
cze raz, lub nie oczekujàc reszty ze
swych pieni´dzy. Po ostatniej licy-
tacji na ró˝owym stoliku nie pozo-
sta∏o ju˝ nic. Wszystko zosta∏o
sprzedane. Opustosza∏a równie˝ lo-
teria i i sklepik. Tylko wspomnie-
nie pozosta∏o równie˝ po pysznych
sa∏atkach, daniach z grilla, pizzy,
naleÊniczkach i gofrach, ciastach
i ciasteczkach. Pieniàdze, uzyskane
z ich sprzeda˝y, znacznie zasili∏y
konto Orkiestry. A na scenie wystà-
pi∏a jeszcze m∏odzie˝owa grupa
taƒca nowoczesnego, prezentujàc
hip – hop i jazz dance. Po zmianie
klimatu muzycznego, widzów za-
uroczy∏a egzotyczna tancerka indo-
nezyjska, która ubrana w tradycyj-
ny balijski strój, wykona∏a taniec
Êwiàtynny na powitanie hinduskich
bogów. Magia dalekich krajów za-
goÊci∏a na sali, ale na krótko, bo-
wiem miejsce subtelnej Dennissee
na scenie zaj´∏y tancerki ze studia
Step 4 Salsa, wprowadzajàc, tak
ostatnio u nas popularny, nastrój la-

tynoskiej, karnawa∏owej zabawy.
Wystàpi∏ te˝ ulubieniec m∏odej pu-
blicznoÊci, zespó∏ The Rib. Muzy-
cy wykonali rockowe ballady i nie-
mal˝e akustyczny koncert z towa-
rzyszeniem harmonijki ustnej.

Równie˝ w Józefowie dzia∏o si´
tego dnia, oj dzia∏o! Na scenie jak
w kalejdoskopie zmieniali si´ wy-
st´pujàcy. Owacyjnie powitany ze-
spó∏ The SP, cheerleaderki prezen-
tujàce taneczne umiej´tnoÊci. Ro-
dzinny konkurs karaoke dla
mi∏oÊników Êpiewu, konkurs ta-
neczny dla tych, których rozpiera-
∏a energia, a tak˝e wzbudzajàcy
wielkie emocje rodzinny konkurs
uk∏adania ogromnych kartonowych
puzzli. Odby∏y si´ turnieje warca-
bowe i tenisa sto∏owego By∏a te˝
fantastyczna licytacja prac dzieci,
w której tym ch´tniej uczestniczy-
li rodzice. A dzieciaki pochwali∏y
si´ umiej´tnoÊcià udzielania pierw-
szej pomocy, którà naby∏y w szko-
le, podczas przeprowadzonych
szkoleƒ. Ka˝dy ch´tny móg∏ tez
otrzymaç portret, wykonany przez
artyst´ po krótkim pozowaniu. Ko-
lejka by∏a d∏uuuga! Po tych wszyst-
kich atrakcjach wolontariusze z Jó-
zefowa pojechali do studia TVP
na Woronicza. Ogromna sala
po brzegi wype∏niona by∏a pozy-
tywnie zakr´conymi, rozeÊmianymi
ludêmi. To by∏o niesamowite prze-
˝ycie! Na wielkim telebimie obej-
rzeli relacj´ ze Êwiate∏ka do nieba.
A w tym samym czasie w Niepo-

r´cie, wraz z ca∏à Polskà wys∏ali-
Êmy nasze Êwiate∏ko, pod postacià
fantastycznych sztucznych ogni,
w kosmos. Bardzo roziskrzo-
na i rozÊwietlona by∏a tego wieczo-
ru droga z Niepor´tu do Nieba!

Wspólnymi si∏ami, dzi´ki zaanga-
˝owaniu wielu osób, i organizato-
rów, i darczyƒców, którym serdecz-
nie dzi´kujemy, gmina Niepor´t za-
sili∏a konto Orkiestry o blisko 40
tys. z∏! To fantastyczna kwota,
Êwiadczàca o naszej solidarnoÊci
z potrzebujàcymi. B´dziemy dalej
graç!

� materia∏y: 
Monika Kamiƒska-Thomas 

Marta WoÊ,
� oprac. B. Wilk

� fotorelacja na str. 6
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NIE CZEKAJ NA OSTATNIÑ CHWIL¢

Przypominamy, ˝e
wszystkie dowody
osobiste typu
ksià˝eczkowego tracà
wa˝noÊç 
31 marca 2008 roku.
Aby otrzymaç nowy dowód
osobisty nale˝y z∏o˝yç
osobiÊcie w Urz´dzie Gminy Niepor´t pok. 6:
– wniosek dowodowy, 
– 2 aktualne fotografie (lewy pó∏profil),
– dowód uiszczenia op∏aty

w wysokoÊci 30,00 z∏. na konto: 
Urzàd Gminy Niepor´t,
Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
B. S. w Legionowie, o/Niepor´t
52801310292003000374150001

– odpis aktu urodzenia – w przypadku osób,
które nie wstàpi∏y w zwiàzek ma∏˝eƒski,

– odpis aktu ma∏˝eƒstwa wraz z adnotacjà
o aktualnie u˝ywanym nazwisku.

ROZLICZANIE TAM GDZIE ZAMIESZKIWANIE

Szanowni mieszkaƒcy!
Zach´camy osoby zamieszkujàce na terenie gminy
Niepor´t, równie˝ nieposiadajàce sta∏ego
zameldowania, do sk∏adania rocznego rozliczenia
podatku od osób fizycznych (PIT) w Urz´dzie
Skarbowym w Legionowie. Dzi´ki temu, cz´Êç
Paƒstwa podatku (oko∏o 39%), stanowiàca
dochód gminy, zasili bud˝et gminy Niepor´t.
Przyczynicie si´ Paƒstwo do rozwoju
inwestycyjnego gminy, zwi´kszajàc jej mo˝liwoÊci
finansowe. 
Jak tego dokonaç? Wystarczy:
1. w rocznym rozliczeniu podatku, sk∏adanym

w Urz´dzie Skarbowym, jako miejsce
zamieszkania na koniec roku wskazaç miejsce
zamieszkania na terenie gminy Niepor´t,

2. jako w∏aÊciwy wskazaç Urzàd skarbowy
w Legionowie,

3. wype∏niç formularz NIP-3 w cz´Êci dotyczàcej
adresu zamieszkania i do∏àczyç go
do zeznania podatkowego,

4. w zeznaniu podatkowym zaznaczyç liczb´
za∏àczników NIP-3 (1 lub 2 w zale˝noÊci
od tego, czy rozliczacie si´ Paƒstwo sami, czy
ze wspó∏ma∏˝onkiem),

5. rozliczenie wraz z formularzem NIP-3 przes∏aç
do Urz´du Skarbowego w Legionowie, ul.
Pi∏sudskiego 43C, 05-120 Legionowo.

Z powa˝aniem
S∏awomir Maciej Mazur
Wójt Gminy Niepor´t

NABÓR DO PRZEDSZKOLA

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Niepor´cie
uprzejmie informuje, ˝e od dnia 15 stycznia 2008
r. do 31 marca 2008 r. sà wydawane karty
przyj´ç dzieci do przedszkola na rok
szkolny 2008/2009. Wszystkich zainteresowanych
rodziców zapraszamy w godzinach pracy
sekretariatu 8.00–16.00. Karty przyj´ç mo˝na
równie˝ otrzymaç przed godzinà 8.00 lub
po godzinie 16.00 w grupie u wychowawców.
Obowiàzek wype∏nienia nowej karty dotyczy
równie˝ rodziców dzieci, które aktualnie
ucz´szczajà do przedszkola. 

