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WSTĘP
Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Burmistrz Halinowa przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy Halinów za
rok 2019. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza - jako organu wykonawczego - w roku
2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i 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
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 według
stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności Gminy:
➢ 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.
Rok 2019 odnośnie inwestycji drogowych był bardzo owocnym rokiem dla Gminy Halinów, zarówno
w zakresie pozyskanych środków zewnętrznych jak i zrealizowanych projektów. Łącznie Gmina pozyskała
ok 4 mln zł środków zewnętrznych i wybudowała ponad 13 km nowych dróg, realizując inwestycje za
ok. 7 mln zł.
Największe zrealizowane w 2019 r. projekty unijne w historii Gminny Halinów to:
➢ "Wybierzmy rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" – projekt
ten został zrealizowany wraz z pięcioma partnerami: Miastem Józefów, Gminą Karczew,
Miastem Otwock, Miastem Sulejówek i Gminą Wiązowna. Jego łączna wartość to 45 mln zł,
a dofinansowanie ze środków UE to prawie 27 mln zł;
➢ „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”. Projekt ten jest współfinansowany ze
środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Jest to kolejny etap prowadzonych przez Gminę działań
w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, tak ważnej dla mieszkańców
i środowiska naturalnego. Do chwili obecnej w ramach projektu wybudowanych zostało
17 km sieci kanalizacyjnej, trwa budowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Długiej
Kościelnej. Wartość to prawie 50 mln zł, w tym wartość dofinansowania: ponad 25 mln zł.
Raport został opracowany na podstawie informacji przygotowanych przez pracowników
merytorycznych z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Halinowie
i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu,
a także informacji zamieszczonych na stronach internetowych, jak również danych udostępnionych przez
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY HALINÓW
I.

POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, DEMOGRAFIA GMINY HALINÓW

Gmina Halinów położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego w powiecie
mińskim, 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

0,38%
14,93%

16,55%

68,14%

użytki 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%

30,63%

58,45%
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
0,38%
12,88%
16,83%

69,91%

grunty rolne

grunty leśne

grunty zabudowane i zurbanizowane

grunty pod wodami

Wykres 3. Struktura użytkowania gruntów – Gmina Halinów.
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Struktura użytowania gruntów rolnych - Gmina
Halinów
NIEUŻYTKI

0,56%

GRUNTY ZADRZEWIONE
I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH

6,63%

GRUNTY POD ROWAMI
GRUNTY POD STAWAMI

1,51%
0,63%

GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

4,21%

PASTWISKA TRWAŁE

9,93%

ŁĄKI TRWAŁE
SADY

21,89%
1,49%

GRUNTY ORNE
0,00%

53,15%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Wykres 4. Struktura użytkowania gruntów rolnych – Gmina Halinów.

Struktura użytkowania gruntów zabudowanych i
zurbanizowanych
GRUNTY PRZEZN. POD BUD. DRÓG PUB. LUB LINII
KOLEJ.

9,66%

TERENY KOLEJOWE

5,23%

DROGI
TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

30,70%
1,16%

ZURB. TERENY NIEZABUD. LUB W TRAKCIE ZABUDOWY
INNE TERENY ZABUDOWANE
TERENY PRZEMYSŁOWE

2,56%
7,56%
3,26%

TERENY MIESZKANIOWE
0,00%

49,53%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Wykres 5. Struktura użytkowania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych – 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. Gmina Halinów.
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Rysunek 2. Usytuowanie Gminy Halinów w powiecie mińskim.

Rysunek 3. Usytuowanie Gminy Halinów na Mazowszu.
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Gmina Halinów ma bardzo korzystne położenie w strefie aglomeracji warszawskiej, 10 km od granic
stolicy. Przez jej teren przebiegają ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym:
➢ linia kolejowa E20 relacji Kunowice-Poznań-Warszawa-Terespol;
➢ Autostrada A2/Autostrada Wolności/Świecko-Poznań-Warszawa-Terespol;
➢ Drogi wojewódzkie Nr 637 (Warszawa-Węgrów) i 721 (Józefów-Wiązowna-Duchnów-Brzeziny).
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, piekarnia, stacje paliw, myjnie samochodowe
i 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
(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 – 15 621 zameldowanych mieszkańców, w tym miasto Halinów – 3 556 mieszkańców
na dzień 31 grudnia 2019 r.
Najludniejszymi miejscowościami są: Halinów i sołectwa: Okuniew, Hipolitów, Długa Kościelna,
Józefin i Długa Szlachecka.
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Ewidencja ludności i dowody osobiste
15621

15 468

1445
549

Liczba mieszkańców

440

237

1 849

140

Liczba osób zameldowanych Liczba osób zameldowanych Liczba wydanych dowodów
na pobyt stały i
na pobyt czasowy
osobistych
przemeldowania

2019 rok

2018 rok

Wykres 6. Ewidencja ludności i dowody osobiste.

Rejestracja stanu cywilnego
196
181

110
100
69

17

65

16

Liczba sporządzonych aktów Liczba sporządzonych aktów Liczba sporządzonych aktów Liczba sporządzonych aktów
urodzeń
małżeństw
zgonów
stanu cywilego ogółem

2019 rok

2018 rok

Wykres 7. Rejestracja stanu cywilnego.
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Sporządzenie wniosków o nadanie medali za
długoletnie pożycie małżeńskie
(Złote Gody)

2018 ROK

20

2019 ROK

29

Sporządzenie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (Złote Gody)

Wykres 8. 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
działalości)

2018 ROK

739

2019 ROK

799

Wykres 9. Liczba wprowadzonych wniosków o wpis do CEIDG.
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Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

22
19

8

7

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

7

6

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

2019 rok

7

6

ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
POWYŻEJ 18%

ZEZWOLENIA OGÓŁEM

2018 rok

Wykres 10. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Liczba zdarzeń na terenie gminy
(w tym, pożary budynków, poszycia leśnego, lasów oraz
podtopienia i inne miejscowe zagrożenia)

2018 ROK

2019 ROK

214

304

Wykres 11. Liczba zdarzeń na terenie gminy.
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W 2019 roku wydano jedno zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie gminy.
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.
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).
Z kolei 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. HISTORIA
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 wodno-kanalizacyjnej oraz poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży.
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W 2011 roku Gmina Halinów jako jedyna w powiecie mińskim, otrzymała wyróżnienie
w prestiżowym Rankingu Samorządów 2011 r. 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.

Wyniki wyborów Burmistrza Halinowa w 2018 r.
1030;
16,17%

5340;
83,83%

głosy za

głosy przeciw

Wykres 12. 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
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10

Józefin

Katarzyna Targońska

11

Kazimierów

Sławomir Kostka

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.

III. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY HALINÓW
Jednostkami organizacyjnymi Gminy Halinów są jednostki budżetowe i instytucje kultury.
Tabela 2. Jednostki budżetowe Gminy Halinów
Nazwa jednostki
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach
Szkoła Podstawowa w Chobocie
Gimnazjum w Halinowie (do 31.08.2019 r.)2
Gminny Żłobek Kraina Smyka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres
05-074 Halinów, ul. Okuniewska 115
05-079 Okuniew, ul. Szkolna 4
05-074 Halinów, Cisie ul. Mostowa 61
05-074 Halinów, Brzeziny 3
05-074 Halinów, Chobot 50
05-074 Halinów, ul. Okuniewska 115
05-074 Halinów, Józefin ul. Stołeczna 119
05-074 Halinów, ul. Mickiewicza 23

Zakład Komunalny w Halinowie
(do dnia 3 września 2018 r.)3

05-074 Halinów, ul. Piłsudskiego 77

W 2018 roku w miejscowości Józefin rozpoczęła się budowa Gminnego Żłobka Kraina Smyka
w technologii modułowej z rządowego programu MALUCH+, dofinansowanie w wysokości 2 mln zł.
Otwarcie placówki – kwiecień 2019 r.

2

3

Dzień zakończenia działalności Gimnazjum w Halinowie zgodnie z Uchwałą Nr XII.118.2019 Rady Miejskiej
w Halinowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego
Gimnazjum w Halinowie ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów
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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Tabela 3. Instytucje kultury Gminy Halinów
Nazwa instytucji

Adres

Gminne Centrum Kultury

05-079 Okuniew, ul. Rynek 46/2

Biblioteka Publiczna Gminy Halinów

05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

IV. SPRAWOZDANIE URZĘDU MIEJSKIEGO W HALINOWIE
1. Korespondencja Urzędu
Korespondencja wpływająca do Urzędu rejestrowana jest w elektronicznym systemie kancelaryjnym.

Rok

2019

Korespondencja zarejestrowana w kancelarii

2018
16 957

14 877

3 628

3 380

Korespondencja wewnętrzna

351

352

Korespondencja do Rady

287

261

Sądówki

32

47

System SMS

67

260

21 322

19 177

Faktury

Razem

Tabela 4. Korespondencja wpływająca do Urzędu Miejskiego w Halinowie.

21 322

19177

Korespondencja wpływająca do Urzędu ogółem
2019 rok
2018 rok
Wykres 13. Korespondencja wpływająca do Urzędu ogółem.
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Korespondencja wpływająca do Urzędu
System SMS
Sądówki

260
67
47
32

Korespondencja do Rady Miejskiej w Halinowie

261
287

Korespondencja wewnętrzna

352
351
3380
3628

Faktury

14877

Korespondencja zarejestrowana w kancelarii

2018 rok

16957

2019 rok

Wykres 14. Korespondencja wpływająca do Urzędu z podziałem na rodzaj.

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.

20 | S t r o n a

ILOŚĆ TRANSAKCJI Z TERMINALA PRZY UŻYCIU KART
PŁATNICZYCH

667

Ilość transakcji z terminala
117

2019 rok

2018 rok

Wykres 15. Ilość transakcji z terminala przy użyciu kart płatniczych.

WARTOŚĆ TRANSAKCJI Z TERMINALA PRZY UŻYCIU KART
PŁATNICZYCH

zł61 267,66

Wartość transakcji z terminala
zł23 676,17

2019 r.

2018 rok
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3. Obsługa sekretariatu i biura Burmistrza w 2019 roku
Zarejestrowano:
▪

505 umów;

▪

145 umów zleceń;

▪

188 zarządzenia Burmistrza;

▪

200 upoważnień i 15 pełnomocnictw;

▪

350 delegacji;

▪

75 wniosków o udostępnienie informacji publicznej;

▪

6 skarg (po przeanalizowaniu okazały się bezzasadne);

▪

5 kontroli zewnętrznych.

Przyjęcia interesantów:
➢ Burmistrz Halinowa – 420 osób;
➢ Zastępca Burmistrza Halinowa – 393 osób;
➢ Sekretarz Halinowa – 219 osób.

4. Gminny System Powiadamiania SMS
W roku 2019 wysłano do mieszkańców gminy Halinów 146 000 sms w charakterze
powiadomień i ważnych komunikatów z Gminy Halinów.

Gminny System Powiadamiania SMS - wysyłka

149000

146000

2018

2019

Wykres 16. Gminny System Powiadamiania SMS – wysyłka.
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5. Kadry
−
−

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan zatrudnienia w Urzędzie wynosił:
69 osób;
zajmując 68 etatów, w tym:
➢ na stanowiskach kierowniczych urzędniczych – 14 etatów,
➢ na stanowiskach urzędniczych (pełnozatrudnieni) - 40 etatów,
➢ na stanowiskach pomocniczych i obsługi (pełnozatrudnieni) – 12 etatów,
➢ osoby niepełnozatrudnione – 2 etaty, w tym:
• administracja – 2 osoby;
• obsługa – 1 osoba.

STAN ZATRUDNIENIA W 2019 ROKU

69
68
67

64

liczba zatrudnionych

liczba etatów

2019 rok

2018 rok

Wykres 17. Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Halinowie.

W wyniku współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w 2019 r. pracę w Urzędzie dodatkowo
wspomagało 2 osoby, w tym:
➢ 1 osoba w ramach prac interwencyjnych;
➢ 1 osoba w ramach prac społecznie użytecznych.
Ponadto 8 osób odbyły praktyki studenckie.

Lp.

Wykształcenie

Liczba pracowników

% ogółu zatrudnionych na stanowiskach
administracyjnych (55)

1.

wyższe

52

92,9%

2.

średnie

4

7,1 %

Tabela 5. Struktura wykształcenia pracowników Urzędu na dzień 31 grudnia 2019 r.
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WYKSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW URZĘDU
MIEJSKIEGO W HALINOWIE
60
50

52

52
40
30
20
10

3

4

0

2019

2018

wyższe

średnie

Wykres 18. Struktura wykształcenia pracowników Urzędu.

Szkolenia pracowników Urzędu:
Pracownicy uczestniczyli w 117 szkoleniach, w tym 31 było bezpłatnych.
Dodatkowo każdy pracownik zatrudniony
w zakresie ochrony danych osobowych.

na

stanowisku

urzędniczym

odbył

szkolenie

16 pracowników uczestniczyło w szkoleniach finansowanych ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego kształcenia ustawicznego w formie Kursu, o następujących tematach:
1) „Stosowanie postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz zasad funkcjonowania archiwum
zakładowego i archiwizacji dokumentacji”;
2) „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w JSFP”;
3) „Kodeks postępowania administracyjnego – omówienie najważniejszych aspektów”;
4) „Praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych w kontekście ostatnich zmian
przepisów”;
5) „Udostępnianie informacji publicznej w praktyce administracyjnej. Praktyczne aspekty
realizacji obszernych i trudnych wniosków w kontekście nowych zasad ochrony danych
osobowych wprowadzonych przez RODO. Jawność życia publicznego - projektowane zmiany”.
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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: 53.

•

W 2019 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;
− przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;
− przegląd techniczny wyłącznika przeciwpożarowego.

•

Prace remontowo-budowlane:

•

−

montaż zestawu klimatyzacji 4 jednostek wewnętrznych i jednostki zewnętrznej w budynku
Urzędu Miejskiego w pomieszczeniach biurowych od strony parkingu Urzędu Miejskiego,

−

rozbudowa parkingu dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz montaż nowej bramy
z siłownikiem od ul. Bema,

−

naprawa uszkodzonego muru budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie wraz z pracami
elewacyjnymi na powierzchni 60 m2 oraz wymiana obróbki blacharskiej na powierzchni
prowadzonych prac,

−

wymiana płytek podłogowych na schodach od poziomu I do poziomu II, położenie nowych płytek
podłogowych na poziomie II,

−

montaż płyt szklanych na schodach od poziomu I do poziomu II oraz na poziomie II,

−

odmalowanie klatki schodowej od poziomu I do poziomu II oraz ścian i sufitu na poziomie II,

−

montaż nowej poręczy (bariery ochronnej) na schodach klatki schodowej od poziomu I do
poziomu II,

−

prace naprawcze na murze przy archiwum w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie,

−

likwidacja przecieku w suficie daszku przed wejściem do 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;
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−
•

dostawę materiałów chemicznych i higienicznych.

Zadania związane z dostawą usług telekomunikacyjnych.
W 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Halinowie została zawarta umowa na internetowe łącze
światłowodowe. Rozwiązanie to wpłynęło na zwiększenie jakości i bezawaryjności połączenia
internetowego wykorzystywanego do obsługi klientów Urzędu Miejskiego oraz pracy pracowników
Urzędu. Łącze to jest również wykorzystywane na potrzeby monitoringu przestrzeni publicznej
w Halinowie – w celu bezpośredniej transmisji obrazu z kamer miejskich na Komisariat Policji
w Halinowie. Prowadzenie umów 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: 69.

7. Biuro Rady
W ramach obsługi Rady Miejskiej w Halinowie w 2019 roku:
1) odbyło się 11 sesji (w tym 5 nadzwyczajnych),
2) odbyło się:
a) 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
b) 7 posiedzeń Komisji skarg, wniosków i petycji,
c) 16 posiedzeń Komisji Budżetu, Rozwoju i Ochrony Środowiska,
d) 10 posiedzeń Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych,
e) 7 posiedzeń połączonych Komisji Rady Miejskiej w Halinowie,
– łącznie 45 posiedzeń;
3) podjęto 121 uchwał (3 uchwały były przedmiotem badania nadzorczego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie), spośród których:
a) 37 dotyczyło spraw finansowych Gminy Halinów,
b) 20 dotyczyło edukacji i polityki społecznej,
c) 15 dotyczyło nadawania nazw ulic,
d) 15 dotyczyło m. in. planów pracy Rady, Komisji, diet radnych, Statutu Gminy
i Sołectw, wyrażania zgód na udział Gminy w projektach, udzielenia wotum zaufania,
e) 10 dotyczyło ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami komunalnymi,
f) 8 dotyczyło rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
g) 7 dotyczyło nieruchomości i przystanków autobusowych,
h) 6 dotyczyło zagospodarowania przestrzennego,
i) 3 dotyczyły podatków lokalnych.

W 2019 roku Rada Miejska w Halinowie nie podjęła żadnego stanowiska.
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W 2019 roku wpłynęły 3 skargi na działalność Burmistrza Halinowa oraz 1 na działalność
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie. Wszystkie zostały uznane za
bezzasadne.

podjęte stanowiska

3
0
132
121

podjęte uchwały

posiedzenia połączonych Komisji RM w Halinowie

4
7
64

posiedzenie Komisji RM w Halinowie

sesje RM w Halinowie

2018 rok

45
13
11

2019 rok

Wykres 19. Praca Rady Miejskiej w Halinowie.

Przedmiot uchwały

Ilość

%
37

30,58

3

2,48

Edukacja i polityka społeczna

20

16,53

Ochrona środowiska, gospodarka wodna,
gospodarka odpadami komunalnymi

10

8,26

6

4,96

15

12,40

Nieruchomości, przystanki autobusowe

7

5,78

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

8

6,61

Pozostałe (m. in. plany pracy Rady, Komisji,
diety radnych, Statut Gminy i Sołectw,
wyrażanie zgód na udział Gminy w projektach,
udzielenia wotum zaufania)

15

12,40

Łącznie

121

100

Finanse Gminy Halinów
Podatki lokalne

Zagospodarowanie przestrzenne
Nadawanie nazw ulic

Tabela 6. Przedmiot uchwał Rady Miejskiej w Halinowie w 2019 roku.
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REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
KADENCJA 2018-2023
ROK 2019
Lp.
1

Numer
i data podjęcia
Przedmiot uchwały
uchwały
IV.38.2019
Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
29.01.2019 r.
Halinów na lata 2019-2033

Uwagi

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1823
z dnia 7 lutego 2019

IV.39.2019
29.01.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2019 rok

IV.40.2019
29.01.2019 r.
IV.41.2019
29.01.2019 r.
IV.42.2019
29.01.2019 r.
IV.43.2019
29.01.2019 r.

Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mińskiemu
Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mińskiemu
Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mińskiemu
Uchwała w sprawie: przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej
w Halinowie na 2019 rok

7

IV.44.2019
29.01.2019 r.

Uchwała w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Halinowie na 2019 rok

8

IV.45.2019
29.01.2019 r.

Uchwała w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji skarg, wniosków i
petycji Rady Miejskiej w Halinowie na 2019 rok

9

IV.46.2019
29.01.2019 r.

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady
Miejskiej w Halinowie na 2019 rok

10

IV.47.2019
29.01.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik,
poz. 1824
gmina Halinów
z dnia 7 lutego 2019

11

IV.48.2019
29.01.2019 r.

Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas
Brzeziński, gmina Halinów

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1825
z dnia 7 lutego 2019

12

IV.49.2019
29.01.2019 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie Nr
XXXI.264.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1826
z dnia 7 lutego 2019

13

IV.50.2019
29.01.2019 r.

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń
znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Okuniewie

14

V.51.2019
28.02.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2019-2033

15

V.52.2019
28.02.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2019 rok

2
3
4
5
6

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3215
z dnia 11 marca
2019
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Lp.

Numer
i data podjęcia
uchwały

16

V.53.2019
28.02.2019 r.

Uchwała w sprawie: powołania Kapituły Wyróżnień

17

V.54.2019
28.02.2019 r.

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu znajdujących
się na działkach gminnych w Halinowie i Długiej Kościelnej

18

V.55.2019
28.02.2019 r.

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udział Gminy Halinów w
projekcie pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów
na lata 2019 – 2035” w ramach osi priorytetowej Ochrona klimatu i
atmosfery, programu priorytetowego 3.4 „Ochrona atmosfery 3.4.
GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju
elektromobilności”, współfinansowanego ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

19

V.56.2019
28.02.2019 r.

Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku
utworzonym przez Gminę Halinów

20

V.57.2019
28.02.2019 r.

Uchwała w sprawie: ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w
Halinowie i sołtysów sołectw z terenu Gminy Halinów

21

VI.58.2019
28.03.2019 r.

Uchwała w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków

22

VI.59.2019
28.03.2019 r.

Uchwała w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych
dla miasta i gminy Halinów w latach 2018-2021”

23

VI.60.2019
28.03.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2019-2033

24

VI.61.2019
28.03.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2019 rok

25

VI.62.2019
28.03.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr IV.40.2019 Rady Miejskiej w
Halinowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mińskiemu

26

VI.63.2019
28.03.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr IV.41.2019 Rady Miejskiej w
Halinowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mińskiemu

Przedmiot uchwały

Uwagi

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3216
z dnia 11 marca
2019
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3217
z dnia 11 marca
2019
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4639
z dnia 9 kwietnia
2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4640
z dnia 9 kwietnia
2019
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Lp.

Numer
i data podjęcia
uchwały

27

VI.64.2019
28.03.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr IV.42.2019 Rady Miejskiej w
Halinowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mińskiemu

28

VI.65.2019
28.03.2019 r.

Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Hipolitów,
gmina Halinów

29

VI.66.2019
28.03.2019 r.

Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin,
gmina Halinów

30

VI.67.2019
28.03.2019 r.

Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas
Brzeziński, gmina Halinów i miejscowości Wielgolas Duchnowski,
gmina Halinów

31

VI.68.2019
28.03.2019 r.

Uchwała w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Wielgolas
Duchnowski, gmina Halinów

32

VI.69.2019
28.03.2019 r.

Uchwała w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Halinów w 2019 roku

33

VII.70.2019
16.04.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2019-2033

34

VII.71.2019
16.04.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2019 rok

35

VII.72.2019
16.04.2019 r.

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 120 i 86/1 w
miejscowości Stary Konik, gmina Halinów

36

VII.73.2019
16.04.2019 r.

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Halinów

37

VII.74.2019
16.04.2019 r.

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 179/2, 179/3,
179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12,
179/13, 179/14, 179/16, 179/17, 179/18, 179/23, 179/24, 179/25,
179/26, 179/27, 179/29, 179/30, 179/31, 179/32, 179/33, 179/34 w
miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów

38

VII.75.2019
16.04.2019 r.

Uchwała w sprawie: określenia lokalnych standardów
urbanistycznych na terenie Gminy Halinów

Przedmiot uchwały

Uwagi

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4641
z dnia 9 kwietnia
2019
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4642
z dnia 9 kwietnia
2019
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4643
z dnia 9 kwietnia
2019
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4644
z dnia 9 kwietnia
2019
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4645
z dnia 9 kwietnia
2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5655
z dnia 25 kwietnia
2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5656
z dnia 25 kwietnia
2019
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Lp.

Numer
i data podjęcia
uchwały

39

VII.76.2019
16.04.2019 r.

Uchwała w sprawie: likwidacji Punktu Przedszkolnego w Chobocie
przy Szkole Podstawowej w Chobocie

40

VII.77.2019
16.04.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmian w Statutach Sołectw Gminy Halinów

41

VII.78.2019
16.04.2019 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę nr II.12.2018 Rady Miejskiej w
Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej

42

VIII.79.2019
30.05.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2019-2033

43

VIII.80.2019
30.05.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2019 rok

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 7524
z dnia 14 czerwca
2019

44

VIII.81.2019
30.05.2019 r.

Uchwała w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1
września 2019 roku

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 7525
z dnia 14 czerwca
2019

45

VIII.82.2019
30.05.2019 r.

Uchwała w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Halinów pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i
dzieci młodsze

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 7526
z dnia 14 czerwca
2019

46

VIII.83.2019
30.05.2019 r.

Uchwała w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów ocen
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 7527
z dnia 14 czerwca
2019

47

VIII.84.2019
30.05.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr VI.58.2019 Rady Miejskiej w
poz. 7528
Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania
z dnia 14 czerwca
wody i odprowadzania ścieków
2019

48

VIII.85.2019
30.05.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmian w Statucie Gminy Halinów

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 7529
z dnia 14 czerwca
2019

49

VIII.86.2019
30.05.2019 r.

Uchwała w sprawie: wyrażenie zgody na oddanie w użyczenie
nieruchomości położonej w miejscowości Długa Kościelna,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 47, stanowiącej własność
Gminy Halinów

Przedmiot uchwały

Uwagi
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5657
z dnia 25 kwietnia
2019
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5658
z dnia 25 kwietnia
2019
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Lp.

Numer
i data podjęcia
uchwały

50

VIII.87.2019
30.05.2019 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXI.264.2012 Rady Miejskiej w
Halinowie z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 7530
z dnia 14 czerwca
2019

51

VIII.88.2019
30.05.2019 r.

Uchwała w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 7531
z dnia 14 czerwca
2019

52

IX.89.2019
26.06.2019 r.

Uchwała w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Halinowa wotum
zaufania

53

IX.90.2019
26.06.2019 r.

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Halinów za 2018 rok

54

IX.91.2019
26.06.2019 r.

Uchwała w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Halinowa absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

55

IX.92.2019
26.06.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2019-2033

56

IX.93.2019
26.06.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2019 rok

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 9162
z dnia 24 lipca 2019

57

IX.94.2019
26.06.2019 r.

Uchwała w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 9163
z dnia 24 lipca 2019

58

IX.95.2019
26.06.2019 r.

Uchwała 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”

59

IX.96.2019
26.06.2019 r.

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 358 w
miejscowości Budziska, gmina Halinów

60

IX.97.2019
26.06.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik,
poz. 9164
gmina Halinów
z dnia 24 lipca 2019

61

IX.98.2019
26.06.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik,
poz. 9165
gmina Halinów
z dnia 24 lipca 2019

62

IX.99.2019
26.06.2019 r.

Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas
Duchnowski, gmina Halinów

Przedmiot uchwały

Uwagi

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 9166
z dnia 24 lipca 2019
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Lp.

Numer
i data podjęcia
uchwały

63

IX.100.2019
26.06.2019 r.

Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas
Duchnowski, gmina Halinów

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 9167
z dnia 24 lipca 2019

64

IX.101.2019
26.06.2019 r.

Uchwała w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Halinów

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 9168
z dnia 24 lipca 2019

65

IX.102.2019
26.06.2019 r.

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Halinowa

66

IX.103.2019
26.06.2019 r.

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Halinowa

67

IX.104.2019
26.06.2019 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII.175.2016 Rady Miejskiej w
Halinowie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

68

X.105.2019
11.07.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2019-2033

69

X.106.2019
11.07.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2019 rok

70

XI.107.2019
29.08.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2019-2033

71

XI.108.2019
29.08.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2019 rok

72

XI.109.2019
29.08.2019 r.

Uchwała w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji
informacji o kandydatach na ławników

73

XI.110.2019
29.08.2019 r.

Uchwała w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i
szkołach prowadzonych przez Gminę Halinów

74

XI.111.2019
29.08.2019 r.

Uchwała w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Halinów oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznane w 2019 r.

75

XI.112.2019
29.08.2019 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę nr V.56.2019 Rady Miejskiej w
Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości
opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Halinów

Przedmiot uchwały

Uwagi

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 9169
z dnia 24 lipca 2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 11080
z dnia 23 września
2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 10538
z dnia 6 września
2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 10539
z dnia 6 września
2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 10540
z dnia 6 września
2019
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Numer
i data podjęcia
uchwały

76

XI.113.2019
29.08.2019 r.

Uchwała w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego

77

XI.114.2019
29.08.2019 r.

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie

78

XII.115.2019
10.10.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2019-2033

79

XII.116.2019
10.10.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2019 rok

80

XII.117.2019
10.10.2019 r.

Uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności
dotychczasowego Gimnazjum Dwujęzycznego w Brzezinach
wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach,
Brzeziny 3, 05-074 Halinów

81

XII.118.2019
10.10.2019 r.

Uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności
dotychczasowego Gimnazjum w Halinowie ul. Okuniewska 115, 05074 Halinów

82

XII.119.2019
10.10.2019 r.

Uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności
dotychczasowego Gimnazjum w Okuniewie wchodzącego w skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie ul. Szkolna 4, 05-079
Okuniew

83

XII.120.2019
10.10.2019 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Halinów oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków

84

XII.121.2019
10.10.2019 r.

Uchwała w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds.
komunalizacji mienia

85

XII.122.2019
10.10.2019 r.

Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej odpłatnego nabycia
na rzecz Gminy Halinów działki numer 46/4 położonej w Wielgolesie
Brzezińskim

86

XII.123.2019
10.10.2019 r.

Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa
Kościelna, gmina Halinów

87

XII.124.2019
10.10.2019 r.

Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas
Duchnowski, gmina Halinów

88

XII.125.2019
10.10.2019 r.

Uchwała w sprawie: wyboru ławników

Przedmiot uchwały

Uwagi
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 10541
z dnia 6 września
2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 12054
z dnia 18
października 2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 12055
z dnia 18
października 2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 12056
z dnia 18
października 2019
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 12057
z dnia 18
października 2019
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Lp.

Numer
i data podjęcia
uchwały

89

XII.126.2019
10.10.2019 r.

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia wniosku mieszkańców Gminy
Halinów

90

XIII.127.2019
28.11.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2019-2033

91

XIII.128.2019
28.11.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2019 rok

92

XIII.129.2019
28.11.2019 r.

Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Świętego Stanisława Kostki w Okuniewie z przeznaczeniem na
dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich i budowlanych
przy zabytkowym kościele w Okuniewie

93

XIII.130.2019
28.11.2019 r.

Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2020 rok

94

XIII.131.2019
28.11.2019 r.

95

XIII.132.2019
28.11.2019 r.

96

XIII.133.2019
28.11.2019 r.

97

XIII.134.2019
28.11.2019 r.

98

XIII.135.2019
28.11.2019 r.

Przedmiot uchwały

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 14594
z dnia 9 grudnia
2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 14595
z dnia 9 grudnia
2019
Dz. Urz. Woj. Maz.
Uchwała w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości poz. 14596
na 2020 rok
z dnia 9 grudnia
2019
Dz. Urz. Woj. Maz.
Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od
poz. 14597
środków transportowych na 2020 rok
z dnia 9 grudnia
2019
Dz. Urz. Woj. Maz.
Uchwała w sprawie: utworzenia "Klubu Senior +" w Halinowie oraz
poz. 14598
określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności
z dnia 9 grudnia
2019
Dz. Urz. Woj. Maz.
Uchwała w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
poz. 14599
energetycznego
z dnia 9 grudnia
2019
Uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2020 – 2022

XIII.136.2019
28.11.2019 r.

Uchwała w sprawie: przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w gminie Halinów na lata 20202023

100

XIII.137.2019
28.11.2019 r.

Uchwała w sprawie: ustalenia zasad przyznawania usług
opiekuńczych,
w tym specjalistycznych, ich odpłatności, ceny 1 godziny świadczonej
usługi opiekuńczej, w tym specjalistycznej oraz zwrotu wydatków za
niektóre świadczenia z pomocy społecznej

101

XIII.138.2019
28.11.2019 r.

Uchwała w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanków
komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 4318W w
miejscowości Okuniew

99

Uwagi

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 14600
z dnia 9 grudnia
2019
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Lp.

Numer
i data podjęcia
uchwały

102

XIII.139.2019
28.11.2019 r.

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 31/1, 32/1,
31/2, 32/2, 44, 45 oraz części działki nr 40/2 w miejscowości Stary
Konik, gmina Halinów

103

XIII.140.2019
28.11.2019 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII.175.2016 Rady Miejskiej w
Halinowie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 14601
z dnia 9 grudnia
2019

104

XIII.141.2019
28.11.2019 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie Nr
XXXI.264.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 14602
z dnia 9 grudnia
2019

105

XIV.142.2019
30.12.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Halinów na lata 2019-2033

106

XIV.143.2019
30.12.2019 r.

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na
2019 rok

107

XIV.144.2019
30.12.2019 r.

Uchwała 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”
zmienionej uchwałą nr IX.95.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia
26 czerwca 2019 r.

108

XIV.145.2019
30.12.2019 r.

Uchwała w sprawie: ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków
budżetu Gminy Halinów, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2019

109

XIV.146.2019
30.12.2019 r.

Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej Powiatowi Mińskiemu na realizację zadania dotyczącego
dofinansowania przez Gminę Halinów etatów w prowadzonym przez
Powiat Miński Referacie Wydziału Komunikacji i Transportu
Drogowego w Sulejówku

110

XIV.147.2019
30.12.2019 r.

Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 r.

111

XIV.148.2019
30.12.2019 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 2020 roku

Przedmiot uchwały

Uwagi

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 429
z dnia 14 stycznia
2020
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112

XIV.149.2019
30.12.2019 r.

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym, części nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 607/9 o pow. 14,85 m2 położonej w Halinowie

113

XIV.150.2019
30.12.2019 r.

Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny,
gmina Halinów

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 430
z dnia 14 stycznia 2020

114

XIV.151.2019
30.12.2019 r.

Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Budziska,
gmina Halinów

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 431
z dnia 14 stycznia 2020

115

XIV.152.2019
30.12.2019 r.

Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Michałów,
gmina Halinów

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 432
z dnia 14 stycznia 2020

116

XIV.153.2019
30.12.2019 r.

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Halinowa

117

XIV.154.2019
30.12.2019 r.

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

118

XIV.155.2019
30.12.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
Uchwała w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok poz. 433
z dnia 14 stycznia 2020

119

XIV.156.2019
30.12.2019 r.

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia wniosku

120

XIV.157.2019
30.12.2019 r.

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia petycji

121

XIV.158.2019
30.12.2019 r.

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia wniosku

Tabela 7. Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Halinowie Kadencja 2018-2023 rok 2019.

8.
•

Organizacja ważnych konferencji i spotkań
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie został zwycięzcą 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”.
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Zwycięskie szkoły 4. edycji konkursu
Szkoły powyżej 120 uczniów:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie (woj. mazowieckie)
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie (woj. mazowieckie)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie (woj. mazowieckie)
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce (woj. małopolskie)
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszkowie (woj. mazowieckie)
Tabela 8. Zwycięskie szkoły 4 edycji konkursu Empiku „Tysiąc powodów by czytać”.

Fotografia 1. 4 edycja konkursu Empiku „Tysiąc powodów by czytać”.
•

W sobotę 14 grudnia 2019 roku do Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej w dniu
Spotkania Wigilijnego wjechał prezent - nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki FORD.
To już kolejna wigilia z takim prezentem. Niespełna rok temu jednostka OSP witała nowy samochód
średni. Radość była wielka wśród strażaków zgromadzonych władz samorządowych
i gości. Samochód przywitano z piękną oprawą pirotechniczną i muzyczną. Uroczystego poświęcenia
dokonał ksiądz dziekan Jan Ruciński. Pojazd został wyposażony w niezbędny sprzęt ratowniczogaśniczy. Uroczystość odbyła się w miłej, wigilijnej atmosferze. Nowy zakup dla OSP Długa Kościelna
podniesie sprawność bojową Jednostki, gminy Halinów oraz całego powiatu mińskiego szczególnie
w perspektywie budowy nowej autostrady A2. Samochód został zakupiony ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminy Halinów, Samorządu
Województwa Mazowieckiego, Fundacji Orlen oraz ze środków własnych OSP Długa Kościelna.
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości prawie 170 000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego 50 000, fundacji Orlen 20 000, fundacji
PGE 20 000, funduszy sołeckich kilku sołectw Gminy Halinów około 40 000. Do tego doszedł wkład
własny budżetu gminy Halinów w wysokości 60 000 zł. Łączne koszty zakupu samochodu oraz jego
wyposażenia to prawie 360 000 zł.
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Fotografia 2. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki FORD OSP Długa Kościelna.
•

Złote Gody 2019 - 7 grudnia 2019 roku do restauracji „Willa Zagórze” na zaproszenie Burmistrza
Halinowa Adama Ciszkowskiego przybyło 20 par małżeńskich świętujących „Złote Gody”. Spotkania
z Jubilatami odbywają się w gminie Halinów każdego roku. Są one doskonałą okazją do
uhonorowania par małżeńskich z wieloletnim stażem medalem przyznawanym przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość rozpoczęła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Halinowie
Iwona Jagiełło. Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski skierował słowa podziękowania i uznania dla
jubilatów. W 2019 roku par małżeńskich świętujących „Złote Gody” ustalono w gminie Halinów 27,
a na uroczystości w „Willi Zagórze” uczestniczyło 20 takich szczęśliwych par.

•

W dniach 7 i 8 grudnia 2019 r. z okazji Mikołajek Klub Sportowy Halinów we współpracy
z Gminnym Centrum Kultury zorganizował turniej piłkarski na hali sportowej w Halinowie dla
wszystkich dzieci trenujących na co dzień w klubie. Impreza miała na celu integracje całego
klubowego środowiska i podsumowanie mijającego roku. Podczas dwóch dni rozegrano
10 meczów rodziców z drużynami swoich dzieci. Rodzice mieli możliwość sprawdzić poziom
wyszkolenia piłkarskiego swoich pociech. Rezultaty meczy pokazały, że rodzicom wcale nie było
łatwo strzelić bramkę, a co dopiero wygrać. Punktem kulminacyjnym turnieju mikołajkowego były
mecze w bubble football. Dzieci grały w piłkę w dmuchanych kulach i miały przy tym dużo frajdy.
Na koniec odbyło się podsumowanie rozgrywek MZPN, w którym wzięli udział Burmistrz Halinowa
Adam Ciszkowski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie Lidia Kołakowska oraz Św.
Mikołaj. Ten ostatni wraz z zaproszonymi gośćmi rozdał dzieciom prezenty - klubowe czapki i szaliki.

