
pomocy
12

Dotacja
Wojewody

Środki
własne

32

Łączna
kwota
świadczeń
9 988 zł

7 358 zł

2 630 zł

2019

9

25

9 812 zł

7 054 zł

2 758 zł

Tabela 44. Zasiłki okresowe.

6. Realizacja Programu rządowy „Posiłek w szkole i w domu”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie od stycznia 2019 roku jest realizatorem nowego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, który zapewnia pomoc zarówno osobom starszym,
niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących
się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest
zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w
stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych
produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.
Ze środków przekazywanych w ramach Programu Ośrodek udziela wsparcia w postaci posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150%
kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach
wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom
starszym, chorym i niepełnosprawnym. Program finansowany jest w 80% ze środków rządowych
natomiast w 20% ze środków własnych gminy.
„Posiłkiem w szkole i w domu” objęto dzieci uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Przyznano łącznie 4 683 posiłków dla 151 dzieci, na tę
formę pomocy wydano: 14 187 zł.
Ponadto udzielono wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach jak również
dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Tym rodzajem wsparcia
objęto 90 rodzin na łączną kwotę 28 729 zł.
Całkowity koszt programu wyniósł 43 769 zł.
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Dodatkowo Ośrodek opłacił posiłki w formie śniadań i podwieczorków dla przedszkolaków
i uczniów, które nie zostały przewidziane w programem „Posiłek w szkole i w domu”, a osoby te nie
były w stanie same sobie ich zapewnić. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę środków własnych
1 895,60 zł.

7. Usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze obejmują zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, nabywanie
i dostarczanie produktów żywnościowych, przygotowywanie posiłków, podawanie leków, opiekę
higieniczną polegającą na utrzymaniu higieny osobistej, porządku w mieszkaniu, u osób, które nie są
do tego zdolne wykorzystując własne możliwości. Osoby korzystające z pomocy w formie usług
opiekuńczych ponoszą zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej częściową odpłatność za świadczoną usługę.
Odpłatność jest uzależniona od wysokości dochodu klienta.
Usługi opiekuńcze przyznano 11 osobom. Liczba świadczeń wynosiła 3444, a wydatkowana kwota
wynosiła 64 296 zł.
Rok

Liczba osób, którym przyznano
usługi

Liczba świadczeń

Kwota

2020

11

3 444

64 296 zł

2019

9

2 952

44 287 zł

Tabela 45. Usługi opiekuńcze w latach 2019-2020.

8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Są zadaniem zleconym opłacanym z budżetu
centralnego. Specjalistyczne usługi przyznano 4 osobom w tym: 1 dziecku i 1 osobie dorosłej dotkniętej
autyzmem, 1 dziecku z niepełnosprawnością intelektualną, 1 dziecko z upośledzeniem psychicznym.
Liczba świadczeń wyniosła 576, a wydatkowana kwota wyniosła 25 514 zł.

2020

Liczba osób, którym przyznano
usługi
5

2019

4

Rok

Liczba świadczeń

Kwota

576

25 514 zł

576

26 989 zł

Tabela 46. Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2019-2020.
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9. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie wziął po raz kolejny udział w programie rządowym
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.
Opieka wytchnieniowa to nowa forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na
zapewnieniu opieki osobie ze stwierdzoną formą niepełnosprawności w sytuacji, gdy jej opiekun,
z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia jakichś codziennych
spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie. Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
✓ dziećmi z 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;
✓ osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze wskazaniem konieczności stałej lub
długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji.
Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia
w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie
zyskają czas dla siebie. W 2020r. z tej formy pomocy skorzystało 16 osób, w tym 6 dzieci oraz 10 osób
dorosłych. Łączna liczba godzin usług opieki wytchnieniowej wyniosła 1 920. Całkowity koszt
świadczenia usług opieki wytchnieniowej na rok 2020 wyniósł: 63 295,23 zł. Program został
sfinansowany z Funduszu Solidarnościowego.

10. Zasiłki celowe
Zasiłek celowy jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby
bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków
i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw
w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym
dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na
pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego; świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie,
które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany
niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków
związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. Świadczenie to może być przyznane osobie albo
rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może
być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Specjalny zasiłek celowy świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie
o dochodach przekraczających kryterium ustawowe w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
W 2020 roku wypłacano zasiłek celowy 125 rodzinom na ogólną kwotę 94 251 zł.
Na kwotę 77 386,50 zł zakupiono i dowieziono węgiel dla podopiecznych Ośrodka.
Wydano łącznie 488 decyzji.
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Liczba osób, którym
wypłacono zasiłki
celowe

Kwota ogólna

2020

125

2019

156

Rok

Liczba decyzji
Pozytywne

Negatywne

94 251 zł

488

0

98 331 zł

551

3

Tabela 47. Zasiłki celowe.

11. Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych
W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie, przy współpracy ze Stowarzyszeniem
Alter-Ego, udzielał tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku wraz z zapewnieniem
niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych z terenu gminy Halinów. Udzielenie
schronienia jest zadaniem własnym gminy. W 2020 roku z takiej formy pomocy skorzystało 6 osób,
a koszt świadczenia usług schronienia wyniósł 28 442 zł.

12. Domy Pomocy Społecznej
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej: 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
umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu
pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby
kierowanej. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne
na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb
osób w nim przebywających.
Za pobyt w domu pomocy społecznej do wnoszenia opłaty są zobowiązani:
−
−
−

mieszkaniec domu;
małżonek lub zstępni;
gmina, z której została osoba skierowana.

W 2020 roku w domach pomocy przebywało 9 osób z terenu gminy Halinów.
Wydatki z budżetu gminy na ten cel wyniosły 332 627 zł.

Rok

Liczba osób przebywających w DPS

Wydatki

2020
2019

9
9

332 627 zł
341 591 zł

Tabela 48. Domy Pomocy Społecznej.
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13. Pozyskana żywność
Ośrodek pozyskał dla mieszkańców gminy Halinów żywność z Banku Żywności SOS
w Warszawie, w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, za pośrednictwem
Stowarzyszenia Alter-Ego.
W 2020 roku w ramach programu FEAD w cykliczny sposób korzystały 193 rodziny. Rodziny objęte
pomocą miały przydzielone comiesięczne paczki z żywnością, m.in. puszki mięsne, rybne, warzywa typu
fasola, marchew z groszkiem, makarony, ryż, miód, cukier, ciastka, mleko, olej, parówki, sałatki oraz
wiele innych produktów. Wydano ok. 16 ton żywności (warzywa, owoce, produkty zbożowe, konserwy
i środki czystości), którą Ośrodek pozyskał we własnym zakresie, część mrożonek była pozyskana z
firmy Hortex Holding.

Fotografia 19. Żywność pozyskana dla mieszkańców gminy Halinów z Banku Żywności SOS
w Warszawie.

14. Niebieskie karty
W 2020 r. założono 24 niebieskie karty. Pracownicy socjalni brali udział w pracach grup roboczych
mających na celu zmianę sytuacji rodzin i osób, w których dochodzi do przemocy. Łącznie
w 2020 r. odbyło się 43 posiedzenia grup, 4 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, w których
uczestniczyli również przedstawiciele policji, oświaty, ochrony zdrowia i kuratorzy. W związku
z podejrzeniem występowania przemocy wsparcie uzyskało 24 rodziny.

Rok

Ilość wydanych kart

Podejrzenie występowania przemocy

2020

24

24

2019

29

29

Tabela 49. Niebieskie karty.
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15. Punkt informacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W ramach działań podejmowanych przez Zespół interdyscyplinarny przy współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej działa również Punkt informacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Wsparcie i informacje dla wszystkich osób doznających i stosujących przemoc. Informacji
i pomocy udzielają pracownicy socjalni i policjanci mający bezpośredni kontakt z osobami i rodzinami
uwikłanymi w przemoc.
Dyżur: każda środa godz.: 16-18 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie
przy ul. Mickiewicza 23.