SERDECZNIE PA¡STWA ZAPRASZAMY.

Dyrektor El˝bieta Zieliƒska

w skróciew skrócie

13 stycznia
o godz. 20.00
wraz ze
„Êwiate∏kiem
do nieba” 16
fina∏ Wielkiej
Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy,
zorganizowany
w gminie Niepor´t
pod patronatem Wójta
Gminy S∏awomira
Macieja Mazura,
przeszed∏ do historii.

ORKIESTROWE granie

W
akcj´ pomocy dzieciom

ze schorzeniami laryngo-
logicznymi w∏àczy∏y si´

dwie szko∏y podstawowe: w Niepo-
r´cie i w Józefowie. Po ubieg∏o-
rocznym sukcesie, gdy po raz
pierwszy zorganizowa∏y orkiestro-
wy fina∏, przysz∏a pora na udowod-
nienie, ˝e podobnie jak si´ to dzie-
je w skali ca∏ej Polski, tak˝e i w na-
szej gminie padnie kolejny rekord
finansowy. I rzeczywiÊcie, okaza∏o
si´, ˝e ludzi o goràcych sercach,
pragnàcych uczestniczyç w tym
szlachetnym finale, nie brakuje
wÊród naszych mieszkaƒców.
Do wspólnej zabawy zach´ca∏ tak-
˝e atrakcyjny i ró˝norodny pro-
gram, przygotowany w obydwu
szko∏ach. 

W Józefowie orkiestrowe granie
rozpocz´∏o si´ ju˝ w sobot´. Szkol-
na dyskoteka Êciàgn´∏a nie tylko
uczniów, ale i nauczycieli, rodzi-
ców i mieszkaƒców. Kilka z∏otych
do puszki i mo˝na by∏o szaleç
przy muzyce do woli. Wspania∏y
przyk∏ad jak si´ bawiç da∏ so∏tys
Stanis∏aw Rembelski, który razem
z innymi taƒczy∏ i bra∏ udzia∏ we
wszystkich konkursach. Brawo! 

Nast´pnego, fina∏owego dnia wo-
lontariusze od rana ruszyli w teren.
Uzbrojeni w fundacyjne puszki,
identyfikatory, arkusze serduszek
i uÊmiech na twarzy, zach´cali
przechodniów do podzielenia si´
sercem i udzielenia pomocy.
A przechodnie... Có˝, trudno minàç
oboj´tnie tak wspania∏ych wolonta-
riuszy. Ka˝dy wrzuca∏ wi´c ile
móg∏, i na ulicach coraz wi´cej by-
∏o czerwonych serduszek i pozy-
tywnej energii. Wiemy przecie˝, ̋ e

nie sama kwota jest wa˝na, ale ch´ç
pomagania najmniejszym i najs∏ab-
szym. I za to wszystkim bardzo,
bardzo dzi´kujemy! Nawet s∏oƒce
wyjrza∏o zza chmur, widzàc tylu
dobrych ludzi.

W Niepor´cie zabaw´ rozpocz´-
∏a grupa Art Piccolo, która zagra∏a
dla najm∏odszych. Po niej na scenie
zainstalowa∏ si´ warszawski zespó∏
„Kresz”, który bawi∏ publicznoÊç
do koƒca imprezy, wykonujàc spe-
cjalnie na t´ okazj´ przygotowane
szlagiery. By∏y te˝ muzyczne nie-
spodzianki, jak chocia˝by wyst´p
Elvisa Presleya i jego najwi´ksze
przeboje. ZaÊpiewa∏y te˝ znane
wszystkim dziewcz´ta ze Studia
Piosenki, by∏ pokaz mody wieczo-
rowej i prezentacja dru˝yny speed-
balla. Rozgrzana wyst´pami pu-
blicznoÊç przystàpi∏a do licytacji.
To by∏y emocje! Bywa∏o, ̋ e licytu-
jàcy sami przebijali swoje oferty, al-
bo zaokràglali wylicytowanà kwo-
t´, nierzadko powi´kszajàc jà jesz-
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w y d a r z e n i a

Pod koniec 2007 roku gminna Ochotnicza Stra˝ Po˝arna wzbogaci∏a si´ o kolejny samo-
chód. Daf GBA (Êredni samochód ratowniczo-gaÊniczy) stanà∏ w gara˝u OSP w Kàtach W´-
gierskich.
Zakup jednostki dofinansowany zosta∏ przez Urzàd Marsza∏kowski w kwocie 97 tys. z∏, gmina
przeznaczy∏a na ten cel 30 tys. z∏. Nale˝y zaznaczyç, ˝e na 2000 wniosków, z∏o˝onych w woje-
wództwie mazowieckim na dofinansowanie zakupu sprz´tu po˝arniczego, pozytywnie rozpatrzo-
nych zosta∏o 10, w tym wniosek gminy Niepor´t.
Samochód jest nowoczesny, przystosowany do usuwania skutków wypadków samochodowych
i gaszenia substancji ropopochodnych. Ma autopomp´ o wydajnoÊci 2700 litrów na minut´ oraz
zbiornik na Êrodek pianotwórczy. W jednomodu∏owej kabinie znajdujà si´ miejsca dla szeÊciu
stra˝aków. � BW

SAMOCHÓD dla stra˝y Prowadzone od wielu miesi´cy roz-
mowy i negocjacje dotyczàce prze-
kazania, zgodnie art. 44 pkt 2 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzàdzie gminnym, mienia
stanowiàcego w∏asnoÊç Gminy Nie-
por´t, a znajdujàcego si´ na terenie
so∏ectwa Micha∏ów-Reginów, do-
prowadzi∏y do zawarcia w dniu 17
stycznia 2008 r. Porozumienia
w sprawie przekazania niektórych
sk∏adników mienia Gminy Niepor´t
Gminie Wieliszew, w zwiàzku ze
zmianà granic gmin (na podstawie
rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 24 lipca 2007r.).

W zwiàzku z zawartym Porozu-
mieniem Gmina Niepor´t przeka˝e
Gminie Wieliszew sk∏adniki mienia
s∏u˝àcego zabezpieczeniu bie˝à-
cych potrzeb mieszkaƒców Micha-
∏owa-Reginowa, w tym m. in.: do-
kumentacj´ projektowo – kosztory-
sowà kanalizacji (wraz z aktualnym
pozwoleniem na budow´), koncep-
cj´ kanalizacji sanitarnej, doku-
mentacj´ projektowo – kosztoryso-
wà do budowy oÊwietlenia, w∏a-
snoÊç oÊwietlenia drogowego,
w∏asnoÊç wiat przystankowych oraz
posiadanie dróg.

Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir
Maciej Mazur i Wójt Gminy Wie-
liszew Waldemar Kownacki zgod-

nie ustalili, ˝e co do pozosta∏ego,
nie obj´tego niniejszym Porozumie-
niem, mienia Gminy Niepor´t znaj-
dujàcego si´ na terenie so∏ectwa
Micha∏ów-Reginów, b´dà prowa-
dzone dalsze rozmowy majàce
na celu doprowadzenie do podj´cia
wspólnego stanowiska.

Obecnie nast´puje równie˝ przeka-
zanie odpowiednim Dzia∏om Urz´-
du Gminy Wieliszew spraw i doku-
mentacji niezb´dnej do bie˝àcej
i niezak∏óconej obs∏ugi mieszkaƒ-
ców so∏ectwa Micha∏ów-Reginów.