•

6 grudnia 2019 r. Gminę Halinów odwiedziła delegacja Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej z Panią Minister Marleną Maląg i Wiceministrem Stanisławem Szwedem na czele.
Obecni byli również nasi parlamentarzyści Marszałek Senatu Maria Koc, Poseł Teresa Wargocka,
Poseł Maciej Górski, a także Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego Michał Góras oraz samorządowcy z Gminy Halinów radni Anna
Ludwiniak i Mirosław Szmurło. Była okazja do prezentacji naszego Gminnego Żłobka Kraina Smyka
w Józefinie zrealizowanego dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w wysokości 2 000 000 zł
w ramach rządowego programu Maluch Plus. Odbyła się również konferencja prasowa podczas
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której miałem okazję opowiedzieć o procesie inwestycyjnym i zapotrzebowaniu mieszkańców
Gminy Halinów na zorganizowanie opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia.
•

29 listopada 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie mostu na ul. 3 Maja w Halinowie. Była to kolejna
duża inwestycja Powiatu Mińskiego w Halinowie. Gości powitał Starosta Miński Antonii Jan
Tarczyński wraz ze swoim zastępcą Witoldem Kikolskim. Głos zabrał również Burmistrz Halinowa
Adam Ciszkowski. W otwarciu uczestniczyli również Radni Powiatowi z Gminy Halinów: Katarzyna
Goździewska, Robert Grubek, Piotr Wieczorek i Ireneusz Piasecki oraz radni Rady Miejskiej
w Halinowie na czele z Przewodniczącym Marcinem Pietrusińskim. Przybyli również przedstawiciele
policji powiatowej i komisariatu w Halinowie. Most poświęcił ksiądz dziekan Jan Ruciński.
„Przebudowa obiektu mostowego była kontynuacją, a także zakończeniem rozpoczętych
w 2017 roku prac inwestycyjnych związanych z kompleksową przebudową ulicy 3 Maja w Halinowie,
wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 2204W. Łącznie w ciągu trzech lat przebudowano odcinek
drogi powiatowej o długości 1 283 m o wartości ponad 5 mln 650 tysięcy złotych” - powiedział
Michał Serwinowski dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, który prowadził
inwestycję. Most przez kilkadziesiąt lat eksploatacji nie był remontowany, wszelkie bieżące zabiegi
utrzymaniowe wykonywane były w dużych odstępach czasowych przez co stan techniczny obiektu
był zły. Na jezdni występowały deformacje, spękania i ubytki. Trwałość konstrukcji obniżały
dodatkowo ubytki i korozje betonu, korozja zbrojenia, wycieki i wykwity na powierzchniach
betonowych. Dodatkowo obiekt nie posiadał ścieków skarpowych i schodów do obsługi.
Obecnie po przebudowie długość całkowita obiektu wynosi 12 m. W 2018r. Zarząd Dróg
Powiatowych zlecił wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy mostu w ciągu drogi nr 2204W,
który został opracowany przez Biuro Projektowo-Konsultingowe „MOSTY” Sławomir Leszczyński.
W wyniku postępowania na wykonanie obiektu mostowego przeprowadzonego w 2019 r.
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SALTOR S.C. Karolina Kobos, Ewelina Wielgo z siedzibą
ul. Planty 16C, 25-502 Kielce, z którą 02.07.2019r. podpisano umowę na realizację inwestycji.
Koszt całej inwestycji to blisko 3,1 mln zł. Inwestycja została finansowana z budżetu Powiatu
i dofinansowana z rezerwy subwencji ogólnej. Nadzór nad całą inwestycją z ramienia inwestora
sprawował Sławomir Leszczyński z Mińska Mazowieckiego.

Fotografia 3. Oficjalne otwarcie mostu na ul. 3 Maja w Halinowie.
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•

1 października 2019 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie rozpoczął realizację projektu 3E
“Experience the Enthusiasm of Entrepreneuship” (Doświadcz przyjemności w przedsiębiorczości).
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Dwuletni projekt angażuje
pięć krajów: Rumunię – szkołę koordynującą, Hiszpanię, Finlandię, Włochy i Polskę. Głównym celem
projektu jest pogłębienie świadomości młodych ludzi w podejmowaniu inicjatyw poprzez włączenia
innowacyjnej i wielokulturowej edukacji przedsiębiorczej, promocja edukacji o przedsiębiorczości,
przedmiotów matematycznych oraz wzmocnienie ducha przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.
Grupę docelową naszego projektu będą stanowić wszyscy uczniowie ze wszystkich partnerskich
szkół, ich rodziny, nauczyciele i społeczność lokalna. Materiały projektowe umieszczone zostały na
platformie eTwinning i Twinspace. Koordynatorem projektu Erasmus+ w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Halinowie je Krystyna Tulewicz.

•

18 listopada 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka
podpisała umowę z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej Mirosławem
Lesińskim na dofinansowanie w wysokości 167 000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej
Kościelnej, na zakup nowego lekkiego samochodu bojowego w ramach „Ogólnopolskiego programu
finansowania służb ratowniczych” i „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom
oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”. Do tego dochodzą pozyskane
wcześniej środki w wysokości 50 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz wsparcie mieszkańców
naszej Gminy w postaci Funduszu Sołeckiego. W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli
również Dorota Magdalena Górska skarbnik OSP Długa Kościelna, Michał Suchecki skarbnik OSP
w Uninie oraz Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski.

•

24 października 2019 r. setną rocznicę urodzin obchodziła mieszkanka gminy Halinów. Był to
moment wyjątkowy przede wszystkim dla szacownej jubilatki, ale także dla bliskich, przyjaciół
i całej społeczności naszej gminy. Oto bowiem kolejna osoba dołączyła do zacnego grona tych,
którym dane było na własne oczy zobaczyć niezwykłe przemiany, jakim podlegał świat w XX i XXI
wieku. W tym wyjątkowym dniu jubilatce towarzyszyła najbliższa rodzina, przedstawicielka ZUS
z Mińska Mazowieckiego, władze samorządowe oraz media lokalne. Z Urzędu obecni byli Burmistrz
Halinowa Adam Ciszkowski, Sekretarz Urzędu Miejskiego Robert Grubek oraz Kierownik USC Iwona
Jagiełło, którzy w imieniu swoim i całego halinowskiego samorządu złożyli najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych jubileuszy obchodzonych w gronie rodziny
i przyjaciół.
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•

16 października 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie odbyły się gminne obchody
Dnia Edukacji Narodowej. Tego dnia Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski wraz z Sekretarzem
Gminy Robertem Grubkiem i kierownik referatu Edukacji i Polityki Społecznej Katarzyną Targońską
wręczyli nagrody i awanse nauczycielskie. Uroczystości przygotowała dyrektor ZSP w Okuniewie
Wioletta Ceglińska. Duże wrażenie na przybyłych gościach zrobił występ młodzieży ze szkoły
w Okuniewie pod kierunkiem Katarzyny Noszczak.

•

9 października 2019 r. Gminę Halinów odwiedziła Wicemarszałek Senatu RP, senator naszej ziemi
– Pani Maria Koc. Po spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Halinowie wspólnie z Burmistrzem Adamem
Ciszkowskim udali się do Gminnego Żłobka „Kraina Smyka” w Józefinie. Burmistrz
w towarzystwie radnych Rady Miejskiej w Halinowie – przewodniczącej komisji oświaty Anny
Ludwiniak oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Halinowie Mirosława Szmurło i dyrektor
Gminnego Żłobka Karoliny Krupy zaprezentował Pani Marszałek cały obiekt oraz opowiedział
o procesie inwestycyjnym. Przypomnijmy, że żłobek w Józefinie, który może pomieścić stu
najmłodszych mieszkańców naszej gminy, powstał dzięki dofinansowaniu w wysokości 2 mln zł
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Całkowity koszt inwestycji to 4,5 mln zł. Prace
budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2018 r., a zakończyły na koniec marca 2019 r.
Od 1 kwietnia b.r. żłobek jest otwarty dla dzieci. Obiekt został wykonany w proekologicznej
i energooszczędnej technologii drewnianej modułowej. Była to najszybciej zrealizowana duża
inwestycja kubaturowa w historii Gminy Halinów. Na zakończenie wizyty Burmistrz podziękował
Pani Marszałek Marii Koc za wsparcie dla tego projektu, za uruchomienie programu „Maluch+”
i za pozyskane 2 mln zł środków zewnętrznych. Podkreślił również, że ta inicjatywa to spełnienie
jego obietnic wyborczych, dzięki którym w Gminie Halinów, pierwszy raz od zmian ustrojowych
w Polsce po 1989 r. przedstawiono publiczną ofertę opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia.

•

4 października 2019 r. Gmina Halinów laureatem konkursu PSE „WzMOCnij swoje otoczenie”
Zakończyła się pierwsza edycja konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”,
organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Celem konkursu było wyłonienie
najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej i aktywizacją życia
społecznego i kulturalnego. W ramach konkursu Gmina Halinów uzyskała dofinansowanie na
realizację projektu pn.: „Street workout park w Halinowie”. Dzięki wsparciu PSE, powstała
w Halinowie nowa strefa aktywności, z której będą korzystać wszyscy zainteresowani. Street
workout to coraz popularniejsza forma aktywności fizycznej polegająca na wykorzystywaniu
elementów zabudowy miejskiej do ćwiczeń. Wybudowane urządzenie umożliwi mieszkańcom
wykonywanie bezpłatnych treningów ogólnorozwojowych wzmacniających wszystkie partie mięśni.
Inwestycja powstała przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie.

•

24 września 2019 r. w Garwolinie w imieniu samorządu Gminy Halinów, z rąk Wicemarszałek Senatu
RP Pani Marii Koc, Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Woźniaka oraz Wicewojewody Mazowieckiego
Pana Sylwestra Dąbrowskiego, miałem wielki zaszczyt i przyjemność odebrać symboliczne czeki na
kwotę prawie 3,2 mln zł, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki dofinansowaniu jeszcze
w bieżącym roku zbudujemy ulicę 1 Maja i Południową w Okuniewie, oraz zmodernizujemy ulicę
Dąbrowskiego w Halinowie. Raz jeszcze w imieniu mieszkańców bardzo dziękuję wszystkim za
wsparcie w pozyskaniu obu dotacji. Jak widać po zdjęciach humory wszystkim dopisywały i co warto
podkreślić Halinów został bardzo miło przyjęty na Garwolińskiej Ziemi.
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Fotografia 4. Uroczyste odebranie symbolicznych czeków na kwotę prawie 3,2 mln zł, w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych.
•

17 września 2019 r. w 80 rocznicę agresji ZSRR na Polskę, a więc tzw. "ciosu
w plecy" samorządowcy Gminy Halinów na czele z Burmistrzem Adamem Ciszkowskim, młodzież
szkolna z Halinowa, Okuniewa, Cisia, Brzezin i Chobotu i straż z OSP Długa Kościelna wzięli udział
w uroczystej mszy św. w kościele św. Anny w Długiej Kościelnej. Przybył na nią również poseł na
Sejm RP Czesław Mroczek. Na zakończenie mszy św. wystąpiła młodzież z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Halinowie z programem patriotycznym. Po mszy św. delegacje samorządowe,
szkolne i strażackie przeszły na cmentarz w Długiej Kościelnej pod pomnik poległych w czasie
II wojny światowej, gdzie zostały złożone wieńce i zapalono znicze.

Fotografia 5. Gminne obchody z okazji 80- tej rocznicy agresji ZSRR na Polskę.
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•

31 sierpnia 2019 r. w Długiej Szlacheckiej odbyły się gminne obchody z okazji
80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przy kamieniu upamiętniającym pomordowanych przez
Niemców 15 września 1939 r. mieszkańców Długiej Szlacheckiej, a także Miłosny, Cechówki i Zorzy
zostały złożone wieńce i zapalone znicze. Tego dnia sołectwa Długa Szlachecka i Budziska
zorganizowały też piknik rodzinny z wieloma atrakcjami dla dzieci. W uroczystościach wzięła udział
wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, poseł na Sejm RP Daniel Milewski, Burmistrz Halinowa Adam
Ciszkowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Marcin Pietrusiński, radni Anna Ludwiniak
i Adam Rudnicki, wicedyrektor regionalnego KRUS Michał Jaworski oraz przedstawiciele gminnych
jednostek organizacyjnych, strażacy z OSP Długa Kościelna i OSP Cisie, Koło Gospodyń „Szlachcianki”
i mieszkańcy. Modlitwę w intencji ofiar wojny poprowadził ks. prałat Jan Ruciński.

Fotografia 6. Gminne obchody z okazji 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej.
•

2 września 2019 r. wniosek Gminy Halinów na przebudowę ulicy Dąbrowskiego
w Halinowie zajął 3 miejsce w całym województwie mazowieckim. Dzięki niemu Gmina otrzyma
ponad 1 700 000 zł dofinansowania co stanowi 80% pełnych KOSZTÓW tego przedsięwzięcia. Także
wniosek na budowę ciągu ulic łączących Okuniew i Sulejówek (1 Maja, Południowa, Działkowa) zajął
również bardzo wysokie 21 miejsce na Mazowszu. Dzięki temu Gmina pozyskała 1 500 000 zł co
stanowi 70%, kosztów.

•

2 sierpnia 2019 r. Gmina Halinów podpisała umowę na utworzenie pracowni językowej
w ZSP w Halinowie, dzięki której szkoła wykorzysta dostępne na rynku technologie dla ułatwienia
dzieciom nauki języków obcych. Utworzone zostanie profesjonalne laboratorium językowe.
Kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie hardwarowe
z bogatym funkcjonalnie
oprogramowaniem. Bedzie to pierwsza taka pracownia w gminie. W skład wyposażenia wchodzą
m.in pulpit zarządzający, monitor słuchawki lektorskie z mikrofonem, tablet do sterowania
pracownią, pulpity ucznia, słuchawki, głośniki, meble, monitor interaktywny, multimedialne
programy do nauki języków. W nowej sali wymienione będą również parapety i wstawione nowe
drzwi. Kwota dofinansowania to prawie 50 tys. zł że środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego (do tego wkład własny to ok. 20 tys. zł).

•

25 lipca 2019 r. Gmina Halinów otrzymała z rąk Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery
promesę na dofinansowanie w wysokości 2 000 000 zł na kompleksową przebudowę ulicy Kruczej
i Sarniej na odcinku Długa Szlachecka - Budziska – Zagórze. Realizacja inwestycji w 2019 roku.
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Fotografia 7. Otrzymanie promesy na dofinansowanie kompleksowej przebudowy ulicy Kruczej
i Sarniej na odcinku Długa Szlachecka - Budziska – Zagórze.
•

30 czerwca 2019 r. odbyły się gminne obchody Imieniny Haliny w Halinowie
w rytmie piosenek niezwykłej polskiej piosenkarki Anny Jantar. W parku przy rewitalizowanym
budynku GCK w Halinowie zaśpiewała je Ola Kalczyńska z zespołem. Tego słonecznego dnia nie
zabrakło słodkiego poczęstunku z lampką wina i pięknych róż.

•

25 czerwca 2019 r. - decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację
w wysokości 250 000 zł otrzyma KOŚCIÓŁ ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W OKUNIEWIE (XIX w.) na
"renowacje fryzu, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej i posadzki". Dotacja przyznana
w ramach Programu MKiDN "Ochrona zabytków".

•

12 czerwca 2019 r. na okuniewskim Rynku wspólną zabawą zakończył się sezon artystyczny
2018/2019 w Gminnym Centrum Kultury. Przebojem były duże bańki na wodzie, do których dzieci
wchodziły, ale również brokatowe tatuaże, zabawy z animatorką, robienie baniek mydlanych czy
czekoladowa fontanna z owocami.

•

9 czerwca 2019 odbył się piknik Caritas przy parafii NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie. Atrakcjami
były: zjeżdżalnie dla dzieci, grochówka, grill, zwiedzanie wozu strażackiego, garncarz,
a na scenie muzyka w wykonaniu Edi Band. Całość prowadzi pani Irena Robak wraz
z wolontariuszkami z Caritas Halinów. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na wakacyjne
wyjazdy dla najuboższych dzieci. Inicjatywę wspiera GCK.

•

8 czerwca 2019 r. odbył się w Michałowie Rodzinny Piknik. Wszystkie atrakcje dla dzieci były
bezpłatne.

•

31 maja 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie zorganizował IV Piknik Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka. Następnie władze samorządowe wraz z Prezesem Małgorzatą KomudąOłowską dokonały uroczystego otwarcia poidełka ufundowanego przez Zakład Komunalny
w Halinowie. Podczas, gdy jedni mieli malowane twarze, inni korzystali z zabaw organizowanych
przez Harcerzy, Fundację Orange oraz Zakład Komunalny w Halinowie. Pozostali skręcali balony,
malowali na folii, skakali na trampolinie, zjeżdżali na dmuchańcach oraz uczyli się od ratowników
medycznych udzielać pierwszej pomocy. Na naszym pikniku nie zabrakło też Policji z Halinowa
i Ochotniczej Straży Pożarnej z Długiej Kościelnej, którzy przygotowali wiele wspaniałych zabaw dla
dzieci i sami brali w nich udział. Ponadto w trakcie całej imprezy zorganizowano dużo ciekawych
konkursów dla dzieci i ich rodziców min. plastyczny, taneczny, wokalno-recytatorski.
Za uczestnictwo dzieci dostawały świetne nagrody od sponsorów. Podczas pikniku można było
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skosztować waty cukrowej, popcornu, lodów Grycan oraz różnorodnych żelek HARIBO. Pracownicy
ośrodka zorganizowali loterię fantową z darmowymi losami dla dzieci. Do wygrania były maskotki,
książki, puzzle i gry edukacyjne. Dużym zainteresowaniem cieszył się występ Zespołu „Tęcza”
z Dobrego. Na scenie wystąpili także lokalni artyści Janek Izdebski oraz Ula Dorosz. Celem imprezy
była integracja oraz zaktywizowanie społeczności, z którą pracują organizatorzy, pracownicy
socjalni, asystenci rodzin, do działania na rzecz swoich dzieci. Wszystkie przygotowane atrakcje były
bezpłatne. Tradycyjnie rodzinne świętowanie zakończyła przygotowana przez OSP w Długiej
Kościelnej kurtyna z pianą i bańkami, która sprawiła wielką frajdę nie tylko najmłodszym.
•

2 czerwca 2019 r. odbył się Piknik z okazji Dnia Dziecka w Okuniewie oraz jednostce OSP w Długiej
Kościelnej.

•

2 czerwca 2019 r. została podpisana największa umowa inwestycyjna w historii Gminy Halinów
z Wykonawcą na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej.
Przedsięwzięcie „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” jest realizowane ze środków
Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, Priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie
2.3.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach i stanowi kolejny etap prowadzonych przez
Gminę działań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Projekt zakłada
rozbudowę oczyszczalni ścieków docelowo do przepustowości maksymalnie do 3 648 m3/d.
Rozbudowa oparta będzie na technologii biologicznego oczyszczania ścieków tj. zaprojektowano
mechaniczno–biologiczną oczyszczalnię ścieków działającą w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący
osad czynny w układzie przepływu ciągłego z chemicznym strącaniem fosforu. Docelowo
oczyszczalnia ścieków ma obsługiwać 27 625 RLM (wraz z przemysłem i ściekami dowożonymi
wozami asenizacyjnymi). Wykonawca: T4B Ekotechnologie Sp. z o.o., Warszawa – lider konsorcjum.
T4B Sp. z o.o. - partner konsorcjum. Cena oferty 22 344 502,79 zł brutto.
Termin gwarancji 6 lat. Przewidywana realizacja do końca 2020 roku.

•

2 maja 2019 r. odbyło się Święto Miasta i Gminy Halinów, coroczna impreza organizowana przez
Gminne Centrum Kultury we współpracy z Urzędem Miejskim w Halinowie.

Fotografia 8. Święto Miasta i Gminy Halinów.

46 | S t r o n a

•

W dniu 9 kwietnia 2019 r. Maskotka Legii - Miś Kazek odwiedził Urząd Miejski
w Halinowie, jako zapowiedź otwarcia pierwszego w naszej Gminie przedszkola piłkarskiego Legii
Warszawa, które mieści się w Okuniewie. Wielkie otwarcie odbyło się 13 kwietnia 2019 r.

•

7 kwietnia 2019 r. w kościele p.w. NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie odbył się pierwszy występ
Chóru Reprezentacyjnego Miasta i Gminy Halinów "Viva Musica", który Gminne Centrum Kultury
prowadzi od lutego b.r. Był to wspólny występ z chórem "Magnificat" z Warszawy. Odbył się koncert
pasyjny pt. "Drzewo Krzyża surowe..." Kierownictwo muzyczne Anna i Tomasz Ostrowscy.

•

Od 26 lat 22 marca jest Światowym Dniem Wody. Z tej okazji w dniu 22 marca 2019 r. dzieci
przedszkolne uczestniczyły w spotkaniu z pracownikami Zakładu Komunalnego w Halinowie, którzy
przygotowali wyjątkowe zajęcia. Na początku przypomniano o konieczności i sposobach
oszczędzania wody, potem zaprezentowano doświadczenia z udziałem dzieci, mające na celu
eksperymentowanie oraz poznawanie właściwości tej niezastąpionej cieczy. Zafascynowane
przedszkolaki bardzo chętnie nalewały, wyciskały i mieszały, czego efektem były kipiące, kolorowe
mikstury. Na koniec zaszczyciła swoją obecnością piękna, „zielona żaba”.

•

29 marca 2019 r. - w gminie Halinów Polska Spółka Gazownictwa (PSG) ukończyła pierwszy etap
gazyfikacji. Na terenie gminy wybudowano ponad 7,5 kilometra gazociągu oraz 79 szt. przyłączy
o łącznej długości ponad 0,5 km. Zakres wykonanych prac umożliwi przyłączenie 181 potencjalnych
odbiorców. Dotychczasowa wartość inwestycji to 1,6 mln zł.

•

18 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Halinowie odbyła się konferencja prasowa
z udziałem Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego, Wicemarszałek Senatu RP Pani Marii
Koc, Burmistrza Halinowa Adama Ciszkowskiego, obecni byli również: Pani Teresa Wargocka Poseł
na Sejm RP, przedstawiciele spółek PGNiG, PSG (inwestorzy), GAZ SP ZOO Błonie (wykonawcy
inwestycji) oraz Radni i Sołtysi Gminy Halinów. Konferencja podsumowała rządowy projekt
gazyfikacji, który był również realizowany na terenie gminy Halinów. Od września 2018 r. dzięki
projektowi wybudowano pierwszy etap sieci gazowej w Kazimierowie i Mrowiskach za łączną kwotę
blisko 1,6 mln zł. Umożliwia to przyłączenie 181 potencjalnych odbiorców. Do zrealizowania
w 2019 roku pozostał drugi etap, w którym nastąpi dokończenie budowy sieci gazowej
w Kazimierowie i Mrowiskach. W 2019 roku rozpoczęło się również projektowanie sieci gazowej we
wschodniej części Gminy Halinów: w Cisiu, Deśnie, Krzewinie, Wielgolesie Brzezińskim
i Żwirówce, a także w Grabinie. Ponadto Gmina będzie postulować rozpoczęcie procedury
projektowania gazyfikacji dla Królewskich Brzezin, Budzisk, Zagórza, Michałowa i Chobotu.

Fotografia 9. Konferencja prasowa podsumowująca rządowy projekt gazyfikacji.
•

18 marca 2019 r. - decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina Halinów otrzymała
dotację w wysokości 220 000 zł na dalszą modernizację Domu Kultury w Halinowie w ramach
Programu MKiDN "Infrastruktura Domów Kultury".
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•

5 marca 2019 r. z ZSP w Halinowie wywieziono 921 kg nakrętek. Serdecznie dziękujemy wszystkim
wolontariuszom, którzy zaangażowali się w pomoc przy załadunku oraz młodzieży i nauczycielom
z gimnazjum za włączenie się w naszą Akcję. ZSP dalej zbiera nakrętki dla Oli! Organizatorzy Akcji
„Nakrętka” Małgorzata Cudny, Justyna Mirosz.

•

3 marca 2019 r. odbył się w Halinowie Bieg Wilczym Tropem Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
w którym wzięło udział 80 osób. Bieg już po raz drugi zorganizowało Gminne Centrum Kultury dzięki
współpracy z Fundacją Dziękujemy za Wolność i prezesem fundacji Adamem Zawadzkim. Trasę
biegu zabezpieczali strażacy z OSP Długa Kościelna i OSP Cisie oraz policjanci z Komisariatu Policji
w Halinowie. Wystawę historyczną przygotowali członkowie Stowarzyszenia Historycznego im.
7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich z Halinowa oraz Wolontariat "Otwartych serc" z Wołomina.
Do pokonania był symboliczny dystans 1963m, który nawiązuje do roku, w którym został zastrzelony
ostatni Żołnierz Wyklęty Józef Franczak ps. Lalek. Na zakończenie na wszystkich uczestników czekała
grochówka. Dodatkowo, w ramach gminnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych 1 marca 2019 r. odbyła się projekcja filmu "Z niepamięci", którą obejrzeli uczniowie
Gimnazjum w Halinowie.

Fotografia 10. Bieg Wilczym Tropem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
•

13 lutego 2019 r. podpisana została kolejna umowa na realizację zadania w ramach programu
„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3.Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach. Zadanie 11 obejmie budowę kanalizacji sanitarnej
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. Wartość kontraktu 5 699 943 zł brutto
wykonawca Zakład Wielobranżowy „LESAN” Leszek Klonowski.

•

19 stycznia 2019 r. samorządowcy Gminy Halinów pożegnali samorządowca, prezydenta Gdańska,
Pawła Adamowicza, który zginął tragicznie, pełniąc służbę na rzecz potrzebujących. Pożegnalne
uroczystości żałobne dla wszystkich samorządowców, społeczników, ludzi kultury i sportu,
przedstawicieli służb miejskich, gminnych i miejskich instytucji z terenu całego powiatu mińskiego
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oraz wszystkich mieszkańców odbyły się w Mińsku Mazowieckim. Uroczystości rozpoczęła
odprawiona w kościele pw. NNMP żałobna msza święta w intencji zmarłego Prezydenta Pawła
Adamowicza. Po mszy świętej zgromadzeni udali się na Plac Stary Rynek, gdzie symbolicznie zapalili
światełko do nieba, wspominając tym samym ostatnie chwile życia śp. Pawła Adamowicza. Zgodnie
z prośbą rodziny Pana Prezydenta tego dnia zamiast kwiatów i zniczy uczestnicy przekazali
Wolontariuszom WOŚP datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
•

11 stycznia 2019 r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Brzezinach odbył się VII Przegląd Piosenek
Świątecznych i Zimowych w Językach Obcych. Do konkursowych zmagań zgłosili się soliści i zespoły
z 8 szkół z gminy Halinów, Dębego Wielkiego i Wiązowny. Jak co roku utwory prezentowane przez
uczniów cechowały się wysokim poziomem artystycznym i językowym, pomysłowością aranżacji
i choreografii i nagradzane były gromkimi brawami publiczności. Zwycięzców wyłoniła komisja
konkursowa w składzie: Pani Agnieszka Waldhelm, Pan Janusz Czerederecki i Pan Dariusz
Kowalczyk- dyrektor GCK w Halinowie.

•

7 stycznia 2019 r. podpisano dwie kolejne umowy na budowę kanalizacji w Długiej Szlacheckiej
(wartość prac 1 788 051 zł brutto) oraz Józefinie (441 939 zł brutto) w ramach programu „Poprawa
gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II: Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3.Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach. Wykonawca - Zakład Wielobranżowy „LESAN” Leszek Klonowski.

•

6 stycznia 2019 r. ulicami Halinowa przeszedł Orszak Trzech Króli. To już czwarty raz, kiedy odbywa
się w gminie Halinów to wydarzenie.
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INFORMACJE FINANSOWE GMINY HALINÓW
I. INFORMACJE OGÓLNE
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 2019 roku przygotowywano sprawozdania finansowe jednostki Urzędu Miejskiego w Halinowie
za 2018 rok (bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu), sprawozdanie zbiorcze
za 2018 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 2019 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 2019 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.
Podstawą gospodarki finansowej Gminy Halinów w roku 2019 była uchwała Rady Miejskiej
w Halinowie nr III.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów
na 2019 rok.
Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:
- dochody budżetowe w kwocie:

86 951 000,00 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie:

70 425 209,67 zł,

b) majątkowe w kwocie:

16 525 790,33 zł,

- wydatki budżetowe w kwocie:

93 691 000,00 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie:

62 329 615,16 zł,

b) majątkowe w kwocie:

31 361 384,84 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości 6 740 000,00 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 540 000,00 zł, pożyczek w kwocie 4 600
000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 600 000,00 zł.
Łączne planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
/BOŚ, ING Bank Śląski, BGK, Pekao SA, Bank Spółdzielczy/ przyjęto w kwocie
2 160 000,00 zł.
W roku 2019 zaplanowano przychody budżetowe w łącznej wysokości 8 900 000,00 zł, w tym
z tytułu:
- wolnych środków - kwota 1 600 000,00 zł,
- planowanego kredytu - kwota 2 700 000,00 zł,
- planowanej pożyczki w kwocie 4 600 000,00 zł.
Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2019 roku wynosić miał
31 655 000,00 zł, co stanowi 36,41 % planowanych w 2019 r. dochodów.
W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku dokonywano zmian zarówno w planach dochodów jak
i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Halinowa,
działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
Ostatecznie budżet Gminy Halinów na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:
- dochody budżetowe w kwocie:

101 007 621,52 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie:

84 218 643,01 zł,

b) majątkowe w kwocie:

16 788 978,51 zł,

- wydatki budżetowe w kwocie:

111 328 785,94 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie:

78 360 042,82 zł,

b) majątkowe w kwocie:

32 968 743,12 zł.
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Plan przychodów po zmianach wyniósł 13 732 271,42 zł, w tym: pożyczka 1 691 506,42,00 zł
oraz wolne środki 12 040 765,00 zł.
Plan rozchodów wyniósł 3 411 107,00 zł.
Planowane na dzień 31 grudnia 2019 r. dochody budżetowe zostały zwiększone o łączną kwotę
14 056 621,52 zł, tj. 16,17 %, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o 17 637 785,94 zł, tj. 18,83 %.
Zmianie uległ także deficyt budżetowy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. planowany był na
poziomie 10 321 164,42 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE GMINY HALINÓW – WYKONANIE W 2019 ROKU
Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosi 101 007 621,52
zł i został zrealizowany w wysokości 101 351 884,19 zł, co stanowi 100,34%.
Planowane w kwocie 84 218 643,01 zł dochody bieżące wykonano na poziomie 85 770 012,79 zł tj.
w 101,84%, zaś dochody majątkowe przyjęte w kwocie 16 788 978,51 zł zrealizowano na poziomie
92,81% tj. w kwocie 15 581 871,40 zł.

Wyszczególnienie

Plan na dzień
31.12.2019 r.

Wykonanie
dochodów na
31.12.2019 r.

% wykonania

Udziały w podatku dochodowym

22 895 913,00

23 306 111,02

101,79%

Dotacje na bieżące zadania zlecone

24 647 894,28

24 632 892,05

99,94%

Subwencje

16 987 606,00

16 987 606,00

100,00%

Podatki i opłaty lokalne
Dotacje na zadania
współfinansowane środkami
zewnętrznymi unijnymi
Dotacje na zadania inwestycyjne

11 239 050,00

12 028 633,34

107,03%

13 406 547,21

12 253 215,75

91,40%

2 757 172,00

96,44%
% wykonania

Wyszczególnienie

Plan na dzień
31.12.2019 r.

Dotacje na bieżące zadania własne

3 264 772,00

2 658 973,70
Wykonanie
dochodów na
31.12.2019 r.
3 220 677,93

Pozostałe dochody
Opłaty związane z gospodarowaniem
odpadami
Zwrot środków z niewykorzystanych
wydatków niewygasających
Sprzedaż majątku

1 556 347,48

2 067 557,16

132,85%

3 087 145,00

2 789 610,41

90,36%

155 819,55

155 819,56

100,00%

1 009 355,00

1 250 787,27

123,92%

101 007 621,52

101 351 884,19

100,34%

Razem

98,65%

Tabela 9. Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 31 grudnia 2019 r.

52 | S t r o n a

Największy udział w łącznych dochodach budżetu mają:
➢ dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Halinów otrzymała i
wykorzystała je w łącznej kwocie 24 632 892,05 zł, przy planie 24 647 894,28 zł. tj. 99,94%.
Gro środków stanowi dotacja w ramach realizacji rządowego programu Rodzina 500+, która
została wykonana w kwocie 18 480 271,33 zł, tj. 100,00% planu.
➢ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
Realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni lat ma tendencję
rosnącą, co obrazuje poniższa tabela.
Tabela 10. Dynamika dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dynamika dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

13 693 297 zł

15 141 035 zł

17 177 576 zł

19 930 179 zł

22 860 114 zł

➢ subwencje - otrzymano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 16 987 606,00 zł, tj.
100,00% planu;
➢ podatki i opłaty lokalne;
Tabela 11. Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Halinów - podatki i opłaty lokalne.

Lp.
1
2
3
4
5
6

Treść
Wykonanie 2018r. Wykonanie 2019r. Różnica w %
Podatek od nieruchomości
8 449 165,60
9 034 902,04
106,93
Podatek rolny
229 002,58
235 084,97
102,66
Podatek leśny
34 821,76
36 172,07
103,88
Podatek od środków transportowych
199 468,30
197 837,70
99,18
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
32 121,44
31 388,23
97,72
Opłata targowa
65 365,50
72 538,00
110,97

➢ dotacje na zadania współfinansowane środkami unijnymi.
Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane przez Gminę Halinów
w 2019 roku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosły
12 253 215,75 zł, w tym:
−

kwota 9 719,76 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 8 261,79 zł oraz budżetu państwa
w wysokości 1457,97 zł tytułem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014;

−

2020 realizacji projektu partnerskiego pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”;

−

kwota 19 390,02 zł /środki Unii Europejskiej/ tytułem dofinansowania projektu ERASMUS+
Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna tytuł projektu „E-motion-s”;

−

kwota 2 886 673,03 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla
rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ”Przejście na gospodarkę
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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 8 648 108,00 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 wodnościekowa w aglomeracjach, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach;

−

kwota 2 006,52 zł tytułem realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny
Virtual WOF”;

−

kwota 113 865,57 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 85 314,36 zł oraz budżetu
państwa w wysokości 28 551,21 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wsparcie
w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”, realizowanego
w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój
dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT;

−

kwota 421 462,50 zł w tym środki Unii Europejskiej w wysokości 355 208,59 zł oraz budżetu
państwa w wysokości 66 253,91 zł tytułem realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie”;

−

kwota 93 530,88 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 79 008,80 zł oraz budżetu
państwa w wysokości 14 522,08 zł tytułem realizacji projektu pn. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój
edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”;

−

kwota 58 459,47 zł /środki Unii Europejskiej/ tytułem dofinansowania projektu ERASMUS+ tytuł
projektu „“Experience the Enthusiasm of Entrepreneuship”;
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Tabela 12. Dochody Gminy Halinów w 2019 roku w ramach projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej.

Bieżące

Klasyfikacja
Lp.

Dział Rozdział
600

60004

6257

750

75023

2057

710

71095

2008

710

71095

801

80110

2701

801

80195

2007

801

80195

2009

1.

2.

3.

Nazwa projektu

§

Wirtualny Warszawski
Obszar Funkcjonalny
(Virtual WOF)

Program Operacyjny
Pomoc Techniczna 20142020 pn. "Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne
Warszawskiego
Obszaru
2009
Funkcjonalnego"

Erasmus+ Partnerstwo
Strategiczne – Edukacja
Szkolna Tytuł Projektu
„E-MOTION-S”

Wsparcie w rozwoju
edukacyjnym dzieci i
młodzieży z Gminy
Halinów

2057
801

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

80195
2059

6.

Wykonanie

Erasmus+
Tytuł Projektu
"Experience the
Enthusiasm of
Entrepreneurship"

6 400,01

Wykonanie

Plan

Wykonanie

0,00%

-

-

6 400,01

0,00

2 008,00

2 006,52 99,93%

2 008,00

2 006,52

-

-

9 180,00

8 261,79 90,00%

9 180,00

8 261,79

-

-

1 620,00

1 457,97 90,00%

1 620,00

1 457,97

-

-

0,00%

0,00

19 390,02

-

-

128 632,14

85 314,36 66,32%

128 632,14

85 314,36

-

-

35 814,95

28 551,21 79,72%

35 814,95

28 551,21

-

-

136 036,28

79 008,80 58,08%

136 036,28

79 008,80

-

-

25 003,72

14 522,08 58,08%

25 003,72

14 522,08

-

-

14 780,00

58 459,47 395,53%

14 780,00

58 459,47

-

-

104 886,45

355 208,59 338,66%

104 886,45

355 208,59

-

-

19 563,55

66 253,91 338,66%

19 563,55

66 253,91

-

-

0,00%

43 900,00

0,00

-

-

0,00

0,00

Majątkowe

%
Plan

4.

5.

Plan

19 390,02

801

80195

2701

852

85219

2057

852

85219

2059

8.

852

85295

2057

Szansa na lepsze jutro

43 900,00

9.

900

90001

6207

Poprawa gospodarki
ściekowej w Gminie
Halinów

9 133 531,25

8 648 108,00 94,69%

-

-

9 133 531,25

8 648 108,00

3 706 952,86

2 886 673,03 77,87%

-

-

3 706 952,86

2 886 673,03

-

-

38 238,00

0,00

521 425,09

718 434,72

12 885 122,12

11 534 781,03

7.

Wzmocnienie
potencjału Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Halinowie

10.

900

90005

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

11.

921

92109

6257

Ogółem

Utworzenie terenu
rekreacyjnego w m.
Michałów w gminie
Halinów

38 238,00

13 406 547,21

0,00

0,00

0,00%

12 253 215,75 91,40%
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III.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY HALINÓW – WYKONANIE W 2019 ROKU

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok przyjęto uchwałą Rady Miejskiej
w Halinowie nr III.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów
na 2019 rok,
w łącznej kwocie 93 691 000,00 zł, w tym:
a) bieżące w kwocie:

62 329 615,16 zł,

b) majątkowe w kwocie:

31 361 384,84 zł.

W ciągu 2019 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 2019 roku oraz wprowadzeniu
nowych przedsięwzięć;
rozdysponowaniu rezerw celowych oraz wolnych środków;
zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej;

Ostatecznie plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019 roku wynosił 111 328 785,94 zł
(zwiększenie o kwotę 17 637 785,94 zł, tj. 18,83% i został zrealizowany w kwocie 102 975 698,16 zł, tj.
92,50% w tym:
−
−

wydatki bieżące: plan 78 360 042,82 zł, realizacja 73 063 878,26 zł, tj. 93,24 %;
wydatki majątkowe: plan 32 968 743,12 zł realizacja 29 911 819,90 zł, tj. 90,73 %.

Tabela 13. Struktura wykonanych wydatków Gminy Halinów na dzień 31.12.2019 r.
Wyszczególnienie
Pomoc społeczna i rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Oświata i edukacyjna opieka
wychowawcza
Transport i łączność

Wykonanie na
dzień
31.12.2019 r.
28 874 287,00 28 017 310,11

Plan na dzień
31.12.2019 r.