16. Wspieranie rodziny
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określiła
obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. Zadaniem gminy
jest przydzielenie rodzinie przeżywającej kryzys asystenta, który jej towarzyszy w celu podniesienia
umiejętności: opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego i radzenie
z sytuacjami dnia codziennego.
W 2020 roku asystenturą objęto 25 rodzin. Pomoc była świadczona przez 2 asystentów
zatrudnionych na umowę o pracę. Koszt zatrudnienia wyniósł 121 566,78 zł (wynagrodzenie, koszty
wynagrodzeń oraz roczny dodatek do wynagrodzenia). Środki na ten cel zostały pozyskane z dotacji
z Funduszu Pracy oraz częściowo z budżetu województwa mazowieckiego.
Głównymi problemami z jakimi borykają się rodziny współpracujące z asystentami są: ubóstwo,
bezrobocie, izolacja społeczna, wyuczona bezradność niezaradność życiowa w zakresie prowadzenia
gospodarstwa domowego, problemy emocjonalne dzieci wynikające z niskiego poziomu wiedzy
rodziców w zakresie wychowania, uzależnienie od alkoholu rodziców, przemoc fizyczna i psychiczna,
nadzór kuratora, nieumiejętność dysponowania środkami finansowymi.
Celem głównym asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w poprawie sytuacji życiowej poprzez
pokonanie przez rodziców trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz
poprawa sytuacji materialnej rodziny.
Cele szczegółowe: Nabycie umiejętności organizacji czasu, rozwój kompetencji w zakresie
zarządzania gospodarstwem domowym, odbudowanie prawidłowych relacji pomiędzy członkami
rodziny, oszczędne planowanie budżetu domowego, dbałość o czystość i higienę osobistą,
opracowanie planu dnia, rozwój kompetencji wychowawczych, wzmacnianie poczucia sprawczości,
współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc i koordynacja pomocy na rzecz rodziny.
W Gminie Halinów dzięki wytężonej pracy asystentów rodziny zwiększyła się wydolność
wychowawcza rodzin oraz warunki ich egzystencji. Asystent traktowany jest wielokrotnie jak członek
rodziny.

Rok
2020
2019

Ilość rodzin objętych
asystenturą
25
26

Liczba asystentów

Koszt zatrudnienia

2
2

116 364 zł
115 370 zł

Tabela 50. Wspieranie rodziny.
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III. ORGANIZACJA AKCJI SPOŁECZNYCH
1. „Mikołajki”
W dniu 6 grudnia 2020 roku na trenie przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Halinowie odbyło się spotkanie mikołajkowe zorganizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Halinowie. W spotkaniu wzięło udział ok. 120 dzieci.

Fotografia 20. Spotkanie mikołajkowe zorganizowane przez MOPS.

2. „Warsztaty”
W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy na lata 2020-2023 w okresie wakacyjnym zostały zorganizowane warsztaty dla dzieci
i młodzieży z rodzin objętych pomocą Ośrodka oraz zagrożonych wystąpieniem zjawiska przemocy
domowej. Warsztaty były prowadzone we współpracy z asystentami rodziny z tutejszego Ośrodka oraz
dzielnicowym.
W warsztatach wzięło udział 18 osób; grupy dzieci w wieku od 7-14 lat z terenu naszej Gminy.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, psychologicznych i sportowych.
Uczestnicy poznawali podstawowe zasady zdrowego odżywiania, radzenia sobie z emocjami, złością,
agresją, stresem oraz z problemami jakie zgłaszały podczas zajęć. Uczyły się też podstaw języka
migowego.
Warsztaty zostały sfinansowane ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Dzieci i młodzież wzięły udział w wycieczkach zorganizowanych do kina
i parku linowego. Łącznie 18 dzieci.
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Fundacja Break The Limits kolejny raz sfinansowała i zorganizowała wyjazd dla 18 dzieci na
żagle.

Fotografia 21. Wyjazd na żagle.

Fotografia 22. Warsztaty dla dzieci i młodzieży.
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IV. KARTA DUŻEJ RODZINY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny przyznaje Karty Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego
korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju.
Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego
życia.
W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży
i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne
czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych
miejscowościach.
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez
prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski.
Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
➢ w wieku do ukończenia 18 roku życia;
➢ w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole
wyższej;
➢ bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli
w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających
wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.
Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej
spełniającej ww. warunki.
Od 2018 r. wydawane są również karty w formie elektronicznej. Rodzice, przez których rozumie się
także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty
dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie
do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej,
przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na
utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przyznawana jest dzieciom
umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina
zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia
rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć
wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.
Liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w 2020r. łącznie – 198 wniosków. Liczba
przyznanych Kart Dużej Rodziny w 2020r – 424 karty. Liczba rodzin wielodzietnych, którym wydano
Kartę Dużej Rodziny 218 rodzin. Liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny w 2020r – 472 osób.
Liczba wydanych decyzji administracyjnych odmownych w 2020r – 5 decyzji.
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Rok

Liczba wniosków

Liczba wydanych kart

2020

198

472

2019

170

426

Tabela 51. Karta Dużej Rodziny.

V. PRACA SOCJALNA
Praca socjalna. jest to działalność skierowana na pomoc osobom, rodzinom
w zaspokajaniu ich potrzeb, lepszym dostosowaniu do zasad życia społecznego. Jest świadczona
osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
Polega ona przede wszystkim na:
➢ analizowaniu z klientem jego sytuacji i poszukiwaniu możliwości przezwyciężenia problemów;
➢ motywowanie klienta do zmiany postawy lub zachowania;
➢ udzielenie porad;
➢ interwencje w różnych instytucjach i organizacjach;
➢ ułatwianie kontaktów z właściwymi instytucjami;
➢ pomoc w występowaniu o przyznanie alimentów;
➢ poszukiwanie wolnych miejsc pracy;
➢ nawiązywanie kontaktów z pracodawcami.
W celu usamodzielnienia klienta pracownicy socjalni nawiązują współpracę z różnymi instytucjami
np.: placówkami świadczącymi usługi medyczne, lekarzami, Sądami, Prokuraturą, kuratorami
sądowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Pracy, Urzędem Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Policją, Poradnią ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, zakładami pracy:
w tym pracy chronionej itd. Tą formą pracy objęto łącznie 449 rodzin.

RODZINY OBJĘTE PRACĄ SOCJALNĄ
449

2020 ROK

434

2019 ROK

Wykres 27. Liczba rodzin objętych pracą socjalną.
Świadczenia w formie pracy socjalnej są niezauważalne i niedoceniane choć znacznie trudniejsze
niż przyznanie pomocy finansowej. W praktyce pochłaniają sporo czasu i energii, wymagają dużo
zaangażowania ze strony pracowników socjalnych. Znacznym utrudnieniem, z którym stykają się
pracownicy socjalni oprócz bierności klientów jest brak systemowych rozwiązań i odpowiednich
środków ze strony Państwa w rozwiązywaniu lub niwelowaniu problemów społecznych. Mała liczba
pracowników socjalnych oraz brak dostępu w miejscu zamieszkania do specjalistów takich jak:
pedagog, terapeuta rodzinny sprawiają, że działania są mało utrudnione
i wymagają większych nakładów pracy.
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VI. ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1. Zasiłki rodzinne
Zasiłek rodzinny jest to zasiłek, mający na celu częściowe pokrycie wydatków związanych
z utrzymaniem dziecka. Zasady ustalania uprawnień i wypłaty zasiłku rodzinnego reguluje ustawa
z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia były wypłacane osobom
i rodzinom, w których dochód.
W 2020 roku w przeliczeniu na jedną osobę nie przekraczał 674 zł, a w rodzinach z dzieckiem
niepełnosprawnym nie przekraczał kwoty 764 zł.
Do zasiłku rodzinnego są wypłacane dodatki przysługujące w określonych sytuacjach życiowych:
dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu urlopu wychowawczego, dodatek
z tytułu wielodzietności, dodatek dla osoby samotnie wychowującej dziecko, dodatek dla dziecka
niepełnosprawnego przeznaczony na rehabilitację i kształcenie dziecka, dodatek z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
W 2020 roku wypłacono 15 385 świadczeń dla 954 dzieci w 432 rodzinach na kwotę
1 400 995 zł. Wydano 401 decyzji.
Rok

Liczba wypłaconych
świadczeń

Liczba
dzieci

Liczba
rodzin

Łączna kwota

2020

15 385

954

432

1 400 995 zł

2019

15 560

954

432

1 742 008 zł

Tabela 52. Zasiłki rodzinne.

2. Świadczenie pielęgnacyjne
Przysługują osobom, które rezygnują z pracy zawodowej by opiekować się niepełnosprawnym
członkiem rodziny z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenia nie podlegają
kryterium dochodowemu.
W 2020 roku wypłacono 737 świadczenia 66 rodzinom na łączną kwotę 1 344 279 zł. Wydano 76
decyzji.