� M. Skoczek

NA DRODZE do Porozumienia

P
oczàtek roku to najbardziej
odpowiedni moment do zapre-
zentowania oferty bran˝y tu-

rystycznej i zapoznanie si´ z naj-
wa˝niejszymi trendami w turystyce.
Centrum wystawiennicze w stolicy
Czech to jeden z najwi´kszych or-
ganizatorów targów w Europie
Ârodkowej. Regiontour – targi tury-
styczne, zgromadzi∏y w tym roku
ponad 1000 wystawców, przedsta-
wicieli wszystkich regionów tury-
stycznych Republiki Czeskiej oraz
regionów zagranicznych. Swojà
ofert´ przedstawi∏y m.in. biura po-
dró˝y, centrale turystyczne, regiony
i miasta. Wiodàcym tematem tar-
gów by∏a promocja turystyczna re-
gionów, a g∏ównym celem wzmoc-
nienie wymiany handlowej w ruchu
turystycznym nie tylko w Cze-
chach, ale i w ca∏ej Europie Ârod-
kowej.

Zwiedzajàcy hale wystawiennicze
mogli dostrzec, ˝e nie brakuje
w nich polskich akcentów. Wspól-
nie z czeskimi partnerami, na sto-
iskach prezentowa∏y swoje oferty
regiony górskie, bliscy sàsiedzi go-
spodarzy, nie brakowa∏o jednak sa-
morzàdów z odleglejszych miejsc
Polski, które podobnie jak Niepor´t,
skorzysta∏y z zaproszenia miejsco-
wych partnerów. 

Gmina Niepor´t przyby∏a do Brna
dzi´ki wspó∏pracy ze zwiàzkiem
gmin Drahanská Vrchovina, która
trwa od 2006 roku. Mikroregion
ten, z∏o˝ony z 12 niewielkich gmin,
le˝y na pó∏nocny-wschód od Brna.
Oferuje sieç szlaków turystycznych
pieszych i rowerowych, po∏o˝o-
nych w atrakcyjnym, malowniczym
terenie. W urokliwych miejscowo-
Êciach z zabytkowà, intensywnie te-
raz restaurowanà architekturà, nie
brak wygodnych, niewielkich hote-
li, restauracji, kawiarni i pubów. 

Zaproszenie, wystosowane przez

zwiàzek Drahanská Vrchovina,
obejmowa∏o mo˝liwoÊç nieodp∏at-
nego zaprezentowania regionu Za-
lewu Zegrzyƒskiego na targach
mi´dzynarodowych. Starannie
przygotowana i wyeksponowa-
na prezentacja multimedialna, cie-
kawe materia∏y poligraficzne i ga-
d˝ety promocyjne, wzbudzi∏y du˝e
zainteresowanie zwiedzajàcych
oraz innych wystawców. Magne-
sem przyciàgajàcym do stoiska
gminy Niepor´t by∏o Jezioro Ze-
grzyƒskie. Du˝ym atutem naszego
terenu, w opinii zainteresowanych,
jest niewielka odleg∏oÊç od stolicy,
która umo˝liwia po∏àczenie zwie-
dzania miasta z aktywnym wypo-
czynkiem nad wodà. Tematem pro-
wadzonych rozmów by∏o te˝ ak-
tywne pozyskiwanie Êrodków
unijnych, na potrzeby rozwoju re-
gionów, oraz prowadzenie polityki
promocyjnej w ramach wspó∏pracy
gmin partnerskich. 

Nasi gospodarze, w których imie-
niu opiek´ nad nami sprawowa∏ Jo-
sef Vlah – starosta Je˝kovic i wice-
przewodniczàcy zwiàzku Drahan-

ská Vrchovina, zaprezentowali go-
Êciom najwi´kszà atrakcj´ tury-
stycznà regionu – jaskinie Punkevni
oraz PrzepaÊç Macocha. Latem
Êciàgajà one tysiàce turystów,
a po bilety stoi si´ w d∏ugiej kolej-
ce. Zwiedzanie tajemniczego pod-
ziemnego Êwiata, liczàcego miliony
lat, dostarcza niezapomnianych
wra˝eƒ. Wspania∏e skalne nacieki,
bogactwo ich kszta∏tów i zdumie-
wajàce rozmiary, budzà zachwyt tu-

rystów. Dodatkowà atrakcj´ stano-
wi pó∏kilometrowy sp∏yw podziem-
nà rzekà Punkvà, której wody ma-

jà pi´kny, turkusowy odcieƒ. Podzi-
wiana PrzepaÊç Macocha, powsta-
∏a w wyniku zawalenia si´ stropu
jednej z pieczar, jest najg∏´bsza
w Czechach i Europie Ârodkowej,
liczy 138 metrów. Kolejka linowa
dowozi zwiedzajàcych na jej szczyt,
stàd z tarasu widokowego spojrzeç
mo˝na w g∏àb przepaÊci, na le˝àce
na jej dnie niewielkie jeziorko, li-
czàce... 30 metrów g∏´bokoÊci. 

� BWilk
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WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

W dniach 10-11 stycznia gmina Niepor´t po raz drugi goÊci∏a na Mi´dzynarodowych
Targach Mo˝liwoÊci Turystycznych Regionów Regiontour 2008 w Brnie.

REGIONTOUR po raz drugi

Gminne stoisko

Podziemny korytarz rzeki Punkvy

Stoisko Gminy Niepor´t – drugi
od prawej Josef Vlah starosta
Je˝kovic

Podpisanie Porozumienia
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Skàd si´ biorà pieniàdze 
w bud˝ecie?

Powszechnie uwa˝a si´, ̋ e dochody gminy pochodzà z po-
datków i jest to prawda, ale cz´Êciowa. Ogó∏em dochody
dzielimy na:
Dochody w∏asne – gromadzimy je na podstawie ró˝nych

ustaw. Wp∏ywajà do kasy gminy bezpoÊrednio od miesz-
kaƒców i firm w formie podatków i op∏at, a cz´Êç otrzy-
mujemy za poÊrednictwem urz´du skarbowego i Mini-
sterstwa Finansów. Odpowiednie ustawy okreÊlajà rów-
nie˝, na co gmina mo˝e przeznaczyç zgromadzone
Êrodki. Dochody w∏asne to tak˝e dochody z mienia gmin-
nego oraz Êrodki finansowe.

Dotacj´ – otrzymujemy z bud˝etu paƒstwa za poÊrednictwem
wojewody lub innych instytucji. Dotacje celowe muszà
byç wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, gdy˝
w przeciwnym wypadku podlegajà zwrotowi wraz z od-
setkami.

Subwencje – sà bezzwrotnà formà zasilenia finansowego
gminy z bud˝etu paƒstwa. To forma wyrównywania nie-
wystarczajàcych dochodów w∏asnych. O przeznaczeniu
Êrodków subwencji decyduje Rada Gminy. W 2008 r. ca-
∏oÊç subwencji ogólnej, którà otrzyma gmina b´dzie prze-
znaczona na potrzeby oÊwiaty.