% wykonania
97,03%

30 850 135,27

27 816 732,51

90,17%

26 674 442,43

24 885 243,09

93,29%

8 569 126,38

8 095 873,56

94,48%

Administracja publiczna

7 727 053,30

7 228 169,22

93,54%

Kultura i sport

3 224 572,35

2 861 423,10

88,74%

Gospodarka mieszkaniowa
Obsługa długu, poręczenia i
gwarancje
Rolnictwo i łowiectwo
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochrona zdrowia

2 090 520,00

1 597 094,14

76,40%

830 000,00

540 459,69

65,12%

639 535,28

591 120,48

92,43%

517 121,93

453 120,91

87,62%

635 500,00

561 467,80

88,35%

358 492,00

113 202,61

31,58%

338 000,00
214 480,94
111 328 785,94 102 975 698,16

63,46%
92,50%

Pozostałe wydatki
Działalność usługowa
Razem

56 | S t r o n a

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina
Halinów w 2019 roku wydatkowała kwotę 21 838 642,83 zł, w tym: środki UE – 13 995 023,31 zł, środki
budżetu państwa – 59 543,10 zł, wkład własny – 2 697 666,77 zł, wydatki niekwalifikowane –
5 086 409,65 zł, z czego:
−

kwota 10 799,74 zł, w tym: środki unijne – 8.261,79 zł, budżet państwa – 1 457,97 zł, wkład
własny – 1.079,98 zł tytułem realizacji projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego
wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014 – 2020;

−

kwota 5 935 587,10 zł, w tym: środki unijne – 3 706 952,86 zł, wkład własny – 926 738,22 zł,
wydatki niekwalifikowane – 1 301 896,02 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wybierzmy rower –
Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

−

kwota 15 398 531,29 zł, w tym: środki unijne – 9 902 439,21 zł, wkład własny – 1 747 489,30 zł
oraz wydatki niekwalifikowane 3 748 602,78 zł tytułem realizacji projektu pn. „Poprawa
gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko;

−

kwota 2 509,97 zł, w tym: środki unijne - 2.007,97 zł, wkład własny – 502,00 zł tytułem realizacji
projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”;

−

kwota 199 934,10 zł, w tym: środki unijne – 171 382,89 zł, budżet państwa – 28 551,21 zł
w ramach programu „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”,
realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT;

−

kwota 95 495,21 zł w tym: środki unijne – 80 483,37 zł, budżet państwa – 15 011,84 zł w ramach
programu „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie;

−

kwota 96 006,12 zł w tym: środki unijne 38 238,00, zł, wkład własny – 21 857,27 zł, wydatki
niekwalifikowane – 35 910,85 zł w ramach 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;

−

kwota 93 530,88 zł w tym: środki unijne – 79 008,80 zł, budżet państwa – 14 522,08 zł w ramach
projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”;

−

kwota 6 248,42 zł ze środków unijnych w ramach projektu Erasmus+ tytuł projektu „Experience
the Enthusiasm of Entrepreneurship”.
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Tabela 14. Szczegółowa realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE.
Bieżące

Klasyfikacja
Lp.

1.

Dział Rozdział

Nazwa projektu

§

0,00

0,00%

-

-

6 400,01

0,00

600

60004

6059

1 600,00

0,00

0,00%

-

-

1 600,00

0,00

750

75023

4017

1 679,60

1 679,60

100,00%

1 679,60

1 679,60

-

-

750

75023

4019

419,90

419,90

100,00%

419,90

419,90

-

-

750

75023

4117

287,25

287,23

99,99%

287,25

287,23

-

-

750

75023

4119

71,80

71,80

100,00%

71,80

71,80

-

-

750

75023

4127

41,15

41,14

99,98%

41,15

41,14

-

-

750

75023

4129

10,30

10,30

100,00%

10,30

10,30

-

-

10 510,01

2 509,97

23,88%

2 510,00

2 509,97

8 000,01

0,00

7 665,30

6 910,74

90,16%

7 665,30

6 910,74

-

-

2 354,70

2 122,91

90,16%

2 354,70

2 122,91

-

-

1 323,50

1 181,74

89,29%

1 323,50

1 181,74

-

-

406,50

363,02

89,30%

406,50

363,02

-

-

191,20

169,31

88,55%

191,20

169,31

-

-

58,80

52,02

88,47%

58,80

52,02

-

-

12 000,00

10 799,74

90,00%

12 000,00

10 799,74

-

-

178 367,73

143 858,78

80,65%

178 367,73

143 858,78

-

-

29 619,93

23 965,94

80,91%

29 619,93

23 965,94

-

-

31 175,31

24 496,65

78,58%

31 175,31

24 496,65

-

-

5 226,61

4 080,95

78,08%

5 226,61

4 080,95

-

-

5 157,63

3 027,46

58,70%

5 157,63

3 027,46

-

-

968,41

504,32

52,08%

968,41

504,32

-

-

250 515,62

199 934,10

79,81%

250 515,62

199 934,10

-

-

Wirtualny Warszawski
Obszar Funkcjonalny
(Virtual WOF)

710

71095

4018

710

71095

4019

710

71095

4118

710

71095

4119

710

71095

4128

710

71095

4129

Program Operacyjny
Pomoc Techniczna 20142020 pn. "Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne
Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego"

801

80195

4017

801

80195

4019

801

80195

4117

801

80195

4119

801

80195

4127

801

80195

4129

Wsparcie w rozwoju
edukacyjnym dzieci i
młodzieży z Gminy
Halinów

801

80195

4017

113 694,24

66 325,86

58,34%

113 694,24

66 325,86

-

-

801

80195

4019

20 905,92

12 190,91

58,31%

20 905,92

12 190,91

-

-

801

80195

4117

19 549,04

11 367,84

58,15%

19 549,04

11 367,84

-

-

801

80195

4119

3 588,73

2 089,49

58,22%

3 588,73

2 089,49

-

-

801

80195

4127

2 793,00

1 315,10

47,09%

2 793,00

1 315,10

-

-

801

80195

4129

509,07

241,68

47,47%

509,07

241,68

-

-

161 040,00

93 530,88

161 040,00

93 530,88

-

-

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

80195

4111

430,00

309,42

71,96%

430,00

309,42

-

-

801

80195

4121

50,00

0,00

0,00%

50,00

0,00

-

-

801

80195

4171

2 500,00

1 800,00

72,00%

2 500,00

1 800,00

-

-

801

80195

4211

500,00

0,00

0,00%

500,00

0,00

-

-

801

80195

4301

1 000,00

0,00

0,00%

1 000,00

0,00

-

-

801

80195

4421

10 000,00

4 139,00

41,39%

10 000,00

4 139,00

-

-

801

80195

4431

300,00

0,00

0,00%

300,00

0,00

-

-

14 780,00

6 248,42

14 780,00

6 248,42

-

-

Erasmus+
Tytuł Projektu
"Experience the
Enthusiasm of
Entrepreneurship"

42,28%

852

85219

4017

34 638,23

20 614,89

59,51%

34 638,23

20 614,89

-

-

852

85219

4019

5 460,77

3 845,11

70,41%

5 460,77

3 845,11

-

-

852

85219

4117

5 965,34

4 783,47

80,19%

5 965,34

4 783,47

-

-

852

85219

4119

1 112,66

892,21

80,19%

1 112,66

892,21

-

-

852

85229

4127

988,60

680,58

68,84%

988,60

680,58

-

-

852

85219

4129

184,40

126,95

68,84%

184,40

126,95

-

-

852

85219

4177

21 070,00

20 648,60

98,00%

21 070,00

20 648,60

-

-

852

85219

4179

4 930,00

3 851,40

78,12%

4 930,00

3 851,40

-

-

852

85219

4217

24 525,48

24 485,03

99,84%

24 525,48

24 485,03

-

-

852

85219

4219

4 574,52

4 566,97

99,83%

4 574,52

4 566,97

-

-

852

85219

4277

17 698,80

9 270,80

52,38%

17 698,80

9 270,80

-

-

852

85219

4279

3 301,20

1 729,20

52,38%

3 301,20

1 729,20

-

-

124 450,00

95 495,21

124 450,00

95 495,21

-

-

Wzmocnienie potencjału
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w
Halinowie

76,73%

852

85295

4019

9 125,00

0,00

0,00%

9 125,00

0,00

-

-

852

85295

4119

1 569,00

0,00

0,00%

1 569,00

0,00

-

-

852

85295

4129

281,00

0,00

0,00%

281,00

0,00

-

-

852

85295

4177

39 000,00

0,00

0,00%

39 000,00

0,00

-

-

852

85295

4307

4 900,00

0,00

0,00%

4 900,00

0,00

-

-

54 875,00

0,00

0,00%

54 875,00

0,00

Szansa na lepsze jutro

Wydatki ogółem projektu

8.

58,08%

801

Wydatki ogółem projektu

7.

Wykonanie

6 400,01

Wydatki ogółem projektu

6.

Plan

6057

Wydatki ogółem projektu

5.

Wykonanie

60004

Wydatki ogółem projektu

4.

Majątkowe

%

600

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

Wydatki ogółem projektu
900

90005

6050

900

90005

6058

900

90005

6059

921

92109

9.

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

Wydatki ogółem projektu
6050

921

92109

6058

921

92109

6059

10.

Utworzenie terenu
rekreacyjnego w m.
Michałów w gminie
Halinów

Wydatki ogółem projektu
Ogółem

4 100 411,74

3 748 602,78

91,42%

-

-

4 100 411,74

3 748 602,78

11 119 232,90

9 902 439,21

89,06%

-

-

11 119 232,90

9 902 439,21

1 962 217,57

1 747 489,30

89,06%

-

-

1 962 217,57

1 747 489,30

17 181 862,21

15 398 531,29

89,62%

-

-

17 181 862,21

15 398 531,29

1 301 896,24

1 301 896,02

100,00%

-

-

1 301 896,24

1 301 896,02

3 706 952,86

3 706 952,86

100,00%

-

-

3 706 952,86

3 706 952,86

926 738,22

926 738,22

100,00%

-

-

926 738,22

926 738,22

5 935 587,32

5 935 587,10

100,00%

0,00

0,00

5 935 587,32

5 935 587,10

36 311,00

35 910,85

98,90%

-

-

36 311,00

35 910,85

38 238,00

38 238,00

100,00%

-

-

38 238,00

38 238,00

21 858,00

21 857,27

100,00%

-

-

21 858,00

21 857,27

96 407,00

96 006,12

99,58%

0,00

0,00

96 407,00

96 006,12

23 842 027,16

21 838 642,83

91,60%

620 170,62

408 518,32

23 221 856,54

21 430 124,51
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Tabela 15. Struktura wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Wyszczególnienie

Plan na dzień
31.12.2019 r.

Wykonanie na
% wykonania
dzień 31.12.2019 r.

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

26 610 561,43

24 846 953,09

93,37%

Pomoc społeczna i rodzina

28 749 287,00

27 910 633,13

97,08%

Administracja publiczna

7 548 053,30

7 071 234,72

93,68%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 433 990,83

4 624 762,84

85,11%

Transport i łączność

4 631 683,00

4 445 901,93

95,99%

Kultura i sport

1 977 653,05

1 859 854,58

94,04%

Gospodarka mieszkaniowa

1 195 520,00

881 105,17

73,70%

Obsługa długu, poręczenia i gwarancje

830 000,00

540 459,69

65,12%

Pozostałe wydatki

358 492,00

113 202,61

31,58%

Działalność usługowa

338 000,00

214 480,94

63,46%

Ochrona zdrowia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rolnictwo i łowiectwo

273 200,00

208 951,47

76,48%

372 121,93

308 120,91

82,80%

41 480,28

38 217,18

92,13%

78 360 042,82

73 063 878,26

93,24%

Razem

Tabela 16. Kierunki inwestowania i rozwoju Gminy Halinów w 2019 roku.

Wyszczególnienie
Infrastruktura kanalizacyjna

Wykonanie na
dzień 31.12.2019 % wykonania
r.
18 036 063,21
16 119 693,83
89,37%

Plan na dzień
31.12.2019 r.

Budowa dróg

3 937 443,38

3 649 971,63

92,70%

Ochrona powietrza i klimatu

6 403 668,32

6 403 662,74

100,00%

Rodzina

125 000,00

106 676,98

85,34%

Oświetlenie uliczne

646 128,39

356 073,88

55,11%

1 246 919,30

1 001 568,52

80,32%

Pozostałe wydatki

260 055,00

234 890,36

90,32%

Infrastruktura wodociągowa

338 000,00

318 012,94

94,09%

Gospodarka mieszkaniowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

895 000,00

715 988,97

80,00%

145 000,00

145 000,00

100,00%

63 881,00

38 290,00

59,94%

Budowa siłowni i placów zabaw

330 284,52

312 539,22

94,63%

Ochrona zdrowia

362 300,00

352 516,33

97,30%

Administracja publiczna

179 000,00

156 934,50

87,67%

32 968 743,12

29 911 819,90

90,73%

Kultura i sport

Razem
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Tabela 17. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów na dzień 31.12.2019 roku.
2019 ROK
Lp. Dział Rozdz.

1

1

2

3

2

010

3

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

4

01010 6050

5

Wykonanie

%

6

7

8

22 140,00

58,26%

9

38 000,00

Wykonanie projektu budowy sieci wodociągu do
budynków przy ul. Wyszyńskiego w Długiej
Szlacheckiej od ul. Orlej - wydatek realizowany w
ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka

14 712,30

0,00

0,00%

300 000,00

295 872,94

98,62%

260 055,00

234 890,36

Wykonanie nawierzchni jezdni na dł. 860 m i szer. 4 m
z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych składającej się z dwóch warstw: wiążącej
90,32%
AC11W (o grubości warstwy 4 cm) i warstwy ścieralnej AC11S (o grubości warstwy 3 cm), oraz
wykonaniu poboczy drogi z kruszyw łamanych na szer. 0,5 m.

598 055,00

552 903,30

92,45%

Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych
inwestorów

010

01010 6060

010

Modernizacja drogi nr ew. 41/1 w miejscowości
01042 6050
Wielgolas Duchnowski

600

Wykonanie wiaty przystankowej przy
60004 6050 wyznaczonym przystanku autobusowym w ciągu
ul. Szkolnej w miejscowości Okuniew

600

60004 6057

600

60004 6059

5

Plan

Projekt budowy sieci wodociągowej do ul.
Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej,
w tym Fundusz Sołecki:

Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

4

Uwagi

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny
(Virtual WOF)

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budowy sieci wodociągowej wzdłuż Orlej i Wyszyńskiego
w m.
Długa Szlachecka i ul. Długiej w m. Okuniew.

Zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadania w ramach inicjatywy
lokalnej. Kwotę 23 530,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

Wykonanie wiaty przystankowej z metalowych profili stalowych, ściany boczne wypełnione
98,58% poliwęglanem komorowym, ściany tylnie z blachy trapezowej. Wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej. Zamontowanie ławki wykonanej z drewna lakierowanego.

15 500,00

15 280,29

6 400,01

0,00

0,00%

1 600,00

0,00

0,00%

Brak realizacji wydatków inwestycyjnych w ramach projektu.
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6

7

8

600

Przebudowa drogi 2203W Wielgolas BrzezińskiDesno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr.
60014 6300
powiatu) polegająca na budowie chodnika od km
2+360 do km 2+690, etap I

600

Wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew60014 6300
Halinów-Brzeziny- do DK 2 od km 2+980 do km
6+787

600

Wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew60014 6300 Halinów-Brzeziny- do DK 2 polegająca na
budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu
rowerowego od km 0+440 do km 2+000

200 000,00

50 000,00

50 000,00

176 153,07

Wybudowano chodnik w Deśnie o długości 330 m
(etap I)
w ramach zadania inwestycyjnego
pn. "Przebudowa
drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie
(gr. Powiatu) polegająca na budowie chodnika od km 2+360 do km 2+690, etap I" na ogólną
88,08% kwotę
352 306,15 zł brutto, obejmującą: pełnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opracowania kosztorysów inwestorskich oraz
budowę. 50% wartości ogółem, czyli 176 153,07 zł brutto sfinansowała Gmina Halinów na
podstawie umowy Nr I.032.7.2019 z dnia
11 czerwca 2019 r.

46 750,00

Wykonano dokumentację projektowa na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew Halinów - Brzeziny - do DK 2 od km 2+980 do km 6+787 na ogólną kwotę 93 500,00 zł brutto, z
93,50% czego Gmina Halinów na podstawie umowy Nr I.032.9.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. udzieliła
pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu w wysokości 46 750,00 zł brutto
(50% wartości ogólnej)

49 250,01

Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew Halinów - Brzeziny - do DK 2 polegająca na budowie chodnika
98,50% z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000 na ogólną kwotę 98 500,02 zł
brutto, z czego Gmina Halinów na podstawie umowy Nr I.032.8.2019 udzieliła pomocy
finansowej Powiatowi Mińskiemu w wysokości 49 250,01 zł brutto (50% wartości ogólnej)
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Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz
Sołecki:

9

600

Wykonanie podbudowy na ul. Nadrzecznej w
Budziskach - II etap - wydatek realizowany w
60016 6050 ramach funduszu sołeckiego Budziska
Podbudowa pod asfalt na ul. Metalowej wydatek realizowany w ramach funduszu
sołeckiego Cisie

1 807 889,56

1 747 315,88

14 000,00

14 000,00

7 000,00

0,00

Wykonanie nawierzchni jezdni o łącznej długości 5, 559 km i szer od od 4 do 5 m z mieszanek
mineralno - bitumicznych asfaltowych składającej się z dwóch warstw: wiążącej AC11W (o
grubości warstwy 3-4 cm) i warstwy ścieralnej AC11S (o grubości warstwy 3 cm) oraz
wykonaniu poboczy drogi z kruszyw łamanych na na szer. 0,5m. - ul. Bitwy Warszawskiej w m.
Wielgolas Brzeziński na kwotę 168 273,07 zł - ul. Banachowska w m. Okuniew na kwotę 96
911,39 zł, ul. Słoneczna w m. Okuniew na kwotę 140 891,95 zł, ul. Szyszkowa w m. Józefin na
96,65%
kwotę 227 991,39 zł, - dr. nr 148 w m. Józefin na kwotę 73 550,800 zł, - ul. Ptasia w m. Budziska
na kwotę 125 276,73 zł, - ul. Promienna na kwotę 185 238,04 zł,- ul. Majowa w m. Hipolitów
na kwotę 51400,47 zł,- droga nr 354 w m. Chobot na kwotę 123 140,99 zł, - ul. Dębowa w m.
Nowy Konik na kwotę 79 780,75 zł, - droga nr 3/27 w m. Stary Konik na kwotę 45 339,03 zł, - ul.
Ładna w m. Długa Kościelna na kwotę 27 346,59 zł, - ul. Parkowa w m. Halinów na kwotę 17
639,45 zł, - ul. Partyzancka na kwotę 58 099,19 zł, - ul. Polna na kwotę 38 499 zł

100,00%

Wykonanie podbudowy drogi poprzez wbudowanie przekruszy betonowych na odcinku o
długości ok. 200 m i szerokości 4 m, o grubości warstwy 15 cm.

0,00% zadanie niezrealizowane

Wykonanie kanału drenarskiego na dł. 244 m. Prace polegały na wbudowaniu 100 m rury
perforowanej PCV z filtrem geowłókniny o średnicy 160 mm i 144 m kanału z rur pełnych.
99,51%
Wbudowaniu 3 szt. kanalizacyjnych studni betonowych o średnicy 425 i 1 szt. 800 mm.
Odtworzeniu nawierzchni drogi i terenów zielonych po wykonanych robotach.

Odwodnienie ul. Asnyka w Długiej Kościelnej wydatek realizowany w ramach funduszu
sołeckiego Długa Kościelna

35 212,30

35 040,24

Wykonanie podbudowy ul. Dąbrowskiego w
Długiej Szlacheckiej na odcinku od istniejącej
podbudowy do ul. Leśnej - wydatek realizowany
w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka

10 000,00

10 000,00

100,00%

17 623,60

Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na odcinku o długości 78 m i szerokości 5,5 m
składającej się z warstwy dolnej: z przekrusza betonowego o grubości warstwy 25 cm i
100,00%
warstwy górnej wyrównawczej: z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości warstwy 10
cm.

Wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej na
ul. Szyszkowej w Józefinie oraz na ul. Imbirowej w
Grabinie - wydatek realizowany w ramach
funduszu sołeckiego Grabina

17 623,60

Wykonanie podbudowy z przekruszy betonowych na odcinku o długości 300 m i szerokości 4
m, o grubości warstwy 20 cm.
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Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Majowej wydatek realizowany w ramach funduszu
sołeckiego Hipolitów

10

600

60016 6050

33 212,30

33 212,30

Wykonanie nawierzchni jezdni na dł. 130 m i szer, 4,5 m z mieszanek mineralno - bitumicznych
asfaltowych składającej się z dwóch warstw: wiążącej AC11W (o grubości warstwy 4 cm) i
100,00%
warstwy ścieralnej AC11S (o grubości warstwy 3 cm) oraz wykonaniu poboczy drogi z kruszyw
łamanych na szer. 0,5 m.

Wykonanie nawierzchni jezdni na dł. 140 m i szer. 4 m z mieszanek mineralno - bitumicznych
asfaltowych składającej się z dwóch warstw: wiążącej AC11W (o grubości warstwy 4 cm) i
100,00%
warstwy ścieralnej AC11S (o grubości warstwy 3 cm) oraz wykonaniu poboczy drogi z kruszyw
łamanych na szer. 0,5 m.

Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Szyszkowej wydatek realizowany w ramach funduszu
sołeckiego Józefin

33 212,30

33 212,30

Wykonanie podbudowy ul. Morelowej w
Kazimierowie na odcinku od ul. Orzechowej do ul.
Śliwkowej - wydatek realizowany w ramach
funduszu sołeckiego Kazimierów

18 890,82

0,00

Poprawa stanu dróg dojazdowych do posesji wydatek realizowany w ramach funduszu
sołeckiego Królewskie Brzeziny

9 263,53

9 263,53

Wykonanie dokumentacji projektowej ul.
Łowickiej w stronę ul. Kanadyjskiej - wydatek
realizowany w ramach funduszu sołeckiego
Nowy Konik

18 955,92

0,00

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Bitwy
Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach
funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński

14 100,03

14 100,03

Wykonanie podbudowy z kruszywa na ulicy Kawki
(dz.ew. nr 66) - droga gminna dł. ok 400 m. wydatek realizowany w ramach funduszu
sołeckiego Zagórze

11 418,76

0,00

Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i
Kazimierowie

30 000,00

30 000,00

0,00% zadanie niezrealizowane

100,00%

Wykonanie podbudowy drogi nr ew.131/1 z przekruszy betonowych na odcinku o długości 109
m i szer. 4 m, o grubości warstwy 20 cm.

0,00% zadanie niezrealizowane

Wykonanie nawierzchni jezdni na dł. 60 m i szer., 5 m z mieszanek mineralno - bitumicznych
asfaltowych składającej się z dwóch warstw: wiążącej AC11W (o grubości warstwy 4 cm) i
100,00%
warstwy ścieralnej AC11S (o grubości warstwy 3 cm) oraz wykonaniu poboczy drogi z kruszyw
łamanych na szer. 0,5 m.

0,00% zadanie niezrealizowane

W związku z przedłużającym się okresem uzgodnień oraz zmianą przepisów dotyczących
100,00% warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi przedłużono termin wykonania
przedmiotu umowy do 19.06.2020 r. Zadanie ujęte w wydatkach niewygasających roku 2019.
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600

Odbudowa mająca na celu przywrócenie
prawidłowego stanu technicznego obiektu
60016 6050 mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi
gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości
Cisie

12

600

Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy
60016 6050
Kościuszki do ulicy Paderewskiego

30 000,00

30 000,00

13

600

Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą
60016 6050 zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr
220408W ul. Wschodnia w m. Długa Szlachecka

30 000,00

29 500,00

98,33%

14

600

60016 6050

Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w
Halinowie (od ul. Mickiewicza do ul. Piłsudskiego)

30 000,00

29 520,00

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą wykonanie projektu
98,40% budowlano-wykonawczego, specyfikację techniczną, kosztorys inwestorski, przedmiar robót,
wszelkie badania, ekspertyzy, pomiary, stałą organizację ruchu.

15

600

Przebudowa ul. 1 Maja (od ul. Ułańskiej do ul.
60016 6050
Południowej) oraz ul. Południowej w Okuniewie

35 000,00

34 932,00

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą wykonanie projektu
99,81% budowlano-wykonawczego, specyfikację techniczną, kosztorys inwestorski, przedmiar robót,
wszelkie badania, ekspertyzy, pomiary, stałą organizację ruchu.

16

600

60016 6050

100 000,00

0,00

600

Przebudowa ul. Południowej i odcinki ul. 1 Maja i
60016 6050 ul. Działkowej wraz ze skrzyżowaniami w
Okuniewie w gm. Halinów

600

Przebudowa ul. Południowej i odcinki ul. 1 Maja i
ul. Działkowej wraz ze skrzyżowaniami w
60016 6050
Okuniewie w gm. Halinów - wydatki poza
projektem

11

17

18

Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w
Halinowie - wydatki poza projektem

50 000,00

1 211 445,00

100 000,00

39 665,36

1 211 444,33

20 990,69

Wykonanie połączenia obiektu mostowego poprzez wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika z
kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz
79,33%
wbudowanie krawężników i obrzeży betonowych na lawie betonowej, o łącznej powierzchni
140 m2

W związku z budową ścieżki rowerowej niemożliwe było wykonanie w 2019 r. dokumentacji
projektowej. Dopiero po zinwentaryzowaniu ścieżki można będzie uzyskać aktualną mapę do
100,00%
celów projektowych i opracować dokumentację projektową. Przedłużono termin wykonania
umowy. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających roku 2019.

Zadanie ujęte w wydatkach niewygasających roku 2019. Zlecono opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.

0,00% zadanie niezrealizowane

Przebudowa odcinków dróg o łącznej długości 766 m obejmująca wykonanie nawierzchni
100,00% jezdni z betonu asfaltowego składającej się z dwóch warstw: ścieralnej i wiążącej o łącznej
grubości 9 cm, chodników i zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1. Likwidacja kolizji słupów nN z infrastrukturą drogową dróg gminnych polegającą na
20,99% demontażu i ponownej instalacji wysięgników i lamp oświetleniowych na kwotę - 12 300 zł 2.
Dostawa włazów żeliwnych w ilości 16 szt. na kwotę 8690,69 zł
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19

20

21

600

600

600

Odwodnienie ul. Królowej Jadwigi w m.
Wielgolas Brzeziński, w tym Fundusz Sołecki:

100 000,00

99 630,00

99,63%

Wykonanie odwodnienia ul. Królowej Jadwigi wydatek realizowany w ramach funduszu
sołeckiego Wielgolas Brzeziński

20 000,00

20 000,00

100,00%

78 470,00

78 470,00

Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na odcinku o długości 350 m i szerokości 5,5 m
składającej się z warstwy dolnej: z przekrusza betonowego o grubości warstwy 25 cm i
100,00%
warstwy górnej wyrównawczej: z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości warstwy 10
cm.

Wykonanie progów zwalniających na drodze
gminnej nr 48 w miejscowości Żwirówka, w tym
Fundusz Sołecki:

11 138,81

11 070,00

Progi zwalniające w miejscowości Żwirówka wydatek realizowany w ramach funduszu
sołeckiego Żwirówka

11 138,81

11 070,00

99,38%

3 937 443,38

3 649 971,63

92,70%

800 000,00

633 982,72

79,25%

Zakupiono działkę nr 46/4 Wielgolas Brzeziński o pow. 3910m2. Poniesiono koszty aktów
notarialnych dot. umów darowizn działek stanowiących drogi.

80 000,00

68 535,04

85,67%

Zadanie zrealizowane. Wykonano przyłącza do budynku i instalacji w lokalach socjalnych wraz z
montażem armatury sanitarnej.

15 000,00

13 471,21

89,81% Poniesiono opłatę za przyłączenie budynków komunalnych do sieci.

895 000,00

715 988,97

80,00%

34 000,00

33 950,00

99,85%

60016 6050

Modernizacja ul. Szyszkowej w Józefinie i
60016 6050 Imbirowej w Grabinie w ramach inicjatywy
lokalnej

22

700

70005 6050 Wykupy gruntów

23

700

Przyłączenie budynku komunalnego w m. Długa
Kościelna ul. Powstania Styczniowego 79 do sieci
70005 6050
wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji
sanitarnej w lokalach mieszczących się w budynku

24

700

70005 6050

Wykonanie przyłączy gazowych do budynków
komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej

Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

25

750

99,38%
Wprowadzenie zmian do stałej organizacji ruchu poprzez wykonanie progów zwalniających
typu U-16c z betonowej kostki brukowej typ Behaton, gr. 8 cm, kolor czerwony na podbudowie
z betonu C12/15 wraz z wzmocnieniem dolnej warstwy podbudowy kruszywem łamanym.

60016 6050

Razem Dział 600 Transport i łączność

75023 6050

Modernizacja parkingu przy Urzędzie Miejskim w
Halinowie

Wykonanie kanału drenarskiego na dł. ok. 860 m. Prace polegały na wbudowaniu rury
perforowanej PCV z filtrem geowłókniny o średnicy 160 mm na głębokość ok. 60 cm oraz 19
szt. kanalizacyjnych studni betonowych o średnicy 400 mm, obsypaniu rurociągu grubym
piaskiem o grubości warstwy 30 cm i zasypaniu kruszywem łamanym frakcji 16-63 mm o
grubości górnej warstwy 15 cm.

Rozbudowano istniejący parking urzędu o dodatkowe miejsca parkingowe oraz drugą bramę
wjazdową.
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26

750

75023 6060 Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego

27

750

75023 6060

Zakup samochodu osobowego służbowego dla
Urzędu Miejskiego w Halinowie

Razem Dział 750 Administracja publiczna

754

Zakup samochodu osobowego w wersji
75404 6170 nieoznakowanej o podwyższonych parametrach
technicznych wyposażonego w wideorejestrator

29

754

Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na
75410 6170
projekt pn. "Modernizacja systemu łączności
radiowej"

30

754

75412 6230

28

Zakup lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Długa Kościelna

Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny,
w tym Fundusz Sołecki:
31

801

80101 6050 Monitoring terenu szkolnego w części dotyczącej
terenu boiska wielofunkcyjnego oraz zatoki
autobusowej - wydatek realizowany w ramach
funduszu sołeckiego Brzeziny

32

801

80101 6050 Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Cisiu

33

801

80101 6050

Utworzenie strefy aktywności w miejscowości
Cisie w gminie Halinów

Razem Dział 801 Oświata i wychowanie

34

851

85111 6230

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego cyfrowy aparat mammograficzny

Zakupiono 2 nowe serwery wraz z oprogramowaniem na potrzeby urzędu oraz zamontowano
zestaw klimatyzacji.

80 000,00

68 757,00

85,95%

65 000,00

54 227,50

83,43% Zakupiono nowy samochód DACIA DOKER na potrzeby urzędu

179 000,00

156 934,50

30 000,00

30 000,00

5 000,00

5 000,00

100,00%

Przekazano i rozliczono dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Mińsku Mazowieckim na modernizację systemu łączności.

110 000,00

110 000,00

100,00%

W ranach udzielonej dotacji zakupiono nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP
Długa Kościelna.

145 000,00

145 000,00

100,00%

10 000,00

10 000,00

100,00%

87,67%
Przekazano i rozliczono dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na
100,00% zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej o podwyższonych parametrach
technicznych wyposażonego w wideorejestrator.

Zadanie zrealizowane przez ZSP w Brzezinach.
4 000,00

4 000,00

100,00%

20 000,00

0,00

33 881,00

28 290,00

83,50% Zamontowano fitnesy i urządzenia zabawowe.

63 881,00

38 290,00

59,94%

200 000,00

200 000,00

100,00%

0,00% Zadanie niezrealizowane.

Przy udziale dotacji SP ZOZ Mińsk Mazowiecki zakupił nowoczesny, cyfrowy aparat
mammograficzny.
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Modernizacja budynku gminnego przy ul.
Stanisławowskiej 28 w Okuniewie, w tym
Fundusz Sołecki:

35

36

851

851

152 300,00

151 286,33

Modernizacja budynku gminnego przy ul.
Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - wydatek
realizowany w ramach funduszu sołeckiego
Okuniew

20 000,00

20 000,00

Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w
Okuniewie

10 000,00

1 230,00

12,30%

362 300,00

352 516,33

97,30%

125 000,00

106 676,98

Zaprojektowano i zamontowano automatyczny system nawadniania trawy na terenie działki nr
64 w Józefinie o łącznej powierzchni 2614 m2 w tym 1570 m2 powierzchni przy budynku
85,34%
żłobka i 1044 m2 powierzchni na terenie gminnego placu zabaw, Wykonano przyłącza do
studzienki wodomierzowej na dz. nr ew. 64 w m. Józefin

125 000,00

106 676,98

85,34%

85121 6050

85121 6050

Razem Dział 851 Ochrona zdrowia

37

855

Zagospodarowanie terenu przy nowo
85505 6050
wybudowanym żłobku w m. Józefin

Razem Dział 855 Rodzina

99,33% Wykonano elewację budynku /113 873,40 zł/, instalację odgromową /6 765,00 zł/ oraz szereg
robót budowlano-montażowych w tym: rozbiórka dwóch kominów /załatanie dziur i
przyklejenie papy termozgrzewalnej/, naprawa trzech kominów /przyklejenie styropianu,
zaciągnięcie klejem i siatką oraz położeniu marmolitu, obróbka blachą czap kominowych/,
naprawa spuchniętej papy termozgrzewalnej poprzez rozcięcie purchli i gruntowaniu termo
sczepem i położenie nowej, zakup rur spustowych 4 szt.; demontaż starej i wykonanie nowej
obróbki dachowej gzymsu wraz z zabezpieczeniem gzymsu płytą OSB; demontaż starego i
wykonanie nowego orynnowania; oczyszczenie i gruntowanie ściany oraz wylanie nowego
cokołu pod ścianą od strony sąsiada - 24 515,43 zł; demontaż dwóch szafek zasilających wraz z
wymianą pionu głównego oraz przerobieniem zabezpieczeń - 2 460,00 zł; Wykonanie terenu
100,00% zieleni - 3 100,00 zł; zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego - 799,50 zł

Wykonanie chodnika z kostki betonowej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Okuniewie - zadanie
zrealizowane
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900

90001 6050

4 100 411,74

3 748 602,78

900

90001 6057

11 119 232,90

9 902 439,21

1 962 217,57

1 747 489,30

38

Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów

900

90001 6059

39

900

Budowa kanalizacji sanitarnej dla części
miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina,
90001 6050 Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina,
Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik,
Stary Konik oraz Cisie

40

900

90001 6060

900

90005 6058

900

90005 6059 "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju
komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT

900

90005 6050

42

900

Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju
90005 6050 komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza
projektem

43

900

90015 6050

41

Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych
inwestorów

Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów,
w tym Fundusz Sołecki:

W roku 2019 prowadzone były i zostały ukończone prace budowlane w zadaniach
91,42% rozstrzygniętych w postępowaniach przetargowych w latach poprzednich oraz w roku 2019:
Zadanie 7 Wybudowano 5637,33 mb sieci kanalizacyjnej w tym 909,15 mb kanalizacji tłocznej,
191 studni rewizyjnych, 2 pompownie ścieków, odtworzono 1741 mb dróg asfaltowych,
89,06% pozostałe utwardzono kruszywem kamiennym. Zadanie 4 i 6 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. Zadania 8
i 9 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. Zadanie 12 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. Zadania 11 Prace budowlane trwają, planowane
89,06% zakończenie zadania – 30.05.2020 roku. Zadanie 5 Prace budowlane trwają, planowane
zakończenie zadania – 01.02.2020 roku. Zadanie 13 W 2019 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 2020 rok. Jednostka Realizując Projekt współpracuje nad
prawidłową realizacją inwestycji z wyłonionym w postepowaniu przetargowym Inżynierem
Kontraktu firmą SAFEGE

318 425,00

236 107,04

W trakcie realizacji są: dokumentacja projektowo-kosztorysowa 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 oraz
dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej, ul.
74,15%
Piwnej, ul. Prostej, ul. Postępu na odcinku między ul. Łąkową i ul. Prostą w m. Okuniew wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, zgód, opinii, warunków
technicznych, decyzji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Kwotę 154 980,00zł
ujęto w wydatkach niewygasających roku 2019r.

535 776,00

485 055,50

90,53% Zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej.

3 706 952,86

3 706 952,86

100,00%

926 738,22

926 738,22

100,00%

1 301 896,24

1 301 896,02

468 081,00

468 075,64

638 128,39

356 073,88

W ramach zadania wybudowano blisko 11 km nowych tras rowerowych o nawierzchni
bitumicznej i z betonowej kostki brukowej, wydzielono kontrapas dla rowerów wzdłuż ul. A.
Mickiewicza w Halinowie oraz wybudowano parkingi dla rowerów przy ZS w Halinowie, szkole w
Brzezinach, przy stacji PKP Cisie oraz przy UM w Halinowie wyposażone w stojaki dla rowerów
100,00% oraz stacje naprawcze. Projektem zostały objęte miejscowości Dł. Szlachecka, Budziska, Długa
Kościelna, Grabina, Józefin, Halinów, Cisie, Wlg. Brzeziński oraz Brzeziny. W wyniku realizacji
projektu gmina Halinów została włączona w ciąg tras rowerowych prowadzących od miasta
Sulejówek aż do gminy Karczew.
100,00%

55,80%

W 2019 r. zrealizowano 26 inwestycji oświetleniowych, w wyniku czego powstało 109 punktów
świetlnych (opraw oświetleniowych)

68 | S t r o n a

Budowa oświetlenia na ulicy Zgody - wydatek
realizowany w ramach funduszu sołeckiego
Józefin

3 000,00

13 000,00

9 900,00

8 000,00

0,00

Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz
Sołecki:

71 584,92

63 739,19

Przedsięwzięcie inwestycyjno-remontowe
świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w
ramach funduszu sołeckiego Desno

13 500,00

13 500,00

100,00% Zadanie zrealizowane. Wykonano elewację, obróbki blacharskie, odwodnienie oraz inne prace
modernizacyjne w budynku.

13 000,00

13 000,00

100,00%

2 084,92

1 989,96

95,45%

Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr
2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po
stronie chodnika - wydatek realizowany w
ramach funduszu sołeckiego Stary Konik

44

900

90015 6050

Wybudowano oświetlenie (19 słupów i 20 opraw) w Długiej Kościelnej na ul. Wesołej i Józefinie
100,00% na ul. Zgody na ogólną kwotę 91 198,35 zł brutto, z czego wydatek realizowany w ramach
funduszu sołeckiego Józefin wyniósł 3 000,00 zł brutto.

3 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Józefin w ramach inicjatywy lokalnej

76,15% Wybudowano 3 słupy z oprawami na wartość 9 900,00 zł brutto.

0,00% Brak realizacji pozycji.