Rok

Liczba wypłaconych
świadczeń

Liczba
rodzin

Łączna kwota

2020

737

66

1 344 279 zł

2019

732

68

1 153 983 zł

Tabela 53. Świadczenie pielęgnacyjne.
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3. „Becikowe”
To jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000 zł. na jedno dziecko.
Jednorazowa zapomoga uzależniona jest od kryterium dochodowego, które wynosi: 1 922 zł netto na
członka rodziny. W 2020 roku wypłacono 86 świadczeń dla 83 rodzin na kwotę 86 000 zł. Wydano 83
decyzje.
Liczba wypłaconych
świadczeń
737
87

Rok
2020
2019

Liczba
rodzin
66
87

Łączna kwota
1 344 279 zł
87 000 zł

Tabela 54. Becikowe.

4. „Świadczenie rodzicielskie”
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc
między innymi osoby bezrobotne, studenci, rolnicy, wykonujący prace na podstawie umów
cywilnoprawnych, a także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie przysługuje w wysokości 1 000 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium
dochodowego.
Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez 52 tygodnie po
urodzeniu dziecka a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony do
71 tygodni.
W 2020 roku wypłacono 332 świadczenia na kwotę 86 000 zł. Wydano 83 decyzje.
Rok

Liczba rodzin

Łączna kwota

2020

332

86 000 zł

2019

364

336 787 zł

Tabela 55. Świadczenia rodzicielskie w latach 2019-2020.

5. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy wynikające z ustawy
o świadczeniach rodzinnych odprowadzono składkę
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 62 040 zł
Rok

Łączna kwota składek

2020

316 106,00 zł

2019

62 040,00 zł

Tabela 56. Łączna kwota składek na ubezpieczenie emerytalno-zdrowotne w latach 2019-2020.
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6. Zasiłki pielęgnacyjne
Jest to świadczenie, które przysługuje bez względu na posiadany dochód.
Prawo do jego uzyskania jest uwarunkowane posiadaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
(umiarkowanym lub znacznym). Wypłacono 3 205 świadczeń dla 284 osób na kwotę 691 138 zł.
Rok

Liczba wypłaconych
świadczeń

Liczba osób

Łączna kwota

2020

3 205

284

691 138 zł

2019

3 157

279

596 905 zł

Tabela 57. Zasiłki pielęgnacyjne.

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:
➢ osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny;
➢ małżonkom, jeżeli nie podejmują bądź rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 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.
W 2020 roku wypłacono 77 świadczeń, 8 osobom na kwotę 47 740 zł.
Rok
2020
2019

Liczba wypłaconych
świadczeń
77
122

Liczba osób

Łączna kwota

8
12

47 740 zł
75 640 zł

Tabela 58. Specjalny zasiłek opiekuńczy.

8. Fundusz alimentacyjny
Fundusz alimentacyjny to świadczenie mające na celu wspieranie osób, które nie są w stanie
samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie mają wsparcia od osób zobowiązanych do alimentacji.
Na mocy tej ustawy osoby są uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. W 2020 roku z tej pomocy
skorzystały 44 rodziny. Wypłacono 889 świadczeń na kwotę 395.050 zł.
Rok

Liczba wypłaconych
świadczeń

Liczba
rodzin

Łączna kwota

2020

889

44

395 050 zł

2019

938

53

413 980 zł

Tabela 59. Fundusz alimentacyjny.
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9. Świadczenia opieki zdrowotnej
Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach zdrowotnych do których należy
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom,
innym niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy
społecznej. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej przeprowadza się wywiad
środowiskowy na zasadach i w trybie określonym w przepisach o pomocy społecznej.
Decyzję wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy - a w przypadku stanu nagłego na wniosek
świadczeniodawcy.
W roku 2020 przeprowadzono 14 postępowań i wydano 14 decyzji potwierdzających prawo do
świadczeń zdrowotnych.
Rok

Liczba postępowań

Liczba decyzji

2020

14

14

2019

10

10

Tabela 60. Świadczenia opieki zdrowotnej w latach 2019-2020.

VII. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Celem świadczenia
wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym
z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie otrzymują rodzice oraz
opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Od 1 lipca 2019 r. nastąpiły duże zmiany w programie Rodzina
500+. Mają one przede wszystkim wpływ na ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Świadczenie są przyznawane wszystkim bez określenia dochodów w rodzinie. W 2020 roku tut.
Ośrodek wypłacił 47 818 świadczeń dla 4286 dzieci w 2510 rodzinach. Całkowita kwota wypłaconych
świadczeń wyniosła 23 823 995,00 zł

Rok

Liczba
wypłaconych
świadczeń

Liczba
dzieci

Liczba
rodzin

Łączna kwota

2020

47 818

4286

2510

23 823 995 zł

2019

38 000

4022

2520

18 252 785 zł

Tabela 61. Świadczenia wychowawcze 500+

VIII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
Pomoc materialna dla uczniów, została uregulowana w ustawie o systemie oświaty
a przyznane świadczenia mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z uboższych
środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę
w różnych typach szkół a w tym słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających
w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
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Ustawodawca wyodrębnił dwie formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
1) stypendium szkolne, mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności
w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania oraz uczniowie z rodzin niepełnych lub w których wystąpiło
zdarzenie losowe.
2) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
W 2020 roku tut. Ośrodek wypłacił stypendium szkolne dla 80 uczniów. Całkowita kwota
wypłaconych świadczeń wyniosła w przybliżeniu 21 000,00 zł.
Rok

Liczba wypłaconych
stypendiów

Kwota

Liczba
wypłaconych zasiłków

Kwota

2020

80

21 000 zł

2

1 240 zł

2019

95

32 709,68 zł

4

2 300 zł

Tabela 62. stypendium szkolne

IX. ŚWIADCZENIE „DOBRY START”
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny
otrzymały wsparcie bez względu na dochód. 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 przez nie 24 roku życia. W 2020 roku tut. Ośrodek wypłacił
2 656 jednorazowych świadczeń dla 2656 dzieci. Całkowita kwota wypłaconych świadczeń wyniosła
796 800 zł.
Rok

Liczba wypłaconych
świadczeń

Liczba
dzieci

Łączna kwota

2020

2656

2656

796 800 zł

2019

2696

2696

808 800 zł

Tabela 63. Świadczenie "Dobry Start" - liczba wypłaconych świadczeń.

X. KWARANTANNA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie w związku z pandemią COVID-19 realizował
w 2020r. zadania związane z kwarantanną i izolacją mieszkańców Gminy Halinów. Utrzymywał stały
kontakt z SANEPID-em w Mińsku Mazowieckim. Wspierał i monitorował osoby przebywające na
kwarantannie i izolacji poprzez wsparcie w robieniu zakupów, realizacji recept dla osób, które nie
mogły załatwić tego we własnym zakresie. Na kwarantannie w 2020r. przebywało w Gminie Halinów
2 599 osób.
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XI. PROGRAM „SENIOR+”

Rysunek 4. Logo Programu Senior+.
Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz
zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu
w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. Program polega na
wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów
„Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają
rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej
tego typu.
Na terenie gminy Halinów funkcjonuje „Klub Senior+”, który został wcielony do struktury Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie od dnia 10 września 2020 r., gdzie został zatrudniony
Kierownik i pracownik administracyjny.

Fotografia 23. Główne pomieszczenie Klubu Senior+ w Halinowie.

Fotografia 24. Wycieczka seniorów z gminy Halinów na rynku w Zamościu.
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XII. PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie wziął udział w nowym programie „Wspieraj
seniora”. Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz
seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa
wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej
potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej. Program adresowany jest do
seniorów, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19, osób poniżej
70 roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19, w przypadku
braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia
oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom
potrzebującym należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Liczba osób, którym udzielono pomocy
w ramach programu – 34 osób. Liczba zgłoszeń zrealizowanych w ramach programu – 324 zgłoszeń.
Rzeczywista liczba rodzin i osób
objętych pomocą od stycznia do grudnia 2020 roku
Liczba osób
którym
przyznano
decyzją
świadczenia

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

343

269

550

4

2

15

339

267

535

Pomoc udzielona w postaci pracy
socjalnej – ogółem

x

449

883

W tym: wyłącznie w postaci pracy
socjalnej

x

180

348

Wyszczególnienie

Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych i zadań własnych
(bez względu na rodzaj, formę oraz
źródło finansowania)
Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych bez względu na
rodzaj, formę i liczbę
Świadczenia przyznane w ramach
zadań własnych bez względu na ich
rodzaj, formę i liczbę

Tabela 64. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą od stycznia do grudnia 2020 roku.