Dochody Gminy Niepor´t w 2008 
Wp∏ywy z podatków 8 044 380 z∏ (23,08%)

Podatek od dzia∏alnoÊci gosp. os. fizycznych 50 000 z∏ 
Podatek od nieruchomoÊci 6 500 000 z∏ 
Podatek rolny 83 380 z∏ 
Podatek od Êrodków transportowych 153 000 z∏ 
Podatek od czynnoÊci cywilnoprawnych 1 105 000 z∏ 
Podatek leÊny 53 000 z∏ 
Podatek od spodków i darowizn 100 000 z∏ 

Udzia∏y w podatkach stanowiàcych dochód 
bud˝etu paƒstwa 14 677 329 z∏ (42,11%)

Podatek dochodowy od os. fizycznych 14 067 329 z∏ 
Podatek dochodowy od os. prawnych 610 000 z∏ 

Wp∏ywy z op∏at 1 177 275 z∏ (3,38%)
Wp∏ywy z op∏aty skarbowej 90 000 z∏ 
Wp∏ywy op∏aty za wod´ 700 000 z∏ 
Wp∏ywy z op∏aty miejscowej 20 000 z∏ 
Wp∏ywy z op∏at za u˝ytkowanie wieczyste 2 600 z∏ 
Wp∏ywy z innych op∏at pobieranych 
na podstawie odr´bnych ustaw 179 500 z∏ 
Wp∏ywy z ró˝nych op∏at (np. op∏ata za bilety, 
specyfikacje) 7 500 z∏ 
Wp∏ywy z ró˝nych dochodów 7 675 z∏ 
Wp∏ywy z op∏at za odprowadzanie Êcieków 170 000 z∏ 

Dochody uzyskiwane przez gmin´ 331 400 z∏ (0,95%)
Odsetki od nieterminowych wp∏at z tyt. 
podatków i op∏at 59 400 z∏ 
Dochody z tyt. realizacji zadaƒ z zakresu 
administracji rzàdowej 2 000 z∏ 
Wp∏aty z op∏at za zezwolenie na sprzeda˝ 
alkoholu 270 000 z∏ 

Dochody z majàtku gminy 2 352 544 z∏ (6,75%)
Dochody z najmu i dzier˝awy 248 144 z∏ 
Dochody z tytu∏u odp∏atnego nabycia prawa 
w∏asnoÊci oraz prawa u˝ytkowania wieczystego 
nieruchomoÊci 2 000 000 z∏ 
Odsetki pozosta∏e 104 400 z∏ 

Cz´Êç oÊwiatowa subwencji 
ogólnej 5 239 561 z∏ (15,03%)
Dotacj´ celowe na zadania bie˝àce

3 035 817 z∏ (8,71%)
Pomoc spo∏eczna 2 869 091 z∏ 
Obrona cywilna 400 z∏ 
Urz´dy naczelnych organów w∏adzy paƒstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 2 093 z∏ 
Urz´dy wojewódzkie 80 403 z∏ 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie˝àce
realizowane na podstawie porozumieƒ 75 830 z∏ 
Grzywny mandaty i inne kary pieni´˝ne 
od osób fizycznych 8 000 z∏ 

D O C H O D Y  O G Ó ¸ E M : 3 4 8 5 8 3 0 6 z ∏  

Dochody Gminy Niepor´t w 2008 r.

Planowane êród∏a dochodów 
bud˝etu gminy

Najwi´kszà cz´Êç dochodów gminy stanowià wp∏ywy z po-
datków i op∏at – ponad 23,8 mln z∏. W kategorii tej zawar-
te sà m.in. udzia∏y PIT 14 067 329 z∏ (podatek od osób fi-
zycznych), CIT 610 000 z∏ (podatek od osób prawnych) oraz
podatek od nieruchomoÊci 6 500 000 z∏.

Drugim, co do wielkoÊci êród∏em dochodu sà subwencje
otrzymywane z bud˝etu paƒstwa – 5 239 561 z∏, z cze-
go 100% to subwencja przeznaczona na szkolnictwo.

Dotacje celowe na zadania bie˝àce to 3 035 817 z∏ w tym
dotacje na pomoc spo∏eczna wynoszà 2 869 091 z∏. 

Dochody z majàtku gminy wynoszà 2 352 544 z∏ pocho-
dzà g∏ównie z tytu∏u odp∏atnego nabycia prawa w∏asnoÊci.

Pozosta∏e dochody tworzà m. in.: op∏aty administracyjne,
op∏aty za zezwolenie na sprzeda˝ alkoholu.

Szczegó∏owe êród∏a dochodów gminy okreÊla ustawa o do-
chodach jednostek samorzàdu terytorialnego.

Je˝eli uzyskiwane dochody nie wystarczajà na pokrycie
wydatków lub te˝ gmina chce zrealizowaç inwestycje, na któ-
re nie ma pieni´dzy, to mo˝e zaciàgnàç kredyt, po˝yczk´ lub
emitowaç obligacje komunalne albo te˝ wydaç pieniàdze za-
oszcz´dzone z lat ubieg∏ych. Jednak ustawa o finansach pu-
blicznych pozwala na maksymalne zad∏u˝enie si´ gminy
do wysokoÊci 60% wykonanych w danym roku dochodów. 

Szanowni Paƒstwo!

Kolejny raz oddajemy do Paƒstwa ràk informator pt. „Skàd mamy pieniàdze i na co je wydajemy?” W ten sposób
staramy si´ przybli˝yç mieszkaƒcom Gminy doÊç skomplikowane zagadnienie zwiàzane z finansami samorzàdu oraz
pokazaç, ˝e bud˝et Gminy jest sprawà wspólnà i ca∏kowicie jawnà. Dane i wielkoÊci na których si´ opieramy pochodzà
z bud˝etu Gminy Niepor´t na rok 2008., przyj´tego uchwa∏à Nr XVII/133/2007 Rady Gminy Niepor´t z dnia 20 grudnia
2007. Gmina Niepor´t jako pierwsza w powiecie legionowskim zatwierdzi∏a bud˝et na 2008 rok, co Êwiadczy o
wypracowaniu skutecznych metod planowania finansowego i odpowiedzialnym traktowaniu gminnych finansów.

Skàd mamy pieniàdze i na co je wydajemy?

INFORMATOR BUD˚ETOWY GMINY NIEPOR¢T NA 2008 R.
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Na co wydajemy pieniàdze…
Wydawanie pieni´dzy publicznych musi odbywaç si´

w granicach przewidzianych prawem. Ka˝dy wydatek jest
dok∏adnie analizowany, a jego celowoÊç potwierdzajà pod-
pisem odpowiedzialni pracownicy. Niestety, tutaj pojawia si´
problem stary jak Êwiat – pieni´dzy w bud˝ecie jest ciàgle
za ma∏o, a potrzeby mieszkaƒców nieustannie rosnà. Na po-
czàtek warto wiedzieç, kto wydaje pieniàdze na realizacj´ za-
daƒ gminy.

Po pierwsze sà to gminne jednostki organizacyjne, to znaczy:
• Urzàd Gminy,
• OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej,
• szko∏y podstawowe i gimnazjum,
• przedszkola,
…które na swojà dzia∏alnoÊç otrzymujà Êrodki z bud˝etu gmi-

ny i wszystkie swoje dochody odprowadzajà do bud˝etu.
Po drugie w naszej gminie sà jednostki, które Êrodki

na dzia∏alnoÊç dostajà w postaci dotacji z bud˝etu i dodat-
kowo uzupe∏niajà je swoimi dochodami, sà to:

• Gminny OÊrodek Kultury
• Biblioteka Publiczna Gminy Niepor´t
• Samodzielny Publiczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej
• kluby sportowe (na realizacj´ zadaƒ w∏asnych gminy z za-

kresu sportu).