89,04%

45

900

Inwestycje remontowe świetlicy w Deśnie 90095 6050 wydatek realizowany w ramach funduszu
sołeckiego Krzewina
Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół
świetlicy wiejskiej w Deśnie - wydatek
realizowany w ramach funduszu sołeckiego
Desno
Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół
świetlicy wiejskiej w Deśnie - wydatek
realizowany w ramach funduszu sołeckiego
Krzewina
Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na
terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:

46

900

Doposażenie terenu boiska i placu zabaw w
Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53 - zakup
nowych ławek, koszy na śmieci oraz uchwytów
90095 6050
dla rowerów - wydatek realizowany w ramach
funduszu sołeckiego Długa Szlachecka
Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie
- wydatek realizowany w ramach funduszu
sołeckiego Okuniew

Zadanie kontynuowane w 2020 r. W roku 2019 zakupiono materiał.
3 000,00

3 000,00

97 712,30

93 885,07

3 500,00

3 500,00

20 212,30

20 204,96

100,00%

96,08% Zadanie zrealizowane

100,00% Zakupiono ławki i kosze zgodnie z wnioskiem sołectwa.

99,96% Zakupiono urządzenia zabawowe, ławki i kosze.
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Doposażenie placu zabaw w Wielgolesie
Duchnowskim - wydatek realizowany w ramach
funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski

24 000,00

24 000,00

Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na
działce nr 133 we wsi Mrowiska, w tym Fundusz
Sołecki:

24 682,80

21 535,09

100,00% Zakupiono urządzenia sprawnościowe - fitnesy.

87,25%
Zakupiono: zestaw zabawowy, altanę, ławki i stoły oraz ułożono kostkę brukową pod altanę.

47

900

Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce
90095 6050 nr 133 we wsi Mrowiska - wydatek realizowany
w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska
Zakup i montaż piłkochwytów na placu zabaw na
działce 133 we wsi Mrowiska - wydatek
realizowany w ramach funduszu sołeckiego
Mrowiska

48

900

90095 6050 Street workout park w Halinowie

49

900

90095 6050

Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w
miejscowości Michałów w gminie Halinów

Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50

51

52

Zagospodarowanie terenu przy działce nr 24/2 w
Michałowie

12 682,80

11 536,42

90,96%

2 000,00

0,00

29 089,50

26 164,87

107 215,00

107 215,00

25 416 144,44

23 191 969,67

91,25%

10 000,00

7 253,20

72,53%

98,90%

0,00% Zadanie niezrealizowane.

89,95% Zakupiono i zamontowano zestaw sprawnościowy.

100,00% Zakupiono urządzenia zabawowe i sprawnościowe, kosze i ławki. Zamontowano ogrodzenie.

Wykonano chodnika wokół placu zabaw o długości 73 mb na dz. nr ew. 24 w m. Michałów.
Kwotę 7183,20zł ujęto w wydatkach niewygasających roku 2019.

921

92109 6050

921

92109 6050

36 311,00

35 910,85

921

92109 6057 Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów
w gminie Halinów

38 238,00

38 238,00

100,00% Wykonano roboty budowlano-montażowe polegające na budowie ogrodzenia, utwardzeniu
terenu oraz zagospodarowaniu zieleni.

921

92109 6059

21 858,00

21 857,27

100,00%

921

Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w
92195 6050 Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku
Wielkiego Gościńca Litewskiego

Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 025 000,00

782 801,62

Wykonano prace: instalacyjne branży sanitarnej w zakresie wentylacji mechanicznej (wraz z
uruchomieniem i regulacją), wykończeniowe i instalacyjne branży elektrycznej w dwóch
76,37% pomieszczeniach wentylatorowni w budynku głównym przy ul. 3 Maja w Halinowie wraz z
dostawą i montażem wyposażenia - na etapie odbioru końcowego, nadzór inwestorski - na
etapie odbioru końcowego,

1 131 407,00

886 060,94

78,31%
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Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska
przy ul. Metalowej, w tym Fundusz Sołecki:
53

54

926

926

92601 6050

92601 6050

67 652,30

67 650,00

100,00%
Zakup i montaż ogrodzenia terenu działki.

Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy
ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach
funduszu sołeckiego Cisie

33 212,30

33 212,30

Zagospodarowanie terenu boiska w Długiej
Kościelnej

47 860,00

47 857,58

115 512,30

115 507,58

100,00%

32 968 743,12

29 911 819,90

90,73%

Razem Dział 926 Kultura fizyczna
OGÓŁEM

100,00%

99,99% Ułożenie kostki brukowej.
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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 2019 roku zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego
w wysokości 541 016,28 zł. Plan na dzień 31.12.2019 r. wykonano w kwocie 460 222,77 zł, tj. (85,07 %).
Tabela 18. Plan i realizację wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku.
Rozdz

§

Nazwa
sołectwa

2

3

4

5

801

80101

4270

Lp Dział
1

1

Brzeziny
801

2

80101

6050

600

60016

6050

754

75412

4210

921

92105

4300

754

75412

4210

3
80101

4270

6
Wykonanie remontu (wymiana)
podłóg w salach lekcyjnych
budynku ZSP w Brzezinach
Monitoring terenu szkolnego w
części dotyczącej terenu boiska
wielofunkcyjnego oraz zatoki
autobusowej
Wykonanie podbudowy na
ul. Nadrzecznej w Budziskach
- II etap

Budziska

Doposażenie samochodu
gaśniczego jednostki OSP Długa
Kościelna
Organizacja i realizacja imprezy
kulturalnej/integracyjnej w roku
2019 dla mieszkańców sołectwa
Zakup sprzętu do samochodu
strażackiego OSP Długa Kościelna

Chobot
801

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Dofinansowanie Szkoły
Podstawowej w Chobocie na
remont wewnątrz budynku

Planowana
kwota
przedsięwzięcia

Zrealizowana
kwota
przedsięwzięcia

Uwagi

7

8

9

12 688,10 zł

12 688,10 zł Zadanie zrealizowane przez ZSP Brzeziny

4 000,00 zł

4 000,00 zł Zadanie zrealizowane przez ZSP Brzeziny

14 000,00 zł

Wykonanie podbudowy drogi poprzez
wbudowanie przekruszy betonowych na
14 000,00 zł
odcinku o długości ok. 200 m i szerokości
4 m, o grubości warstwy 15 cm

1 256,38 zł

1 256,38 zł

Zakupiono wyposażenie do samochodu
gaśniczego dla OSP Długa Kościelna

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Poniesiono koszty obsługi muzycznej
imprezy plenerowej

2 016,00 zł

2 016,00 zł

Zakupiono wyposażenie do samochodu
gaśniczego dla OSP Długa Kościelna

12 500,64 zł

12 448,00 zł SP Chobot wykonała remont sal

72 | S t r o n a

600

60016

4

5

Cisie

7 000,00 zł

0,00 zł Zadanie niezrealizowane

926

92601

6050

Koncepcja i zagospodarowanie
terenu boiska przy ul. Metalowej

33 212,30 zł

33 212,30 zł Zakup i montaż ogrodzenia terenu działki

900

90095

6050

Przedsięwzięcie inwestycyjnoremontowe świetlicy w Deśnie

13 500,00 zł

13 500,00 zł

Wykonanie opaski z kostki
brukowej wokół świetlicy wiejskiej
w Deśnie

2 084,92 zł

500,00 zł

500,00 zł

Zakupiono wyposażenie do samochodu
gaśniczego dla OSP Długa Kościelna

5 000,00 zł

5 000,00 zł

Zakupiono wyposażenie do samochodu
gaśniczego dla OSP Długa Kościelna

900

90095

6050

754

75412

4210

Środki dla OSP w Długiej Kościelnej
na wyposażenie samochodu

754

75412

4210

Doposażenie nowego samochodu
bojowego otrzymanego przez OSP
Długa Kościelna

Desno

Długa
Kościelna

6
600

7

Podbudowa pod asfalt na
ul. Metalowej

6050

600

60016

60016

6050

Odwodnienie ul. Asnyka w Długiej
Kościelnej

6050

Wykonanie podbudowy
ul. Dąbrowskiego w Długiej
Szlacheckiej na odcinku od
istniejącej podbudowy do
ul. Leśnej

Długa
Szlachecka

Wykonano roboty budowlano
montażowe w budynku świetlicy

1 989,96 zł Zakup kostki brukowej i obrzeży

35 212,30 zł

Wykonanie kanału drenarskiego na dł.
244 m. Prace polegały na wbudowaniu
100 m rury perforowanej PCV z filtrem
geowłókniny o średnicy 160 mm i 144 m
kanału z rur pełnych. Wbudowaniu 3 szt.
35 040,24 zł
kanalizacyjnych studni betonowych o
średnicy 425 i 1 szt. 800 mm.
Odtworzeniu nawierzchni drogi i
terenów zielonych po wykonanych
robotach

10 000,00 zł

Wykonanie podbudowy z przekruszy
betonowych na odcinku o długości 113
10 000,00 zł
m i szerokości 4 m, o grubości warstwy
20 cm
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010

8

01010

6050

921

92105

4300

754

75412

4210

900

90095

6050

600

60016

Wykonanie projektu budowy sieci
wodociągu do budynków przy ul.
Wyszyńskiego w Długiej
Szlacheckiej od ul. Orlej
Organizacja i realizacja imprezy
kulturalnej/integracyjnej w roku
2019 dla mieszkańców Sołectwa
Doposażenie samochodu
gaśniczego jednostki OSP Długa
Kościelna
Doposażenie terenu boiska i placu
zabaw w Długiej Szlacheckiej przy
ul. Popiełuszki 53 - zakup nowych
ławek, koszy na śmieci oraz
uchwytów dla rowerów

6050

Grabina

Wykonanie podbudowy i nakładki
asfaltowej na ul. Szyszkowej w
Józefinie oraz na ul. Imbirowej w
Grabinie

14 712,30 zł

Nie wydatkowano środków sołeckich na
0,00 zł w/w zadanie (nie zakończono realizacji
zadania)

8 000,00 zł

Poniesiono koszt obsługi muzycznej
8 000,00 zł imprezy plenerowej oraz najmu urządzeń
rekreacyjnych dla dzieci.

4 000,00 zł

4 000,00 zł

3 500,00 zł

3 500,00 zł Zakup ławek i koszy.

17 623,60 zł

Zakupiono wyposażenie do samochodu
gaśniczego dla OSP Długa Kościelna

Wykonanie podbudowy z kruszyw
łamanych na odcinku o długości 78 m
i szerokości 5,5 m składającej się z
warstwy dolnej: z przekrusza
17 623,60 zł
betonowego o grubości warstwy
25 cm i warstwy górnej wyrównawczej: z
kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm
o grubości warstwy 10 cm.
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754

75412

4210

754

75412

4210

754

75412

4210

754

75412

4210

9

Doposażenie samochodu
strażackiego jednostki OSP
w Długiej Kościelnej
Doposażenie nowego wozu
bojowego dla OSP Długa Kościelna
mająca na celu zapewnienie
gotowości bojowej straży
Doposażenie OSP Długa Kościelna,
służące zapewnieniu gotowości
bojowej
Hipolitów

600

600

60016

60016

Wykonanie nakładki asfaltowej na
ulicy Majowej

6050

6050

10

Józefin

754

75412

4210

Doposażenie OSP Cisie, służące
zapewnieniu gotowości bojowej

Budowa nakładki asfaltowej
na ulicy Szyszkowej

Doposażenie wozu bojowego OSP
Długa Kościelna

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Zakupiono wyposażenie do samochodu
gaśniczego dla OSP Długa Kościelna

3 500,00 zł

3 500,00 zł

Zakupiono wyposażenie do samochodu
gaśniczego dla OSP Długa Kościelna

1 750,00 zł

1 427,12 zł

Zakupiono wyposażenie do samochodu
gaśniczego dla OSP Długa Kościelna

1 750,00 zł

33 212,30 zł

33 212,30 zł

4 000,00 zł

0,00 zł Nie zrealizowano wydatków
Wykonanie nawierzchni jezdni na dł. 130
m i szer, 4,5 m z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych składającej się
z dwóch warstw: wiążącej AC11W
33 212,30 zł
(o grubości warstwy 4 cm) i warstwy
ścieralnej AC11S (o grubości warstwy 3
cm) oraz wykonaniu poboczy drogi z
kruszyw łamanych na szer. 0,5 m.
Wykonanie nawierzchni jezdni na dł.
140 m i szer. 4 m z mieszanek mineralno
- bitumicznych asfaltowych składającej
się z dwóch warstw: wiążącej AC11W
33 212,30 zł
(o grubości warstwy 4 cm) i warstwy
ścieralnej AC11S (o grubości warstwy 3
cm) oraz wykonaniu poboczy drogi z
kruszyw łamanych na szer. 0,5 m.
Zakupiono wyposażenie do samochodu
4 000,00 zł
gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
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900

600

90015

60016

6050

11

Kazimierów
754

75412

4210

754

75412

4210

12

13

Budowa oświetlenia
na ulicy Zgody

6050

Wykonanie podbudowy
ul. Morelowej w Kazimierowie na
odcinku od ul. Orzechowej do ul.
Śliwkowej
Doposażenie samochodu
gaśniczego jednostki OSP Długa
Kościelna

18 890,82 zł

0,00 zł Zadanie niezrealizowane

2 100,00 zł

2 100,00 zł

Zakupiono wyposażenie do samochodu
gaśniczego dla OSP Długa Kościelna

1 634,00 zł

1 634,00 zł

Zakupiono wyposażenie do samochodu
gaśniczego dla OSP Długa Kościelna

Poprawa stanu dróg dojazdowych
do posesji

9 263,53 zł

Wykonanie podbudowy drogi nr
ew.131/1 z przekruszy betonowych na
9 263,53 zł
odcinku o długości ok. 109 m i szer. 4 m,
o grubości warstwy 20 cm.

Doposażenie samochodu straży
pożarnej w Długiej Kościelnej
Królewskie
Brzeziny

3 000,00 zł

Wybudowano 19 słupów i 20 opraw
w Długiej Kościelnej na ul. Wesołej
i Józefinie na ul. Zgody na ogólną kwotę
3 000,00 zł 91 198,35 zł brutto, z czego wydatek
realizowany częściowo w ramach
funduszu sołeckiego Józefin
(3 000,00 zł brutto).

600

60016

6050

900

90095

6050

Inwestycje remontowe świetlicy w
Deśnie

13 000,00 zł

900

90095

6050

Wykonanie opaski z kostki
brukowej wokół świetlicy wiejskiej
w Deśnie

3 000,00 zł

3 000,00 zł Zakupiono kostkę brukową i obrzeża.

754

75412

4210

Doposażenie wozu bojowego
dla OSP w Długiej Kościelnej

1 000,00 zł

1 000,00 zł

801

80101

4210

Doposażenie pracowni chemicznej
w Szkole Podstawowej w Cisiu

773,84 zł

773,84 zł

Krzewina

13 000,00 zł

Wykonano roboty budowlano
montażowe w budynku świetlicy

Zakupiono wyposażenie do samochodu
gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
Doposażono pracownię chemiczną
zgodnie z potrzebami.
76 | S t r o n a

921

92109

4270

921

92105

4300

754

75412

4210

921

92109

4210

754

75412

4210

900

90095

6050

900

90095

6050

600

60016

6050

14

15

Michałów

16

17

Mrowiska

Nowy Konik
754

75412

4210

900

90095

6050

Modernizacja budynku świetlicy w
Michałowie

20 597,00 zł

Organizacja imprezy z okazji Dnia
Dziecka

3 000,00 zł

W związku z organizacją imprezy
3 000,00 zł plenerowej poniesiono koszt najmu
urządzeń zabawowych dla dzieci.

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Zakup wyposażenia wozu
bojowego dla OSP w Długiej
Kościelnej
Zakup paliwa do traktorka kosiarki w Michałowie
Doposażenie wozu strażackiego dla
Straży Pożarnej w Długiej
Kościelnej
Rozbudowa i wyposażenie placu
zabaw na działce nr 133 we wsi
Mrowiska
Zakup i montaż piłkochwytów na
placu zabaw na działce 133 we wsi
Mrowiska
Wykonanie dokumentacji
projektowej ul. Łowickiej
w stronę ul. Kanadyjskiej
Doposażenie wozu bojowego dla
straży OSP Długa Kościelna

Okuniew

Wykonanie robót budowlanomontażowych w łącznych nakładach 123
201,20 zł w tym 20 597,00 z funduszu
20 597,00 zł sołeckiego. Prace objęły cyklinowanie
podłóg, przerobienie dawnej siłowni na
szatnię, wymianę sufitu w sali, remont
pomieszczenia przy scenie i kuchni.

Modernizacja terenu przy
ul. Rynek w Okuniewie

1 000,78 zł
1 000,00 zł

Zakupiono wyposażenie do samochodu
gaśniczego dla OSP Długa Kościelna

400,14 zł Zakup paliwa do kosiarki
1 000,00 zł

Zakupiono wyposażenie do samochodu
gaśniczego dla OSP Długa Kościelna

12 682,80 zł

11 536,42 zł Zakup zestawu zabawowego.

2 000,00 zł

0,00 zł Zadanie niezrealizowane

18 955,92 zł

0,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

20 212,30 zł

20 204,96 zł

Nie zrealizowano w związku z brakiem
wytyczenia granic tej ulicy
Zakupiono wyposażenie do samochodu
gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
Zakup urządzeń zabawowych, ławek
i koszy.
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851

85121

6050

900

90015

6050

18

Stary Konik
754

600

75412

60016

Modernizacja budynku gminnego
przy ul. Stanisławowskiej 28 w
Okuniewie
Wykonanie oświetlenia wzdłuż
drogi krajowej nr 2 od ul.
Warszawskiej do stacji paliw SHELL
po stronie chodnika
Doposażenie wozu bojowego dla
OSP Długa Kościelna

4210

6050

20 000,00 zł

13 000,00 zł

9 900,00 zł

Wybudowano 3 słupy z oprawami na
kwotę 9 900,00 zł brutto

2 843,65 zł

2 843,65 zł

Zakupiono wyposażenie do samochodu
gaśniczego dla OSP Długa Kościelna

Wykonanie odwodnienia
ul. Królowej Jadwigi

20 000,00 zł

Wykonanie nakładki asfaltowej na
ul. Bitwy Warszawskiej

14 100,03 zł

Wielgolas
Brzeziński

19

600

60016

6050

Wykonano elewację budynku w łącznych
20 000,00 zł nakładach 113 873,40 zł w tym fundusz
sołecki 20 000,00zł.,

Wykonanie kanału drenarskiego na dł.
ok. 170 m. Prace polegały na
wbudowaniu rury perforowanej PCV z
filtrem geowłókniny o średnicy
160 mm na głębokość ok. 60 cm oraz
kanalizacyjnych studni betonowych
20 000,00 zł
o średnicy 400 mm, obsypaniu rurociągu
grubym piaskiem o grubości warstwy 30
cm i zasypaniu kruszywem łamanym
frakcji
16-63 mm o grubości górnej warstwy
15 cm.
Wykonanie nawierzchni jezdni na
dł. 60 m i szer, 5 m z mieszanek
mineralno - bitumicznych asfaltowych
składającej się z dwóch warstw: wiążącej
14 100,03 zł AC11W
(o grubości warstwy 4 cm) i warstwy
ścieralnej AC11S (o grubości warstwy 3
cm) oraz wykonaniu poboczy drogi z
kruszyw łamanych na szer. 0,5 m.
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754

75412

4210
Wielgolas
Duchnowski

20
900

21

22

90095

6050

600

60016

6050

754

75412

4210

921

92105

4300

600

60016

6050

Zagórze

Żwirówka

Razem

Wyposażenie wozu strażackiego w
Długiej Kościelnej
Doposażenie placu zabaw
w Wielgolesie Duchnowskim
Wykonanie podbudowy
z kruszywa na ulicy Kawki
(dz. ew. nr 66) - droga gminna
dł. ok 400 m.
Doposażenie samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP w
Długiej Kościelnej
Piknik Rodzinny w Michałowie
(impreza organizowana na koniec
czerwca dla dzieci
z Michałowa oraz Zagórza)

Progi zwalniające w miejscowości
Żwirówka

1 172,90 zł

1 172,90 zł

24 000,00 zł

24 000,00 zł

11 418,76 zł

Zakupiono wyposażenie do samochodu
gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
Zakup urządzeń sprawnościowych fitnessy

0,00 zł Zadanie niezrealizowane

Zakupiono wyposażenie do samochodu
gaśniczego dla OSP Długa Kościelna

2 000,00 zł

2 000,00 zł

1 500,00 zł

W związku z organizacją imprezy
1 000,00 zł plenerowej poniesiono koszt najmu
urządzeń zabawowych dla dzieci.

11 138,81 zł

Wprowadzenie zmian do stałej
organizacji ruchu poprzez wykonanie
progów zwalniających typu U-16c
z betonowej kostki brukowej typ
11 070,00 zł
Behaton, gr. 8 cm, kolor czerwony na
podbudowie z betonu C12/15 wraz
z wzmocnieniem dolnej warstwy
podbudowy kruszywem łamanym.

541 016,28 zł

460 222,77 zł
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IV.

WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY HALINÓW ZA ROK 2019

Planowany deficyt budżetu w kwocie 10 321 164,42 zł został na dzień 31.12.2019 r. wykonany
w kwocie 1 623 813,97 zł. Niższy niż pierwotnie założono deficyt wynika z większej niż zakładano
realizacji dochodów oraz niepełnej realizacji wydatków bieżących i majątkowych. Szczegółowe
wyjaśnienia w opisie realizacji dochodów i wydatków.
Planowane przychody w kwocie 13 732 271,42 zł zrealizowano w wysokości 13 732 272,39 zł, tj.
100,00%, w tym z tytułu:
−
−

zaciągniętych pożyczek – kwota 1 691 506,42 zł;
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych –
kwota 12 040 765,97 zł.

Powstałe w w/w sytuacji wolne środki są korzystnie lokowane.
Planowane na poziomie 3 411 107,00 zł rozchody zrealizowano w 100,00% w tym z tytułu:
−

spłaty kredytów i pożyczek – kwota 2 145 000,00 zł,

−

inne cele – kwota 1 266 107,00 zł. Są to środki Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie
realizowane w 2020 r. pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie”.

Tabela 19. Wykonanie planowanego deficytu/nadwyżki oraz wykonanie planu przychodów
i rozchodów budżetu Gminy Halinów za rok 2019.
Lp.

Treść

§

Plan na dzień
31.12.2019r

%

I.

Deficyt/nadwyżka

II.

Przychody ogółem, w tym:

1.

Kredyty

§ 952

0,00

0,00

-

2.

§ 952

0,00

0,00

-

§ 903

1 691 506,42

1 691 506,42

100,00%

3.

Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków
pochodzących z UE
Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0,00

0,00

-

4.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0,00

0,00

-

5.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0,00

0,00

-

6.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0,00

0,00

-

7.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

12 040 765,00

12 040 765,97

100,00%

2.

-10 321 164,42

Wykonanie na
dzień
31.12.2019r
-1 623 813,97

13 732 271,42

-

13 732 272,39 100,00%
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3 411 107,00

100,00%

Lp.

Treść

III.

Rozchody ogółem, w tym:

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2 100 000,00

2 100 000,00

100,00%

2.

§ 992

0,00

0,00

-

§ 963

45 000,00

45 000,00

100,00%

4.

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

§ 991

0,00

0,00

-

5.

Lokaty

§ 994

0,00

0,00

-

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0,00

0,00

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

1 266 107,00

1 266 107,00

100,00%

3.

V.

§

Wykonanie na
dzień
31.12.2019 r.
3 411 107,00

Plan na dzień
31.12.2019 r.

%

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW NA PODSTAWIE ART. 223
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Tabela 20. Wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów.

Dział Rozdział Jednostka organizacyjna

Stan środków Plan dochodów
na 01.01.2019 na 2019 rok

Wykonanie
dochodów za
2019 rok

Wykonanie
Plan wydatków
wydatków za
na 2019 rok
2019 rok

Stan środków
na 31.12.2019

801

80101

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Brzezinach

0,00

28 150,00

20 685,72

28 150,00

20 685,72

0,00

801

80101

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Okuniewie

0,00

18 130,00

13 995,90

18 130,00

13 995,90

0,00

801

80101

0,00

126 000,00

119 084,14

126 000,00

119 084,14

0,00

801

80101

0,00

1 810,00

1 258,25

1 810,00

1 258,25

0,00

801

80101

0,00

23 800,00

19 519,35

23 800,00

19 519,35

0,00

801

80110

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

0,00

24 054,00

16 131,45

24 054,00

16 131,45

0,00

Razem

0,00

221 944,00

190 674,81

221 944,00

190 674,81

0,00

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. 190 674,81 zł zasadniczą pozycję stanowią
wpływy z najmu składników mienia gminnego (sal gimnastycznych, lekcyjnych, kuchni, stołówki szkolnej
itp.) – 181 104,89 zł, co stanowi 94,98 % wykonania dochodów.
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Zrealizowane dochody jednostki przeznaczyły na:
−
−
−
−
−

zakupy w łącznej kwocie 86 581,48 zł, tj. 45,41% wydatków, /zakup sprzętu komputerowego
i drukarek, mebli, artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, stojaków na rowery itp./;
remonty w łącznej kwocie 67 976,82 zł, tj. 35,65% wydatków /m.in. roboty remontowobudowlane, naprawa dachu, konserwacja klimatyzacji, naprawa sprzętu,
zakupy pomocy naukowych w wysokości 7 495,96 zł, tj. 3,93% wydatków /m.in. gry edukacyjne,
pomoce do zajęć, książki do biblioteki, sprzęt sportowy;
usługi 23 820,81 zł, tj. 12,49 % wydatków /koszty prowizji bankowych, montaż klimatyzacji,
usługi transportowe itp.;
nagrody konkursowe – 1 923,00 zł, tj. 1,01 % wydatków.

Jednostki w roku 2019 zwróciły niewydatkowane środki w kwocie 2 876,74 zł /§ 2400/.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 0,00 zł.
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INWESTYCJE GMINY HALINÓW
I. BUDOWA DRÓG I CHODNIKÓW
Budowa dróg i chodników:
1. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa drogi
gminnej (ul. Spokojna) w miejscowości Długa Kościelna, gmina Halinów” – 8 610,00 zł brutto;
2. Przebudowa drogi 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie (gr. powiatu) polegająca na budowie chodnika od km 2+360 do km 2+690, etap I -wybudowano
chodnik w Deśnie o długości 330 m (etap I) na ogólną kwotę 352 306,15 zł brutto, obejmującą:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opracowania kosztorysów inwestorskich oraz
budowę. 50% wartości ogółem, czyli 176 153,07 zł brutto sfinansowała Gmina Halinów na
podstawie umowy Nr I.032.7.2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. z Powiatem Mińskim.
3. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-HalinówBrzeziny- do DK 2 od km 2+980 do km 6+787 na ogólną kwotę 93 500,00 zł brutto, z czego Gmina
Halinów na podstawie umowy Nr I.032.9.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. udzieliła pomocy
finansowej Powiatowi Mińskiemu w wysokości 46 750,00 zł brutto (50% wartości ogólnej);
4. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-HalinówBrzeziny- do DK 2 dotyczącą budowy chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440
do km 2+000 na ogólną kwotę 98 500,02 zł brutto, z czego Gmina Halinów na podstawie umowy
Nr I.032.8.2019 udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu w wysokości 49 250,01 zł
brutto (50% wartości ogólnej).
5. Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km
0+010 do km 0+476 oraz od km 0+493 do km 2+039 na długości 2,012 km działki ew. nr 304, 33
obr. Budziska i nr 90 obr. Zagórze, Wykonawca „TOMIRAF Sp. z o.o. Sp.k.” Umowa Nr 258.2019
z dnia 27.08.2019 oraz Aneks nr 1 z dnia 27.08.2019. Wartość robót: 1.905.620,38 zł. Zadanie
dofinasowane z programu likwidacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski
żywiołowej w infrastrukturze komunalnej.
6. Przebudowa ul. Południowej i odcinki ul. 1 Maja i ul. Działkowej wraz ze skrzyżowaniami
w Okuniewie w gm. Halinów. Wykonawca „TOMIRAF Sp. z o.o. Sp.k.” Umowa Nr 307.2019
z 27.09.2019. Wartość robót: 1.162.244,33 zł. Zadanie dofinansowane z programu Fundusz Dróg
Samorządowych.
7. Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie. Zadanie dofinansowane z programu Fundusz
Dróg Samorządowych. W 2019 r. opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono
postępowanie przetargowe w wyniku, którego zawarto Umowę Nr 295.2019 z dnia 17.09.2019 r.
z firmą „TOMIRAF Sp. z o.o. Sp.k.” o wartości 1.532.819,78 zł. Planowany termin zakończenie
inwestycji: 30 maja 2020 r.
8. Projekt budowy ścieżek rowerowych na obszarze Gminy Halinów został podzielony na VII części.
W 2019 zrealizowane zostały część I, IV, V, VI, VII.
Część I – „Budowa ścieżki rowerowej od granicy miejscowości Okuniew przez Budziska do
ul. Warszawskiej w miejscowości Długa Szlachecka na długości ok. 1,600 km”. – Wykonawca „MARKOP Ewa Słodownik”. Umowa Nr 385.2018 z dnia 15.11.2018. Wartość robót: 1.020.424,05 zł.
Część IV –„Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wielgolas Brzeziński wzdłuż
ul. Kościelnej (droga powiatowa 2203W) na długości ok. 0,887 km” – Wykonawca „KEJFOR
Katarzyna Chróścik”. Umowa Nr 334.2018 z dnia 12.10.2018. Wartość robót: 742.920,00 zł.
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Część V – „Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej
nr 721 w miejscowości Brzeziny na długości ok. 0,900 km” - Wykonawca „KEJFOR Katarzyna
Chróścik”. Umowa Nr 335.2018 z dnia 12.10.2018. Wartość robót: 937.100,00 zł.
Część VI – „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Bema w miejscowości Cisie (dz. ew. nr
350) oraz w miejscowości Wielgolas Brzeziński (dz. ew. nr 4 i 27) na długości 0,770 km wraz
z parkingiem dla rowerów przy stacji PKP Cisie”. - Wykonawca „MAR-KOP Ewa Słodownik”. Umowa
Nr 384.2018 z dnia 15.11.2018. Wartość robót: 899.994,07 zł.
Część VII – „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w pasie dróg technologicznych PKP S.A. od
ul. M. Konopnickiej w Grabinie do skrzyżowania z ul. Okuniewską w Halinowie na długości ok.
3,980 km”. - Wykonawca „ZAKŁAD ROBÓT OGRODNICZO-DROGOWYCH inż. Michalina Sawicka”.
Umowa Nr 242.2018 z dnia 12.07.2018 r. Wartość robót: 2.569.319,94 zł.

Ogółem w wyniku realizacji projektu w 2019 r. wybudowano ponad 8 km ścieżek rowerowych, dwa
parkingi dla rowerów (Cisie, Brzeziny) oraz 0,900 km nowych chodników. Projekt został zrealizowany przy
dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

II. BUDOWA OŚWIETLENIA
Budowa oświetlenia i doświetleń na terenie Gminy Halinów w 2019 r. – 321 946,15 zł brutto:
1. Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po
stronie chodnika – I etap – 2 słupy z oprawami – 9 900,00 zł brutto.
2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cisie, częściowo na ul. Środkowej – II etap – polegająca na
posadowieniu 14 słupów, montażu napowietrznej linii oświetleniowej oraz montażu 14 opraw
oświetleniowych – 49 396,80 zł brutto.
3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Halinów, częściowo na ul. Granicznej
i ulicy bocznej do niej na dz. 390/7 – II etap – polegająca na posadowieniu 7 słupów, montażu
napowietrznej linii oświetleniowej, ułożeniu kabli oświetleniowych oraz montażu 7 opraw
oświetleniowych - 27 900,00 zł brutto.
4. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Długa Kościelna, część ul. Wesołej oraz Józefin,
część ul. Zgody polegająca na posadowieniu 19 słupów, montażu kablowej linii oświetleniowej oraz
montażu 20 opraw oświetleniowych, a także SON – 91 198,35 zł brutto.
5. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Józefin - na działkach o numerach ewidencyjnych
173, 134, 140/9 i 141/5 polegająca na zawieszeniu 9 opraw oświetleniowych na istniejących
słupach i podłączenie do istniejącego zasilenia na ul. Stołecznej – 18 450,00 zł brutto.
6. Hipolitów, odnoga od ul. Modrzewiowej - dz.7 – 2 oprawy na istniejących słupach – 3 690,00 zł
brutto.
7. Okuniew, ul. Krótka – 1 słup z oprawą – 3 444,00 zł brutto.
8. Halinów, ul. Kościuszki – 1 oprawa na istniejącym słupie – 1 845,00 zł brutto.
9. Okuniew, ul. Lipowa – 2 oprawy na istniejących słupach – 3 690,00 zł brutto.
10. Brzeziny, przy boisku, dz. 131/8 – 5 opraw na istniejących słupach – 9 225,00 zł brutto.
11. Grabina, na końcu ul. Czumy przy skrzyżowaniu z ul. Konopnickiej – 1 słup z oprawą – 3 444,00 zł
brutto.
12. Cisie, ul. Żwirowa, na granicy dz. 344/1 i 344/2 – 1 oprawa na istniejącym słupie –
1 845,00 zł brutto.
13. Józefin, ul. Księżycowa – 5 opraw na istniejących słupach – 9 225,00 zł brutto.
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14. Cisie, ul. Platynowa – 6 opraw na istniejących słupach - 9 225,00 zł brutto.
15. Długa Szlachecka, ul. Wyszyńskiego - 1 oprawa na istniejącym słupie – 1 845,00 zł brutto.
16. Józefin dz. 107/3 i jej przedłużenia – 3 oprawy na istniejących słupach – 5 535,00 zł brutto.
17. Długa Szlachecka, ul. Wschodnia – 3 oprawy na istniejących słupach + słup z oprawą – 8 989,00 zł
brutto.
18. Józefin, ul. Królewska – 3 słupy z oprawami – 10 332,00 zł brutto.
19. Hipolitów, ul. Cedrowa – 3 oprawy na istniejących słupach – 5 535,00 zł brutto.
20. Hipolitów, ul. Hipolitowska (na granicy dz. 22/4 i dz. 21/4) – 1 oprawa na istniejącym słupie –
1 845,00 zł brutto.
21. Hipolitów, dz.261/3 – 2 słupy z oprawami – 6 888,00 zł brutto.
22. Halinów, łącznik ul. Prusa z ul. Pułaskiego – 1 słup z oprawą – 3 444,00 zł brutto.
23. Józefin, ul. Szlachecka – 6 opraw na istniejących słupach – 11 070,00 zł brutto.
24. Grabina, ulica łącząca ul. Imbirową z ul. Cynamonową – 2 oprawy na istniejących słupach – 3 690,00
zł brutto.
25. Mrowiska, dr. na dz. 268/2 – 4 oprawy na istniejących słupach – 7 380,00 zł brutto.
26. Cisie, ul. Bursztynowa – 3 oprawy na istniejących słupach – 5 535,00 zł brutto.
27. Brzeziny, dz. 58/1 – 4 oprawy na istniejących słupach – 7 380,00 zł brutto.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia drogowego – 33 580,00 zł:
1. Hipolitów, ul. Modrzewiowa (odcinek od posesji nr 5 do skrzyżowania z ul. Wrzosową) – 4 000,00
zł brutto.
2. Długa Kościelna, ul. Polna na odcinku od istniejącego oświetlenia do ul. Czereśniowej – 9 000,00 zł
brutto.
3. Hipolitów, ul. Bukowa (odcinek od ul. Warszawskiej do posesji przy ulicy. Bukowej 4a – 2 500,00 zł
brutto.
4. Okuniew, ul. Działkowa – 10 480,00 zł brutto.
5. Cisie, ul. Wojdówka – 4 500,00 zł brutto.
6. Stary Konik na odcinku od istniejącego projektu oświetlenia autostrady A-2 do skrzyżowania
z ul. Warszawską – 3 100,00 zł.
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III. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:
•

Projekt budowy sieci wodociągowej do ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od
ul. Orlej.
UMOWA Nr 326.2019
w trakcie realizacji

–

termin

wykonania

do

9

czerwca

2020

r.

–

Wykonawca: Masko Sp. z o.o. z siedzibą: 05-070 Sulejówek ul. Kombatantów II Wojny Światowej
1, Koszt: 22 140,00 zł brutto
•

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.
UMOWA Nr 152.2019 – w trakcie realizacji, termin wykonania do 29 stycznia 2021 r.
Wykonawca: Masko Sp. z o.o. z siedzibą: 05-070 Sulejówek ul. Kombatantów II Wojny Światowej
1, Koszt: 24 600,00 zł brutto

•

Budowa sieci 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
UMOWA Nr 387.2019 – zadanie w trakcie realizacji
Wykonawca: Pan Jacek Stawowczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: MS BUD
JACEK STAWOWCZYK z siedzibą w: woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Halinów, miejsc. Grabina,
ul. Cynamonowa 9, 05-071 Halinów, Koszt: 152 520,00 zł brutto

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH Z INICJATYWY MIESZKAŃCÓW W 2019 ROKU:
•

wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów – 277 792,94 zł brutto;

•

wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów – 585 529,50 zł brutto.

IV. BUDOWA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH
•

Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie, w tym:
−

wykonanie chodnika z kostki betonowej przy budynku Ośrodka Zdrowia
w Okuniewie, wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ANEX"
Krzysztof Wojciechowski, koszt: 1 230,00 zł;

−

wykonanie elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Okuniewie zlokalizowanym na dz. nr
ew. 941 w m. Okuniew, wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
"ANEX" Krzysztof Wojciechowski, koszt: 113 873,40 zł brutto;

−

wykonanie robót budowlano-montażowych na dachu budynku gminnego przy ul.
Stanisławowskiej 28, wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
"ANEX" Krzysztof Wojciechowski, koszt: 24 515,43 zł brutto;

−

wykonanie instalacji odgromowej na budynku Ośrodka Zdrowia w Okuniewie
zlokalizowanym na dz. nr ew. 941 w m. Okuniew, Wykonawca: SEBASTIAN PISAREK
EL-SEB, Koszt: 6 765,00 zł brutto;
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−

wykonanie demontażu dwóch szafek zasilających wraz z wymianą pionu głównego oraz
przerobieniem zabezpieczeń, Wykonawca: SEBASTIAN PISAREK EL-SEB, Koszt: 2 460,00
zł brutto;

−

zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego na budynku Ośrodka Zdrowia
w Okuniewie, Wykonawca: SEBASTIAN PISAREK EL-SEB, Koszt: 799,50 zł brutto;

−

wykonanie terenu zieleni przy budynku Ośrodka Zdrowia w Okuniewie.
Wykonawca: LANTANA Iga Kinga Szymańska, koszt: 2 873,00 z brutto.