Rysunek 5. Logo Programu "Wspieraj Seniora".
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KULTURA I SPORT
I. GMINNE CENTRUM KULTURY
Gmina Halinów realizuje działalność kulturalną poprzez swoją jednostkę organizacyjną, którą jest
Gminne Centrum Kultury. Jednostka powstała 1 stycznia 2012 r. i w znacznej mierze organizuje
i animuje działalność kulturalną. Jest to jednostka, która powstała z połączenie trzech wcześniej
istniejących jednostek: Domu Kultury w Halinowie, Domu Kultury w Okuniewie i Gminnego Centrum
Informacji.
Od tego czasu GCK realizuje zadania statutowe w oparciu o ośrodki: przy ul. Rynek 46/2
w Okuniewie - siedziba, przy ul. 3 Maja 8 w Halinowie (od maja 2019 r. czynna tzw. stara poczta jako
Klub Seniora, zaś główny budynek dawnego dworku „Skruda” nadal pozostaje w trakcie rewitalizacji)
oraz w Kawiarence Internetowej GCK w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie (wejście od ul. Bema).
Od 1 lutego 2015 roku w zarząd GCK przekazany został też obiekt sportowy w Długiej Kościelnej przy
ul. Wesołej 6.
2020 rok był dla kultury nie tylko w Gminie Halinów, ale także w Polsce i na całym świecie niezwykle
trudny z powodu pandemii koronawirusa. Z uwagi na wprowadzone przez rząd obostrzenia, od
12 marca 2020 r. w całym kraju nie mogły się odbywać imprezy plenerowe, a większość wydarzeń
przeniosła się do sieci. Nie odbyło się wiele imprez integrujących społeczność Halinowa, w tym
największa Święto Miasta i Gminy Halinów. Odbył się natomiast we wrześniu, w sytuacji
kilkumiesięcznego odmrożenia kultury, Jarmark Okuniewski pod hasłem „Niepodległa z Rycerzem
Okuniem” wraz z X Biegiem Rycerza Okunia, które to były w 2020 roku największym plenerowym,
gminnym wydarzeniem kulturalnym. GCK co roku stara się pozyskiwać środki zewnętrzne na
organizację imprezy. W 2020 i 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z programu dotacyjnego
„Niepodległa” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2018 środki pochodziły z budżetu
Samorządu Województwa Mazowieckiego, a w latach 2017-2015 z budżetu Powiatu Mińskiego.
Jarmark Okuniewski odbywa się w dniu parafialnego odpustu św. Stanisława Kostki i z roku na rok
przyciągać coraz większą liczbę wystawców i zainteresowanych gości. To niezwykle barwne
przedsięwzięcie, które łączy teraźniejszość z przeszłością. Nawiązujemy bowiem do faktu, jakim było
nadanie praw miejskich miejscowości Okuniew w 1538 roku przez króla Zygmunta Starego.
Dziś sołectwo Okuniew znajduje się w granicach administracyjnych Halinowa, ale Jarmark jest okazją
do przypomnienia tej wielowiekowej tradycji. Organizujemy go we współpracy ze stowarzyszeniami
historycznymi i rekonstruktorami, w tym między innymi z 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich z Halinowa
i Stowarzyszeniem Artylerii Dawnej „Arsenał”, którego członkowie pochodzą z Okuniewa. W programie
imprezy znajduje się uroczyste odczytanie fragmentu aktu lokacyjnego, a stoiska jarmarczne aż uginają
się od wyrobów rzemieślników i rękodzielników. Imprezie towarzyszy rekonstrukcja potyczki pomiędzy
polską Husarią, a wojskami szwedzkimi w ruinach Pałacu Łubieńskich, którą nawiązujemy do
zwycięskiej potyczki z 1656 roku. W 2020 roku nowością był zorganizowany niezwykle widowiskowy
i emocjonujący Turniej Rycerski o statuetkę Rycerza Okunia.
Bieg Rycerza Okunia towarzyszy Jarmarkowi i jest skierowany do amatorów biegania. Dystans do
pokonania wynosi 10 km, a z powodu pandemii zmieniona została formuła biegów dziecięcych.
Zorganizowaliśmy „Wirtualny Bieg Rycerza Okunia”, w którym mogły wziąć udział wszystkie dzieci.
Już w sierpniu ogłosiliśmy, że warunkiem uczestnictwa w wirtualnym biegu będzie nadesłanie filmiku
z biegu w dowolnym miejscu, czasie i dystansie. Następnie odbyło się głosowanie online na najlepszy
filmik. Zainteresowanie taką formułą przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Zwycięscy zebrali po
kilkaset głosów w sieci. Nagrody wręczone zostały „na żywo” w dniu Jarmarku.
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Jak wskazuje załączone poniżej zostawienie w 2020 roku udało się zorganizować 20 wydarzeń
kulturalnych (przy 40 w 2019 r). Odbyły się wszystkie zaplanowane imprezy od stycznia do połowy
marca oraz od czerwca do września. Cieszy fakt organizacji w lutym I Mazowieckiego Festiwalu Piosenki
Znanej i Nieznanej STRUNA, który wcześniej przez 5 lat miał mniejszy zasięg powiatowy. Po zmianie
formuły wpłynęły zgłoszenia z całego Mazowsza, z ponad 50 miejscowości. Bez wątpienia impreza
zyskuje coraz większą renomę i prestiż. Jest to nie tylko święto muzyki dla wokalistów, ale również
okazji do promocji Halinowa.
Tuż przed ogłoszeniem pandemii, 1 marca przebiegł, po raz trzeci, ulicami centrum Halinowa Bieg
Wilczym Tropem upamiętniający Żołnierzy Wyklętych. Co roku organizujemy również Imieniny Haliny
w Halinowie. W tym roku w plenerze spotkały się panie „Halinki” w świętowały przy lampce wina,
ciastku i akompaniamencie Edi Band. Ważnym wydarzeniem integrującym ludzi dobrej woli była
organizacja pikniku charytatywnego na rzecz Zuzi Machaj, nastolatki, która uległa nieszczęśliwemu
wypadkowi. Wydarzenie odbyło się na boisku w Długiej Kościelnej. Mimo pandemii udało się też pod
koniec sierpnia wyjechać z seniorami i Kołem Gospodyń „Okuniewianki” na wycieczkę autokarową do
Lublina, Zamościa i Zwierzyńca. Przez cały okres stacjonarnego działania szkoły w Halinowie
utrzymaliśmy prowadzenie corocznego cyklu spotkań z udziałem muzyków Filharmonii Narodowej,
który ma niezwykłe walory edukacyjno-muzyczne. Cieszy również fakt organizacji corocznej „akcji lato”
i „akcji zima”.
Pandemia nauczyła nas działania online. Zajęcia stacjonarne przeniosły się do sieci, ale również
wydarzenia kulturalne. W 2020 roku GCK zorganizowało dwa koncerty online, które były
transmitowane poprzez FB GCK i telewizję LTV24. Był to koncert niepodległościowy
pt. „Ku pokrzepieniu serc” oraz koncert kolęd. Przy jednym i drugim odnotowaliśmy ponad 1,2 tys.
odbiorców. Pobiliśmy też jako GCK rekord Guinnessa online w graniu na gitarze piosenki „Hej Joe”
Hendrixa, łącząc się z Wrocławiem 1 maja 2020 r.
Największą chlubą GCK są dzieci i młodzież, które uczęszczają na prowadzone zajęcia.
Z powodu rozpoczętego we wrześniu 2015 roku remontu budynku dawnego dworku „Skruda”
w Halinowie, wszystkie zajęcia zostały przeniesione do szkoły w Halinowie. W miesiącach stacjonarnej
działalności szkoły, także GCK prowadziło zajęcia plastyczne, wokalne oraz zajęcia z nauki gry na gitarze.
Od lutego 2019 r. rozpoczął działalność Chór Reprezentacyjny Miasta i Gminy Halinów pod
merytoryczno-prawną opieką GCK, którego próby również odbywają się w szkole w Halinowie.
Kierownictwo muzyczne Anna i Tomasz Ostrowscy. Ze względu na pandemię w 2020 roku zajęcia chóru
były utrudnione, ale odbywały się w miesiącach, w których stacjonarnie działała szkoła.
W budynku GCK w Okuniewie przy ul. Rynek 46/2 odbywają się zajęcia plastyczne, wokalne,
artystyczne wzroki, a w OSP Okuniew zajęcia prowadził instruktor gry na instrumentach dętych, który
przy okazji prowadzi tamtejszą orkiestrę dętą. Od 2020 roku w budynku GCK w Okuniewie swoją
siedzibę ma Koło Gospodyń Wiejskich „Okuniewianki”. Działa też klub seniorów „+-50”. W 2020 roku
wszystkie powyższe zajęcia i grupy działały i spotykały się w sposób, na jaki pozwalała bieżąca sytuacja
pandemiczna. Wiele zajęć z powodzeniem odbywało się w formule online.
Warto poświęcić jeszcze kilka zdań o trwającej od września 2015 roku rewitalizacji budynku
dawnego dworku „Skruda”. W 2020 roku cały parter budynku był już gruntowanie przebudowany.
Z zewnątrz budynek odzyskał przedwojenny sznyt. W 2020 roku trwały prace wykończeniowe na
piętrze, na którym będzie się znajdowała sala widowiskowo-kinowa, został doprowadzony światłowód.
Obok remontowanego dworku działa już budynek tzw. starej poczty. W marcu 2019 r. zakończyła się
już jego rewitalizacja i uruchomił działalność Klub Seniora. Warto w tym miejscu podkreślić, że
w Halinowie działają dwie pokaźne grupy seniorów. Jedna grupa należy do Stowarzyszenia Emerytów,
Rencistów i Inwalidów „Jesienne marzenia” i liczy ponad 120 osób. Druga należy do Koła Seniorów
nr 15 i liczy około 50 osób. Z powodu panującej pandemii spotkania seniorów musiały zostać odwołane.
Niemniej, kilka przedsięwzięć udało się seniorom zorganizować np. zajęcia rehabilitacyjnogimnastyczne.
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Jak już było wspomniane, GCK po przejęciu zadań po Gminnym Centrum Informacji (GCI) rozszerzyło
zakres swojej działalności o promocję i informację. W ślad za tym, z dniem 1 stycznia 2013 roku
uruchomiona została Kawiarenka Internetowa GCK w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie,
w której mieszkańcy mogą korzystać z Internetu, kserować, drukować, formułować pisma. W 2020 roku
Kawiarenka działała z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.
Jednocześnie, poza własną stroną www.gckgminahalinow.pl GCK zajmuje się też prowadzeniem
oficjalnego serwisu informacyjnego Gminy Halinów, a mianowicie www.halinow.pl. Co roku GCK
prowadzi akcje zachęcającą jak największą liczbę mieszkańców do wpisania przy rozliczaniu PIT-u
Gminy Halinów jako miejsca zamieszkania, prowadząc w Kawiarence Internetowej GCK przez marzec
i kwiecień punkt pomagający rozliczać pity.
Pod koniec 2020 roku GCK wydało książkę pt. Czwarta Kompania Rejon „Dęby” Armii Krajowej.
Jest to reedycja broszury z 1996 r. wraz z uzupełnieniami, która zawiera opisy działań podejmowanych
w latach 1940-1944 na terenie dzisiejszej Gminy Halinów i okolic przez pluton 763 pod dowództwem
por. Jana Kowalskiego ps. "Lis". Książka ukazała się z inicjatywy GCK, ale przy ogromnej pomocy pani
Anny Dziemskiej - córki Stanisława Kozłowskiego żołnierza AK z Wielgolasu Duchnowskiego i panu
Andrzejowi Klimmowi - który był w komitecie redakcyjnym pierwszego wydania. Wydawnictwo ukazało
się pod patronatem Burmistrza Halinowa Adama Ciszkowskiego. Jest dostępne bezpłatnie
w Kawiarence Internetowej GCK oraz jest rozdawane w kościołach i szkołach na terenie Gminy
Halinów. Cieszymy się, że dzięki wydawnictwu, zwłaszcza młode pokolenie ma możliwość poznania
swoich lokalnych bohaterów i kultywowania pamięci o nich.
W 2020 roku GCK podjęło działania zmierzające do wydania papierowej mapy gminy, która ma być
uaktualnieniem wcześniejszej mapy z 2017 roku. Wydanie jest planowane na pierwszy kwartał
2021 roku. Przy okazji warto nadmienić, że GCK wydaje też okolicznościowe wydawnictwa promujące
gminę. Wydany został na przykład zbiór piosenek o Halinowie mieszkańca Bernarda Zaborowskiego.
Wydaliśmy także w 2013, 2016 i 2019 roku informator promocyjny „Halinów. Zmieniamy się na
lepsze!”, a w poprzednich latach również pismo „Informacje Gminy Halinów” będące oficjalnym
informatorem Urzędu Miejskiego w Halinowie.
Ponadto GCK aktywnie wspiera szkoły, organizacje pozarządowe i sportowe z terenu gminy przy
organizacji przez nie różnego typu imprez. Z powodu pandemii wiele z tych działań zostało albo
zawieszonych, albo zmieniło formułę. Niemniej, warto wspomnieć coroczne pikniki w Długiej
Szlacheckiej, Cisiu, święto parafii w Wielgolesie Brzezińskim, piknik Caritas przy parafii w Halinowie
i inne.
Działalność GCK wspierają sponsorzy. Co roku do budżetu wpływa od kilku do kilkudziesięciu tysięcy
złotych pozyskanych przy organizacji na przykład Święta Miasta i Gminy Halinów, Jarmarku
Okuniewskiego czy innych wydarzeń. W 2020 roku z powodu pandemii i odwołania wielu imprez,
również wpływy od sponsorów były mniejsze.
Działalność GCK została doceniona przez Zarząd Powiatu Mińskiego. Dyrektor GCK Dariusz
Kowalczyk otrzymał prestiżową nagrodę LAURA 2016 w dziedzinie „Kultura i sztuka” przyznawanej za
indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia twórcze, gospodarcze i społeczne służące rozwojowi i promocji
Powiatu Mińskiego.
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NAJWAŻNIEJSZE IMPREZ KULTURALNE W 2020 ROKU
Lp.