Wydatki Gminy Niepor´t 2008 
Rolnictwo i ∏owiectwo 1 982 500 z∏ (4,85%)

Infrastruktura wodociàgowa i sanitacyjna wsi1 980 000 z∏ 
Izby rolnicze 2 500 z∏ 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´ 
elektrycznà, gaz i wod´ 433 300 z∏ (1,06%)
Transport i ∏àcznoÊç 5 648 483 z∏ (13,81%)

Lokalny transport zbiorowy 1 020 000 z∏ 
Drogi publiczne powiatowe 250 000 z∏ 
Drogi publiczne gminne 3 438 483 z∏ 
Drogi wewn´trzne 740 000 z∏ 
Infrastruktura telekomunikacyjna 200 000 z∏ 

Turystyka 32 700 z∏ (0,08%)
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 32 700 z∏

Gospodarka mieszkaniowa 827 000 z∏ (2,02%)
Ró˝ne jednostki obs∏ugi gospodarki 
mieszkaniowej 636 000 z∏ 
Gospodarka gruntami i nieruchomoÊciami 191 000 z∏ 

Dzia∏alnoÊç us∏ugowa 374 200 z∏ (0,91%)
Plany zagospodarowania przestrzennego 374 200 z∏ 

Administracja publiczna 5 218 386 z∏ (12,76%)
Urz´dy wojewódzkie 202 550 z∏ 
Starostwa powiatowe 75 830 z∏ 
Rady gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 284 300 z∏ 
Urz´dy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 4 424 706 z∏ 
Promocja jednostek samorzàdu terytorialnego 205 000 z∏ 
Pozosta∏a dzia∏alnoÊç 26 000 z∏ 

Urz´dy naczelnych organów w∏adzy 
paƒstwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sàdownictwa 2 093 z∏ (0,01%)
Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona
przeciwpo˝arowa 718 000 z∏ (1,76%)

Komendy wojewódzkie Policji 10 000 z∏ 
Ochotnicze stra˝e po˝arne 164 000 z∏ 
Obrona cywilna 12 600 z∏ 
Stra˝ Miejska 506 000 z∏ 
Zarzàdzanie kryzysowe 25 400 z∏ 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadajàcych 
osobowoÊci prawnej oraz wydatki zwiàzane 
z ich poborem 110 000 z∏ (0,27%)

Pobór podatków, op∏at i niepodatkowych 
nale˝noÊci bud˝etowych 110 000 z∏ 

Obs∏uga d∏ugu publicznego 150 000 z∏ (0,37%)
Obs∏uga papierów wartoÊciowych, kredytów i po˝yczek
jednostek samorzàdu terytorialnego 150 000 z∏ 

Ró˝ne rozliczenia 1 372 737 z∏ (3,36%)
Ró˝ne rozliczenia finansowe 1 000 z∏ 

Rezerwy ogólne i celowe 600 000 z∏ 
Cz´Êç równowa˝àca subwencji ogólnej 
dla gmin 771 737 z∏ 

OÊwiata i wychowanie 14 060 171 z∏ (34,38%)
Szko∏y podstawowe 7 634 612 z∏ 
Oddzia∏y przedszkolne w szko∏ach 
podstawowych 180 273 z∏ 
Przedszkola 2 763 039 z∏ 
Gimnazja 2 237 207 z∏ 
Dowo˝enie uczniów do szkó∏ 426 669 z∏ 
Zespo∏y obs∏ugi ekonomiczno-administracyjnej 
szkó∏ 559 810 z∏ 
Komisje egzaminacyjne 3 000 z∏ 
Dokszta∏canie 
i doskonalenie nauczycieli 41 219 z∏ 
Sto∏ówki szkolne 207 651 z∏ 
Pozosta∏a dzia∏alnoÊç 6 691 z∏ 

Ochrona zdrowia 339 950 z∏ (0,83%)
Lecznictwo ambulatoryjne 50 000 z∏ 
Programy polityki zdrowotnej 14 950 z∏ 
Zwalczanie narkomanii 29 000 z∏ 
Przeciwdzia∏anie alkoholizmowi 241 000 z∏ 
Izby wytrzeêwieƒ 5 000 z∏ 

Pomoc spo∏eczna 3 970 390 z∏ (9,71%)
Domy pomocy spo∏ecznej 15 500 z∏ 
OÊrodki wsparcia 36 740 z∏ 
Âwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia spo∏ecznego 2 400 000 z∏ 
Sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne op∏acane 
za osoby pobierajàce niektóre Êwiadczenia 
z pomocy spo∏ecznej oraz niektóre Êwiadczenia 
rodzinne 22 000 z∏ 
Zasi∏ki i pomoc w naturze oraz sk∏adki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 582 000 z∏ 
Dodatki mieszkaniowe 80 000 z∏ 
OÊrodki pomocy spo∏ecznej 627 800 z∏ 
Us∏ugi opiekuƒcze i specjalistyczne 
us∏ugi opiekuƒcze 55 350 z∏ 
Pozosta∏a dzia∏alnoÊç 151 000 z∏ 

Edukacyjna opieka wychowawcza
432 601 z∏ (1,06%)

Âwietlice szkolne 408 701 z∏ 
Pomoc materialna dla uczniów 23 900 z∏ 

Gospodarka komunalna i ochrona
Êrodowiska 3 041 800 z∏ (7,44%)

Gospodarka Êciekowa i ochrona wód 1 060 100 z∏ 
Oczyszczanie miast i wsi 825 600 z∏ 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 75 000 z∏ 
Schroniska dla zwierzàt 62 000 z∏ 
OÊwietlenie ulic, placów i dróg 1 017 100 z∏ 
Pozosta∏a dzia∏alnoÊç 2 000 z∏ 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 1 141 200 z∏ (2,79%)

Pozosta∏e zadania w zakresie kultury 91 200 z∏ 
Domy i oÊrodki kultury, Êwietlice i kluby 800 000 z∏ 
Biblioteki 250 000 z∏

Kultura fizyczna i sport 1 042 000 z∏ (2,55%)
Obiekty sportowe 720 000 z∏ 
Zadania w zakresie kultury fizycznej 
i sportu 322 000 z∏

O G Ó ¸ E M  W Y D A T K I : 4 0 8 9 7 5 1 1 z ∏  

Gminne inwestycje 2008
Wydatki inwestycyjne s∏u˝à rozwojowi Gminy, poniewa˝

albo powi´kszajà majàtek gminy albo zwi´kszajà wartoÊç ju˝
posiadanego majàtku.