•

Zagospodarowanie terenu przy nowo wybudowanym żłobku w m. Józefin, zaprojektowanie
i montaż automatycznego systemu nawadniania trawy na terenie działki nr 64 w Józefinie
o łącznej powierzchni 2614 m2 w tym 1570 m2 powierzchni przy budynku żłobka i 1044 m2
powierzchni na terenie gminnego placu zabaw, Wykonawca: LANTANA Iga Kinga Szymańska,
koszt: 28 936,98 z brutto
Zamówienie: Wykonanie przyłącza do studzienki wodomierzowej na dz. nr ew. 64 w m. Józefin,
Wykonawca: Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o., koszt: 4 198,30 zł brutto.

•

•

Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie, w tym:
−

wykonanie robót budowlano-montażowych (wykończenie wnętrze), Wykonawca: Pan
Andrzej Wieczorek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi RemontowoBudowlane Andrzej Wieczorek” z siedzibą w: gm. Stanisławów, m. Pustelnik, ul.
Spacerowa, nr 5, 05-304, Koszt: 123 201,20 zł

−

wykonanie i montaż mebli kuchennych, Wykonawca: SPRZEDAŻ MEBLI ARNET ANETA
PIEKUT, z siedzibą: woj. MAZOWIECKIE, pow. miński, gm. Sulejówek, miejsc. Sulejówek,
ALEJA PIŁSUDSKIEGO, nr 24A, 05-070, poczta SULEJÓWEK, Koszt: 11 000,00 zł

−

zamówienie elementów wyposażenia tj. zmywarka z wyparzarką, zlew, zasłony i firany,
karnisze, sprzęt AGD i sprzątanie pomieszczeń po budowie, koszt: 15 378,00 zł brutto.

Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku
Wielkiego Gościńca Litewskiego, w tym:
−

sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót
budowlanych objętych przedmiotem umowy z wykonawcą wyłonionym
w drodze przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na zadanie
inwestycyjne pn.: „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – IV etap",
Wykonawca: Firma Projektowo-Budowlana „ATB-PROJEKT”, z siedzibą: 26-600 Radom,
ul. Mostowa 13D/1, Koszt: 61 500,00 zł brutto;

−

wykonania prac: instalacyjnych branży sanitarnej w zakresie wentylacji mechanicznej
(wraz z uruchomieniem i regulacją), wykończeniowych i instalacyjnych branży
elektrycznej w dwóch pomieszczeniach wentylatorowni w budynku głównym przy ul.
3 Maja w Halinowie wraz z dostawą i montażem wyposażenia, Wykonawca: Shark Łukasz
Kłosiński z siedzibą w Mińsku mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Florencja 33a,
koszt: 261 451,35 zł brutto;

−

sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac:
instalacyjnych branży sanitarnej w zakresie wentylacji mechanicznej w budynku
głównym przy ul. 3 Maja w Halinowie, Wykonawca: ECOCLIMA Tomasz Trela, z siedzibą:
gm. Klembów, m. Dobczyn, ul. Mazowiecka, nr 57, 05-205, Koszt: 14 760,00 zł brutto;
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−

wykonanie robót budowlano-montażowych, polegających na: przeróbce wentylacji
w sanitariatach, korytarzu i szatni; montażu kratek, anemostatów, klap p/poż, skrzynki
rozprężnej oraz przewodów elektrycznych 2szt. do central wentylacyjnych, a także
związanym z tym: zabezpieczeniu pomieszczeń, rozkuciu sufitów i ścian, naprawieniu
ścian, sufitów – w budynku Domu Kultury w Halinowie, Wykonawca: „GRUPA ARCHBUD” Artur Czyżewski, z siedzibą 05-074 Cisie, ul. Lazurowa 1, Koszt: 32 668,40 zł brutto;

−

zakup i dostawa konsol, szklanych umywalek i baterii do łazienek w budynku Domu
Kultury, koszt: 5 515,95 zł.
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GOSPODARKA KOMUNALNA
I. PODSUMOWANIE
Ilość pism, które wpłynęły do Urzędu

242

Ilość przygotowanych pism

104

Ilość podpisanych umów

69

Ilość wniosków o lokale mieszkalne

9

Osoby oczekujące na lokal socjalny

7

Osoby oczekujące na lokal komunalny

8

Ilość lokali komunalnych (wszystkich)

59

W tym lokali socjalnych

22

Wolne lokale

lokal komunalny do remontu – Rynek 82, Okuniew

1

lokal socjalny do remontu – Stanisławowska 30,
Okuniew

1

Decyzja o rozbiórce budynku komunalnego w Cisiu, ul. Główna 126
w roku 2019 – budynek będzie rozebrany po przyjęciu uchwały

1

Dom Kultury w Halinowie – pod opieką konserwatorską

1

Tabela 21. Podsumowanie spraw dot. gospodarki komunalnej.
Łącznie gospodarka komunalna – 920 028,94 zł brutto.

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Halinów poprzez zakup dodatkowych elementów
wyposażenia, 261 902,83 złotych brutto:
1) Cisie - Utworzenie strefy aktywności – 28 290,00 zł;
2) Wielgolas Duchnowski – zakup sprzętu fitness – 24 000,00 zł;
3) Okuniew – zakup sprzętu na plac zabaw, koszy i ławek – 20 204,96 zł;
4) Doposażenie boiska i placu zabaw w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53 - zakup nowych
ławek, koszy na śmieci – 3 500,00 zł;
5) Rozbudowa placu zabaw w Wielgolesie Brzezińskim – zakup nawierzchni bezpiecznej, zakup
systemu nawodnienia, zakup urządzeń zabawowych - 41 516,91 zł;
6) Mrowiska – zakup zestawu sprawnościowego, altany, stołu i ławek wraz z ułożeniem kostki pod
altanę – 24 535,09 zł;
7) Street workout park w Halinowie (na terenie MOPSu) – 26 164,87 zł;
8) Zakup zestawu zabawowego do Michałowa – 93 691,00 zł;
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III. WYKAZ REMONTÓW W BUDYNKACH KOMUNALNYCH
Wykaz najważniejszych remontów przeprowadzonych w budynkach komunalnych
z podziałem na konkretny budynek / lokal oraz zakres wykonanych prac
Zakres prac
Wykonanie przyłączy gazowych do budynków w Okuniewie przy
ul. Konopnickiej (PSG)
Zagospodarowanie terenu boiska w Długiej Kościelnej – m.in. ułożenie kostki
i obrzeży
Pielęgnacja Boiska w Długiej Kościelnej
Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej
(Zagospodarowanie boiska w Cisiu – wykonanie ogrodzenia)
Przyłączenie budynku komunalnego w m. Długa Kościelna ul. Powstania
Styczniowego 79 do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji
sanitarnej w lokalach mieszczących się w budynku
Wykonanie prac polegających na wykonaniu modernizacji budynku
sołeckiego w Deśnie

Kwota
13 471,21 zł
47 857,68 zł
38 000,00 zł
67 650,00 zł
87 477,04 zł
63 739,19 zł

Wykonanie monitoringu w Deśnie 25a

9 970,49 zł

Zakup materiałów w tym paliwo do butli w Michałowie

3 000,00 zł

Zakup materiału opałowego do budynków komunalnych

28 760,00 zł

Prace remontowe w budynkach komunalnych

25 000,00 zł

Przeglądy techniczne w budynkach komunalnych

31 000,00 zł

Zakup materiałów na potrzeby Brygady Sprzątającej

20 000,00 zł

Naprawy sprzętu będącego na stanie Brygady Sprzątającej

12 000,00 zł

Zakup źródeł światła na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego

20 000,00 zł

Prace konserwacyjne przy oświetleniu ulicznym
Prace modernizacyjne na infrastrukturze oświetlenia ulicznego
RAZEM BRUTTO

132 840,00 zł
57 360,50 zł
658 126,11 zł

Tabela 22. Wykaz najważniejszych remontów przeprowadzonych w budynkach komunalnych.

90 | S t r o n a

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

791 szt.

16 szt.

Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 szt.

Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

30 szt.

Wydanie zgody na przejazd pojazdów przekraczających rzeczywista masę całkowitą

4 szt.

Przesłanie wniosków zgodnie z kompetencją dotyczących wydania zezwolenie na
lokalizację obiektu lub urządzenia w pasie drogowym oraz wniosków na lokalizacje
zjazdów

6 szt.

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

2 szt.

Zaopiniowanie stałej organizacji ruchu

11 szt.

Zaopiniowanie tymczasowej organizacji ruchu

21 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 23. Decyzje administracyjne dot. dróg.
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II. REMONTY I MODERNIZACJE DRÓG
Lp.

Nazwa ulicy/nr drogi

1
2
3

Ul. Partyzancka
Ul. Parkowa
Ul. Bitwy Warszawskiej

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ul. Szyszkowa
Ul. droga nr ew. 148
Ul. Słoneczna
Ul. Banachowska
Ul. Ptasia
Ul. Promienna
Ul. Ładna
Ul. Majowa
Droga nr 354
Droga nr ew. 3/27
Ul. Dębowa
Ul. Inżynierska (zadanie
współfinansowane ze środków
budżetu Urzędu
Marszałkowskiego w Warszawie
w wys. 95 000,00)

Miejscowość
Halinów
Halinów
Wielgolas
Brzeziński
Józefin
Józefin
Okuniew
Okuniew
Budziska
Długa Kościelna
Długa Kościelna
Hipolitów
Chobot
Nowy Konik
Nowy Konik
Wielgolas
Duchnowski

Łącznie:

Długość
(m)
200
82
710

Kwota brutto
58 099,19
17 693,45
167 631,17

965
270
465
270
500
450
120
200
525
220
400
860

227 991,39
73 550,80
140 891,95
89 390,25
125 276,73
185 238,04
27 346,59
51 400,47
126 140,99
45 339,03
79 780,75
227 171,16

6237 m
(6,23 km)

1 642 941,96

Tabela 24. Przebudowa dróg gminnych, polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej.

III. POPRAWA ODWODNIENIA PASÓW DRÓG GMINNYCH
lp.
1

Miejscowość
Wielgolas
Brzeziński

Ulica/droga
ul. Królowej Jadwigi

Dotyczy
Budowa kanału
drenarskiego

RAZEM

Długość
860 m

Kwota
99 630,00

860 m

99 630,00 zł

Tabela 25. Poprawa odwodnienia pasów dróg gminnych.

IV. WYKONANIE PODBUDOWY DRÓG Z KRUSZYWA DROGOWEGO
Lp.
Miejscowość
1 Grabina

Ulica/droga
ul. Imbirowa
RAZEM

Powierzchnia
1925 m2

Długość
350 m
350 m

Kwota
78 470,00
78 470,00 zł

Tabela 26. Wykonanie podbudowy dróg z kruszywa drogowego.
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V. PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW - ZAPYTANIA OFERTOWE,
PROJEKTÓW UMÓW ORAZ NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADAŃ
Nazwa zadania

Miejscowość

Likwidacja kolizji słupów oświetlenia ulicznego z
infrastrukturą dróg gminnych
Oczyszczanie nawierzchni jezdni i chodników na terenie
gm. Halinów

teren gm. Halinów

Wartość
inwestycji
41 205,00

teren gm. Halinów

64 741,14

Oznakowanie poziome dróg gminnych
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
Dostawa kruszyw drogowych
Remont i konserwacja przepustów zlokalizowanych w
pasie dróg gminnych

teren gm. Halinów
teren gm. Halinów

69 570,77
43 556,80

teren gm. Halinów

37 880,66

teren gm. Halinów
teren gm. Halinów
teren gm. Halinów

43 088,76
49 765,80
38 542,05

Remont nawierzchni dróg i chodników z betonowej
kostki brukowej
Wykonanie wiaty przystankowej
Poprawa systemu odwodnienia dróg gminnych

teren gm. Halinów

27 072,30

Okuniew
teren gm. Halinów

15 280,29
154 980,00

Cisie

39 665,36

teren gm. Halinów

78 470,00

Długa Szlachecka

29 500,00

15

Wykonanie robót brukarskich – chodnik plus jezdnia, z
betonowej kostki brukowej
- na drodze gminnej stanowiącej przedłużenie ul.
Wschodniej
Przebudowa ul. Imbirowej w Grabinie w ramach
zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg gminnych
na terenie Gminy Halinów”
Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji
zadania pn. „Odbudowa obiektu mostowego przez
rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr
220408W ul. Wschodnia w Długiej Szlacheckiej”
Odwodnienie ul. Królowej Jadwigi

99 630,00

16

Zakup kruszywa drogowego (żużel)

Wielgolas
Brzeziński
teren gm. Halinów

Lp.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

18 799,32

Tabela 27. Wykaz przygotowanych projektów dot. dróg.
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VI. INNE ZADANIA DOTYCZĄCE DRÓG
1.

Przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego oraz opracowanie dokumentacji
kosztorysowej i technicznej oraz nadzór nad realizacją następujących zadań pn.:
1)

Bieżące utrzymania dróg gminnych w przejezdności o nawierzchni gruntowo- żwirowych;

2)

Bieżące utrzymania dróg gminnych w przejezdności o nawierzchni bitumicznych
i z asfaltu frezowanego;

3)

Przebudowa dróg gminnych w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych”;

4)

Modernizacja drogi nr 41/1 ul. Inżynierska w miejscowości Wielgolas Duchnowski;

5)

Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórzu;

6)

Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych;

7)

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gm. Halinów;

8)

Przebudowa ul. 1 Maja, Południowej i ul. Działkowej w m. Okuniew;

9)

Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie.

2.

Przygotowanie dokumentacji do wniosku Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie dotacji ze
środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, dokumentacji kosztorysowej
i technicznej i rozliczenie dotacji dotyczącej realizację zadania „Modernizacja dr nr ew. 41/1
ul. Inżynierska w m. Wielgolas Duchnowski”.

3.

Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. 1 Maja, Działkowej
i Południowej w m. Okuniew.

4.

Nadzór nad realizacją projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gm. Halinów”.

5.

Zimowe utrzymanie w sezonie 2019/2020
Zimowym utrzymaniem dróg objętych było:
−

153,80 km ulic i dróg gminnych;

−

place targowe i parkingi – 8 510 m2;

−

chodniki – 19 690 m2.

W sezonie 2019/2020 wydatkowano kwotę: 57 636,90 zł.
6.

Realizacja zadania „Transport publiczny na terenie gm. Halinów”.

7.

Współpraca w Zarządami Dróg –ZDP i MZDW, GDDKiA, PKP.

8.

Współpraca z Wykonawcą projektu zadania - Projekt i budowa autostrady A2.

9.

Udział w czynnościach okazania granic.

10.

Udział w czynnościach odbioru pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji
administracyjnych.
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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 – 293 szt.;
➢ Pisma w sprawie zwolnień, zmniejszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 62
szt.;
➢ Sprawy dot. utrzymania czystości i porządku w Gminie – 12 szt.;
➢ Ilość wizji lokalnych dot. utrzymania czystości i porządku w Gminie – 15 szt.;
➢ Sprawy dot. wpisu do rejestru działalności regulowanej – 8 szt.;
➢ Liczba punktów odbioru odpadów komunalnych na 31.12.2019r. – 4 846 szt.;
➢ wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości: 3 wykreśleń: 2, zmiany: 3;
➢ ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
pierwszych: 186;
➢ ilość deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nowe: 545;
➢ informacja publiczna, informacja o środowisku, inne informacje: 6.

II.

OCHRONA PRZYRODY
➢

Ilość zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzew – 266 szt.

➢

Ilość wizji lokalnych związanych z usuwaniem drzew – 266 szt.

➢

Decyzje / zezwolenia na usunięcie drzew - 14szt., pozostałe milczące zgody 252 szt.

➢

Umowa nr 101.2019 z dnia 21.03.2019r. z P. Witoldem Soćko na wycinkę drzew 23 000,00 zł.

➢

Umowa nr 156.2019 z dnia 22.05.2019r. z P. Witoldem Soćko na wycinkę drzew, 31 000,00 zł.

➢

Umowa nr 180.2019 z dnia 19.06.2019r. z P. Witoldem Soćko na wycinkę drzew, 14 000,00 zł.

➢

Umowa nr 297.2019 z dnia 19.09.2019r. z P. Witoldem Soćko na wycinkę drzew, 20 000,00 zł.

➢

Umowa nr 329.2019 z dnia 14.10.2019r. z P. Łukaszem Kisielewskim, na zakup karmy dla
kotów, 10 000,00 zł.

➢

Zamówienie z dnia 06.05.2019r. zakup krzewów 4 983,00 zł.

➢

Zamówienie z dnia 11.06.2019r. wykonanie pielęgnacji roślin 4 983,00 zł.

➢

Zamówienie z dnia 27.05.2019r. zakup karmy dla kotów wolnożyjących 462,24zł;

➢

Zamówienie z dnia 03.10.2019r. zakup karmy dla kotów wolnożyjących 2 000,02 zł.
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III.

REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI ZA ROK 2019

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.
Kwota z umowy obejmuje:
a) sterylizacja kotki – 148 szt. x 150 = 22 200 zł;
b) kastracja kocury – 46 szt. x 70 = 3 220 zł;
c) sterylizacja suk – 87 szt. x 200 = 17 400 zł;
d) kastracja psa – 22 szt. x 100 = 2 200 zł;
e) czipowanie – 46 szt. x 25 = 1 150 zł;
f) wyjazdy – 38szt x 100 = 3 800 zł;
Umowa nr 464.2018 z dnia 28.12.2018 r. z P. Romanem Majem na usługi weterynaryjne, 50 000,00 zł
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 465.2018 z dnia 28.12.2018r. z P. Bartoszem Gadziomskim na odławianie bezdomnych
zwierząt, 28, 105,50zł.
➢ Odłowiono i oddano do schroniska i fundacji 12 psów.
Ilość w 2019 roku wizji lokalnych dot. bezdomnych zwierząt – 56.
Utylizacji padłych zwierząt dokonywała firma „Zbiornica Skórzec”, Umowa nr 466.2018 z dnia
28.12.2018r. z P. Mirosławem Cabaj na odbiór i utylizację padłych zwierząt, 9 072,00 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 odbywa się
w terminach: 01-31 stycznia 2019 r. oraz 01-17 października 2019 r. Karma dla kotów wolno żyjących
przeznaczona jest na sezon jesienno-zimowy.
➢ Zakupiono karmę w ilości 2000kg, Umowa nr 329.2019 z dnia 14.10.2019 r. z P. Łukaszem
Kisielewskim, na zakup karmy dla kotów, za kwotę 10 000,00zł/rok.
➢ Zgłoszonych karmicieli - 15 osób.
➢ Ilość zgłoszonych do dokarmiana kotów w 2019 r.- 152 szt.
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IV. AZBEST
W 2019 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 2019 r. na realizację zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Halinów została przyznana dotacja w kwocie 16 668,83 zł.
Dzięki dofinansowaniu odebrano i poddano utylizacji azbest w ilości 68,730 Mg oraz
zdemontowano z dachów i poddano utylizacji azbest w ilości 12,920 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*.
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 / m2

12,920 / 808

7 255,87 zł

Mg / m2

68,730 / 4296

24 495,37 zł

RAZEM: 31 751,24 zł
Tabela 28. zdemontowania z dachów, transportu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbestu.

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.
2. Decyzja uchylająca zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych – 0 szt.
3. Decyzje nakładające kary za złożenie nieterminowego sprawozdania podmiotu prowadzącego
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 2 szt.
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VI.

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Halinów liczba
punktów odbioru odpadów komunalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 4 846 szt.
W 2019 r. podjęto dwie uchwały zmieniające stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, objętych gminnym systemem odbioru odpadów.
Uchwałą z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI.264.2012
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ustalono opłatę wynoszącą 90 zł od jednego
gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
oraz 45 zł od jednego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny.
Uchwałą nr VIII.87.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę
Nr XXXI.264.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
wprowadzono kwoty 120 zł od jednego gospodarstwa domowego jeżeli odpady komunalne nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 60 zł od jednego gospodarstwa domowego jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Uchwałą nr VIII.88.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwolniono w części, tj. w wysokości 50 %
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Uchwałą nr XIII.141.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca
uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI.264.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
ustalono, że opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny stanowi trzykrotność wysokości stawki za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny
od jednego gospodarstwa domowego, która wynosi 60 zł.
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 2019 r.
świadczyła firma Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni Wacław Chyliński, ul. Łąkowa 26A, 05300 Mińsk Mazowiecki.
Na podstawie złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Halinów liczba
punktów odbioru odpadów komunalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 4846 szt. W roku 2019 r.
złożono łącznie 186 pierwszych deklaracji oraz 545 nowych deklaracji.
Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji nieruchomości oraz składanych wniosków i skarg
pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji przeprowadzili 17 postępowań dotyczących
utrzymania czystości i porządku w gminie oraz 8 spraw dotyczących wpisu do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Halinów.
W chwili obecnej Urząd Gminy nie posiada danych dotyczących masy odebranych i zebranych
odpadów komunalnych w związku z przesunięciem terminu składania sprawozdań rocznych podmiotów
do dnia 31.08.2020 r. w bazie BDO.
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VII.

ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

➢ Liczba złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przydomowych
oczyszczalni ścieków – 7 szt.
➢ Zaświadczenia o wpisie do rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków – 6 szt.

VIII.

SPRAWY DOTYCZĄCE ZAKŁÓCENIA STOSUNKÓW WODNYCH

Zakłócenia stosunków wodnych
LICZBA WYDANYCH DECYZJI W SPRAWIE
ZAKŁÓCEŃ STOSUNKÓW WODNYCH

1
2

1

LICZBA ZŁOŻONYCH SPRAW DOTYCZĄCYCH
ZAKŁÓCEŃ STOSUNKÓW WODNYCH

20

2019 rok

2018 rok

Wykres 21. Sprawy dotyczące stosunków wodnych.

IX.

POZOSTAŁE INFORMACJE
➢ Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – 5 szt.

Decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach
3

2018 ROK

Decyzje o
środowiskowych
uwarunkowaniach

5

2019 ROK

0

1

2

3

4

5

6

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 6 081 (stan na koniec 2019 roku).
Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągu to ok. 99%. Długość sieci wodociągowej w gminie
Halinów ogółem: 184 km. Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. zaopatruje w wodę cały teren gminy
Halinów, w tym: Halinów, Cisie, Chobot, Desno, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Kazimierzów,
Krzewina, Mrowiska, Hipolitów, Żwirówka, Józefin, Nowy Konik, Grabina, Królewskie Brzeziny, Okuniew,
Budziska, Zagórze, Michałów, Wielgolas Duchnowski, Wielgolas Brzeziński, Brzeziny, Stary Konik.
Ilość ujęć wody:
Mrowiska – 3 studnie głębinowe,
Okuniew – 2 studnie głębinowe,
Wielgolas Duchnowski – 2 studnie głębinowe.
Udokumentowane zasoby wód podziemnych (m3/h):
−
−
−

Mrowiska – ujęcie składa się z trzech studni oznaczonych odpowiednio nr 1A,
nr 2A, nr 3A. studnie 1A i 2A to studnie zasadnicze, studnia 3A jest studnią awaryjną. Studnie
posiadają zatwierdzone zasoby wodne w wysokości 180 m3/h;
Okuniew – ujęcie składa się z dwóch studni S1 i S2, w tym S1 to studnia zasadnicza, a S2 jest
studnią awaryjną. Zasoby wody w kategorii B dla studni S1 jako studni podstawowej zostały
zatwierdzone w wysokości 50 m3/h;
Wielgolas Duchnowski – ujęcie składa się z dwóch studni S1 i S2 pracujących naprzemiennie
o zatwierdzonych zasobach wodnych 87,5 m3/h.
Dobowa zdolność produkcyjna ujęć wody (w tys. m3)

Mrowiska

Okuniew

Wielgolas Duchnowski

średnio

3600 m3/d

max

180 m3/h

średnio

604 m3/d

max

45 m3/h

średnio

600 m3/d

max

87,5 m3/h

Tabela 29. Dobowa zdolność produkcyjna ujęć wody.

Stacja Uzdatniania Wody w Mrowiskach położona jest na terenie działek o nr ewid. 165/1, 124/1
w miejscowości Mrowiska oraz działki o nr ewid. 166 w miejscowości Chobot.
W otoczeniu SUW Mrowiska znajdują się budynki mieszkalne, pola uprawne oraz nieużytki rolne. Na
terenie w/w działek znajdują się m.in.: 3 studnie wiercone, budynek Stacji, 2 zbiorniki wyrównawcze,
odstojnik popłuczyn, szczelny zbiornik na ścieki.
Stacja Uzdatniania Wody w Okuniewie znajduje się na terenie działki o nr ewid. 628/2.
W otoczeniu SUW w Okuniewie są budynki mieszkalne. Na terenie działki znajdują się m.in.: budynek
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Stacji, zbiornik wody czystej, komora zasuw, komora napowietrzająca wraz ze zbiornikiem wody
surowej, bezodpływowy zbiornik ścieków sanitarnych.
Stacja Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim położona jest na terenie działek
o nr ewid. 55/1 i 55/2. w otoczeniu SUW znajdują się pola uprawne, nieużytki rolne i budynki mieszkalne.
Na terenie działek znajdują się: budynek Stacji, studnie nr 1 i nr 2, odstojnik wód popłucznych, zbiornik
bezodpływowy, zbiornik wody czystej.
Ocena i warunki zaopatrzenia w wodę:
1. Gmina Halinów zaopatrywana jest w wodę z własnych ujęć wody trzech istniejących Stacji
Uzdatniania Wody.
2. Rezerwy zdolności produkcyjnej na ujęciach i w stacjach uzdatniania wody są wystarczające.
Na terenie istnieją 3 studnie głębinowe w Mrowiskach, 2 studnie w Okuniewie oraz 2 studnie
w Wielgolesie Duchnowskim.
3. Obserwuje się tendencję wzrostową poboru wód podziemnych ze względu na stałe zwiększanie
się liczby przyłączy.
4. Na terenie gminy występuje deficyt wód podziemnych w utworach czwartorzędowych.
5. Planowana systematyczna rozbudowa sieci wodociągowej związana jest z rozwojem
i rozbudową gminy warunkuje konieczność podejmowania działań modernizacyjnych.

II.

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. eksploatuje Oczyszczalnię Ścieków w Długiej Kościelnej,
w tym stację zlewną FEKO, przepompownię próżniowo-tłoczną w Hipolitowie wraz z punktem zrzutu
ścieków dowożonych, a także 17 pompowni ścieków (ul. Jałowcowa, ul. Północna, 3 Maja,
Dąbrowskiego, Graniczna, Szczęśliwa, Zgody, Promienna, Hipolitowska; Okuniew: ul. Akacjowa, ul.
Banachowska, ul. 1-go maja, ul. Szkolna, ul. Słoneczna, ul. Długa, ul. Warszawska, ul. Ateny).
Teren obsługiwany przez Oczyszczalnię ścieków obejmuje: Halinów, Hipolitów, Józefin, Długa
Kościelna, Krzewina, Długa Szlachecka, Budziska.
Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. Została
przekazana do eksploatacji w 1995 roku. W październiku 2006 roku zakończono prace związane z jej
rozbudową i modernizacją. Mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia została zmodernizowana w oparciu
o technologię niskoobciążonego osadu czynnego z tlenową stabilizacją osadu. Oczyszczalnia pracuje
z równoczesnym usuwaniem związków biogennych metodą biologiczną.
Wydajność istniejącej oczyszczalni określają następujące parametry:
- średnia dobowa ilość ścieków
Qśrd
= 1214,0 m3/d,
- maksymalna dobowa ilość ścieków Qdmax = 1578,0 m3/d,
- maksymalna godzinowa ilość ścieków Qhmax = 120,0 m3/h.
W otoczeniu Oczyszczalni Ścieków znajdują się pola uprawne oraz nieużytki rolne,
a także budynki mieszkalne. Na terenie oczyszczalni znajdują się następujące obiekty:
- kontenerowa stacja zlewna ścieków dowożonych
- część oczyszczalnia mechanicznego:
a) pompownia główna ścieków – stacja pomp zatapialnych;
b) krata mechaniczna z praską skratek;
c) piaskowniki pionowe z hydroseparatorem piasku;
- część oczyszczalnia biologicznego:
a) komora beztlenowa;
b) 2 komory denitryfikacji;
c) 2 pompownie pośrednie;
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d) komory tlenowe – dwa reaktory BIO-PAK – z osadnikami wtórnymi pionowymi (3 szt. w każdym
reaktorze);
e) stacja dmuchaw
- zbiornik magazynowy osadu nadmiernego
- stacja mechanicznego odwadniania i higienizowania osadu
- komora pomiarowa ścieków oczyszczonych
- pomieszczenie agregatu prądotwórczego
- rozdzielnia główna energii elektrycznej
- budynek zaplecza socjalnego z dyspozytornią
- warsztat i magazyn.
Obecnie rozpoczęły się inwestycje mające na celu poprawę gospodarki ściekowej
w gminie Halinów współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycje
te obejmują rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków.
W ramach modernizacji oczyszczalni zostaną wybudowane 3 nowe reaktory tlenowe z osadnikami
wtórnymi, powstanie dwie nowe stacje odbioru nieczystości płynnych pochodzących z zbiorników
bezodpływowych, a także zbiornik wyrównawczy ścieków.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach stanowi kolejny etap prowadzonych przez Gminę
działań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Działania podjęte
w ramach Projektu w latach 2017 – 2021 mają na celu przede wszystkim ograniczenie ilości
zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, a także poprawę zarządzania środowiskiem
i dostarczenie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody pitnej. W wyniku realizacji powyższych celów
nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia oraz stworzone
zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania
środowiska.
Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej
w Aglomeracji Halinów poprzez wyposażenie Gminy w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:
• odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG
w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;
• spełnienie przez Aglomerację Halinów wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych.
Osiągnięte zostaną cele ekologiczne:
•

•

zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed przedostawaniem się do nich
zanieczyszczeń dzięki budowie kanalizacji na terenie Aglomeracji Halinów, a także modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej;
osiągnięcie wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.

Oraz cele społeczne:
•

poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej
i podłączenie do niej budynków mieszkalnych (podwyższenie bezpieczeństwa
mikrobiologicznego i epidemiologicznego);

•

umożliwienie przyszłego rozwoju sieci kanalizacyjnej;

•

stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego, w tym rozwoju turystyki;

•

działanie w kierunku celu osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska
naturalnego i jego ochrony.

Ocena i warunki odprowadzania ścieków:
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1) na terenie gminy Halinów jedyna oczyszczalnia znajduje się w Długiej Kościelnej;
2) obecnie jest ona przeciążona, dlatego zostały już rozpoczęte prace związane z jej rozbudową;
3) podłączonych do kanalizacji jest 2 610 budynków indywidualnych (stan na 31 grudnia 2019 r.).
W pozostałych budynkach funkcjonują bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe,
z których nieczystości przywożone są bezpośrednio do oczyszczalni przez przewoźników
indywidualnych lub Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o., ilość przydomowych oczyszczalni
ścieków wynosi ok. 200;
4) długość sieci kanalizacyjnej stan na dzień 31.12.2019 roku wynosi 78,95 km;
5) w roku 2019 kontynuowano rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Długiej Szlacheckiej, Budziskach,
Kazimierowie, Mrowiskach, Józefinie;
6) w roku 2019 rozpoczęto Rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej.

III.

PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Są to działania związane z gospodarką zasobami wodnymi, które pozwolą na minimalizację strat
wody wynikających z prowadzonych usług wodociągowych. Zakres tych działań powinien obejmować
procesy związane z poborem wody, stosowane metody uzdatniani wody, przesyłu, jak również i jakości
produkowanych ścieków oraz sposobu ich oczyszczania i likwidacji.
Do działań związanych z usprawnieniem procesów poboru wody zaliczyć należy modernizacje (bez
remontów) związane z wymianą sieci i ograniczenia jej awaryjności. Działania takie powinny obejmować
również usprawnienie starych bądź wprowadzenie nowych technologii optymalizujących procesy
uzdatniania i rozprowadzania wody, jak i wpływających na polepszenie jej jakości oraz zmniejszenie strat
w trakcie tych procesów.
W celu racjonalizacji zużycia wody przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne planuje
w latach 2018 – 2021 następujące przedsięwzięcia:
1) modernizacja sieci wodociągowych poprzez wymianę zużytych i uszkodzonych hydrantów;
2) modernizacja sieci wodociągowych poprzez wymianę zużytych, niesprawnych zasuw,
nawiertek.
Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wprowadziło również system odczytu przepływu
na sieciach wodociągowych, który pozwala bilansować sprzedaż wody w poszczególnych strefach
z wodą wtłoczoną do strefy oraz system automatycznego sterowania ciśnieniem na sieci. Integracja
posiadanych systemów poprzez system do inteligentnego zarządzania siecią wodociągową pozwoli
jeszcze lepiej racjonalizować zużycie wody.
W celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w latach 2018 – 2021 planowane są następujące
przedsięwzięcia:
1) przegląd kanalizacji sanitarnej przy użyciu kamery do inspekcji rurociągów
2) rozwijanie systemu monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Realizacja ww. przedsięwzięć umożliwi bieżącą analizę i sprawniejszą kontrolę ilości pobranej
wody. Zakres rzeczowy i czasowy modernizacji sieci będzie realizowany na bieżąco podczas
przeprowadzania ww. oceny. Przedmiotowe przedsięwzięcia będą wprowadzane do planu podczas jego
aktualizacji. Zakres rzeczowy i czasowy przedsięwzięć dotyczących urządzeń wodociągowych stanowi
załącznik nr 1 do planu. Do działań racjonalizujących odprowadzanie ścieków podjętych przez Gminę
Halinów zaliczyć należy przedsięwzięcia dotyczące rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz
Oczyszczalni Ścieków
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Na dzień 31 grudnia 2019 roku zakres rzeczowy i czasowy przedsięwzięć dotyczących modernizacji
i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych określa „Wieloletni Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla miasta i gminy Halinów
w latach 2013-2020” zmieniony uchwałą Nr XLII.382.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 grudnia
2013 r., uchwałą Nr XLIX.465.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 sierpnia 2014 r., uchwałą
Nr LII.488.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014 r., uchwałą Nr V.44.2015 Rady
Miejskiej w Halinowie z dnia 26 lutego 2015 r., uchwałą Nr XIV.118.2015 Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 10 grudnia 2015 r., Uchwałą Nr XXV.204.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016
r., Uchwałą Nr XXVIII.249.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016 r., Uchwałą
Nr XXXVII.343.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017 r., Uchwałą
Nr XXXVII.393.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 lutego 2018 r. oraz Uchwałą
Nr XLIV.430.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2018 r.