Impreza

Data

1

Orszak Trzech Króli w Halinowie

06.01

2

Koncert bożonarodzeniowy w kościele św. Anny w Długiej Kościelnej
pt. „Noworoczne kolędowanie z Niepokalaną”

12.01

3

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – współorganizacja
Biegu „Policz się z cukrzycą”

12.01

4

157 obchody Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie
Halinów

22.01

5

I Mazowiecki Festiwal Piosenki Znanej i Nieznanej – „STRUNA 2020″

01 – 02.02

6

Ferie 2020 z GCK

17 – 21.02

7

Teatr Urwis - przedstawienie pt.: „Pipi Wędrowniczka”

20.02

8

VIII Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Halinowie

01.03

9

GCK włącza się w wydarzenie „Kobiety kobietom” w Cisiu

06.03

10

Bicie Rekordu Guinnessa on-line w graniu „Hej Joe” Jimiego Hendrixa

1.05

11

Imieniny Haliny w Halinowie – koncert

28.06

12

Wycieczka koła seniorów i KGW Okuniewianki do Lublina, Zamościa,
Zwierzyńca

29.08

13

Akcja Lato z GCK 2020 r.

14

Wirtualny X Bieg Rycerza Okunia – dla dzieci i młodzieży 2020

15

Impreza charytatywna na rzecz Zuzanny mieszkanki gminy Halinów na
boisku w Długiej Kościelnej

12.09

16

Jarmark Okuniewski połączony z Odpustem parafialnym – impreza
dofinansowana z Biura Projektu Niepodległa

20.09

17

X Bieg Rycerza Okunia

20.09

18

Koncert piosenek niepodległościowych „Ku pokrzepieniu serc” – on-line

11.11

19

Kolędowanie z GCK – koncert on-line

20.12

20

Cykl spotkań z Muzykami Filharmonii Narodowej – koncerty edukacyjne
w ZSP w Halinowie

17 – 28.08
18.08 –
16.09

styczeń, luty,
marzec

Tabela 65. Najważniejsze imprezy organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Halinowie.
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Fotografia 25. Akcja lato z robotyką w GCK w Okuniewie.

Fotografia 26. Finał STRUNA 2020 w najmłodszej kategorii wiekowej.
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Fotografia 27. Imieniny Haliny w Halinowie 2020 w plenerze przy Domu Kultury w Halinowie.