Inwestycje zaplanowane do wykonania w 2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2008 r. 
Infrastruktura wodociàgowa 
i sanitacyjna wsi 1 980 000 z∏ (16,12%)

Projektowanie i budowa sieci wodociàgowej 
w Beniaminowie 250 000 z∏ 
Budowa sieci wodociàgowej w Ryni 500 000 z∏ 
Budowa sieci wodociàgowej w Wólce 
Radzymiƒskiej 500 000 z∏ 
Budowa sieci wodociàgowej: Niepor´t, 
Kàty W´gierskie, Stanis∏awów Pierwszy, 
Józefów, Bia∏obrzegi 650 000 z∏ 
Projektowanie wodociàgów: 
Niepor´t, Stanis∏awów Pierwszy, Bia∏obrzegi 40 000 z∏ 
Wólka Radzymiƒska 20 000 z∏ 
Projekt kolektora zrzutowego – SUW 20 000 z∏ 

Drogi publiczne gminne 3 020 000 z∏ (24,59%)
Budowa chodnika – ul. Królewska 
w Aleksandrowie 200 000 z∏ 
Budowa chodnika na ul. Szkolnej 
w Józefowie 180 000 z∏ 
Przebudowa ul. PrzyleÊnej 
w Kàtach W´gierskich 200 000 z∏ 
Przebudowa ul. Przyrodniczej 
w Micha∏owie-Grabinie 250 000 z∏ 
Przebudowa ul. Zegrzyƒskiej w Niepor´cie 120 000 z∏ 
Przebudowa drogi poprzecznej od ul. Wojska 
Polskiego w Niepor´cie 300 000 z∏ 
Projektowanie i przebudowa ul. S∏onecznej 
w Stanis∏awowie Pierwszym 600 000 z∏ 
Projektowanie i przebudowa ul. Polnej i ul. Cichej
w Rembelszczyênie 300 000 z∏ 

Rok 2007
liczba urodzeƒ – 146
liczba zgonów – 111

liczba zawartych ma∏˝eƒstw – 131

Dane statystyczne Gminy Niepor´t
Liczba mieszkaƒców Gminy Niepor´t
(stan na 07.01.2008 r.) 10 967 osób
Roczny dochód Gminy na 1 osob´ to 

3 178,47 z∏ (w 2007 r – 2 864,73 z∏)
Wydatki Gminy na 1 osob´ 3 729,14 z∏ 

(w 2007r. – 3 230,05 z∏)
Powierzchnia gminy – (stan na dzieƒ 02.01.2008 r.) 

9567 ha
Struktura u˝ytkowania gruntów:
– rolne 36%,
– leÊne 45%,
– pozosta∏e (pod zabudowami, podwórzami, drogi, 
wody i inne grunty u˝ytkowe oraz nieu˝ytki) 18,4%.
Liczba podmiotów gospodarczych:

(stan na dzieƒ 18.01.2008) – 1503
Bezrobocie w powiecie legionowskim 8%
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BUD˚ET GMINY NIEPOR¢T W 2008 R.

OÊwiata i wychowanie
Transport i ∏àcznoÊç
Administracja publiczna

Pomoc spo∏eczna
Gospodarka komunalna i ochrona Êrodowiska
Rolnictwo i ∏owiectwo
Ró˝ne rozliczenia
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
Gospodarka mieszkaniowa
Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona ppo˝.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´ elektrycznà,
gaz i wod´
Edukacyjna opieka wychowawcza
Dzia∏alnoÊç us∏ugowa
Ochrona zdrowia
Obs∏uga d∏ugu publicznego
Dochody wymienione w punkcie 10 w wydatkach
Turystyka
Urz´dy naczelnych organów w∏adzy paƒstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sàdownictwa

WYDATKI GMINY NIEPOR¢T W 2008 R.
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Wykonanie projektu i budowa uk∏adu 
komunikacyjnego ul. Zegrzyƒskiej 
z ul. Jana Kazimierza dla obs∏ugi dzia∏ek gminnych
na po∏udniowym Wybrze˝u Zalewu 
Zegrzyƒskiego 320 000 z∏ 
Progi zwalniajàce na drogach gminnych 30 000 z∏ 
Wiaty autobusowe 30 000 z∏ 
Projekty drogowe – ul. Ma∏o∏ecka (Izabelin, 
Aleksanerów, Niepor´t), ul. Sasankowa i Chabrowa
w Niepor´cie i ul. Krzywa w Stanis∏awowie 
Pierwszym 100 000 z∏ 
Projektowanie, przebudowa: chodników, 
parkingów, zatok i Êcie˝ek rowerowych 250 000 z∏ 
Drogowe tablice witajàce 40 000 z∏ 
Projekt i przebudowa ul. PrzyleÊnej 
w Micha∏owie-Grabinie 100 000 z∏ 

Drogi wewn´trzne 740 000 z∏ (6,03%)
Przebudowa dróg i chodników na osiedlu 
wojskowym w Bia∏obrzegach 100 000 z∏ 
Przebudowa dróg i chodników na osiedlu 
wojskowym w Zegrzu Po∏udniowym 50 000 z∏ 
Przebudowa ul. Polnej w Stanis∏awowie Drugim 170 000 z∏ 
Projekt ul. Radosnej w Stanis∏awowie Drugim 20 000 z∏ 
Projekt i przebudowa dróg wewn´trznych 
od ul. Ró˝anej w Niepor´cie 150 000 z∏ 
Projekt i przebudowa drogi wewn´trznej 
– dz.ew. nr 935 w Niepor´cie 100 000 z∏ 
Projekt i przebudowa drogi wewn´trznej 
– dz.ew. nr 941 w Niepor´cie 150 000 z∏ 

Infrastruktura telekomunikacyjna 200 000 z∏ (1,63%)
Projekt i budowa sieci szerokopasmowej 
teleinformatycznej na terenie gminy 200 000 z∏ 

Ró˝ne jednostki obs∏ugi gospodarki 
mieszkaniowej 310 000 z∏ (2,52%)

Projektowanie i budowa budynku komunalnego 
socjalno-technicznego w Niepor´cie 50 000 z∏ 
Modernizacja budynku komunalnego 
na osiedlu wojskowym w Zegrzu P∏d. 200 000 z∏ 
Modernizacja lokali komunalnych 
na osiedlu wojskowym w Bia∏obrzegach 60 000 z∏ 

Urz´dy gmin 80 000 z∏ (0,65%)
Modernizacja systemu nawiewno-wywiewnego 
w Urz´dzie Gminy 30 000 z∏ 
Zakup komputerów i oprogramowania 50 000 z∏ 

Ochotnicze stra˝e po˝arne 30 000 z∏ (0,24%)
Wykonanie systemu selektywnego alarmowania 
dla jednostek OSP 10 000 z∏ 
Zakup pomp szlamowych dla jednostek OSP 20 000 z∏ 

Stra˝ Miejska 150 000 z∏ (1,22%)
System monitorowania dla poprawy bezpieczeƒstwa
w Gminie Niepor´t 50 000 z∏ 
Zakup samochodu dla Stra˝y Gminnej 100 000 z∏ 

Szko∏y podstawowe 3 130 000 z∏ (25,49%)
Projektowanie i budowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w Józefowie 2 900 000 z∏ 
Projekt i budowa Szko∏y Podstawowej 
w Izabelinie 100 000 z∏ 
Modernizacja Szko∏y Podstawowej 
w Bia∏obrzegach 100 000 z∏ 
Wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Niepor´cie 30 000 z∏ 

Przedszkola 600 000 z∏ (4,89%)
Projekt i budowa Przedszkola Gminnego 
w Zegrzu Po∏udniowym 500 000 z∏ 
Modernizacja Przedszkola Gminnego 
w Niepor´cie 100 000 z∏ 

Gimnazja 180 000 z∏ (1,47%)
Projektowanie i budowa kompleksu boisk 
przy Gimnazjum w Stanis∏awowie 
Pierwszym 180 000 z∏ 

Lecznictwo ambulatoryjne 50 000 z∏ (0,41%)
Modernizacja budynku SP ZOZ w Niepor´cie 50 000 z∏ 

Gospodarka Êciekowa i ochrona wód
940 000 z∏ (7,65%)

Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach 
przedsi´wzi´cia „Czysta Gmina Niepor´t 
– czysty Zalew Zegrzyƒski – budowa systemów 
odbioru i oczyszczania Êcieków na terenie 
Gminy Niepor´t” 800 000 z∏ 
Modernizacja oczyszczalni Êcieków w Niepor´cie 120 000 z∏ 
Projektowanie kanalizacji: 
Bia∏obrzegi, Niepor´t 20 000 z∏ 