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 Komunalny w Halinowie 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 oczyszczanie ścieków oraz wykonywanie czynności
mających na celu zaopatrywanie odbiorców w wodę z zachowaniem uwarunkowań technologicznych
i zasad podanych w dokumentach techniczno – ruchowych, między innymi:
−

prowadzenie działalności eksploatacyjnej obiektów: Oczyszczalni Ścieków oraz trzech Stacji
Uzdatniania Wody,

−

oczyszczanie ścieków,

−

uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom,

−

usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,

−

usuwanie uszkodzeń urządzeń technologicznych,

−

eksploatacja punktów zlewnych dla wozów asenizacyjnych,

−

zawieranie umów i
i dostawcami ścieków,

−

opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych,

prowadzenie

rozliczeń

finansowych

z

odbiorcami

wody
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−

projektowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

−

budowy przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Do działań racjonalizujących w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków podjętych
przez Spółkę w roku 2019 należy zaliczyć inspekcję sieci kanalizacyjnej kamerą mająca na celu wykrycie
i usunięcie nieszczelności bądź nielegalnych podłączeń, a także kontrola i monitoring sieci wodociągowej
oraz optymalizacja zużycia energii elektrycznej w systemach zaopatrzenia w wodę i systemach
odprowadzających ścieki. Spółka Zakład Komunalny w Halinowie w roku 2019 wprowadziła innowacyjne
rozwiązanie zarządzanie siecią wodociągową o nazwie SmartFlow. Jest to narzędzie do inteligentnego
zarządzania siecią wodociągową, które zbiera dane z czujników rozmieszczonych na obszarze miasta
i gminy na sieci wodociągowej. Dane te następnie są automatycznie analizowane i przetwarzane,
a nieprawidłowości wyświetlane są na mapie miasta i gminy w postaci alarmu. Zastosowanie SmartFlow
powoduje, że awarie trwają krócej i generują mniejsze straty. Dzięki danym historycznym i wykresom
parametrów diagnosta może zweryfikować zasadność alarmu i zbadać przyczynę jego wystąpienia.
Dodatkowo Spółka wyposażyła niektóre hydraty w systemy gps i sms, które wysyłają do Spółki
informację o odkręceniu wody na danym hydrancie, co ogranicza nieuprawnione pobieranie wody
z hydratów zlokalizowanych na sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Halinów. Spółka
zainstalowała na sieci wodociągowej automatyczne studnie płuczące, które w sposób automatyczny
płuczą sieć w miejscach, gdzie jest najmniejszy przepływ wody celem zapewnienia najlepszej jakości
wody.
W zakresie bezpieczeństwa dostaw wody Spółka Zakład Komunalny w Halinowie dla miejscowości
Okuniew, Zagórze Budziska i Michałów w roku 2019 wykonała połączenie dwóch wodociągów SUW
Mrowiska z SUW Okuniew w miejscowości Budziska w ulicy Kruczej. Zrealizowanie tej inwestycji
pozwoliło już w okresie letnim w roku 2019 zapewnić ciągłą dostawę wody dla Okuniewa, Zagórza,
Michałowa i Budzisk.
Dodatkowo Spółka nadal zwiększa dostęp do wody pitnej w sferze publicznej poprzez montaż
i uruchomianie źródełek wody pitnej tzw. pijek. W roku 2019 uruchomiono źródełka w Halinowie przy
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Józefinie przy Miejskim Żłobku. Według nowych przepisów
państwa członkowskie powinny zapewnić powszechny dostęp do czystej wody oraz poprawić dostęp do
wody w miastach i miejscach publicznych. Jednym z rozwiązań w realizacji tego zadania jest montaż
poidełek, źródełek, dystrybutorów czy stacji wody pitnej wszędzie tam, gdzie jest to technicznie możliwe
i użyteczne. Woda z tych urządzeń jest bezpłatna dla mieszkańców.
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POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE HALINÓW
Jednostka Realizująca Projekt powołana do wykonania zadań określonych we Wniosku
o Dofinansowane w ramach programu Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów
w 2019 roku ogłosiła i przeprowadziła 1 postępowanie przetargowe na zadania inwestycyjno –
budowlane, rozstrzygnęła 1 postępowanie oraz przygotowała przetarg na dostawę samochodu
specjalistycznego.
W wyniku rozstrzygnięć w w/w postepowań w 2019 roku zawarto dwie umowy na następujące zadanie:
Zadanie 5 - Osiedle Budziska ul. Jastrzębia, Strusia, Orla w m. Budziska i Długa Szlachecka”.
najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. lider konsorcjum, „ALTOR” Sp. z o.o - partner konsorcjum.
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.
W roku 2019 prowadzone były i zostały ukończone prace budowlane w zadaniach
rozstrzygniętych w postępowaniach przetargowych w latach poprzednich oraz w roku 2019:
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 20.11.2019r. przez PINB w Mińsku Mazowieckim
pozwoleniem na użytkowanie.
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 30.04.2019r. 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 30.12.2019r. przez PINB w Mińsku Mazowieckim
pozwoleniem na użytkowanie.
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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 20.12.2019r. 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 zł - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LESAN.
Prace budowlane trwają, planowane zakończenie zadania – 30.05.2020 roku.
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.
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 zł brutto. W 2019 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 2020 rok.
Jednostka Realizując Projekt współpracuje nad prawidłową realizacją inwestycji
z wyłonionym w postepowaniu przetargowym Inżynierem Kontraktu firmą SAFEGE.
W 2019 roku wypłacono w ramach zawartego kontraktu kwotę 410 209,67 zł.
Jednostka Realizująca Projekt przy prawidłowym rozliczaniem Projektu stale współpracuje
z Referatem Finansowo-Budżetowym Gminy.
W ramach otrzymanego dofinansowania JRP do końca 2019 roku złożyła 15 wniosków
o płatność do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W 2019 roku w ramach prowadzonych prac rozliczona została kwota 15 398 531,29 zł, wartość
wypłaconego dofinansowania to 9 902 439,21 zł.
Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane i rozliczone.
Nie rzadziej niż raz w tygodniu odbywają się rady budowy we wszystkich aktualnie
prowadzonych zadaniach, w pozostałe dni prowadzone są odbiory oraz bieżący nadzór nad
prowadzonymi inwestycjami.
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POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
I. ZŁOŻONE WNIOSKI
Złożone wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków zewnętrznych w roku 2019:
1. Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Zakup i montaż windy w budynku Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie” oraz „Zakup i montaż windy w budynku Domu
Kultury w Halinowie” w ramach obszaru B, C, D „Programu wyrównywania różnic między
regionami III”.
Projekt zakładał zakup i montaż windy w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
budynku Domu Kultury, niestety okazało się, że wnioski nie mogły przejść przez ocenę
i otrzymać dofinansowania – Instytucja prowadząca nabór wprowadziła nas w błąd
i ostatecznie zostaliśmy wykluczeni z listy beneficjentów mogących wnioskować o zakup wind.
Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 236 200,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 70 860,00 zł.
2. Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów
na lata 2019 - 2035. w ramach programu priorytetowego nr 3.4 „Ochrona atmosfery 3.4.
GEPARD II – transport niskoemisyjny”.
Projekt polega na opracowaniu w 2019 i 2020 roku dokumentu strategicznego jakim jest
Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019 – 2035, służącej realizacji
celów wynikających m.in.: z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przygotowaniu spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzież,
organizacji konsultacji społecznych w celu zapoznania ze strategią oraz udostępnienie na
stronie internetowej materiałów edukacyjnych dla mieszkańców. Projekt jest w trakcie
realizacji.
Celem projektu jest wzrost świadomości mieszkańców gminy na temat elektromobilności oraz
uwrażliwienie mieszkańców na problem niskiej jakości powietrza i jego konsekwencje.
Całkowita wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł.
Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł.
3. Wniosek o dofinansowanie „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.
Całkowita wartość projektu: 24 300,00 zł.
Dofinansowanie: 10 800,00 zł.
4. Wniosek o dofinansowanie projektu dla MOPS - "Szansa na lepsze jutro" w ramach działania
9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu.
Projekt ma na celu integrację osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
109 | S t r o n a

ukierunkowaną na aktywizację społeczno-zawodową ze szczególnym uwzględnieniem osób
z niepełnosprawnościami oraz osób korzystających z programu POPŻ. Będzie on realizowany
w partnerstwie z PUP. Skierowany jest do 14 osób (9K5M) zagrożonych ubóstwem
i zagrożeniem społecznym.
Projekt jest w trakcie realizacji.
Całkowita wartość projektu: 176 000,00 zł.
Dofinansowanie: 140 800,00 zł (80%).
5. Wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa Otwartej Strefy Aktywności
w miejscowości Michałów” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019.
Projekt miał na celu zapewnienie miejsca aktywności fizycznej dla osób w różnym wieku oraz
zapewnienie wielofunkcyjnego charakteru obszaru. W ramach projektu powstał nowy plac
zabaw dla dzieci wraz z siłownią zewnętrzną oraz obiektami małej architektury takimi jak np.
stół do gry w tenisa stołowego – w Michałowie.
Całkowita wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 107 215,00 zł.
Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł.
6. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Gratka dla przedszkolaka - zwiększenie dostępności
do edukacji przedszkolnej w gminie Halinów” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla
rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4
Edukacja przedszkolna. Wniosek złożono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych. Ze względu na bardzo ograniczoną alokację środków wniosek nie otrzymał
dofinansowania.
Projekt miał na celu wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz
wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w Gminie Halinów. Realizacja celu miała odbyć się poprzez dostosowanie istniejących miejsc
wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty
OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych
deficytów, wydłużenie godzin pracy OWP, a także doskonalenie umiejętności, kompetencji
i kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w szczególności
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także doposażenie przedszkoli w sprzęt
i wyposażenie niezbędne do realizacje zajęć projektowych.
Całkowita wartość projektu miała wynosić: 952 257,50 zł.
Kwota postulowanego dofinansowania wg wniosku: 752 257,50 zł (79%).
7. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Festiwal Niepodległości w Okuniewie”,
w ramach Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Niepodległa” 2019
organizowanego w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 –
2022, którego koordynatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt miał na celu pokazanie mieszkańcom o historycznych wydarzeniach, które faktycznie
rozgrywały się przed laty w miejscowości Okuniew; uświadomienie wagi wydarzeń
historycznych w życiu każdego z nas, ich wpływu na naszą teraźniejszość. Polacy powinni znać
swoją historię.
Całkowita wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 117 650,00 zł.
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 100 000,00 zł.
8. Wniosek o dofinansowanie 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” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
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Projekt zakładał wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu wokół świetlicy
wiejskiej w Michałowie. Projekt został zrealizowany w 2019 r.
Całkowita wartość projektu wg wniosku: 100 262,35 zł.
Kwota dofinansowania wg wniosku: 38 238,00 zł.
9. Wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa boiska sportowego w m. Michałów
w gminie Halinów” w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej – GRUPA II – zadania modernizacyjne 2019”
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego boiska w m. Michałów, rozszerzenie zakresu
użytkowania boiska oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ocena
merytoryczna wniosku trwała zbyt długo – ze względu na to, że jest to program roczny, nie
bylibyśmy w stanie zrealizować projektu w roku 2019. W roku 2020 złożymy wniosek
o dofinansowanie na powyższą inwestycję raz jeszcze.
Całkowita wartość projektu wg wniosku: 752 680,33 zł.
Kwota dofinansowania wniosku: 376 340,16 zł.
10. Wnioski złożone w ramach PSE „WzMOCnij swoje otoczenie” – 3 WNIOSKI
(1) CISIE – Utworzenie strefy aktywności w miejscowości Cisie
Całkowita wartość projektu: 33 880,35 zł.
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł.
(2) HALINÓW - Street workout park w Halinowie
Całkowita wartość projektu: 24 600,00 zł.
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł.
(3) JÓZEFIN - Zakup i montaż zabawek przy żłobku gminnym „Kraina Smyka”
w Józefinie.
Całkowita wartość projektu: 34 919,70 zł.
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł.
PSE jako organizator dopuszczało złożenie 3 wniosków, jednak mieliśmy świadomość, że
dofinansowanie otrzyma tylko jeden. Najwyższą ilość punktów uzyskał projekt nr 2 i na ten
projekt PSE przyznało Gminie Halinów środki.
11. Wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema
w Halinowie” w ramach 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 między drogą powiatową ul. Stołeczną w m. Józefin
a drogą powiatową ul. Warszawską (m. Hipolitów) i ul. Jana Pawła II (Halinów), oraz dalej do
drogi serwisowej autostrady A2, - drogi łączą różne miejscowości i prowadzą użytkowników do
centrum Halinowa. Projekt zakłada przebudowę tego ciągu dróg Bema i Dąbrowskiego.
Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2019 i będzie trwała jeszcze do maja 2020 r.
Całkowita wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 2 158 520,46 zł.
Kwota dofinansowania przyznana na podstawie kosztorysu: 1 266 107,00 zł.
12. Wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ul. Południowej i odcinka ul.
1 Maja i ul. Działkowej wraz ze skrzyżowaniami w Okuniewie w gm. Halinów”
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Celem projektu była poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności
sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg
gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod
względem spełniania tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej jednostek
administracyjnych zapewnienie spójności dróg publicznych - Planowana inwestycja łączy się
111 | S t r o n a

z drogą wojewódzką nr 637, zapewni jedyną w tym obszarze alternatywę dla poruszania się
zatłoczoną drogą wojewódzką. Z kolei od strony południowej łączy się z drogą gminną - ul.
3Maja (Sulejówek).
Projekt został zrealizowany w 2019 roku.
Całkowita wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 2 061 091,28 zł.
Kwota dofinansowania: 848 011,00 zł.
13. Wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja budynku gminnego przy ul.
Stanisławowskiej 28 w Okuniewie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
2019.
Projekt zakładał modernizację budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 celem poprawy
warunków socjalnych i estetycznych dla użytku mieszkańców gminy Okuniew. W ramach
modernizacji
budynku
wykonane
zostały
następujące
roboty:
ocieplenie
i elewacja budynku, budowa schodów zewnętrznych, utworzenie dojścia z parkingu
do budynku, budowa rampy dla osób niepełnosprawnych.
Całkowita wartość projektu: 107 560,97 zł.
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.
14. Wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw
na działce nr 133 we wsi Mrowiska” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw 2019.
Projekt zakładał rozbudowę placu zabaw w Mrowiskach o urządzenia siłowni zewnętrznej dla
dorosłych, nowe zabawki dla dzieci oraz altankę.
Całkowita wartość projektu wg wniosku: 22 682,80 zł.
Kwota dofinansowania wg wniosku o dofinansowanie: 10 000,00 zł.
15. Wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu boiska przy ul.
Metalowej” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019.
W ramach projektu zostało wybudowane ogrodzenie działki – jako pierwszy element
zagospodarowania terenu przy ul. Metalowej.
Całkowita wartość projektu wg wniosku: 37 001,87 zł.
Kwota dofinansowania wg wniosku: 10 000,00 zł.
16. Wniosek na dofinansowanie wydarzenia pn.: „Piknik rodzinny w Michałowie” w zakresie
dofinansowania przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2019 r. przez Urząd Marszałkowski.
Całkowita wartość projektu: 8 000,00 zł.
Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł
17. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego
na zadanie pn. „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”.
Zadanie przewidywało wykonanie remontu dachu Strażnicy OSP w m. Okuniew.
Całkowita wartość projektu: 71 990,00 zł
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł
18. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego na
zadanie OSP-2019. Wniosek na zakup samochodu nowego lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Długiej Kościelnej.
Całkowita wartość projektu: 210 000,00 zł.
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Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł.
19. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego
w miejscowości Chobot w gminie Halinów” w ramach programu „Mazowiecki Instrument
Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”.
Zadanie miało polegać na przebudowie boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego
na terenie szkoły we wsi Chobot w gminie Halinów. W ramach realizacji inwestycji miało
powstać nowe boisko o wymiarach 22x44 m i powierzchni płyty 968 m2. Boisko miało posiadać
nawierzchnię z trawy syntetycznej – z wszelkimi atestami, spełniające normy jakościbezpieczna dla użytkowników. Jednocześnie w celu uniknięcia wypadania piłek miało zostać
ustawione ogrodzenie. Nawierzchnia boiska miała być bezpieczna i dostępna dla wszystkich
użytkowników boiska, w tym osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wykonany miał
zostać także ciąg pieszy.
Projekt nie uzyskał dofinansowanie – Urząd Marszałkowski nie przedstawił żadnej punktacji ani
argumentu dla nieprzyznania dofinansowania.
Całkowita wartość wnioskowanego projektu: 332 361,36 zł.
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 200 000 zł.
20.Wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie pracowni językowej w Halinowie”
w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych
i Językowych” z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Projekt zakładał utworzenie pracowni językowej na miarę naszego wieku, wniosek został
zrealizowany w 2019 r.
Całkowita wartość projektu wg wniosku: 97 475,65 zł.
Kwota dofinansowania: 68 232,95 zł.
21. Wniosek na dofinansowanie 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).
Projekt ma na celu zwiększenie ilości nowych ekologicznych jednostek wytwarzania energii
cieplnej, Zwiększenie zdolności produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz poprzez
ekologiczne instalacje, zwiększenie ilości gospodarstw domowych, w których zmodernizowano
indywidualne źródła energii cieplnej, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii
w ogólnym bilansie energetycznym województwa mazowieckiego, zwiększenie produkcji
energii elektrycznej i cieplnej przez instalacje wykorzystujące OZE na terenie Gminy,
zwiększenie ilości nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (instalacje
fotowoltaiczne) – realizacja projektu w roku 2020.
Całkowita wartość projektu netto wg wniosku: 1 874 800,00 zł.
Kwota dofinansowania: 1 499 840,00 zł.
22.Wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Strefy Aktywności w miejscowości Cisie
w gminie Halinów” przez Polskie Sieci Energetyczne – wniosek został złożony poza konkursem,
w ramach wynegocjowania takiej możliwości indywidualnie z PSE.
W ramach realizacji projektu utworzona została strefa aktywności przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Cisiu. Zakres prac objął montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń
dla dzieci. Całość przedsięwzięcia została przemyślana w taki sposób, by stworzyć atrakcyjną
strefę aktywności, w której dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy będą mogli doskonalić
koordynację ruchową, rozwijać sprawność fizyczną i trenować równowagę.
Całkowita wartość projektu: 33 880,35 zł.
Kwota dofinansowania: 23 000,00 zł.
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23. Wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości
Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+010 do km 0+476 oraz od km 0+493 do km
2+039 na długości 2,012 km działki ew. nr 304, 33 obr. Budziska i nr 90 obr. Zagórze” przez
Wojewodę Mazowieckiego.
Całkowita wartość projektu wg wniosku: 1 771 625,34 zł.
Kwota dofinansowania wg wniosku: 1 417 300,00 zł.
24. Wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Propagowanie łączności internetowej
w społecznościach lokalnych – WiFi4EU” w Ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF)
Wifi4eu. Projekt ma na celu zapewnienie łączności bezprzewodowej, świadczonej bezpłatnie i
na niedyskryminujących warunkach, może przyczyniać się do zmniejszania przepaści cyfrowej.
Przewidziana jest budowa ok 14 punktów hot spot na terenie gminy.
Wniosek będzie realizowany w 2020 roku.
Kwota dofinansowania: 15 000,00 EUR.
25. Wniosek
na
dofinansowanie
projektu
pn.
„Modernizacja
Domu
Kultury
w Halinowie - VI etap” zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Infrastruktura Domów Kultury
2020. Celem projektu jest poprawa warunków dla działalności domu kultury poprzez
modernizację i przebudowę infrastruktury. Dzięki realizacji inwestycji zostanie kontynuowany
proces poprawy dostępu do oferty kulturalnej Halinowa i podniesie się w znacznym stopniu jej
atrakcyjność. Operacja przyczyni się do kontynuacji poprawy jakości życia przez zaspokojenie
potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Halinów oraz promowanie regionu. W
dalszej perspektywie umożliwi rozwój tożsamości społeczności lokalnej i zachowanie
dziedzictwa kulturowego oraz przede wszystkim ułatwi dostęp do ośrodka kultury i jego
całokształtu działalności kulturalnej. Realizacja – 2020 rok.
Całkowita wartość projektu wg wniosku: 600 000,00 zł.
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 480 000,00 zł.
26. Wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Maluch +” 2020 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: 135 000,00 zł.
27. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
z przeznaczeniem na dofinansowanie Zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw w ZSP
w Brzezinach”. W ramach zadania planuje się wykonanie wymiany nawierzchni bezpiecznej na
istniejącym placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach, Królewskie
Brzeziny 3, 05-074 Królewskie Brzeziny. Nawierzchnia zajmuje ok. 120m2. W ramach prac
budowlanych planowane jest zdjęcie istniejącej nawierzchni, uzupełnienie podbudowy
i położenie nowej, bezpiecznej atestowanej nawierzchni zgodnej z polskimi i europejskimi
normami i prawem budowlanym.
Czekamy na informacje o przyznaniu dofinansowania.
Całkowita wartość projektu wg wniosku: 25 000,00 zł.
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 10 000,00 zł.
28. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
z przeznaczeniem na dofinansowanie Zadania pn.: „Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1
w Długiej Kościelnej.”
W ramach zagospodarowania działki planuje się wykonać następujące prace:
- nasadzenia zieleni (wierzba płacząca, rabaty z roślinami)
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- ścieżka o nawierzchni gruntowo mineralnej
- montaż ławek.
Czekamy na informację o przyznaniu dofinansowania.
Całkowita wartość projektu wg wniosku: 33 145,80 zł.
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 10 000,00 zł.
29. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
z przeznaczeniem na dofinansowanie Zadania pn.: „Doposażenie świetlicy w budynku przy
ul. Popiełuszki.”
W ramach zadania planowany jest zakup ekranu, rzutnika oraz nagłośnienia do budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa Szlachecka.
Czekamy na informację o przyznaniu dofinansowania.
Całkowita wartość projektu netto wg wniosku: 16 260,16 zł.
Kwota wnioskowanego dofinansowania (netto): 8 130,08 zł.

II.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W 2019 ROKU

Działania realizowane w 2019 roku, wynikające z przyznanych w roku 2019 i we wcześniejszych latach
dotacji:
1. Działania związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja Domu Kultury – V etap” m. in.
aktualizacja dokumentów po przetargu, przygotowanie sprawozdania i raportów
z realizacji projektu oraz rozliczenie projektu, realizacja obowiązku informacyjnego.
2. Realizacja obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie dla projektu „Lokalny
Animator Sportu 2019” 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.
3. Obwiązki związane z zadaniem realizowanym w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na
lata 2015-2020 Edycja 2019, 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.
4. 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 +” 2019. 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.
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5. Działania związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema
w Halinowie” w ramach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, polegające na aktualizacji
wniosku i załączników, przygotowywaniu protokołów, wypełnianiu obowiązków
informacyjnych, sporządzaniu opisów merytorycznych dokumentów finansowych,
korespondencji z instytucją, przesyłanie comiesięcznych raportów oraz kwartalnych informacji
z realizacji zadania.
6. Działania związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Południowej i odcinka ul. 1 Maja
i ul. Działkowej wraz ze skrzyżowaniami w Okuniewie w gm. Halinów” w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych” w ramach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, polegające na
aktualizacji wniosku i załączników, przygotowywaniu protokołów, wypełnianiu obowiązków
informacyjnych, sporządzaniu opisów merytorycznych dokumentów finansowych,
korespondencji z instytucją, przesyłanie comiesięcznych raportów oraz kwartalnych informacji
z realizacji zadania oraz przygotowaniu dokumentów dotyczących rozliczenia zadania.
7. Działania wynikające z realizacji projektu pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju
komunikacji niskoemisyjnej WOF”: monitoring projektu, cykliczna aktualizacja harmonogramu,
przygotowywanie harmonogramów płatności, harmonogramów rzeczowo finansowych,
harmonogramów płatności, przygotowanie pism i dokumentów dot. projektu, przygotowywanie
wniosków o płatności, koordynowanie działań wynikających z umowy partnerstwa realizacja
obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie.
Udział w comiesięcznych spotkaniach organizowanych rotacyjnie przez poszczególnych
partnerów projektu, reprezentowanie gminy na spotkaniach organizowanych przez miasto
stołeczne Warszawę.
8. Współpraca z firmą GSD Europlus przy realizacji projektu „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym
dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Działania 10.1. Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT. Organizowanie
i udział w spotkaniach z przedstawicielami firmy oraz dyrektorami szkół, współpraca przy
przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i niezbędnych załączników, koordynowanie działań
związanych z bieżącą realizacją projektu.
9. 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.
10. 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.
11. Działania związane z realizacją projektu „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości
Michałów” – udział w przygotowaniu procedury wybory wykonawcy, realizacja obowiązków
sprawozdawczych, rozliczenie projektu, opisy dokumentów księgowych, dbałość o poprawną
realizacje projektu pod kątem zgodności z zapisami wniosku o dofinansowanie.
12. Działania wynikające z realizacji projektu pn. „Festiwal Niepodległości w Okuniewie”,
w ramach Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Niepodległa” 2019 –
korespondencja z instytucją, nadzorowanie realizacji działań wskazanych w projekcie, realizacja
działań informacyjnych, przedstawianie instytucji do akceptacji działania projektowe, rozliczenie
projektu, realizacja sprawozdań 9z projektu.
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13. Działania wynikające z realizacji projektu pn. Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy
Halinów na lata 2019 – 2035, w tym aktualizacja wniosku, prowadzenie rozeznania rynku
w zakresie realizacji takiego dokumentu, korespondencja ze szkołami w zakresie możliwości
zrealizowania spotkań z młodzieżą i mieszkańcami gminy celem przeprowadzenia konsultacji
i wykładów w dziedzinie elektromobilności i ochrony jakości powietrza, rozeznanie w zakresie
zorganizowania pokazu pojazdów elektrycznych w gminie.
14. 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.
15. Działania wynikające z realizacji projektu Street workout park w Halinowie, w tym m. in. dbałość
o terminową realizację projektu, zapewnienie odpowiedniego oznakowania obiektu logotypami
PSE, obowiązki informacyjne, w tym napisanie artykułu do prasy, przygotowanie sprawozdania
z realizacji projektu, raportowania na każdym etapie realizacji projektu, rozliczenie projektu.
16. Działania wynikające z realizacji projektu „Modernizacja budynku gminnego przy
ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie” – przygotowanie aktualizacji wniosku, opisy dokumentów
księgowych, rozliczenie projektu, realizacja obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych.
17. Działania wynikające z realizacji projektu „Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw
na działce nr 133 we wsi Mrowiska” – przygotowanie aktualizacji wniosku, opisy dokumentów
księgowych, rozliczenie projektu, realizacja obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych.
18. Działania wynikające z realizacji projektu „Zagospodarowanie terenu boiska przy
ul. Metalowej” – przygotowanie aktualizacji wniosku, opisy dokumentów księgowych,
rozliczenie projektu, realizacja obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych.
19. Działania wynikające z realizacji projektu „Piknik rodzinny w Michałowie”, – dbałość
o odpowiednią promocję projektu, przygotowanie zaproszeń na wydarzenie do władz
i pracowników urzędu Marszałkowskiego, opisy dokumentów księgowych, rozliczenie projektu,
realizacja obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych.
20. Działania wynikające z realizacji projektu MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019 – opisy
dokumentów księgowych, rozliczenie projektu i obowiązki sprawozdawcze.
21. Działania wynikające z realizacji projektu OSP-2019 – opisy dokumentów księgowych,
przygotowanie opisu do postępowania przetargowego, przygotowanie wniosku
o dofinansowanie do WFOŚiGW dla OSP na kolejną część dotacji, przygotowanie wniosku
o dofinansowanie do Fundacji Orlen dla OSP na kolejną część środków dotacyjnych,
przygotowanie umowy, rozliczenie projektu i realizacja obowiązków sprawozdawczych.
22. Realizacja projektu „Utworzenie pracowni językowej w Halinowie” w tym przeprowadzenie
postępowań i wybór wykonawców na utworzenie pracowni (część informatyczna i sprzęt) oraz
w zakresie remontowo budowlanym (drzwi, parapety), wybór wykonawców, przygotowanie
umów z wykonawcami, bieżące kontaktowanie się ze szkołą celem ustalenia terminów
poszczególnych prac montażowych, rozliczenie projektu, opisy dokumentów księgowych,
sprawozdanie z realizacji projektu.
23. Realizacja działań w związku z oceną wniosku o dofinansowanie EKO HALINÓW –
Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów – aktualizacja
dokumentów, stały kontakt z mieszkańcami i udzielanie informacji, przygotowywanie
dokumentów o które prosiła instytucja.
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24. Realizacja projektu pn. Utworzenie Strefy Aktywności w miejscowości Cisie
w gminie Halinów – wybór urządzeń i planowane umieszczenie urządzeń w terenie, stały kontakt
z władzami szkoły w zakresie realizacji projektu, rozliczenie projektu, opisy dokumentów
księgowych, sprawozdanie z realizacji projektu.
25. Działania związane z realizacją projektu pn.: „Remont drogi gminnej nr 220401W
w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+010 do km 0+476 oraz od km
0+493 do km 2+039 na długości 2,012 km działki ew. nr 304, 33 obr. Budziska i nr 90 obr.
Zagórze”. Przygotowywanie comiesięcznych raportów, przygotowywaniu protokołów,
wypełnianiu obowiązków promocyjnych i informacyjnych, sporządzaniu opisów merytorycznych
dokumentów finansowych, korespondencji z instytucją, przesyłanie kwartalnych informacji
z realizacji zadania, rozliczenie projektu.
26. Działania związane z realizacją projektu „Propagowanie łączności internetowej
w społecznościach lokalnych – WiFi4EU” – doprowadzenie do podpisania umowy
o dofinansowanie.
27. 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.
28. Pierwszy etap realizacji 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.
29. 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 2019: 9 projektów.
30. Przekazanie informacji wynikających z umów o dofinansowanie: obowiązki sprawozdawcze
i informacyjne: w zakresie 4 projektów realizowanych w latach ubiegłych.
31. Wypełnianie ankiet i kwestionariuszy związanych z problematyką finansowania przedsięwzięć
z Unii Europejskiej.
32. 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.
33. Bieżące obowiązki związane z tworzeniem dokumentacji, prowadzeniem korespondencji,
działania wynikające z przepisów prawa.
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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 – Prawo zamówień publicznych, i mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Gmina Halinów w roku 2019 przeprowadziła łącznie 27 postępowań o udzielenie zamówienia na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 z późn. zm.), w tym 13 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
o łącznej wartości 20 729 476,64 zł brutto, 6 postępowań na usługi o łącznej wartości
3 168 983,94 zł brutto.
Przeprowadzono 7 postępowań o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na roboty
budowalne o łącznej wartości 2 285 839,86 zł brutto, 1 postępowanie z wolnej ręki na usługi
o wartości 405 684,00 zł.
Natomiast 5 postępowań unieważniono.

Tryb postępowania

Liczba

Cena brutto (zł)

Cena netto (zł)

Przetarg nieograniczony /Roboty budowlane

13

20 729 476,64

16 853 233,04

Przetarg nieograniczony/Usługi

6

3 168 983,94

2 576 409,71

z wolnej ręki/ roboty Budowlane

7

2 285 839,86

1 858 406,39

z wolnej ręki usługi

1

405 684,00

329 824,39

Razem

27

26 589 984,44

21 617 873,53

Unieważnionych

5

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

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

Tryb udzielenia
zamówienia albo
zawarcia umowy
ramowej

Przetarg
nieograniczony
Zamówienia
Zamówienie z wolnej
ręki
Razem
Unieważnionych

9 6 086 891,68

6

877 915,77

5

4

2 313 684,77

14

515 078,11
6 601 969,79

0
Tryb udzielenia
zamówienia albo zawarcia
umowy ramowej

Zamówienia

USŁUGI
Liczba
Liczba
postępowań postępowań
zakończonych zakończonych
udzieleniem udzieleniem
zamówienia zamówienia albo
albo
zawarciem
zawarciem
umowy ramowej
umowy
ramowej

Przetarg nieograniczony

10

3 191 600,54

3
ROBOTY BUDOWLANE
Liczba postępowań
Wartość zawartych
zakończonych udzieleniem umów bez podatku
zamówienia albo
od towarów i usług
zawarciem umowy
(w złotych)
ramowej
1

506 138,83

Wykres 23. Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy o zamówieniach
publicznych

Zamówienia, których wartość nie Łączna wartość udzielonych
przekracza wyrażonej w złotych zamówień bez podatku od
równowartości kwoty, o której
towarów i usług (w złotych)
mowa w art. 4 pkt 8 ustawy
Razem

6 289 201,36
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Tabela 32. Rejestr zamówień publicznych w 2019 r.
OZNACZENIE
SPRAWY

NAZWA I TRYB
ZAMÓWIENIA

ZP.271.1.2019

ZP.271.2.2019

ZP.271.3.2019

ZP.271.4.2019

ZP.271.5.2019

WYBRANY WYKONAWCA

CZĘŚĆ POSTĘPOWANIA
(JEŚLI DOTYCZY)

TRYB PRZETARGU

RODZAJ

„Wywóz odpadów
komunalnych stałych i
innych z budynków
użyteczności publicznej
będących w administracji
Gminy Halinów i targowiska
gminnego znajdującego się
w Halinowie przy ul.
Piłsudskiego oraz z koszy
ulicznych usytuowanych na
terenie Gminy Halinów, a
także kontenerów typu KP-7
– z terenu Gminy Halinów w
2019 roku oraz z Zakładu
Komunalnego w Halinowie
Sp. z o.o.”
„Bieżące utrzymanie dróg
gminnych o nawierzchni
gruntowo – żwirowej i
tłuczniowej”
"Modernizacja dróg
gminnych na terenie Gminy
Halinów"

Przetarg
nieograniczony

Usługi

Przetarg
nieograniczony

Roboty
budowlane

MAR-KOP Ewa Violetta Słodownik
Cisie ul. Główna 49 05-074 Halinów

Przetarg
nieograniczony

Roboty
budowlane

„Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z
nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w
granicach administracyjnych
Gminy Halinów”
Zamówienie z wolnej ręki do
zamówienia podstawowego
pod nazwą: „Wywóz
odpadów komunalnych
stałych i innych z budynków
użyteczności publicznej
będących w administracji
Gminy Halinów i targowiska
gminnego znajdującego się
w Halinowie przy ul.
Piłsudskiego oraz z koszy
ulicznych usytuowanych na
terenie Gminy Halinów, a
także kontenerów typu KP-7
– z terenu Gminy Halinów w
2019 roku oraz z Zakładu

Przetarg
nieograniczony

Usługi

Konsorcjum firm:
1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów Spółka z o. o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk
Mazowiecki - Lider Konsorcjum
2. Altor Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28,
05-300 Mińsk Mazowiecki - Partner
Konsorcjum
Unieważnienie postępowania

W TRYBIE
ZAMÓWIENIA Z
WOLNEJ RĘKI
zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Pzp

Usługi

KOBE spółka cywilna Paweł
Kotowski, Krzysztof Kotowski
Duczki, ul. Myśliwska 8, 05-200
Wołomin

KOBE spółka cywilna Paweł
Kotowski, Krzysztof Kotowski
Duczki, ul. Myśliwska 8, 05-200
Wołomin

Część 1

KWOTA BRUTTO

WARTOŚĆ NETTO

135 486,00

125 450,00

415 125,00

337 500,00

1 354 671,61

1 101 359,03

4 665,60

3 793,17
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Komunalnego w Halinowie
Sp. z o.o.”

ZP.271.6.2019

ZP.271.7.2019

ZP.271.8.2019

ZP.271.9.2019

ZP.271.10.2019

ZP.271.11.2019

ZP.271.12.2019

„Budowa oświetlenia na
terenie Gminy Halinów w
2019 r.”,

„Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z
nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w
granicach administracyjnych
Gminy Halinów”
„Modernizacja drogi nr ew.
41/1 w miejscowości
Wielgolas Duchnowski”

"Modernizacja i przebudowa
Domu Kultury w Halinowie –
V etap" w ramach programu
"Rozwój infrastruktury
kultury/Infrastruktura
domów kultury"
„Kompleksowa obsługa
bankowa budżetu Gminy
Halinów i jednostek
organizacyjnych w okresie
od 26.08.2019 r. do
25.08.2023 r.”
„Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z
nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w
granicach administracyjnych
Gminy Halinów”
„Zakup biletów miesięcznych
na komunikację regularną
dla 450 uczniów
uczęszczających do szkół
prowadzonych przez Gminę
Halinów oraz 60 opiekunów
uczniów do lat 7”

Przetarg
nieograniczony
Przetarg
nieograniczony

Roboty
budowlane
Roboty
budowlane

Przetarg
nieograniczony
Przetarg
nieograniczony

Roboty
budowlane
Usługi

Przetarg
nieograniczony

Roboty
budowlane

Przetarg
nieograniczony

Roboty
budowlane

Przetarg
nieograniczony

Usługi

W TRYBIE
ZAMÓWIENIA Z
WOLNEJ RĘKI
zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp

Usługi

Przetarg
nieograniczony

Usługi

Elektro-Bud Paweł Łazicki, ul.
Część 1
Szczęśliwa 23, 05-270 Marki
ELVOT Bogdan Uziębło Energetyka i Część 2
Oświetlenie,
ul. Szklarniowa 5D, 05-077
Warszawa,
Elektro-Bud Paweł Łazicki, ul.
Część 3
Szczęśliwa 23, 05-270 Marki
Unieważnienie postępowania

Konsorcjum firm:
1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów Sp. z o.o.,
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk
Mazowiecki – Lider;
2. Altor Sp. z o.o.,
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk
Mazowiecki - Partner
Shark Łukasz Kłosiński,
ul. Florencja 33a, 05-300Mińsk
Mazowiecki,

91 198,35

74 145,00

27 900,00

22 682,93

49 396,80

40 160,00

227 171,16

184 692,00

221 178,60

179 820,00

1740000,00

1 611 111,11

270 456,00

219 882,93

Unieważnienie postępowania

Zakład Usług Sanitarnych
Komunalnych i Zieleni
Wacław Chyliński
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul.
Łąkowa 26A
STALKO Przybysz i Wspólnicy Sp.J.
ul. Poniatowskiego 65, 05-220
Zielonka
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ZP.271.13.2019

ZP.271.14.2019

ZP.271.15.2019

ZP.271.16.2019

„Remont drogi gminnej nr
220401W w miejscowości
Budziska i Zagórze w Gminie
Halinów od km 0+010 do km
0+476 oraz od km 0+493 do
km 2+039 na długości 2,012
km działki ew. nr 304, 33
obr. Budziska i nr 90 obr.
Zagórze” Zadanie
realizowane w ramach
zadnia budżetowego
„Remont drogi gminnej nr
220401W w miejscowości
Budziska i Zagórze w Gminie
Halinów od km 0+000 do km
2+039 na długości 2,039 km”
„Przebudowa ul.
Południowej i odcinki ul. 1
Maja i ul. Działkowej wraz ze
skrzyżowaniami w
Okuniewie w gm. Halinów”
Przebudowa ul.
Dąbrowskiego i ul. Bema w
Halinowie”
„Bieżące utrzymanie dróg
gminnych o nawierzchni
gruntowo – żwirowej i
tłuczniowej”

ZP.271.17.2019

„Modernizacja dróg
gminnych na terenie Gminy
Halinów”.

ZP.271.18.2019

„Kompleksowa obsługa
bankowa budżetu Gminy
Halinów i jednostek
organizacyjnych w okresie
od 26.08.2019 r. do
25.08.2023 r.”
„Zimowe utrzymanie dróg
gminnych, chodników, zatok
autobusowych, placów
targowych i parkingów w
przejezdności na terenie
gminy Halinów”
„Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z
nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w
granicach administracyjnych
Gminy Halinów”

ZP.271.19.2019

ZP.271.20.2019

Przetarg
nieograniczony

Roboty
budowlane

TOMIRAF S.C.
ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Wola
Karczewska

1 782 620,38

1 449 284,86

Przetarg
nieograniczony

Roboty
budowlane

TOMIRAF S.C.
ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Wola
Karczewska

1 162 244,33

944 914,09

Przetarg
nieograniczony

Roboty
budowlane

1 532 819,78

1 246 194,94

W TRYBIE
ZAMÓWIENIA Z
WOLNEJ RĘKI
zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Pzp
W TRYBIE
ZAMÓWIENIA Z
WOLNEJ RĘKI
zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Pzp
Przetarg
nieograniczony

Roboty
budowlane

TOMIRAF S.C.
ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Wola
Karczewska
MAR-KOP Ewa Violetta Słodownik
Cisie, ul. Główna 49, 05-074
Halinów

321 460,50

261 350,00

Roboty
budowlane

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów
Spółka z o.o., ul. Kolejowa 28, 05300 Mińsk Mazowiecki

58 099,19

47 235,11

Usługi

Bank Spółdzielczy w Halinowie
ul. Józefa Piłsudskiego 36, 05-074
Halinów

250 319,00

203 511,38

W TRYBIE
ZAMÓWIENIA Z
WOLNEJ RĘKI
zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Pzp

Usługi

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

453 816,00

368 956,10

Przetarg
nieograniczony

Usługi

Unieważnienie postępowania w 2020 roku
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ZP.271.21.2019

. „Modernizacja dróg
gminnych na terenie Gminy
Halinów”.