Fotografia 28. Jarmark Okuniewski 2020_rekonstrukcja historyczna w ruinach Pałacu Łubieńskich.
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Fotografia 29. Koncert kolęd 2020 w formie online.

Fotografia 30. Start X Biegu Rycerza Okunia na 10 km.

Fotografia 31. Zajęcia plastyczne w Gminnym Centrum Kultury w Okuniewie.
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II. PUBLICZNA BIBLIOTEKA GMINY HALINÓW
Biblioteka Publiczna Gminy Halinów oraz filia w Okuniewie pracują w oparciu o:
➢
➢
➢
➢

ustawę z 27.06.1997 roku o bibliotekach. Ustawa określa ogólne zasady działania bibliotek;
ustawę o samorządzie terytorialnym z 8.03.1990 r.;
ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991 r.;
Statut Biblioteki nadany Uchwałą Nr XXII/154/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia
01.03.2002 r.

Nadzór merytoryczny nad biblioteką pełni Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego –
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy i Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim, pełniąca
zadania biblioteki powiatowej. Biblioteka jest gminną instytucją kultury, dla której organizatorem jest
Gmina Halinów. Biblioteka wpisana jest do rejestru prowadzonego przez organizatora.
Do podstawowych zadań bibliotek należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie
działalności informacyjnej.
Zatrudnienie
W bibliotece i filii pracują 4 osoby:
➢ Dyrektor – cały etat;
➢ Główny księgowy – ¼ etatu;
➢ Bibliotekarz w Halinowie – cały etat;
➢ Bibliotekarz w Okuniewie – ¾ etatu.
Remonty
W pomieszczeniu biblioteki w Halinowie wymieniono 5 okien. Po wymianie okien wszystkie
pomieszczenia zostały odnowione. W lipcu 2020 r. w bibliotece w Halinowie założono dwa
klimatyzatory.
Praca w Bibliotece w okresie pandemii COVID-19
W roku 2020 prace w bibliotekach uległy zmianom w związku z wybuchem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2 w Polsce. W marcu 2020 r. Biblioteka Narodowa ogłosiła decyzje
o zamknięciu bibliotek dla czytelników, od 13 marca do odwołania. Ministerstwo Zdrowia dnia
20.03.2020 r. wydało rozporządzenie o stanie epidemii na terenie całego kraju i zamknięciu bibliotek
do odwołania. Biblioteka oraz filia biblioteczna były z zamknięte do 4 maja 2020 r.
Z chwilą zamknięcia bibliotek biblioteka rozpoczęła inne prace wewnętrzne i tak w bibliotece
w Halinowie dnia 13.03.2020 r. rozpoczęto skontrum księgozbioru, trwało do 20 marca. Sporządzono
protokoły skontrum. W trakcie prac porządkowych usunięto 54 książki, zniszczone
i zdezaktualizowane.
Po zakończeniu prac porządkowych w Halinowie rozpoczęto prace w Okuniewie. Skontrum, które
trwało w dniach 26.03-1.04.2020 r. było połączone z selekcją księgozbioru. Sporządzono protokoły
skontrum i protokoły ubytków. Zostało usuniętych 530 woluminów.
Biblioteka i filia zostały otwarte 4 maja 2020 r. dla czytelników w skróconych godzinach pracy - 6
godzin. Przed otwarciem w bibliotece i filii obudowano biurka płytą z pleksi, w celu zabezpieczenia
pracowników i czytelników przed ewentualnym zarażeniem. Dla czytelników przy wejściu umieszczono
płyn do dezynfekcji rąk. Pracownicy zaczęli pracę w rękawiczkach lateksowych
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i maseczkach, zakrywających nos i usta. Pomieszczenia były regularnie i często wietrzone,
i dezynfekowane (biurka, podłogi i klamki w drzwiach). W bibliotece mógł przebywać tylko jeden
czytelnik. Czytelnicy nie mieli wolnego dostępu do półek. Książki podawał bibliotekarz. Czytelnicy byli
proszeni o wcześniejsze przygotowanie listy tytułów książek. Można było też zamawiać książki
telefonicznie lub e-mailowo.
Przyniesione książki przez Czytelników odkładane były w wyznaczone miejsce i poddawane
3-dniowej kwarantannie. Wszystkie książki były dezynfekowane preparatami alkoholowymi albo
płynami dezynfekującymi.
Po otwarciu Biblioteki wielu czytelników korzysta mniej z niej i wypożycza mniej książek. Zauważało
się obawę i strach przed zarażeniem. Brak dostępu do półek sprawił, że wielu czytelników zaczęło
więcej korzystać z katalogu on-line.
Od 12 czerwca 2020 roku Biblioteka i filia wróciła do dawnych godzin pracy. Obostrzenia zostały
utrzymane. Czytelnik nie ma wolnego dostępu do półek. Książki podaje bibliotekarz. Wszystkie oddane
przez czytelników książki są dezynfekowane przed włączeniem do księgozbioru. I od tej daty biblioteka
jest otwarta i pracuje w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Biblioteki Narodowej.
Należy też podkreślić pracę głównego księgowego, który ściśle współpracuje z Urzędem Miejskim
w Halinowie, jak i dyrektorem Biblioteki. Do zadań głównego księgowego należy między innymi:
➢ prowadzenie rachunkowości jednostki;
➢ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
➢ sporządzanie sprawozdań finansowych;
➢ nadzór nad prawidłowym obiegiem faktur, potwierdzanie sald z kontrahentami;
➢ prowadzenie ewidencji księgowej oraz przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby
organu prowadzącego, banków oraz instytucji zewnętrznych;
➢ odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami
sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym;
➢ odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie
inwentaryzacji aktywów jednostki, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych;
➢ kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS,);
➢ nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych;
➢ nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości;
➢ rozliczenie dotacji docelowej;
➢ rozliczenie nadpłat ZUS w związku z tarczą antykryzysową.
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Halinów

Okuniew

Razem

Różnica

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Księgozbiory

20 054

20 511

11 680

11 327

31 734

31 838

+ 104

Czytelnicy

1 257

1 088

334

313

1 591

1 401

- 190

Odwiedziny
czytelników

10 539

5 219

2 778

2 047

13 317

7 266

- 6 051

Wypożyczenia

18 510

13 218

5 337

3 867

23 847

17 085

- 6 762

Tabela 66. Dane statystyczne Publicznej Biblioteki Gminy Halinów i filii w Okuniewie.

Zestawienie podstawowych danych
o bibliotece i filii w 2020 r.
3867

WYPOŻYCZENIA

13218
2047

ODWIEDZINY

5219
313
1088

CZYTELNICY

11327
KSIĘGOZBIORY

20511

Okuniew

Halinów

Wykres 28. Dane Statystyczne Publicznej Biblioteki Gminy Halinów i filii w 2020 roku.
CZYTELNICY
Placówka
biblioteczna
GBP
w Halinowie
Filia
Okuniew
Ogółem

Wg wieku

wg zajęcia

Ogółem

do lat
5

6-12
lata

1 088

3

76

51

86

60

392

313

4

21

18

23

12

1 401

7

97

69

109

72

pow.
60

D

M

S

U

P

R

I

Nz

264

156

4

253

24

420

75

4

69

239

118

61

56

4

64

10

86

59

0

19

71

510

325

212

8

317

34

506 134

4

88

310

13-15 16-19 20-24 25-44 45-60

Tabela 67. Dane statystyczne Publicznej Biblioteki Gminy Halinów i filii w Okuniewie.
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CZYTELNICY KORZYSTAJĄCY Z BIBIOTEKI
W/G ZAJĘCIA
(HALINÓW I OKUNIEW)

351; 25%
1. Czytelnicy pracujacy

732; 52%

2. Czytelnicy niepracujący

318; 23%

Czytelnicy uczacy się

Wykres 29. Czytelnicy korzystający z biblioteki według zajęcia w 2020 roku.

CZYTELNICY KORZYSTAJĄCY Z BIBLIOTEKI W/G
WIEKU (HALINÓW I OKUNIEW)
7; 1%
212; 15%

97; 7%

69; 5%

1. Do lat 5

109; 8%

72; 5%
325; 23%

2. 6 - 12 lat
3. 13-15 lat
4. 16-19 lat
5. 20 -24 lata

510; 36%

6. 25-44 lata

7. 45-60 lat
8. pow. 60 lat

Wykres 30. Czytelnicy korzystający z biblioteki według wieku w 2020 roku.
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Zakup książki w 2020 r.
➢ Z dotacji Urzędu Miejskiego na zakup przeznaczono 12.000 zł.
➢ Z Biblioteki Narodowej biblioteka otrzymała dotację docelową na zakup książki w kwocie
3 000 zł

Halinów
Okuniew
Razem

Zakup książek
z dotacji
Urzędu Miejskiego
woluminy
kwota
356
8 936,82
117
3 195,86
473
12 132,68

Zakup książek
z dotacji Biblioteki
Narodowej
woluminy
kwota
96
2 297,00
27
703,00
123
3 000,00

Dary od czytelników
woluminy
59
33
92

kwota
1 220,00
585,00
1 805,00

Tabela 68. Zakup książek w 2020 r.