OÊwietlenie ulic, placów i dróg 150 000 z∏ (1,22%)
Projekt i budowa oÊwietlenia na ul. Wolskiej 
w Woli Aleksandra 30 000 z∏ 
Budowa oÊwietlenia na ul. Wojska Polskiego 
w Bia∏obrzegach 120 000 z∏ 

Obiekty sportowe 720 000 z∏ (5,86%)
Projektowanie i budowa p∏ywalni sportowej 
w Stanis∏awowie Pierwszym 50 000 z∏ 
Modernizacja boisk sportowych w Ryni 
i w Beniaminowie 70 000 z∏ 
Zagospodarowanie turystyczne cz´Êci 
wybrze˝a Zalewu Zegrzyƒskiego 
pn. „Dzika Pla˝a” w Niepor´cie 600 000 z∏ 

OGÓ¸EM INWESTYCJE: 12 280 000 z∏ (100,00%)
Pozosta∏e wydatki majàtkowe w 2008 r. 
Transport i ∏àcznoÊç 250 000 z∏ 

– Drogi publiczne powiatowe 250 000 z∏
– Projekt mostu na ul. Izabeliƒskiej w Izabelinie 

oraz projekt ul. Wczasowej z Bia∏obrzegów do Ryni.
O G Ó ¸ E M : 2 5 0 0 0 0 z ∏ ,

Dzi´ki inwestycjom gmina mo˝e lepiej realizowaç swoje
zadania i przez to poprawia warunki i poziom ˝ycia samych
mieszkaƒców. Ponadto w przysz∏oÊci dzi´ki inwestycjom
mogà pojawiç si´ dodatkowe dochody (np. podatki p∏acone
przez nowe firmy) lub zmniejszà si´ wydatki bie˝àce 

(np. zmniejszà si´ koszty ogrzewania budynku komunal-
nego dzi´ki ociepleniu) co w efekcie oznacza wi´cej pieni´-
dzy na inne rzeczy.

W roku 2007 Gmina wyda∏a na inwestycje ponad 12,5 mln
z∏ z zaplanowanych 12,8 mln z∏. Wydatki inwestycyjne na-
szej Gminy to m. in. inwestycje na infrastruktur´ wodocià-
gowà i kanalizacyjnà wsi, gospodark´ Êciekowà, drogi gmin-
ne, budynki i lokale komunalne, oÊwietlenie ulic, placów
i dróg, oÊwiat´, obiekty sportowe.

W minionym roku zosta∏a ukoƒczona budowa stacji uzdat-
niania wody w Józefowie. WartoÊç inwestycji 2006–2007
rok. 2,35 mln z∏; 85% kosztów inwestycji pochodzi∏o z Unii
Europejskiej. Wykonano budow´ sieci wodociàgowej m.in..
w Ryni, Wólce Radzymiƒskiej, Rembelszczyênie, Kàtach
W´gierskich. Na infrastruktur´ wodociàgowà w 2007 roku
wydano zosta∏o ponad 2,4 mln z∏.

Znaczàcà cz´Êç wydatków inwestycyjnych Gmina prze-
znaczy∏a na budow´ i przebudow´ dróg i chodników oraz
na oÊwietlenie ulic, placów i dróg. WybudowaliÊmy nowe
chodniki w Aleksandrowie przy ul. Królewskiej, w Izabe-
linie przy ul. Ma∏o∏´ckiej, w Micha∏owie Grabinie przy ul.
Kwiatowej, w Wólce Radzymiƒskiej przy ul. Szkolnej. Zbu-
dowaliÊmy chodniki równie˝ w Ryni z dojÊciem do Zalewu
Zegrzyƒskiego oraz chodnik wzd∏u˝ ul. Jana Kazimierza d∏u-
goÊci ok. 2 km, który zapewni przede wszystkim uczniom,
bezpieczna drog´ do gimnazjum. PrzebudowaliÊmy m. in.
ul. Wiosennà i D´bowà w Józefowie, ul. PrzyleÊnà w Kà-
tach W´gierskich, ul. LeÊnà w Wólce Radzymiƒskiej, ul.
S∏onecznà w Stanis∏awowie Pierwszym, ul. Zegrzyƒskà
w Niepor´cie, ul. Rybaki oraz ul. Radziwi∏∏a w Zegrzu Po-
∏udniowym. Na inwestycj´ drogowe Gmina wyda∏a
w 2007r., ponad 3,7 mln z∏. W minionym roku zosta∏o wy-
konane oÊwietlenie na ul. Akacjowej w Kàtach W´gierskich,
ul. Brukowej w Stanis∏awowie Pierwszym oraz w drodze ul.
Wojska Polskiego w Niepor´cie. Wydatki na oÊwietlenie wy-
nios∏y ok. 300 tys. z∏.

W listopadzie 2007 r. zosta∏a oddana do u˝ytku nowa sie-
dziba GOPS. Budynek zosta∏ zaprojektowany z uwzgl´dnie-
niem potrzeb osób niepe∏nosprawnych. Budowa GOPS trwa-
∏a w latach 2006 – 2007 i wynios∏a ∏àcznie ponad 600 tys.
z∏. Na projektowanie i modernizacj´ budynków i lokali ko-
munalnych w Niepor´cie, Kàtach W´gierskich, Wólce Ra-
dzymiƒskiej, Bia∏obrzegach, Stanis∏awowie Drugim- w mi-
nionym roku Gmina wyda∏a ponad 1 mln z∏. 

W dziedzinie gospodarki Êciekowej i ochrony wód Gmi-
na zmodernizowa∏a oczyszczalnie Êcieków w Niepor´cie oraz
wybudowa∏a m. in. kanalizacj´ sanitarnà w drodze od ul. Woj-
ska Polskiego w Niepor´cie na ∏àcznà kwot´ ponad 600 tys. z∏.

W trosce o dzieci i m∏odzie˝ naszej Gminy w ubieg∏ym ro-
ku zosta∏y zmodernizowane istniejàce ju˝ obiekty sportowe,
zbudowane nowe, a cz´Êç znajduje si´ w fazie projektowa-
nia. Przy gminnym gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym
w listopadzie ubieg∏ego roku zosta∏o oddane do u˝ytku wie-
lofunkcyjne boisko sportowe. W 2007 roku na budow´ bo-
iska w Stanis∏awowie Pierwszym Gmina przeznaczy∏a 650
tys. z∏. W roku 2007 r. zrealizowana zosta∏a równie˝ moder-
nizacja boisk sportowych w Bia∏obrzegach, Ryni, Niepor´-
cie i Zegrzu Po∏udniowym na ∏àczna kwot´ ponad 380 tys.
z∏. Dla dzieci powsta∏ nowoczesny plac zabaw w Niepor´-
cie przy ul. Ró˝anej – wartoÊç inwestycji ok. 70 tys. z∏. oraz
w Bia∏obrzegach – 130 tys. z∏.

Ponad 200 tys. z∏ Gmina przeznaczy∏a w ubieg∏orocznym bu-
d˝ecie na projektowanie i budow´ p∏ywalni sportowej w Stani-
s∏awowie Pierwszym. Jest to jedna z wi´kszych inwestycji w na-
szej Gminie, a jej zakoƒczenie jest planowane w 2010 roku.