ZP.271.22.2019

"Świadczenie usług
pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym na
rzecz Gminy Halinów w
zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania
przesyłek pocztowych.
Paczek oraz ich
ewentualnych zwrotów."
„Wykonanie zjazdów i
utwardzeń z betonowej
kostki brukowej i betonu
asfaltowego oraz niwelacja
terenu wzdłuż ścieżki
rowerowej” realizowane
wzdłuż ścieżki rowerowej
wykonanej w ramach
zadania „Część VII – Budowa
ścieżki rowerowej i chodnika
w pasie dróg
technologicznych PKP S.A. od
ul. Marii Konopnickiej w
Grabinie do skrzyżowania z
ul. Okuniewską w Halinowie
na długości ok. 3,980 m”.
„Wykonanie zjazdów i
utwardzeń z betonowej
kostki brukowej wraz z
przepustami, niwelacja
terenu wzdłuż ścieżki
rowerowej oraz
wprowadzenie dodatkowego
oznakowania w ramach SOR”
realizowane wzdłuż ścieżki
rowerowej wykonanej w
ramach zadania „Część VI –
Budowa ścieżki rowerowej i
chodnika wzdłuż ul. Bema w
miejscowości Cisie (dz. ew.
nr 350) oraz miejscowości
Wielgolas Brzeziński (dz. ew.
nr 4 i 27) na długości ok.
0,770 km wraz z parkingiem
dla rowerów przy stacji PKP
Cisie”,

ZP.271.23.2019

ZP.271.24.2019

W TRYBIE
ZAMÓWIENIA Z
WOLNEJ RĘKI
zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Pzp

Roboty
budowlane

Konsorcjum firm:
1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów Sp. z o.o.,
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk
Mazowiecki – Lider;
2. Altor Sp. z o.o.,
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk
Mazowiecki - Partner
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

Przetarg
nieograniczony

Usługi

W TRYBIE
ZAMÓWIENIA Z
WOLNEJ RĘKI
zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Pzp

Roboty
budowlane

ZAKŁAD ROBÓT Ogrodniczo –
Drogowych inż. Michalina Sawicka,
05-230 Kobyłka,
Ul. Szwedzka 9,

W TRYBIE
ZAMÓWIENIA Z
WOLNEJ RĘKI
zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Pzp

Roboty
budowlane

MAR-KOP Ewa Violetta Słodownik
Cisie, ul. Główna 49, 05-074
Halinów

38 499,00

31 300,00

134 352,90

109 230,00

121 091,04

98 448,00

94 396,35

76 745,00
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ZP.271.25.2019

ZP.271.26.2019

ZP.JRP.271.01.2019

„Dowożenie
niepełnosprawnych uczniów
z terenu gminy Halinów”.
„Zakup biletów miesięcznych
na komunikację regularną
dla 450 uczniów
uczęszczających do szkół
prowadzonych przez Gminę
Halinów oraz 60 opiekunów
uczniów do lat 7.”
„Poprawa gospodarki
ściekowej w Gminie Halinów
Zadanie 5 – Osiedle Budziska
ul. Jastrzębia, Strusia, Orla
w m. Budziska i Długa
Szlachecka”

Przetarg
nieograniczony

Usługi

W TRYBIE
ZAMÓWIENIA Z
WOLNEJ RĘKI
zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Pzp

Usługi

Przetarg
nieograniczony

Roboty
budowlane

Usługi Przewozowe Piotr
Pieńkowski, ul. Topolowa 37 m.12,
05-300 Mińsk Mazowiecki
STALKO Przybysz i Wspólnicy Sp.J.
ul. Poniatowskiego 65,
05-220 Zielonka

270 405,00

219 841,46

405 684,00

329 824,39

Konsorcjum Firm:
Lider konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów Sp. z o.o. 05-300 Mińsk
Mazowiecki, ul. Kolejowa 28
Partner konsorcjum: „ALTOR” Sp. z
o.o.
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul.
Kolejowa 28

622 550,76

506 138,83

10 623 363,02

9793570,34

Razem
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE
I. DANE OGÓLNE
Referat Podatków i Opłat Lokalnych 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 2019 prowadzili pełen zakres
postępowań podatkowych.
W 2019 r. do Referatu wpłynęło – 3 2822 pism informacji podatkowych, wniosków, zapytań.
Natomiast wysłano łącznie 20 400 zł pism, decyzji, upomnień, wezwań, postanowień, decyzji
zmieniających wymiar podatku w ciągu roku.
W Referacie Podatków i Opłat Lokalnych przygotowywane są projekty uchwał
w sprawie stawek podatkowych na kolejny rok oraz materiały i zestawienia na komisje Rady Miejskiej
w Halinowie w tym zakresie.
W 2019 roku przygotowano projekty 3 uchwał podatkowych.
Były to następujące uchwały:
−

w sprawie stawek podatku od nieruchomości;

−

w sprawie w podatku od środków transportowych;

−

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

II. WYMIAR PODATKU NA 2019 ROK
W lutym w czasie wymiaru podatku na 2019 wydano 11 918 decyzji ustalających zobowiązanie
podatkowe na 2019 rok.
Wymiar 2019 - Korespondencja wychodząca
liczba wysłanych kopert

szt. kopert

miejscowe

7 564

Poczta
łącznie ilość kopert

4 354
11 918

Tabela 33. Wymiar podatkowy 2019 - korespondencja wychodząca.
Koszty całkowity
ok. 70 000 zł.

wydrukowania

i

rozesłania

decyzji

wymiarowych

na

2019

wyniósł

W 2019 przeanalizowano i zaksięgowano 227 deklaracji, w tym na podatek od nieruchomości,
rolny, leśny od osób prawnych oraz w transporcie. Wydano również 23 decyzji określających
podatnikom zobowiązanie podatkowe na 2019 r.
W takcie roku kierowano do podatników wezwania, postanowienia oraz decyzji zmieniających
wymiar podatku na 2019 r. Ich podstawą były przede wszystkim:
− informacje przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowiecki o zmianach
w ewidencji gruntów i budynków – 1 058 zmiany;
− informacje dotyczące rozpoczęcia, zawieszenia bądź zlikwidowania działalności gospodarczej
w 2018 roku – 69 szt.;
− informacje o odbiorze budynków przekazywane przez nadzór budowlany – 92 szt.
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W omawianym roku wydano podatnikom 118 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.

III. KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA
W analizowanym roku zarejestrowano 23 233 księgowań wpłat podatkowych
(w tym: 21 767 od osób fizycznych, 689 od osób prawnych, 191 w transporcie oraz 586 w czynszu).
W 2019 roku wpłaty u Sołtysów wyniosły 408 062,22 zł. Z tego tytułu w referacie naliczono
łącznie 36 726 zł (brutto) tytułem prowizji dla inkasentów.
Referat Podatków i Opłat Lokalnych zajmuje się również rozliczeniem i ewidencjonowaniem
wpływów z tytułu opłaty targowej pobranych przez inkasentów. Inkasenci opłaty targowej w 2019 roku
pobrali 40 zeszyty druków K-103. W 2019 roku rozliczone przez pracownika referatu wpływy z tytułu
poboru opłaty targowej, pobrane przez inkasentów, wynosiły 63 888 zł, zaś wpłacone na rachunek
bankowy 8 650 zł. Dochód z targowiska w Okuniewie stanowił 27 % wyżej wymienionej kwoty, zaś
targowiska w Halinowie 73 %. Inkasentom opłaty targowej wypłacono 11 752,60 zł prowizji.

IV. WINDYKACJA I ULGI
Monitorując terminowość wpłat od podatników wysłano łącznie 4 948 upomnień
w tym: 4 737 upomnień płatniczych dotyczących podatków lokalnych od osób fizycznych,
96 upomnień dot. podatku od nieruchomości dla osób prawnych, 50 upomnień w podatku od środków
transportowych oraz 61 wezwań do zapłaty z czynszu.
Do organu egzekucyjnego, jakim jest Naczelnik Urzędu Skarbowego, skierowano
440 tytułów wykonawczych dot. osób fizycznych oraz 17 tytułów wykonawczych
dot. jednostek prawnych i transportu. W związku z prowadzonymi postępowaniami wysłano do
organów egzekucyjnych - 194 pism (w tym: 175 - os. fizyczne; 19 - os. prawne i transport).
W związku z upływem ustawowego terminu przygotowano wnioski o odpis zaległości w 64
sprawach w związku z przedawnieniem.

V. SPRAWOZDAWCZOŚĆ
Ponadto w referacie sporządzane są i uzgadniane z Referatem Finansowo Budżetowym sprawozdania,
a zwłaszcza:
- 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
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VI. 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 książeczek opłat, wydawanie blankietów wpłat, jak również obsługa telefoniczna –
przyjmowanie reklamacji oraz zgłoszeń dot. zapotrzebowania wywozu odpadów zielonych).
W omawianym roku 2018 zaksięgowano 41 181 wpłaty z tego tytułu. Skierowano do
mieszkańców 1 121 upomnień, wystawiono 22 tytułów wykonawczych. Wydano 40 decyzji dot.
umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokonano 9 zwrotów z tytułu
nadpłat.
Dodatkowo przygotowywano zestawienia i sprawozdania budżetowe z zakresu opłaty.

VII. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
W ramach Referatu Podatków i Opłat Lokalnych są rozpatrywane wnioski o zwrot rolnikom podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Ogółem w 2019 roku przeprowadzono 65
postępowania w tym zakresie.
W tym szczegółowo:
1. Za okres od 01 lutego do 28 lutego 2019 r.
- liczba wniosków 32 sz.t;
- liczba poprawnych wniosków i decyzji o zwrocie - 32 szt.;
- Łączna kwota 16 268,79 zł.
2. Za okres od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r.
- liczba wniosków 33 szt.;
- liczba poprawnych wniosków i decyzji o zwrocie - 33 szt.;
- Łączna kwota 15 084,42 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.

VIII. INNE ZOBOWIĄZANIA
Inne zobowiązania ewidencjonowane i rozliczane w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych:
1) opłaty za zajecie pasa drogowego - Do referatu w 2018 roku wpłynęło do zaksięgowania 1 427
decyzji w tym zakresie. 245 wydanych w trakcie roku oraz 1 182 decyzji wieloletnich;
2) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - przekazano do przypisania i zaksięgowania 130
dokumentów;
3) czynsze – 623 księgowań wpłat; 28 pism z informacją o nadpłacie; inne pisma – 6 szt.
4) opłata skarbowa – 566 księgowania wpłat, jednocześni wydano 4 decyzje orzekające
o zwrocie nienależnie wpłaconej opłaty;
5) dzierżawa obwodów łowieckich – rozliczono 5 kół łowieckich - wpływy 873,00 zł;
6) opłaty za dzierżawę i wieczyste użytkowanie – z tego tytułu zaksięgowano wpływy na łączna
kwotę 20.656,80 zł.
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GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
I. INFORMACJE OGÓLNE
Tabela 34. Zestawienie spraw dot. geodezji i planowanie przestrzenne.
Lp.

Wyszczególnienie spraw

Ilość spraw/pism

1

Podziały nieruchomości

2

Sprawy dotyczące nazewnictwa ulic

3
4

Opracowanie nowej numeracji porządkowej w związku z nadaniem
nazw ulicom
Numeracja porządkowa nieruchomości

122 sprawy w tym wydano:
60 decyzji,
77 postanowień,
10 opinii,
27 pism
18 sprawy, przygotowano 14
projektów uchwał dotyczących
nadania nazw ulicom
opracowano nową numerację dla
13 ulic
204 spraw

5

Rozgraniczanie nieruchomości

4 spraw w tym: 5 decyzji

6

Nabycie na rzecz Gminy nieruchomości w drodze cywilno – prawnej

7

Postępowanie dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste

postępowania, nabyto:
- odpłatnie 4 działki za kwotę
614 020,00 zł
- nieodpłatnie 8 działek oraz
udziały w 1 działce.
2 sprawy

8

Dzierżawa nieruchomości, użyczenia

7 postępowań

9

Wnioski o założenie ksiąg wieczystych skierowane do Sądu
Rejonowego w Mińsku Mazowieckim

37 wnioski dotyczące 49 działek o
łącznej powierzchni 1,8321 ha.

10

Umowy – zlecenia z podmiotami zewnętrznymi

12 umów

11

Sprawy dotyczące roszczeń odszkodowawczych za grunty

12

Korespondencja z zakresu gospodarki gruntami i geodezji

14 postępowań, w tym podpisano
11 protokołów ustalających
odszkodowanie na 22 działki oraz
uzyskano 4 decyzje ustalające
odszkodowanie na 9 działek.
279 spraw

13

Postępowania dotyczące ustanowienia służebności

1 postępowania dotyczące
7 nieruchomości
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14

Ustalenie warunków zabudowy

15

Wyrysy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

16

Inne sprawy dot. planowania przestrzennego

17

Zaświadczenia wydane zgodnie z ustawą prawo budowlane i o przeznaczeniu
działek z archiwalnych planów zagospodarowania przestrzennego

18

Przygotowanie kserokopii dokumentacji dotyczących pozwoleń na budowę
bądź zgłoszeń dla PINB
Akty notarialne przekazane na podstawie art. 37 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

19

20

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

21

Analiza i ocena ruchu budowlanego (decyzje Starosty Mińskiego i innych
organów)
Procedury planistyczne dotyczące sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla: części miejscowości Żwirówka,
Hipolitów część A, Hipolitów część D, Mrowiska, dla działki nr 212/9 w
miejscowości Kazimierów, Desno, dla działek nr 178 i 205 w miejscowości Nowy
Konik, dla działek nr 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9,
179/10, 179/11, 179/12, 179/13, 179/14, 179/16, 179/17, 179/18, 179/23,
179/24, 179/25, 179/26, 179/27, 179/29, 179/30, 179/31, 179/32, 179/33,
179/34 w miejscowości Nowy Konik, dla działek nr 120 i 86/1 w miejscowości
Stary Konik

22

52 wnioski, po przeprowadzeniu
postępowania, uzyskaniu uzgodnień
wydano 35 decyzji ustalające warunki
zabudowy
i zagospodarowania terenu.
716 wniosków w tym wydano 1375
wypisów i 875 wyrysów
z mpzp.
Wpływy do budżetu z opłat za wydane
wypisy i wyrysy z mpzp. – 46 290,00 zł
639 wnioski
8 wniosków; wydano 3 zaświadczenia,
4 postanowienia, 1 wniosek pozostał
bez rozpatrzenia.
13 wnioski
423 akty notarialne, które zostały
przeanalizowane pod kątem
podlegania pod opłatę planistyczną
13 spraw. Po przeprowadzeniu analizy
przeznaczenia nieruchomości wydano
1 decyzję umarzające postępowanie i 7
decyzji ustalających opłatę na łączną
kwotę 101 946,40 zł
423 decyzji Starosty Mińskiego oraz 1
decyzja Wojewody Mazowieckiego4
1. Skierowano łącznie 393
zawiadomień, pism, wniosków w
sprawie przystąpienia do sporządzenia,
opiniowania i uzgadniania projektów
miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego do
organów i instytucji, stosownie do ich
właściwości, zgodnie z przepisami
ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Przeprowadzono wyłożenia do
publicznego wglądu projektów
miejscowych planów wraz z
prognozami oddziaływania na
środowisko dla:
- części miejscowości Żwirówka,
- dla działki nr 212/9 w miejscowości
Kazimierów,
3. Zorganizowano i przeprowadzono 2
dyskusje publiczne nad rozwiązaniami
przyjętymi w projektach mpzp.
4. Przyjęto 23 uwagi do projektu mpzm
dla działki nr 212/9 w miejscowości
Kazimierów.

Na podstawie danych statystycznych Referatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Mińsku
Mazowieckim w roku 2018 wydano decyzje o pozwoleniu na budowę dla 130 obiektów, a w roku 2019 dla
126 obiektów.
4
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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

a) Wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

1. Skierowani 38 zawiadomień do
organów i instytucjo o
przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium.
2. Sporządzono projekt zmiany
studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Halinów
dla obszaru obejmującego działki
nr 179/2, 179/3, 179/4, 179/5,
179/6, 179/7, 179/8, 179/9,
179/10, 179/11, 179/12, 179/13,
179/14, 179/16, 179/17, 179/18,
179/23, 179/24, 179/25, 179/26,
179/27, 179/29, 179/30, 179/31,
179/32, 179/33, 179/34 w
miejscowości Nowy Konik.
3. Projekt zmiany studium został
przekazany do Gminnej Komisję
Urbanistyczno- Architektoniczną i
uzyskał pozytywną opinię.
Przekazano Radzie Miejskiej w
Halinowie 5 projektów uchwał w
tym: 4- projekty w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego oraz 1 projekt
uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzania zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Halinów
22 wnioski przyjęto do rejestru o
sporządzenie lub zmianę
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
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26

Opracowania ekofizjograficzne

27

Opracowania i analizy dotyczące planowania przestrzennego gminy
Halinów

Sporządzono następujące
opracowania ekofizjograficzne:
- dla obszaru obejmującego
działki nr 179/2, 179/3, 179/4,
179/5, 179/6, 179/7, 179/8,
179/9, 179/10, 179/11, 179/12,
179/13, 179/14, 179/16, 179/17,
179/18, 179/23, 179/24, 179/25,
179/26, 179/27, 179/29, 179/30,
179/31, 179/32, 179/33, 179/34
położone w miejscowości Nowy
Konik,
- dla obszaru obejmującego
działki nr 120 i 86/1 położone w
miejscowości Stary Konik. Celem
sporządzenia opracowań
ekofizjograficznych jest
rozeznanie uwarunkowań
środowiskowych pod kątem
możliwości uwzględniania
wniosków złożonych do
poszczególnych planów
miejscowych.
Sporządzono opracowanie
rozszerzonych analiz
wielofunkcyjnych dla
wyznaczenia obszarów o w pełni
wykształconej, zwartej strukturze
funkcjonalno- przestrzennej.
Celem opracowania analiz jest
uzupełnienie i rozszerzenie
Analizy potrzeb i możliwości
rozwoju gminy Halinów na
potrzeby studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Halinów.
Doprecyzowanie skali
zapotrzebowania i potrzeb jest
niezbędne przed podjęciem
decyzji na zmianę obowiązujących
miejscowych planów oraz
studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
gminy Halinów.

W kancelarii BIP zarejestrowano 3517 pisma, które zostały skierowane do Referatu Geodezji
i Planowania Przestrzennego.
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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 65 uchwał dotyczących:
1) uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 50 uchwał,
2) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 4 uchwały,
3) sprostowania błędu – 11 uchwał.

III. ZASÓB 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
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będących we władaniu Gminy Halinów.
Gmina Halinów obejmuje obszar 6 309 ha, w tym mienie gminne stanowi powierzchnię 2 543
075 m2. W skład mienia komunalnego wchodzi:
➢ 112 702 m2 gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele
rolne i leśne;
➢ 351 642 m2 gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługi i handel;
➢ 1 151 581 m2 - ulice i drogi;
➢ 652 606 m2 - ogrody działkowe;
➢ 27 768 m2 – grunty przeznaczone pod cmentarze komunalne;
➢ 21 050 m2 - grunty w użytkowaniu wieczystym;
➢ 3 164 m2 - place targowe;
➢ 60 983 m2 – szkoły;
➢ 37 912 m2 – boiska;
➢ 60 626 m2 - grunty, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej;
➢ 20 787 m2- grunty, na których znajdują się inne budynki komunalne;
➢ 13 913 m2 - grunty niezabudowane przeznaczone pod cele publiczne;
➢ 15 690 m2 – oczyszczalnia;
➢ 2 855 m2 - wodociągi, rowy, kolektory, studnie;
➢ 9 616 m2 – parki;
➢ 180 m2 – słupy.
Stan gminnego zasobu nieruchomości w 2019r. wynosił 2 543 075 m2 i w stosunku do 2018r.
wzrósł o 16 206m2. Zmiany w gminnym zasobie nieruchomości wynikają z:
➢
➢
➢
➢

nieodpłatnego nabycia nieruchomości o pow. 0,1613 ha w drodze cywilno-prawnej,
odpłatnego nabycia nieruchomości o pow. 0,4473 ha w drodze cywilno-prawnej,
nabycia nieruchomości wydzielanych w wyniku podziału nieruchomości pow. 1,4610 ha,
przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gminnych pod autostradę -0,5444 ha,
– zmian w ewidencji gruntów wynikających z wprowadzenia powierzchni z dokładnością do
metra – powierzchnia uległa zwiększeniu o 0,3066 ha,
➢ zbycia nieruchomości o pow. 0,2112 ha w drodze przetargów.
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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. Władze samorządowe doceniają rolę
edukacji oraz wychowania przeznaczając na ten cel 27% wydatków z budżetu na 2019 r.
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 w wieku 16-18 lat (łącznie 409
uczniów), sporządzanie zbiorczych sprawozdań SIO.
2. Stypendia Burmistrza dla uczniów
Jednorazowe stypendium Burmistrza za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w roku szkolnym
2018/2019 otrzymało 18 uczniów:
• 8 uczniów z gimnazjum,
•

16 uczniów ze szkół podstawowych.

Wysokość stypendium dla ucznia:
•

gimnazjum 500 zł,

•

szkoły podstawowej 500 zł.

Łączna kwota przyznanych stypendiów 12 000 zł.

3. Programy rządowe:
a) Wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie
ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne
lub materiały ćwiczeniowe.
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Tabela 35. Program rządowy - Wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych
realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum
w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Kwota otrzymanej dotacji

Kwota wykorzystanej dotacji

139 862,00 zł

Kwota środków zwróconych do
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego

139 791,88 zł

70,12 zł

b) Posiłek w szkole i w domu dot. wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne
szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez
organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2019.
Tabela 36. Program rządowy „ Posiłek w szkole i w domu”.

Lp.

Nazwa i adres szkoły

1 Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Halinowie

Wykorzystana
kwota dotacji
79 830,52 zł

Finansowy wkład
własny
19 957,52 zł

Kwota środków
zwróconych do
Razem koszt
Mazowieckiego
realizacji
Urzędu
Wojewódzkiego
99 787,65 zł
169,87 zł

c) Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna
tablica”;
Tabela 37. Program rządowy „Aktywna tablica”.
Przyznana
kwota dotacji

Wykorzystana
kwota dotacji

Finansowy
wkład
własny

Razem koszt
realizacji

Lp.

Nazwa szkoły

1

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Halinowie

14 000,00 zł

14 000, 00 zł

3 500,00 zł

17 500,00 zł

2

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Okuniewie

14 000,00 zł

14 000,00 zł

3 500,00 zł

17 500,00 zł

28 000,00 zł

28 000,00 zł

7 000,00 zł

35 000,00 zł

Ogółem:
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4. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli
Nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji otrzymało 12 nauczycieli:
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie - 7,
• Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie – 2,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach – 1,
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cisiu – 1,
• Szkoła Podstawowa w Chobocie – 1.
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 2019 łącznie transportem zorganizowanym oraz poprzez rodziców do szkół i ośrodków
dowożonych było 64 uczniów niepełnosprawnych w tym:
• 22 do szkół i placówek specjalnych w Warszawie, Ignacowie, Sulejówku i Wołominie przez
przewoźnika wybranego z wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
• 28 przez rodziców;
• 8 do Sulejówka przez Fundację „Otwartych Serc” z Sulejówka.
Łączna kwota przeznaczona na dowóz uczniów niepełnosprawnych w 2019 r. wyniosła
363 589,23 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 2019 r. wyniosła: 611 910,00 zł.
7. Organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019.
a) Zatwierdzono złożone przez dyrektorów organizacje roku szkolnego 2018/2019
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,
Gimnazjum w Halinowie.
b) Pracownicy REPS-u weryfikują pod względem merytorycznym informacje o faktycznej liczbie
uczniów uczęszczających do 5 placówek niepublicznych oraz zwroty dla 11 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 30.09.2019 r.
uczęszczało 2 294 uczniów i dzieci w tym:
•

do szkół podstawowych łącznie z kl. „O” uczęszczało 1 990 uczniów,

•

do przedszkoli 304 dzieci.
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8. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
W 2019 roku rozpatrzono 5 wniosków i wydano 5 decyzji o przyznaniu pracodawcom dofinansowania
kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Halinów. Łączna
kwota dofinansowania 29 339,54 zł.
9. Awans zawodowy nauczycieli.
W 2019 roku przeprowadzono 7 postępowań egzaminacyjnych 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.
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
on-line.
13. Przedszkola niepubliczne
Tabela 38. 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

15. Punkty przedszkolne niepubliczne
Tabela 39. 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
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III.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 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 2019 roku przyjęty Uchwałą
Nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r.
Współpraca prowadzona jest w zakresie finansowym i pozafinansowym.
1. Współpraca finansowa
Na rok 2019 zaplanowano na współpracę z organizacjami kwotę 265 000 zł,
Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje w 2019 r., na realizację zadań publicznych
(w ramach otwartych konkursów ofert oraz ofert z własnej inicjatywy) wyniosła 265 000 zł.
W 2019 roku ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Wpłynęły również 5 ofert z własnej inicjatywy, które zakończone zostały umową o dofinansowanie.
2. Współpraca pozafinansowa
Prowadzenie konsultacji w spawie:
*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. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA
W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019 Program corocznie przyjmowany jest
uchwałą Rady Miejskiej. 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 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 191 539,75 zł (wpływy do
budżetu wyniosły łącznie ze środkami niewykorzystanymi w 2018 r. 211 207,10 zł).
W/w środki zostały przeznaczone na:
1. organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży:
1) zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
(Łączna kwota w wysokości 37 274,53 zł);
2) organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć w czasie ferii i wakacji:
a) zimy w gminie (kwota w wysokości 13 650,00zł) 129 uczniów,
b) lato w gminie (kwota w wysokości 49 140,00 zł) 150 uczniów;
3) przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Halinów m.in. na konkursy i zawody w ramach zajęć
pozalekcyjnych (łączna kwota w wysokości 3 110,00zł) – (przewóz uczniów
niepełnosprawnych- wycieczka do Torunia, przewóz uczniów na konkurs);
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4) nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursach i zawodach w ramach zajęć
pozalekcyjnych (łączna kwota w wysokości 708,22 zł);
5) dotacja na zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (łączna
kwota w wysokości 20 000 zł);
6) piknik rodzinny organizowany przez MOPS – 4000 zł.
2. Punkt Wsparcia Rodziny.
Kwota przeznaczona na ww. działanie w 2019 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.
1.

nazwa działania
Spotkania indywidualne dla osób uzależnionych/
stosujących przemoc domową

2.

Spotkania indywidualne dla osób
współuzależnionych/ doznających przemocy
domowej

3.

DDA

liczba osób
35 os. uzależnionych w tym
8 os. stosujących przemoc
33 os. współuzależnionych w tym
18 os. doznających przemocy
16 os.

RAZEM

84 os.

Tabela 40. Punkt Wsparcia Rodziny.
3.
•
•
•
•

Gminna Komisja Rozwiązywani Problemów Alkoholowych.
1) Wynagrodzenia dla 6 członków GKRPA za:
posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (łącznie 4 320 zł),
posiedzenia zespołu ds. pomocy osobom uzależnionym (łącznie 11 880 zł),
posiedzenia punktu informacyjnego ds. przemocy w rodzinie (łącznie 4 320 zł),
przeprowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych (łącznie 3 780 zł).

Lp.

Nazwa

Liczba

1.

Posiedzenia Komisji

6

2.

Wykonane kontrole punktów sprzedaży napojów
alkoholowych

21

3.

Wydane postanowienia na sprzedaż alkoholu

20

4.

Wysłane wnioski do sądu na leczenie odwykowe

18

Tabela 41. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2) Koszt jst za wysłane wnioski do sądu na leczenie odwykowe (łącznie 9 807 zł).
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4. Zespół ds. pomocy osobom uzależnionym.
Lp.

Nazwa działania

Liczba

1.

Wnioski w sprawie leczenia odwykowego, które wpłynęły do
Komisji w 2019r.

26

2.

10

3.

Rozmowy wyjaśniająco – motywujące z osobami z problemem
alkoholowym
Rozmowy z członkiem rodziny osoby z problemem alkoholowym

4.

Rozmowy telefoniczne dot. problemów alkoholowych

10

5.

Ustalenie wizyt u terapeuty uzależnień

13

6.

Pisma wyjaśniające do sądu

3

7.

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

70

13

Tabela 42. Zespół ds. pomocy osobom uzależnionym.

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
ii opisów:
1) Uchwał Rady Miejskiej – 11;
2) Zarządzeń Burmistrza – 23;
3) decyzji – 5;
4) odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej – 8;
5) 9 umów;
6) 25 sprawozdań.
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POMOC SPOŁECZNA
I. DANE OGÓLNE
Realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej i bezpieczeństwa socjalnego zajmuje się Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie, ul. Mickiewicza 23, 05-074 Halinów.
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 usamodzielnienie się oraz integrację
ze środowiskiem, choć w praktyce jest to bardzo trudne do osiągnięcia.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Statutowe zadania
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są przez wypłaty świadczeń pieniężnych, zasiłki
stałe, okresowe i celowe dożywianie dzieci i dorosłych, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, świadczenia
rodzinne i fundusz alimentacyjny.
Duże znaczenie odgrywa praca socjalna obejmująca doradztwo, nadzór i wsparcie psychiczne.
Ośrodek realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
Liczba osób, którym przyznano świadczenia materialne – 308.
Liczba rodzin, którym udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej - 186.
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PRZYZNANIE POMOCY

412
308
186

138
Liczba osób, którym przyznano świadczenia
materialne

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy w
postaci pracy socjalnej

2018 rok

2019 rok

Wykres 24. Liczba osób i rodzin, którym przyznano pomoc.

Całkowita liczba osób wraz z rodzinami objętych
pomocą finansową i socjalną
- w tym objęci wyłącznie pracą socjalną

-

946
437

Osoby objęte pomocą finansową i socjalną

1004

946

356

Całkowita liczba osób wraz z rodzinami
objętych pomocą finansową i socjalną

437

Objęci wyłącznie pracą socjalną

2018

2019

Wykres 25. Liczba osób objętych pomocą finansową i socjalną.
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KADRA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HALINOWIE

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie w styczniu 2019 roku było zatrudnionych
16 osób. Na początku stycznia została rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem socjalnym. W marcu
2019 r. została zatrudniona osoba na stanowisku głównego specjalisty, natomiast z końcem miesiąca
przeniesiony został pracownik z działu świadczeń wychowawczych do Gminnego Żłobka. W czerwcu
został zatrudniony pracownik socjalny, natomiast z końcem lipca w wyniku wypowiedzenia przez
pracowników rozwiązano umowy z głównym księgowym oraz inspektorem ds. finansowo- księgowych.
Na początku sierpnia 2019 r. zatrudniono nową osobę na stanowisko głównego księgowego.
W sierpniu w wyniku nieświadczenia pracy przez pracownika wypowiedzenie umowy o prace dostał
pracownik socjalny. Z końcem września wygasła umowa o prace z głównym specjalistą. Pod koniec
października zostały zatrudnione dwie nowe osoby na stanowisko aspiranta pracy socjalnej oraz
referenta ds. finansowo- księgowych.
W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ciągu roku 2019 pracownicy ośrodka uczestniczyli
w różnych rodzajach szkoleń:
1. Świadczenia wychowawcze oraz Świadczenie Dobry Start.
2. Mediacje rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów.
3. Prawo pracy w 2019r. Dokumentacja pracownicza, PKP, e-zwolnienia, potrącenia
z wynagrodzenia i umów cywilno-prawnych.
4. Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci młodzieży – aspekty teoretyczne
i praktyczne.
5. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie.
6. Centrum usług społecznych.
7. Opieka wytchnieniowa.
8. Kadry, płace i ZUS z płatnikiem.
9. Jak prawidłowo przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia roku budżetowego w OPS.
Pracownicy Ośrodka chętnie uczestniczyli w szkoleniach, seminariach i konferencjach, mających na
celu poszerzenie zawodowych kompetencji.
Świadczenia udzielone za okres od I – XII 2019 r.
Zadania zlecone Gminom
Tabela 43. Świadczenia udzielone za okres od I – XII 2019 r. – zadania zlecone gminom.

Formy pomocy

Zasiłki celowe na pokrycie
wydatków związanych z klęską
żywiołową lub ekologiczną
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w
miejscu zamieszkania dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

Liczba osób
którym
Liczba
Kwota
przyznano
świadczeń świadczeń w zł.
decyzją
świadczenia

0

0

Liczba
osób w
rodzinach

Liczba
rodzin

0

0

0

26989

2

14

576
4
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Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą od I-XII 2019
Tabela 44. Zestawienie rzeczywistej liczby rodzin i osób objętych pomocą od I-XII 2019 r.
Liczba osób
którym
przyznano
decyzją
świadczenia

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
Pomoc udzielona w postaci pracy
socjalnej – ogółem
W tym:
wyłącznie w postaci
pracy socjalnej

Liczba rodzin

Liczba osób w
rodzinach

308

248

509

4

2

14

304

246

495

434

946

186

437

x
x

Świadczenia udzielone za okres I-XII 2019 r.
ZADANIA WŁASNE GMIN
Tabela 45. Świadczenia udzielone za okres I-XII 2018 r. - zadania własne Gminy.

Formy pomocy

Razem
Zasiłki stałe ogółem
Zasiłki okresowe
Schronienie
Posiłek
Ubranie
Usługi opiekuńcze
W tym:
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze

Liczba osób
którym
przyznano
decyzją
świadczenia
304
64
9
6
149
0
9
0

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń w
zł

x
753
25
1645
11 381
0
2952
0

710 095
432 200
9 812
27 965
95 600
0
44 287
0

Liczba
rodzin

Liczba osób w
rodzinach

246
64
9
6
88
0
9
0

495
81
13
6
271
0
9
0

145 | S t r o n a

Zasiłek celowy na pokrycie
wydatków na świadcz.
zdrowotne osobom nie
mającym dochodu i
możliwości uzyskania
świadczeń na podst.
przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu w NFZ
Zasiłki celowe na pokrycie
wydatków post. w wyniku
zdarzenia losowego
Sprawienie pogrzebu
Inne zasiłki celowe i
w naturze
W tym:
Zasiłki celowe specjalne
Pomoc na ekonomiczne
usamodzielnienie-ogółem
Poradnictwo specjalistyczne
Interwencja kryzysowa
Praca socjalna
Odpłatność za pobyt w
Domach Pomocy Społecznej

0

0

0

0

0

3

3

1 900

3

9

0
156

0
x

0
98 331

0
155

0
303

62

80

32479

61

126

0

0

0

0

0

0
x
x
9

0
x
x
101

0
x
x
341 591

0
0
434
9

0
0
946
9

Powody przyznania pomocy
Tabela 46. Powody przyznania pomocy.
Powód trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem
w tym:
Rodziny niepełne
Rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu
zakładu karnego

Liczba rodzin
W tym na
Ogółem
wsi
108
67
0
0
6
3
21
17
43
31
70
53
57
31
82
39

Liczba osób w
rodzinach
221
0
6
87
119
114
117
248

23

11

68

12
1

10
0

77
3

4
0
1

2
0
1

11
0
1
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Trudności w integracji osób, które otrzymały status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
Zdarzenie losowe

0

0

0

3

1

9

Klęska żywiołowa lub ekologiczna
Sytuacja kryzysowa

0
0

0
0

0
0

Świadczenia rodzinne za okres I – XII 2019r.
Tabela 47. Świadczenia rodzinne za okres I – XII 2019 r.

Formy świadczeń

Kwota świadczeń
w zł.
1 176 041

Ilość
świadczeń
10 416

Liczba
rodzin
432

565 967

5 144

177

37 000

37

37

146 217

395

53

35 362

185

14

61 690

603

55

57 269

1 110

321

70 195

1 087

106

158 234

1 727

108

1 742 008

15 560

432

596 905

3 153

279

1 153 983

732

68

1 750 888

3 885

279

Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z
tytułu:
urodzenia dziecka
opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
samotnego wychowywania dziecka
kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
rozpoczęcia roku szkolnego
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania
Wychowywanie dziecka w rodzinie
wielodzietnej
Zasiłki rodzinne z dodatkami (razem)
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Świadczenia opiekuńcze (razem)
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Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka
Razem zasiłki rodzinne z dodatkami,

87 000

87

87

3 579 896

19 532

798

świadczenia opiekuńcze i jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Tabela 48. Udzielenie wsparcia asystenta rodziny w ramach realizacji gminnego programu
wspierania rodziny.
Rok

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinie

Liczba dzieci

2018

28

133

87

2019

26

110

77
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Tabela 49. Przyczyny nasilania trudnych sytuacji życiowych.

2018

2019

Powody
Liczba Liczba
Liczba Liczba
przyznania pomocy
rodzin osób w
rodzin osób w
rodzinach
rodzinach
Ubóstwo

116

242

108

221

Potrzeba ochrony
macierzyństwa

26

113

21

87

Sieroctwo

0

0

0

0

Bezrobocie

49

45

43

119

Bezdomność

5

5

6

6

Niepełnosprawność 78

126

70

114

Zdarzenie losowe
lub sytuacja
kryzysowa

8

8

3

9

Alkoholizm

23

61

4

11

Narkomania

0

0

0

0

117

57

117

269

82

248

0

1

1

Długotrwała lub
55
ciężka choroba
Bezradność
w
88
sprawach
Opiekuńczowychowawczych
Trudności
w
przystosowaniu się 0
do
życia
po
opuszczeniu
zakładu karnego
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Wolontariat
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie korzysta z pomocy wolontariuszy. Głównym celem
wdrażania wolontariatu przez MOPS jest integracja mieszkańców gminy Halinów wokół lokalnych
problemów społecznych poprzez wykorzystanie ich aktywności na rzecz osób i grup potrzebujących.
W ramach wolontariatu świadczona jest pomoc na rzecz 2 samotnych mieszkańców gminy, przy
współpracy z 5 wolontariuszami.
Tabela 50. Zestawienie beneficjentów pomocy społecznej.
Beneficjenci pomocy
społecznej
Rok
Osoby
niepełnosprawne
Rodziny wielodzietne
Osoby bezrobotne
Liczba osób objętych
pomocą społeczną
Odsetek osób
objętych pomocą w
stosunku do ogólnej
liczby mieszkańców
gminy
Przeciętna kwota
świadczeń z opieki
społecznej na 1
korzystającego (zł)

Liczba osób
2018

W tym osoby w rodzinach
2019

2018

2019

78

126

70

114

48
49

272
145

34
43

118
119

1004

_____

946

_____

6,49%

_____

6,06%

_____

769,23

_____

779,15

_____

II. POMOC SPOŁECZNA
1. Realizacja projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Halinowie”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie od dnia 01.09.2019r. jest realizatorem projektu pn.
„Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie”
Projekt jest 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.
Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Halinowie polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz
usług socjalnych, co przełoży się na wzrost jakości i efektywności usług społecznych świadczonych przez
MOPS w Halinowie oraz poprawę jakości obsługi osób w zakresie umożliwiającym im przezwyciężenie
trudnej sytuacji życiowej.
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Beneficjantem jest Gmina Halinów, zaś realizatorem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie.
Projekt „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie” zakłada
wsparcie działań mających na celu wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS w Halinowie
polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.
Cel będzie realizowany 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 obejmują wprowadzenie rozwiązań
optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych. Grupą
docelową objętą wsparciem będzie MOPS w Halinowie.
MOPS Halinów pełni 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 zostanie osiągnięty będzie 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.

Zasiłki stałe

Tabela 51. Zasiłki stałe.

3.

Rok

Liczba osób,
którym przyznano
świadczenia

Osoby
samotnie
gos.

Osoby
pozostające
w rodz.

Łączna
ilość
świadczeń

Łączna
kwota
świadczeń

2018

75

66

9

774

409 195 zł

2019

64

58

6

753

432 200 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wykres 26. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Łączna kwota składek
36,832 zł
30,889 zł

2018

2019
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4.

Zasiłki okresowe

Tabela 52. Zasiłki okresowe.
Rok

Liczba rodzin
korzystających z
pomocy

2018

10

35

11.576 zł

8.511 zł

3 065 zł

2019

9

25

9 812 zł

7 054 zł

2 758 zł

Liczba wypłaconych
świadczeń

Łączna
kwota
świadczeń

Dotacja
Wojewody

Środki
własne

5. Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”
W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie realizował wieloletni program
rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. od stycznia 2019 roku jest realizatorem nowego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
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.
„Posiłkiem w szkole i w domu” objęto dzieci uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Przyznano łącznie 9 561 posiłków dla 118 dzieci. Całkowity
koszt programu wyniósł 69 257 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 21 rodzin na łączną kwotę 13 168 zł.