ZAKUP KSIĄŻKI W WOLUMINACH W 2020 R.
356

96

117
59
27

HALINÓW

Zakup z dotacji UM

33

OKUNIEW

Zakup z dotacji BN

Dary od czytelników

Wykres 31. Zakup książki w woluminach w 2020 r.
Księgozbiór jest prowadzony w wersji elektronicznej i papierowej. Wszystkie książki po
wpisaniu do księgi inwentarzowej są skatalogowane, właściwie opisane i obłożone w folię. Na bieżąco
nowe opisy książek są wprowadzane do katalogu on-line. Cały księgozbiór jest obłożony w folię, co
podnosi jego estetykę i zabezpieczenie.

185 | S t r o n a

III. SPORT
Gmina Halinów realizuje działalność sportową poprzez wspieranie organizacji pozarządowych
działających jako stowarzyszenia. Wiodącymi dziedzinami sportu wśród dyscyplin zespołowych jest
piłka nożna oraz piłka siatkowa. Na rzecz rozwoju tych gier zespołowych działa Klub Sportowy Halinów.
W jego szeregach zrzeszonych jest ok. 400 zawodniczek i zawodników grup dziecięcych,
młodzieżowych oraz seniorskich. Łącznie to 20 drużyn, które reprezentują Gminę Halinów
w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz Mazowiecko – Warszawskiego Związku Piłki
Siatkowej. Klub Sportowy Halinów powstał z połączenia trzech wcześniej istniejących klubów, a swoją
działalność rozpoczął w 2014 roku.

Sekcja siatkówka – www.siatka.kshalinow.pl, miejsce prowadzenia zajęć:
Hala Sportowa/Sala Gimnastyczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Halinowie ul. Okuniewska 115

Sekcja piłka nożna – www.pilka.kshalinow.pl, miejsce prowadzenia zajęć:
boisko gminne przy ul. Wesołej 6 w Długiej Kościelnej.

Od tego czasu KS Halinów realizuje zadania statutowe korzystając z obiektów użyteczności
publicznej Gminy Halinów takich jak: boiska piłkarskie w Długiej Kościelnej, boisko orlik oraz hali i sali
sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.
Nad rozwojem sportów walki w Gminie Halinów czuwa Uczniowski Klub Sportowy „Halinów
Team”. Dzięki, finansowemu wsparciu Gminy Halinów zawodnicy Judo tego klubu osiągają znakomite
indywidualne wyniki sportowe. Warto zaznaczyć, iż 9 osób jest w kadrze wojewódzkiej i 4 w kadrach
narodowych. Dwoje zawodników w 2020 roku było nr 1 rankingów w Polsce w swoich kategoriach
wagowych i wiekowych. UKS swoja siedzibę i obiekt treningowy ma w budynku ZSP Halinów.
Na obiektach sportowych szkoły w Halinowie funkcjonuje również jedna z dwóch Akademii
Młodych Orłów Polskiego Związku Piłki Nożnej w województwie mazowieckim. Trenują w niej
najbardziej utalentowane dzieci, które później trafiają do kadr wojewódzkich i narodowych.
Gmina Halinów bardzo wspiera również szkolny sport poprzez serię międzyszkolnych zawodów
sportowych w wielu różnych dyscyplinach. Dzięki temu dzieci z Gminy Halinów bardzo dobrze
prezentują się w zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, ale przede wszystkim wyrabiają
w sobie potrzebę ruchu.

186 | S t r o n a

12 września 2020 r. został zorganizowany mecz charytatywny na boisku w Długiej Kościelnej na
rzecz Zuzanny mieszkanki gminy Halinów. W grudniu 2020 roku odbył się Mikołajkowy turniej dla
wszystkich zawodników KS Halinów bez udziału publiczności, na którym odbyła się sesja fotograficzna
oraz zostały dzieciom rozdane prezenty mikołajkowe.
W 2020 roku klub sportowy KS HALINÓW znalazł się w gronie 36 szkółek piłkarskich z całej Polski,
którym PZPN nadał swój CERTYFIKAT. Do II cyklu Programu Certyfikacji zgłosiło się łącznie 100
podmiotów, jednak proces weryfikacji spełnienia kryteriów: formalno-prawnych, kwalifikacji
trenerów, infrastruktury sportowej, drużyn, zawodników oraz zapewnienia opieki medycznej
i właściwego sprzętu sportowego przeszło tylko 36 szkółek, z czego tylko 5 z województwa
mazowieckiego, czyniąc KS Halinów jedyną szkółką na Mazowszu ze srebrną gwiazdką w przyznanych
Certyfikatach na II cykl programu!

Rysunek 6. Srebrny Certyfikat PZPN dla szkółki piłkarskiej KS Halinów.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA
I. POLICJA
Komisariat Policji w Halinowie etatowo liczy 27 osób. W 2020 roku w Zespole Patrolowo –
Interwencyjnym znajdował się jeden wakat.
W 2020 roku w ramach współpracy z Gminą Halinów Komisariat otrzymał środki celowe na
służby ponadnormatywne, które umożliwiły wystawienie dodatkowych 34 służb pełnionych na terenie
miasta i gminy Halinów. W trakcie tych służb policjanci Komisariatu Policji w Halinowie:
✓
✓
✓
✓
✓

podjęli 99 interwencji;
wylegitymowali 123 osoby;
przeprowadzili 57 kontrole drogowe;
zastosowali 69 pouczeń za wykroczenia;
nałożyli 14 mandatów karnych kredytowanych.

W trakcie wspomnianych służb przeprowadzili łącznie 162 kontroli placówek handlowych pod
kątem ograniczenia pospolitej przestępczości.
W trakcie 2020 roku policjanci łącznie przeprowadzili 4506 interwencji z czego:
✓ 127 interwencji domowych, w tym 25 z nich dotyczyło przemocy w rodzinie, z których zostało
wdrożonych 13 procedur Niebieskiej Kart;
✓ zatrzymano 64 sprawców przestępstw na gorącym uczynku, w tym 4 sprawców kradzieży,
5 sprawców kradzieży z włamaniem;
✓ zatrzymano 15 nietrzeźwych kierujących;
✓ zatrzymano 15 sprawców posiadających narkotyki;
✓ zatrzymano 31 osoby poszukiwane.
W związku z ujawnionymi wyżej wykroczeniami:
✓ nałożono 589 mandatów karnych;
✓ zastosowano 2 104 pouczeń w związku z ujawnionymi wykroczeniami, wylegitymowano 7089
osoby oraz przeprowadzono 1 487 kontroli drogowych.

Fotografia 32. Komisariat Policji w Halinowie.
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22 grudnia 2020 r. odbyło się oficjalne przekazanie nowego samochodu zakupionego na
potrzeby Komisariatu Policji w Halinowie dzięki dofinansowaniu ze środków samorządu Gminy Halinów
i Gminy Dębe Wielkie z udziałem Burmistrza Halinowa, Wójta Gminy Dębe Wielkie, Komendanta
Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim oraz Zastępcą Komendanta Komisariatu w Halinowie.

Fotografia 33. Przekazanie nowego samochodu na potrzeby Komisariatu Policji
w Halinowie.

II. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Charakterystyka jednostek ochotniczej straży pożarnej.
Na terenie gminy Halinów funkcjonują 3 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:

1) OSP Okuniew ul. Rynek 52 – Prezes Konrad Kawęcki;
2) OSP Długa Kościelna ul. Kochanowskiego 49 – Prezes Mirosław Lesiński;
3) OSP Cisie ul. Główna 114 – Prezes Jerzy Kowalski.
Obecnie wszystkie jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. OSP
Okuniew i Długa Kościelna od 1995 r. natomiast OSP Cisie od 2018 r. Jednostki łącznie liczą 68
czynnych członków biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczych i pożarach.