Tabela 53. Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”.
Rok

Ilość dzieci objętych
dożywieniem

Łączna ilość posiłków

Koszt programu

2018

117

15 353

99 858 zł

2019

118

9 561

69 257 zł

6. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie od lipca 2019r. realizował program rządowy „Usługi
opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019. W ramach programu Ośrodek pozyskał
wsparcie finansowe w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, jakim jest
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
Program miał na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług
opiekuńczych.
Skierowany był do osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej
niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do
samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
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Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 roku życia 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.
Usługi opiekuńcze obejmowały 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.
W programie rządowym „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 wzięło udział
3 osoby z terenu Gminy Halinów; osoby te spełniały kryteria programowe. Dzięki uczestnictwu
w programie zwiększono znacznie ilość godzin świadczonych w formie usług opiekuńczych osobom
niepełnosprawnym,
co przełożyło się na lepszy komfort życia. Usługi świadczone w ramach programu
w 50% zostały sfinansowane z Funduszu Solidarnościowego natomiast pozostałe 50% sfinansowano ze
środków własnych Gminy. Ogółem w ramach programu świadczono 626 godzin usług opiekuńczych na
łączną kwotę 9 390 zł.
7. Usługi opiekuńcze
Tabela 54. Usługi opiekuńcze.
Rok

Liczba osób, którym przyznano
usługi

Liczba świadczeń

Kwota

2018

13

3739

56 086 zł

2019

9

2952

44 287 zł

8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Tabela 55. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Rok

Liczba osób, którym przyznano
usługi

2018
2019

Liczba świadczeń
5
4

937
576

Kwota
27 454 zł
26 989 zł

9. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie wziął udział w nowym programie rządowym „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2019.
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:
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➢ 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 może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia
w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie
zyskają czas dla siebie. W 2019r. z tej formy pomocy skorzystało 15 osób, w tym 5 dzieci oraz 10 osób
dorosłych. Łączna liczba godzin usług opieki wytchnieniowej wyniosła 3.516. Całkowity koszt
świadczenia usług opieki wytchnieniowej przyznanych decyzją na rok 2019 wyniósł: 105 480 zł.
Program został sfinansowany w 100 % z Funduszu Solidarnościowego.
10. Zasiłki celowe
Tabela 56. Zasiłki celowe.
Rok

Liczba osób, którym
wypłacono zasiłki
celowe

Liczba decyzji
Kwota ogólna
Pozytywne

Negatywne

2018

167

124 128 zł

631

2

2019

156

98 331 zł

551

3

11. Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych
W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie, przy współpracy ze Stowarzyszeniem AlterEgo, 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 2019 roku z takiej formy pomocy skorzystało 6 osób,
a koszt świadczenia usług schronienia wyniósł 27 965 zł.
12.Domy Pomocy Społecznej
Tabela 57. Domy Pomocy Społecznej.
Rok
2018
2019

Liczba osób przebywających w DPS
11
9

Wydatki
339 452 zł
341 591

13. Pozyskana żywność
Tabela 58. Pozyskana żywność.

5

Rok
2018

Liczba zgłoszonych rodzin
31

2019

29

84

Ilość wydanych produktów5
ok .3 tony

94

ok. 4 tony

Liczba osób

Produkty w postaci mrożonej żywności, część mrożonek była pozyskana przez Miejski Ośrodek z firmy Hortex
Holding. 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.
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14. Współorganizowanie świątecznych spotkań
Tabela 59. Współorganizowanie świątecznych spotkań.
Rok
2018
2019

Jajko Wielkanocne
400 zł
400 zł

Dzień Seniora
400 zł
________

Spotkanie opłatkowe
400 zł
940 zł

15. Niebieskie karty
Tabela 60. Niebieskie karty.
Rok
2018

Ilość wydanych kart

2019

Podejrzenie występowania przemocy
33

29

29

29

16. Wspieranie rodziny

Tabela 61. Wspieranie rodziny.
Rok
2018
2019
17.

Ilość rodzin objętych
asystenturą

Liczba asystentów
28
26

Koszt zatrudnienia
3
2

96 370 zł
115 370 zł

Akcje społeczne zorganizowane przez Ośrodek

„Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka”
W dniu 31 maja 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie zorganizował Piknik
Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Celem imprezy była integracja oraz zaktywizowanie społeczności, z
którą pracują organizatorzy, pracownicy socjalni, asystenci rodzin do działania na rzecz swoich dzieci.
Wszystkie przygotowane atrakcje były bezpłatne.
„Mikołajki”
W dniu 6 grudnia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej
w odbyło się spotkanie mikołajkowe zorganizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Halinowie. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 dzieci
z rodzin objętych wsparciem Ośrodka.
Dla najmłodszych została przygotowana moc atrakcji. Dzieci wykonywały między innymi świąteczne
ozdoby, stroiki, bombki, lampiony oraz ozdabiały pierniki.
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„Wymiana sąsiedzka”
W budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie w 2019 roku odbyło się pięć „Wymian
Sąsiedzkich” zorganizowanych przez pracowników socjalnych. Rozdane zostało wiele rzeczy: odzieży,
zabawek, książek, akcesoriów.
„Warsztaty”
W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie
na lata 2016-2019 członkowie zespołu interdyscyplinarnego przy współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w okresie wakacyjnym przeprowadzili cykl szkoleń dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych występowaniem zjawiska przemocy. Warsztaty były
prowadzone przez pracownika socjalnego, psychologa, asystenta rodziny oraz dzielnicowego.
W warsztatach wzięły udział grupy dzieci w wieku od 7-14 lat z terenu naszej Gminy, w każdej od 6 do
10 dzieci.
W ramach warsztatów dzieciom została przybliżona tematyka przemocy, agresji, niewłaściwych
zachowań. Poznały też sposoby na radzenie sobie w trudnych
i niebezpiecznych dla nich sytuacjach. Uczestniczyły w różnego rodzaju ćwiczeniach, zabawach oraz
pogadankach. Wszystkie dzieci bardzo chętnie i aktywnie brały udział we wszystkich zajęciach
proponowanych im przez prowadzących. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla
wszystkich uczestników zorganizowała poczęstunek oraz drobne upominki na zakończenie każdego
spotkania.
Podobne warsztaty zostały zorganizowane we wszystkich szkołach na terenie gminy Halinów: Chobot,
Cisie, Okuniew, Brzeziny oraz Halinów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przemocy
rówieśniczej oraz procedury i realizacji niebieskiej karty. Zajęcia zostały podzielone na dwa moduły:
I moduł: podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kadry nauczycielskiej dotyczącej realizacji
procedury niebieska karta i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z punktu widzenia placówek
oświatowych – część teoretyczna i praktyczna
II moduł: spotkanie z dziećmi i młodzieżą z grup podwyższonego ryzyka, mogących mieć bezpośredni
kontakt ze zjawiskiem przemocy.
Zarówno jedna jak i druga grupa bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyła w dyskusjach na temat
problemów poruszanych przez prowadzących. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się pracownicy
socjalni z naszego ośrodka oraz dzielnicowy z komisariatu policji w Halinowie. Uczestnicy warsztatów
poszerzyli poziom wiedzy na temat przemocy, niebieskich kart oraz odpowiednich procedur w tym
zakresie, co rokuje na jeszcze lepsze efekty i współpracę wszystkich służb pracujących w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
„Wesoło i bezpiecznie”
W dniu 23 sierpnia 2019 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Halinowie odbyły się warsztaty dla dzieci pt. „Wesoło i bezpiecznie”. Zajęcia zostały zorganizowane
przy współpracy pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz członków zespołu
interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach sportowych i plastycznych. Wzięły też aktywny udział
w pogadance na temat bezpiecznego powrotu do szkoły, a także jak sobie radzić w sytuacjach
niebezpiecznych, z którymi mogą się spotkać w życiu codziennym – w szkole, w domu, na placu zabaw
czy na ulicy.
Była to również doskonała okazja do wykonania prac plastycznych dla Fundacji Break The Limits, która
w dniu 13 sierpnia 2019 roku zorganizowała dla tych właśnie dzieci „Aktywny Dzień Pod Żaglami”.
W trakcie zajęć dla dzieci został zorganizowany poczęstunek. Na zakończenie Pani Kierownik Dorota
Górska wręczyła wszystkim uczestnikom piękne kolorowe dyplomy za udział oraz słodkie upominki.
18.

Karta Dużej Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz.U. 2019 poz.1390,1907) 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.
Od dnia 1 stycznia 2019r. 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.
Rok
2018

Liczba wniosków

Liczba wydanych kart

2019

40

269

170

426

Tabela 62. Karta Dużej Rodziny.

Ilość wydanych Kart Dużej Rodziny

269; 39%

426; 61%

2018

2019

Wykres 27. Ilość wydanych Kart Dużej Rodziny.
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19.

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. 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 434 rodziny.

Ilość rodzin objętych pracą socjalną
418

434

2018

2019

Wykres 28. Liczba rodzin objętych pracą socjalną.

III. ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1. Zasiłki rodzinne
Tabela 63. Zasiłki rodzinne.

2018

Liczba wypłaconych
świadczeń
16 199

Liczba
dzieci
1015

Liczba
rodzin
482

2019

15 560

954

432

Rok

Łączna kwota
1 852 319 zł
1 742 008 zł

2. Świadczenie pielęgnacyjne
Tabela 64. Świadczenie pielęgnacyjne.

2018

Liczba wypłaconych
świadczeń
667

2019

732

Rok

Liczba
rodzin

Łączna kwota
64

982.349 zł

68

1.153.983 zł
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3. „Becikowe”
To jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000 zł. na jedno dziecko.
Świadczenie to wypłacono 87 rodzinom - wypłacono 87 świadczenia, ogólny koszt wyniósł 87 000 zł.
Tabela 65. Becikowe.

2018

Liczba wypłaconych
świadczeń
144

Liczba
rodzin
142

2019

87

87

Rok

Łączna kwota
144 000 zł
87 000 zł

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 1000 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.
Tabela 66. Świadczenia rodzicielskie.
Rok
2018
2019

Liczba rodzin
441
364

Łączna kwota
406.275 zł
336.787 zł

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
Tabela 67. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
Rok
2018
2019

Łączna kwota składek
224 554,56 zł
62 040,00 zł
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6. Zasiłki pielęgnacyjne
Tabela 68. Zasiłki pielęgnacyjne.
Rok
2018
2019

Liczba wypłaconych
świadczeń
3.008
3.157

Liczba osób

Łączna kwota

259
279

476.154 zł
596.905 zł

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy
Tabela 69. Specjalny zasiłek opiekuńczy.
Rok
2018
2019

Liczba wypłaconych
świadczeń
110
122

Liczba osób

Łączna kwota

10
12

58.600 zł
75.640 zł

8. Fundusz alimentacyjny
Tabela 70. Fundusz alimentacyjny.
Liczba wypłaconych
świadczeń
976
938

Rok
2018
2019

Liczba
rodzin

Łączna kwota
51
53

426.000 zł
413.980 zł

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.
Tabela 71. Świadczenia opieki zdrowotnej.
Rok

Liczba postępowań

Liczba decyzji

2018

23

23

2019

10

10
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IV. 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 2019 wypłacono
38 000 świadczeń dla 4 022 dzieci w 2 520 rodzinach na łączną kwotę 18 252 784,90 zł.
Tabela 72. Świadczenia wychowawcze 500+.
Rok
2018
2019

Liczba
wypłaconych
świadczeń
25 920
38 000

Liczba
dzieci

Liczba
rodzin

2141
4022

Łączna kwota

1482
2520

12 929 993 zł
18 252 785 zł

V. 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.
Tabela 73. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

2018

Liczba wypłaconych
stypendiów
103

59 799,00 zł

Liczba
wypłaconych zasiłków
8

2019

95

32 709,68 zł

4

Rok

Kwota

Kwota
4 300 zł
2 300 zł

VI. „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.
Tabela 74. "Dobry Start" - liczba wypłaconych świadczeń.

2018

Liczba wypłaconych
świadczeń
2608

Liczba
dzieci
2608

2019

2696

2696

Rok

Łączna kwota
782 400 zł
808 800 zł
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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), przy ul. Popiełuszki 53 w Długiej Szlacheckiej 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.
W ciągu roku GCK organizuje 40-50 imprez kulturalnych na terenie całej gminy. Są to wydarzenia
stałe i cykliczne, takie jak Święto Miasta i Gminy Halinów 2 Maja, Jarmark Okuniewski i Bieg Rycerza
Okunia (dofinansowany w 2013 roku ze środków unijnych PROW, a w 2015 i 2016 roku ze środków
Powiatu Mińskiego), czy koncerty w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Imieniny Haliny
w Halinowie, Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej STRUNA. GCK włącza się do promocji
pamięci o Żołnierzach Wyklętych, organizuje Odpust św. Stanisława Kostki w Okuniewie, wieczory
kabaretowe, wernisaże, koncerty kameralne, przedstawienia teatralne, wycieczki, a także stale
współpracuje ze szkołami i stowarzyszeniami z terenu gminy, organizując na przykład cykl koncertów
z udziałem muzyków Filharmonii Narodowej.
Najważniejszą imprezą w roku jest oczywiście Święto Miasta i Gminy. Na scenie pojawiają się
największe gwiazdy polskiej sceny. Dotychczas gościliśmy m. in. Lady Pank, Golden Life, Happysad,
Elektryczne Gitary, Piersi, Video, Szymona Wydrę, zespół Weekend, Akcent, Jorrgus, Power Play,
kabaret Nowaki, Mariusza Pudzianowskiego i wielu innych. Tego dnia świętujemy nadanie praw
miejskich, które nastąpiło 1 stycznia 2001 roku. Podczas corocznego święta są wręczane tytuły
Zasłużony i Honorowy Obywatel Gminy Halinów.
O ile Święto Miasta i Gminy ma już wyrobioną markę, to wspomniany wcześniej Jarmark
Okuniewski zaczyna 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 m.in. z 7 Pułku
Lansjerów Nadwiślańskich z Halinowa. 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.
„Bieg Rycerza Okunia" towarzyszy Jarmarkowi i jest skierowany do amatorów biegania. Dystans do
pokonania wynosi 10 km, ale licznie biegają też dzieci i młodzież na krótszych dystansach.
Największą chlubą GCK są jednak dzieci i młodzież, które uczęszczają na prowadzone zajęcia.
Z powodu rozpoczętego we wrześniu 2015 roku remontu budynku dawnego dworku „Skruda”,
wszystkie zajęcia zostały przeniesione do halinowskiej podstawówki. Odbywają się zajęcia plastyczne,
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zajęcia muzyczno-teatralne, zajęcia wokalne, zajęcia z nauki gry na gitarze. Od lutego 2019 r. rozpoczął
też 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.
W budynku GCK w Okuniewie przy ul. Rynek 46/2 odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne
i teatralne, a w OSP Okuniew zajęcia prowadził instruktor gry na instrumentach dętych, który przy
okazji prowadzi tamtejszą orkiestrę dętą. Od 2019 roku w budynku GCK w Okuniewie swoją siedzibę
ma Koło Gospodyń Wiejskich „Okuniewianki”. Działa też klub seniorów „+-50”.
W budynku GCK w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53 odbywają się spotkania Koła
Gospodyń „Szlachcianki”. Co roku Koło we współpracy z GCK organizuje piknik na pożegnanie lata.
Od września 2015 roku trwa rewitalizacja budynku dawnego dworku „Skruda”. Nastąpiła jego
gruntowana przebudowa. Z zewnątrz budynek odzyskał już swój przedwojenny wygląd. Wewnątrz
trwają jeszcze prace wykończeniowe. Obok niego znajduje się budynek tzw. Starej Poczty. W marcu
2019 r. zakończyła się już jego rewitalizacja. Został przeznaczony na Klub Seniora, w Halinowie działają
bowiem 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.
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, poczytać prasę.
Jednocześnie, poza własną stroną www.gckgminahalinow.pl GCK zajmuje się też prowadzeniem
oficjalnego serwisu informacyjnego Gminy Halinów, a mianowicie www.halinow.pl Ponadto, GCK
realizuje filmy z posiedzeń sesji Rady Miejskiej w Halinowie, a także filmy z najważniejszych wydarzeń
kulturalnych na terenie Gminy Halinów. Zajmuje się też wydawaniem pisma „Informacje Gminy
Halinów”. Pismo posiada numer ISSN i jest oficjalnym informatorem gminy. 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.
W 2013 roku GCK wydało papierową mapę gminy, a jej uaktualnienie w 2017 roku.
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!”
Ponadto GCK aktywnie wspiera szkoły, organizacje pozarządowe i sportowe z terenu gminy
przy organizacji przez nie różnego typu imprez. Wystarczy choćby wspomnieć, pomoc przy pikniku
w Cisiu, świętej parafii w Wielgolesie Brzezińskim, obchodów rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego, pikniku Caritas przy parafii w Halinowie, inicjatywy harcerzy, „akcji zima” i „akcja lato”.
Warto dodać, że działalność GCK wspierają także 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.
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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Tabela 75. Zestawienie najważniejszych imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Halinów
w 2019 roku.
ROK 2019
Impreza

Lp.

Data

1

Kolejny sezon „Spotkań z Muzyką” z udziałem muzyków Filharmonii
Narodowej

11.01

2

Koncert pt. „Kolędy i pastorałki Niepodległej”

13.01

3

Przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”

21.01

4

156 Obchody Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie
Halinów

22.01

5

Przedstawienie pt. „Pinokio”

31.01

6

Ferie 2019 z GCK

7

Cykl koncertów pt.: ”Wieczór Młodych Muzyków”

8

V Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej „Struna 2019″

04 – 08.02
12.02
23 – 24.02
22.01
26.02

9

Kolejny sezon „Spotkań z Muzyką” z udziałem muzyków Filharmonii
Narodowej

12.03
09.04
14.05
04.06

10

Mistrzostwa i Puchar Okręgu Mazowieckiego w Tańcu Towarzyskim

02 – 03.03

11

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Halinowie 2019

03.03

12

Spotkanie „Kobiety – Kobietom” – spotkanie w Zespole Szkolnym w
Cisiu

08.03

13

Koncert – Mariusz Adamczak & Stellaire

22.03

14

Spektakl Muzyczny pt. „Kochajmy się...”

28.03

15

Koncert Pasyjny pt. „Drzewo Krzyża surowe…” – w kościele NMP Matki
Łaski Bożej w Halinowie

07.04

15

Koncert Wielkanocny uczniów i nauczycieli Niepublicznej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Halinowie – współorganizacja GCK

26.04

17

Święto Miasta i Gminy Halinów

02.05

18

Piknik Rodzinny „Brzechwiada” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Okuniewie – współorganizacja GCK

02.06
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19

Zakończenie sezonu artystycznego 2018/2019 w GCK – w auli Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie

11 – 12.06
16.06

20

Przedstawienie pt. „Dzwonnik z Notre Dame” w wykonaniu aktorów
Teatru Blaszany Bębenek z Trzebini w świetlicy wiejskiej w Deśnie –
zorganizowany przez GCK

21

Pokaz filmu „Ale to już było” w wykonaniu grupy teatralnej z GCK w
Okuniewie

18.06

22

Wakacyjna piosenka z nutą o rocznicy 20-lecia powstania Powiatu
Mińskiego na boisku w Długiej Kościelnej– współorganizacja GCK

22.06

23

Imieniny Haliny w Halinowie – w plenerze GCK w Halinowie – koncert
piosenek Anny Jantar

30.06

24

Mieszkańcy powiatu mińskiego śpiewają (NIE) ZAKAZANE PIOSENKI

04.08

25

Akcja LATO z GCK – akcja prowadzona w GCK w Okuniewie

26

Odpust Parafialny w Wielgolesie Brzezińskim

15.08

27

IV Piknik integracyjny mieszkańców Długiej Szlacheckiej i Budzisk

31.08

28

Wycieczka z seniorami z Halinowa do Łomży, Jedwabnego, Wizny

4.09

29

Jarmark Okuniewski IX Bieg Rycerza Okunia połączony z odpustem
parafialnym

15.09

30

„Festiwal Niepodległości w Okuniewie”

15.09

31

Uroczysta Msza św. w 80 rocznicę napaści ZSRR na Polskę

17.09

32

Wystawa pt. „Zawsze w biegu” w GCK w Okuniewie

33

Bezpłatny warsztat planowania, podejmowania działać i ich realizacji –
prowadzony w Klubie Seniora przy GCK Halinów

12 – 23.08

01 – 11.10
04.10
08.10
15.10

34

Obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Gminie
Halinów

11.11

35

Przedstawienie pt. „Sprzątanie lasu” w świetlicy wiejskiej w Deśnie

17.11

36

Kiermasz bożonarodzeniowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu

07.12

37

Turniej Mikołajkowy KS Halinów – współpraca GCK

38

Wielki Musical Bożonarodzeniowy – koncert Niepublicznej Szkoły
Muzycznej I stopnia z Halinowa – współorganizacja GCK

18.12

39

Wspólna Wigilia Mieszkańców Gminy Halinów

21.12

07 – 08.12
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II. PUBLICZNA BIBLIOTEKA GMINY HALINÓW
Biblioteka Publiczna Gminy Halinów i filia w Okuniewie pracują w oparciu o Ustawę z 27.06.1997 roku
o bibliotekach. Ustawa określa ogólne zasady działania bibliotek.
Do podstawowych zadań bibliotek należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności
informacyjnej.
Tabela 76. Zestawienie podstawowych danych o Publicznej Biblioteki Gminy Halinów i Filii.
Halinów

Okuniew

Razem

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Księgozbiory

19.649

20.054

11.492

11.680

31.141

31.734

Czytelnicy

1.303

1.257

342

334

1.645

1.591

Odwiedziny
czytelników

11.443

10.539

2.764

2.778

14.207

13.317

Wypożyczenia

20.067

18.510

5.289

5.337

25.356

23.847

Czytelnicy
Tabela 77. Czytelnicy według wieku.
Wg wieku
Placówka biblioteczna

Ogółem
do lat 5

GBP w Halinowie
Filia Okuniew

Ogółem

6-12
lata

13-15

16-19

20-24

25-44

45-60

pow. 60

1.257

6

93

70

112

89

462

266

159

334

4

24

17

24

12

135

61

57

1.591

10

117

87

136

101

597

327

216
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Z Biblioteki Narodowej biblioteka otrzymała dotację docelową na zakup książek w kwocie 5 140 zł.

Zakup książek z
dotacji Urzędu
Miejskiego
Zakup książek z
dotacji Biblioteki
Narodowej
Dary
Razem

Halinów
wol. kwota w zł
328
8 256,73

Okuniew
wol.
kwota w zł
172
3 771,61

125

2 991,62

110

2 434,75

191
644

3 094,90
14 343,25

99
381

1 348,00
7 554,36

selekcje

księgozbioru

Tabela 78. Zestawienie zakupionych książek.
Selekcja księgozbioru:
i zdezaktualizowanych.

Przeprowadzane

są

książek

zniszczonych

Z biblioteki głównej oraz filii usunięto 425 woluminów.
System informatyczny
W 2004 roku biblioteka otrzymała bezpłatnie program MAK z Biblioteki Narodowej do
katalogowania książek, co zapoczątkowało wprowadzanie księgozbioru do bazy. Do programu został
wprowadzony cały księgozbiór wraz z ubytkami.
W 2013 r. biblioteka zakupiła program biblioteczny Mateusz, do którego został w całości
przeniesiony księgozbiór. W programie tym: katalogowane są książki, prowadzona jest statystyka
biblioteczna, ewidencja (odwiedzin czytelników i wypożyczeń) można również przeprowadzić
skontrum księgozbioru.
Od 2014 roku Biblioteka w Halinowie i filia w Okuniewie wypożyczają książki
w programie Mateusz.
Każdy czytelnik przy zapisie do biblioteki otrzymuje elektroniczną kartę biblioteczną.
Poprzez umieszczenie katalogu biblioteki w Internecie czytelnik może sprawdzić swoje konto,
przedłużyć termin zwrotu lub zarezerwować wypożyczone książki.
Osoby rezerwujące otrzymują powiadomienie na pocztę elektroniczną lub SMS o zwrocie
zarezerwowanej książki i jej odbiorze w bibliotece. Pracownicy z programu wysyłają SMS do
czytelników, którzy w terminie nie zwracają wypożyczonych książek.
Od 2014 roku Biblioteka w Halinowie i filia w Okuniewie wypożyczają książki w tym programie.
Katalog biblioteki umieszczony jest w Internecie. Skatalogowany jest cały księgozbiór. Karta
biblioteczna umożliwia czytelnikowi:
- sprawdzenie swojego konta bibliotecznego
- przedłużenie terminu zwrotu książki
- zarezerwowanie książki wypożyczonej.
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Osoby rezerwujące książki otrzymują powiadomienie na pocztę elektroniczną lub SMS, o zwrocie
książki i jej odbiorze w bibliotece.
Z programu pracownicy biblioteki wysyłają SMS do czytelników, którzy nie zwracają w terminie
książki.
Praca kulturalno-oświatowa Publicznej Biblioteki Gminy Halinów i Filii.
- Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”
- Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. K. Makuszyńskiego
- spotkanie z podróżnikiem Szymonem Banaszczykiem
- 2 spotkania z pisarzem i rysownikiem komiksów Zbigniewem Masternakiem
- Przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Co w trawie piszczy”
-Teatrzyk pt. „Prastara książnica”
- W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” uczniowie i przedszkolaki z gminy Halinów odwiedziły
bibliotekę oraz filię w Okuniewie. W tych dniach czytane były utwory Renaty Piątkowskiej.
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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 2019 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.
Na auli i hali sportowej w Halinowie w 2019 roku po raz pierwszy PZPN zorganizował konferencję
trenerską dla ok. 100 trenerów PZPN z całej Polski. Dzięki AMO Halinów stał się rozpoznawalnym
miejscem na mapie województwa mazowieckiego.
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.
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ROK 2019
Lp.

NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY SPORTOWE

Data

1

Halowy turniej piłki nożnej dla seniorów „Halinów Cup II”

19.01

2

Halowy turniej piłki nożnej dla rocznika 2005 „Chobot Cup”

16.02

3

Halowy turniej piłki nożnej dla rocznika 2006 „Chobot Cup”

17.02

4

Halowy turniej piłki nożnej dla rocznika 2007 „Chobot Cup”

23.02

5

Halowy turniej piłki nożnej dla rocznika 2008 „Chobot Cup”

24.02

6

Halowy turniej piłki nożnej dla rocznika 2009 „Chobot Cup”

09.03

7

Halowy turniej piłki nożnej dla rocznika 2010 „Chobot Cup”

10.03

8

Między klasowe turnieje piłki nożnej szkół Gminy Halinów pod
patronatem Burmistrza Adama Ciszkowskiego z okazji dnia dziecka

9

Turniej piłkarski dla najmłodszych z okazji 20 – lecia Powiatu Mińskiego

22.06

9

Konferencja ogólnopolska dla 100 trenerów Akademii Młodych Orłów
Polskiego Związku Piłki Nożnej

6.10

10

Ogólnopolski Turniej o Puchar Halinowa w Judo

05.10

11

Historyczny pierwszy mecz w rozgrywkach III ligi MZWPS zespołu
seniorek KS Halinów

27.10

12

Mikołajkowy turniej dla wszystkich zawodników KS Halinów

7-8.12

13

Halowy turniej dla najmłodszych z okazji 20-lecia Powiatu Mińskiego

14.12

14

Turniej halowej piłki nożnej dla seniorów „Halinów Cup III”

15.12

27-31.05

Tabela 79. zestawienie najważniejszych imprez sportowych organizowanych w Gminie Halinów
w 2019 roku.
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Fotografia 11. Mikołajkowy turniej dla wszystkich zawodników KS Halinów.

Fotografia 12. Mikołajkowy turniej dla wszystkich zawodników KS Halinów.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA
I. POLICJA
Komisariat Policji w Halinowie etatowo liczy 27 osób. W okresie do września 2019 roku
w Komisariacie były dwa wakaty w służbie patrolowo – interwencyjnej. W październiku 2019 roku
wakat zmniejszono do jednego. Dodatkowo na długotrwałym zwolnieniu lekarskim przebywały dwie
osoby jedna ze służby patrolowo – interwencyjnej i służby kryminalnej.
W 2019 roku w ramach współpracy z Gminą Halinów Komisariat otrzymał środki celowe na
służby ponadnormatywne, które umożliwiły wystawienie dodatkowych 33 służb pełnionych na terenie
miasta i gminy Halinów. W trakcie tych służb policjanci Komisariatu Policji w Halinowie podjęli
58 interwencji, wylegitymowali 129 osób, przeprowadzili 33 kontrole drogowe, zastosowali
58 pouczeń za wykroczenia oraz nałożyli 9 mandatów karnych kredytowanych. W trakcie
wspomnianych służb przeprowadzili łącznie 146 kontroli placówek handlowych pod kątem
ograniczenia pospolitej przestępczości.
W trakcie ubiegłego roku policjanci łącznie przeprowadzili 2236 interwencji z czego
172 interwencji domowych w tym 73 z nich dotyczyło przemocy w rodzinie, z których zostało
wdrożonych 23 procedur Niebieskiej Kart. Zatrzymano 41 sprawców przestępstw na gorącym uczynku
w tym 1 sprawców kradzieży, 1 sprawców kradzieży z włamanie, zatrzymano
19 nietrzeźwych kierujących, 6 sprawców posiadających środki nieodurzające zatrzymano 19 osoby
poszukiwane. W związku z ujawnionymi wykroczeniami ogółem nałożono 677 mandatów karnych
i zastosowano 2 131 pouczeń w związku z ujawnionymi wykroczeniami, wylegitymowano 10426 osoby
oraz przeprowadzono 2 033 kontroli drogowych.
W ramach służby kryminalnej przeprowadzono 354 postępowania przygotowawcze osiągając
63,64 % wykrywalności ogólnej, w tym 23,26 % wykrywalności w kategorii kradzieży z włamaniem,
30,77 % w sprawach dotyczących uszkodzenia mienia, 66,67 % w sprawie uszkodzenia ciała, 94%
w ramach przestępczości narkotykowej. Łącznie zarejestrowano 165 podejrzanych w tym
9 cudzoziemców z czego 71 podejrzanych zatrzymano na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa.
Wobec jednego podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania. W ramach prowadzonych postępowań dokonano zabezpieczenia mienia na poczet
grożących kar w kwocie 5 300 zł.
Ponadto w 2018 roku Urząd Miasta i gminy Halinów w ramach wsparcia celowego na poprawę
bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy przekazał 30 000 zł na radiowóz oraz 10 000 zł na służby
ponadnormatywne.

Fotografia 13. Komisariat Policji w Halinowie.
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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: 3 pojazdy ratowniczo gaśnicze.
1)
2)
3)
4)

GBA 2,5/16 Star 244;
GLM 4 Ford Transit;
GBA3,0/16 Volvo FL.;
GLBM 0,2/0,4Ford Transit.

Wyposażenie OSP Cisie: 2 pojazdy ratowniczo gaśnicze
1) Jelcz 315;
2) Daimler Benz.
Wyposażenie OSP Okuniew: 3 pojazdy ratowniczo gaśnicze
1) GBA 2,5/16 Star 244;
2) Mercedes Benz Atego 1329AF;
3) 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 wielogazu i prądu, pompy (motopompy, pompy pływające
i szlamowe), pilarki łańcuchowe do drewna i metalu, agregaty prądotwórcze, środki łączności radiowej
(przewoźne i nasobne), środki ochrony indywidualnej strażaka i sprzęt do podawania środków
gaśniczych. We wszystkich jednostkach modernizowany jest system łączności na selektywny
14 grudnia 2019 roku do Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej w dniu Spotkania
Wigilijnego wjechał prezent - nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki FORD. Nowy zakup dla
OSP Długa Kościelna podniesie sprawność bojową Jednostki, gminy Halinów oraz całego powiatu
mińskiego szczególnie w perspektywie budowy nowej autostrady A2. Samochód został zakupiony ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminy Halinów,
Samorządu Województwa Mazowieckiego, Fundacji Orlen oraz ze środków własnych OSP Długa
Kościelna. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości prawie 170 000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego 50 000, fundacji Orlen 20 000, fundacji
PGE 20 000, funduszy sołeckich kilku sołectw Gminy Halinów około 40 000. Do tego doszedł wkład
własny budżetu gminy Halinów w wysokości 60 000 zł. Łączne koszty zakupu samochodu oraz jego
wyposażenia to prawie 360 000 zł.
W 2018 r. jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Długiej Kościelnej, Cisia i Okuniewa
otrzymały „bony” na zakup nowego sprzętu ratowniczego. Zakup współfinansowano ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. OSP Długa Kościelna
otrzymała: defibrylator, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, zestaw
uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdu. OSP Cisie otrzymała detektor wielogazowy
i detektor napięcia. OSP Okuniew otrzymała detektor napięcia i defibrylator.
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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.
Wykres 29. Placówki świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach
umowy z NFZ
Lp.

Nazwa placówki

Adres

Centrum Medyczne ZANMED
www.zanmed.pl
Indywidualna Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Tomasz Dzięcioł

1.
2.

Telefon

Halinów
ul. Piłsudskiego 33
Okuniew
ul. Stanisławowska 28

22 783 60 23
22 783 70 05

Wykres 30. Placówki świadczące usługi w zakresie podst. ogólnej opieki stomatologicznej w ramach
z NFZ.
Lp.

Nazwa placówki

Adres

1.

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

2.

M. J. Czajkowski
Prywatny Gabinet Stomatologiczny

Telefon

Halinów
ul. Piłsudskiego 33

22 783 84 45
609 094 049

Halinów
ul. Paderewskiego 1

501 101 999
22 299 03 03

Wykres 31. Placówki świadczące usługi w zakresie rehabilitacji dzieci i dorosłych nieposiadające
umowy z NFZ.
Lp.
1.

Nazwa placówki
Centrum Rehabilitacji
"Pod Dębami"

Adres

Telefon

Halinów
ul. Spółdzielcza 25

22 760 54 44
22 760 54 56

Wykres 32. Placówki świadczące usługi w zakresie specjalist. opieki zdrowotnej nieposiadające
umowy z NFZ
Lp.
1.

Nazwa placówki
Centrum Medyczne ZANMED
www.zanmed.pl

Adres

Telefon

Halinów
ul. Piłsudskiego 33

22 - 783 60 23

Wykres 33. Najbliższa Pomoc Lekarska
Lp.
1.

Nazwa Placówki
Poradnia POZ – Nocna Pomoc Lekarska

Adres
Sulejówek
ul. Armii Krajowej 21

Telefon
22 783 55 06
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TRANSPORT PUBLICZNY I REGULARNY NA TERENIE GMINY
HALINÓW
I.

LINIE REGULARNE W GMINIE HALINÓW

Odnośnie transportu gminnego - Usługa 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 4. Linie regularne kursujące w dni nauki szkolnej w gminie Halinów.

Rysunek 5. Linie regularne kursujące w dni powszednie wolne od nauki szkolnej w gminie Halinów.
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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 2019 r. stanowiło kwotę
w wysokości 426 204,00 zł. Porozumienie przewiduje również udział Gminy
w kosztach konserwacji infrastruktury przystankowej, w roku 2019 r. wydatkowano kwotę
w wysokości 5 911,27 zł;
➢ nr 730 na trasie Brzeziny – Wiatraczna (Warszawa).

Fotografia 14. Linia autobusowa nr 704.

Fotografia 15. Pętla autobusowa linii 704 - PKP Hipolitów.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
WYBRANYCH INWESTYCJI NA TERENIE GMINY HALINÓW

Fotografia 16. Modernizacja Domu Kultury w Halinowie.

Fotografia 17. Modernizacja Domu Kultury w Halinowie.
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Fotografia 18. Modernizacja Domu Kultury w Halinowie.

Fotografia 19. Modernizacja Domu Kultury w Halinowie.
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Fotografia 20. Gminny Żłobek Kraina Smyka w Józefinie.

Fotografia 21. Doposażenie placu zabaw przy Gminnym Żłobku Kraina Smyka w Józefinie.
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Fotografia 22. Budynek świetlicy wiejskiej w Michałowie.

Fotografia 23. Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Czumy w Józefinie.
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Fotografia 24. Budowa ścieżki rowerowej w Długiej Szlacheckiej i Budziskach.

Fotografia 25. Nowa nakładka asfaltowa na drodze gminnej w Chobocie.
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Fotografia 26. Budowa kolejnego etapu kanalizacji w Długiej Szlacheckiej.

Fotografia 27. Budynek Ośrodka Zdrowia w Okuniewie po modernizacji.
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Fotografia 28. Nowa nakładka asfaltowa na ulicy Ptasiej w Budziskach od Kruczej do Bocianiej.

Fotografia 29. Klub Seniora w Halinowie.
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Fotografia 30. Klub Seniora w Halinowie.

Fotografia 31. Nowa nakładka asfaltowa ulica Partyzancka w Halinowie odcinek Okuniewska-Bema.

184 | S t r o n a

Fotografia 32. Kolejne nakładki asfaltowe ulica Dębowa w Nowym Koniku.

Fotografia 33. Ulica Popiełuszki w Długiej Szlacheckiej z nowym asfaltem po zakończeniu budowy
kanalizacji sanitarnej.
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Fotografia 34. Ścieżka rowerowa w Długiej Szlacheckiej.

Fotografia 35. Ulica Bitwy Warszawskiej 1920r. w Wielgolesie Brzezińskim z nową nawierzchnią
asfaltową.
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Fotografia 36. Ulica Szyszkowa w Józefinie do Grabiny z nową nakładką asfaltową.

Fotografia 37. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej.
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Fotografia 38. Prace budowlane przy rozbudowie i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Długiej
Kościelnej.

Fotografia 39. Okuniew - ulice Słoneczna i Banachowska z nowymi nakładkami asfaltowymi.
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Fotografia 40. Budowa autostrady A2 na terenie Gminy Halinów.

Fotografia 41. Budowa autostrady A2 na terenie Gminy Halinów.
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Fotografia 42. Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Różanej w Kazimierowie
(od ul. Polnej do ul. Zastawie) po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej.

Fotografia 43. I etap budowy chodnika do Desna wraz z przebudową drogi.
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Fotografia 44. Budowa kanalizacji w Mrowiskach - pierwsze prace wykonane na ulicy
Świętokrzyskiej.
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Fotografia 45. Street workout park przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie.

Fotografia 46. Plac zabaw i siłownia w Cisiu.
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Fotografia 47. Remont drogi gminnej Długa Szlachecka - Budziska – Zagórze.

Fotografia 48. Nowa nakładka asfaltowa ul. Promienna w Długiej Kościelnej.
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Fotografia 49. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Bema w Halinowie.
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Fotografia 50. Ścieżka rowerowa w Wielgolesie Brzezińskim.

Fotografia 51. Nowa nakładka asfaltowa ul. Dębowa w Nowym Koniku.
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Fotografia 52. Nowe nakładki asfaltowe na drodze wzdłuż DK2 w Starym Koniku.

Fotografia 53. Ulica Ładna w Długiej Kościelnej z nową nakładką asfaltową.
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