Wyposażenie OSP Długa Kościelna - 4 pojazdy ratowniczo-gaśnicze:
1)
2)
3)
4)

GBA 2,5/16 Star 244;
GLM 4 Ford Transit;
GBA 3,0/16 Volvo FL.;
GLBM 0,2/0,4 Ford Transit.

Wyposażenie OSP Cisie - 2 pojazdy ratowniczo-gaśnicze:
1) Jelcz 315;
2) Man TGM 18.320
189 | S t r o n a

Wyposażenie OSP Okuniew - 3 pojazdy ratowniczo-gaśnicze:
a. GBA 2,5/16 Star 244;
b. Mercedes Benz Atego 1329 AF;
c. Citroen Jumper.
Wszystkie pojazdy wyposażone są w niezbędny sprzęt ratowniczo gaśniczy taki jak: zestaw
hydraulicznych narzędzi ratowniczych, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, nadciśnieniowe
aparaty powietrzne, detektory wielogazowe i detektory prądu, pompy (motopompy, pompy pływające
i szlamowe), pilarki łańcuchowe do drewna i metalu, agregaty prądotwórcze, środki łączności radiowej
(przewoźne i nasobne), specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego, podręczny sprzęt burzący,
środki ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzęt do podawania środków gaśniczych. We wszystkich
jednostkach wprowadzony jest system łączności selektywnej.
1 grudnia 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy
zabudowany przez firmę MOTO TRUCK na podwoziu MAN TGM 18.320. Auto posiada napęd 4x4 wraz
z blokadami obu dyferencjałów oraz blokadą międzyosiową, osadzony jest na pojedynczych kołach
o szosowo-terenowym bieżniku. Posiada zbiornik wody o pojemności 3100 litrów, zbiornik środka
pianotwórczego pojemności 300 litrów oraz autopompę o wydajności 2900l/min.
Wóz został sfinansowany z następujących źródeł:
✓
✓
✓
✓
✓

środków własnych OSP Cisie,
budżetu Gminy Halinów,
dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
dotacji z KSRG (środki MSWiA),
dotacji WFOŚiGW w Warszawie.

Nowy zakup dla OSP Cisie podniesie sprawność bojową Jednostki, gminy Halinów oraz całego powiatu
mińskiego, szczególnie w perspektywie nowo wybudowanej autostrady A2.

III. OCHRONA ZDROWIA
Na terenie gminy Halinów funkcjonują placówki świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej i podstawowej ogólnej opieki stomatologicznej w ramach umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia oraz placówki świadczące usługi w zakresie rehabilitacji dzieci, dorosłych
i specjalistycznej opieki zdrowotnej nie posiadające umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Lp.
1.

2.
3.

Nazwa placówki
Centrum Medyczne ZANMED
Indywidualna Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Tomasz Dzięcioł
Centrum Medyczne MULTIMED

Adres
Halinów
ul. Piłsudskiego 33

Kontakt
22 783 60 23
rejestracja@zanmed.pl

Okuniew
ul. Stanisławowska 28

22 783 70 05

Hipolitów,
ul. Warszawska 63

22 185 55 88
rejestracja@multi-med.com.pl

Tabela 69.Placówki świadczące usługi w zakresie POZ w ramach NFZ.

190 | S t r o n a

Lp.

Nazwa placówki

Adres

1.

Centrum Medyczne ZANMED www.zanmed.pl
lek. stom. Magdalena Zaniewska

2.

DOMI - DENT Stomatologia i Medycyna estetyczna

Kontakt

Halinów
ul. Piłsudskiego 33

22 783 84 45
609 094 049

Hipolitów
ul Warszawska 86

533 511 577

Tabela 70. Placówki świadczące usługi w zakresie podst. opieki stomatologicznej w ramach NFZ.
Lp.
1.

Nazwa placówki
Centrum Rehabilitacji
"Pod Dębami"

Adres

Kontakt

Halinów
ul. Spółdzielcza 25

22 760 54 44
22 760 54 56

Tabela 71. Placówki świadczące usługi w zakresie rehabilitacji dzieci i dorosłych.
Lp.

Nazwa placówki

Adres

Kontakt

1.

Centrum Medyczne ZANMED

Halinów
ul. Piłsudskiego 33

22 783 60 23
rejestracja@zanmed.pl

2.

Centrum Medyczne MULTIMED

Hipolitów, ul. Warszawska
63

22 185 55 88
rejestracja@multi-med.com.pl

Tabela 72. Placówki świadczące usługi w zakresie specjalist. opieki zdrowotnej.
Lp.
1.

Nazwa Placówki
Poradnia POZ – Nocna Pomoc Lekarska

Adres
Sulejówek
ul. Armii Krajowej 21

Kontakt
22 783 55 06

Tabela 73. Najbliższa Pomoc Lekarska.
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TRANSPORT PUBLICZNY I REGULARNY NA TERENIE GMINY
HALINÓW
I. LINIE REGULARNE W GMINIE HALINÓW
Usługa transportu gminnego realizowana jest przez firmę Stalko Przybysz i Wspólnicy Spółka Jawna
z siedzibą w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 65, na podstawie wydanych zezwoleń na wykonywanie
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydanych (na podstawie ustawy
o transporcie drogowym). W ramach ww. transportu Gmina nie ponosi kosztów. Natomiast w ramach
transportu regularnego realizowany jest obowiązek dowozu dzieci do szkół i jest podpisana umowa.

Rysunek 7. Linie regularne kursujące w dni nauki szkolnej.

Rysunek 8. Linie regularne kursujące w dni powszednie wolne od nauki szkolnej.
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II. TRANSPORT PUBLICZNY
Na terenie gminy Halinów funkcjonują linie autobusowe:
➢ nr 704 na trasie PKP Halinów – Wiatraczna (Warszawa) na podstawie zawartego
porozumienia z dnia 30.03.2004 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą
Halinów. Usługa realizowana jest przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Udział
Gminy w kosztach kursowania linii wynosi 40% co w roku 2020 r. stanowiło kwotę
w wysokości 434 754,00 zł. Porozumienie przewiduje również udział Gminy
w kosztach konserwacji infrastruktury przystankowej, w roku 2020 r. wydatkowano kwotę
w wysokości 5 581,14 zł;
➢ nr 730 na trasie Brzeziny – Wiatraczna (Warszawa).

Fotografia 34. Linia autobusowa nr 704.

Fotografia 35. Pętla autobusowa linii 704 - PKP Hipolitów.
Przez teren gminy Halinów przebiega linia kolejowa E 20 (ciąg transportowy: Kunowice-PoznańWarszawa Terespol), linia jest w całości 2-torowa i zelektryfikowana, a w dużej części przystosowana
do prędkości 160km/h. Układ kolejowy PKP zlokalizowany jest w południowej części gminy,
przebiegając przez miejscowości: Cisie, Halinów, Józefin oraz Grabina. Na terenie gminy Halinów
eksploatacją infrastruktury kolejowej zajmują się Polskie Koleje Państwowe (PKP), które posiadają
w granicach gminy dwa przystanki osobowe: Cisie i Halinów.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fotografia 36. Modernizacja Domu Kultury w Halinowie.
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Fotografia 37. Modernizacja Domu Kultury w Halinowie.

Fotografia 38. Modernizacja Domu Kultury w Halinowie.

Fotografia 39. Modernizacja Domu Kultury w Halinowie.

Fotografia 40. Modernizacja Domu Kultury w Halinowie.

195 | S t r o n a

Fotografia 41. Gminny Żłobek Kraina Smyka w Józefinie.

Fotografia 42. Ulica Środkowa w miejscowości Cisie z nową nakładką asfaltową.

196 | S t r o n a

Fotografia 43. Budowa ulicy Zgody w Józefinie.

Fotografia 44. Ulica Osiedlowa w Długiej Szlacheckiej z nową nakładką asfaltową.

Fotografia 45. Ulica Historyczna w Wielgolesie Duchnowskim z nową nakładką asfaltową.
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Fotografia 46. Paczki żywnościowe oraz środki czystości zebrane przez MOPS w Halinowie.

Fotografia 47. Nowe wyposażenie na placu zabaw przy boisku Orlik w Halinowie.
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Fotografia 48. Oczyszczalnia ścieków w Długiej Kościelnej.

Fotografia 49. Oczyszczalnia ścieków w Długiej Kościelnej.
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Fotografia 50. Świetlica wiejska w Michałowie.

Fotografia 51. Pracownia Językowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.
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Fotografia 52. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Czumy w Józefinie.

Fotografia 53. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Bema w Halinowie.
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