Przy Szkole Ppodstawowej w Józefowie rozpocz´ta zosta-
∏a budowa nowoczesnej sali gimnastycznej, w ubieg∏ym ro-
ku Gmina przeznaczy∏a na jej budow´ 1 mln z∏. Na etapie
projektowania jest budowa Przedszkola Gminnego Zegrzu
Po∏udniowym, realizacja inwestycji jest planowana na la-
ta 2007 – 2009, ∏àczny koszt budowy szacowany jest na po-
nad 2,5 mln z∏. 

W minionym roku w∏adze Gminy dzi´ki dotacji z Urz´du
Marsza∏kowskiego zakupi∏y samochód ratowniczo – gaÊni-
czy dla OSP w Katach W´gierskich za kwot´ 127 tys. z∏ oraz
karetk´ dla SP ZOZ w Niepor´cie za kwot´ 90 tys. z∏.

Gmina planuje wydaç wi´cej ni˝
zgromadzi dochodów.

Ró˝nica mi´dzy wydatkami a dochodami to deficyt bud˝e-
towy (wynosi on – 6 039 205 z∏). 

Deficyt w bud˝ecie bierze si´ stàd, i˝ zaspokajanie potrzeb
w ró˝nych dziedzinach, którymi opiekuje si´ samorzàd, wy-
maga wydania wi´cej pieni´dzy, ni˝ gmina jest w stanie zgro-
madziç.

Deficyt bud˝etowy pokrywa si´ z przychodów, wolnych
Êrodków i nadwy˝ki bud˝etowej lat ubieg∏ych.

Jednak bilans musi byç równy zero. Jak to zrobiç? 
Otó˝ dochody i wydatki (o których ju˝ mówiliÊmy) nie sà

jedynymi sk∏adnikami bud˝etu. Wyst´pujà w nim jeszcze
przychody oraz rozchody.

Przychody – sà to kredyty i po˝yczki, które zostanà po-
brane po to, aby sfinansowaç wi´ksze wydatki. Planujemy
w 2008 r. zaciàgni´cie kredytów i po˝yczek na su-
m´ 6 214 873 z∏.

Rozchody – sà to sp∏aty otrzymanych po˝yczek i kredy-
tów – 175 668 z∏

Bilans gminy musi byç na zero; czyli: 

(dochody + przychody) minus (wydatki + rozchody) = 0

Jak si´ z nami skontaktowaç?
Zach´camy do wyra˝ania swoich opinii o bud˝ecie i po-

trzebach Paƒstwa Êrodowisk i otoczenia. Sygna∏y takie mo˝-
na zg∏aszaç radnym z Paƒstwa so∏ectw i osiedli, którzy ma-
jà bezpoÊredni wp∏yw na kszta∏t bud˝etu. Zapewniamy, ˝e
ka˝dy wniosek zostanie dok∏adnie przeanalizowany.

Czekamy na Paƒstwa w Urz´dzie Gminy Niepor´t.
A d r e s :
05-126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1,
tel. 767 04 00, fax 767 04 41
W Internecie na stronie www.nieporet.pl
oraz e-mail: urzad@nieporet.pl
G o d z i n y  p r a c y  U r z ´ d u :
poniedzia∏ek, czwartek 10–18, wtorek, Êroda, piàtek 8–16,
wtorek i Êroda (dni wewn´trzne, bez obs∏ugi interesantów)
P R Z Y J ¢ C I A  I N T E R E S A N T Ó W :
Wójt Gminy
S∏awomir Maciej Mazur poniedzia∏ek 14–18
Zast´pca Wójta Gminy
Marek Stpiczyƒski poniedzia∏ek 14 – 18

� oprac. Ludmi∏a Szewczyk

Dochody
34 858 306 z∏ 

Przychody
6 214 873 z∏ 

Wydatki
40 897 511 z∏

Rozchody
175 668

BILANS
41 073 179 z∏ 

25,49%

24,59%
16,12%

7,65%

6,03%

5,86%

4,89%

2,52%
1,63%

1,47%
1,22% 0,65%

0,41% 0,24%
Szko∏y podstawowe
Drogi publiczne gminne
Infrastruktura wodociàgowa i sanitarna
Gospodarka Êciekowa i ochrona wód
Drogi wewn´trzne
Obiekty sportowe
Przedszkola
Ró˝ne jednostki obs∏ugi gosp. mieszk.
Infrastruktura telekomunikacyjna
Gimnazja
OÊwietlenie ulic, placów i dróg
Stra˝ Miejska
Urz´dy Gminy
Lecznictwo ambulatoryjne
Ochotnicze stra˝e po˝arnePLAN INWESTYCYJNY 2008 R.
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GMINNY OÂRODEK KULTURY
FILIA W BENIAMINOWIE 

11.02.2008 poniedzia∏ek
12.00 – 14.00 Wyjazd do Gminnego OÊrodka

Kultury w Niepor´cie na warsztaty
ceramiczne.

18.00 – 19.00 Fitness.

12.02.2008 wtorek
16.00 – 17.00 Zabawy i gry planszowe.
17.00 – 19.00 Prace r´czne.

13.02.2008 Êroda
12.00 – 14.00 Wyjazd do Gminnego OÊrodka

Kultury w Niepor´cie na warsztaty
teatralne i bajk´ pt. „Królowa
Âniegu”.

14.02.2008 czwartek
16.00 – 19.00 Zabawa walentynkowa – konkurs

na naj∏adniejszà Kartk´
Walentynkowà.

15.02.2008 piàtek
18.00 – 19.30 Papieroplastyka.

18.02.2008 poniedzia∏ek
16.00 –19.00 Spotkanie z filmem.

19.02.2008 wtorek
16.00 – 17.00 Papieroplastyka.
18.00 – 19.00 Krajoznawstwo – tworzenie albumu

na temat „Miejsce na ziemi”.

20.02.2008 Êroda
10.00 Wycieczka do Warszawy do kina

oraz do kr´gielni. Orientacyjny
koszt wycieczki ok. 20 z∏. Zapisy
do 31.01.2008 u kierownika Filii
GOK w Beniaminowie.

21.02.2008 czwartek
16.00–18.00 Prace r´czne.
18.00–19.00 Zaj´cia komputerowe.

22.02.2008 piàtek
16.00 – 18.00 Zaj´cia plastyczne.

23.02.2008 sobota
16.00–19.00 Karaoke.

GMINNY OÂRODEK KULTURY
FILIA W KÑTACH W¢GIERSKICH

12.02.2008 wtorek
19.00–19.45 Fitness dla paƒ.

13.02.2008 Êroda
14.00–15.30 Warsztaty plastyczne.

14.02.2008 czwartek
16.00–18.00 Warsztaty ceramiczne – lepimy

z gliny.

15.02.2008 piàtek
14.00 – 15.30 Warsztaty muzyczne – spotkanie

z instrumentami Êwiata.
19.00 – 19.45 Fitness dla paƒ.

16.02.2008 sobota
10.30 Warsztaty teatralne, wyjazd

do kina – magia teatru, magia
kina.

19.02.2008 wtorek
14.00 – 18.00 Tenis sto∏owy, bilard.

20.02.2008 Êroda
14.00 – 15.30 Warsztaty plastyczne.
16.00 – 17.30 Tenis sto∏owy.

21.02.2008 czwartek
10.00 Wyjazd do Rodzinnego Parku

Rozrywki Hula – Kula.

22.02.2008 piàtek
14.00 – 15.30 Warsztaty muzyczne – spotkanie

z instrumentami Êwiata.
16.00 – 17.30 Tenis sto∏owy.

23.02.2008 sobota
14.00 – 16.00 Papieroplastyka.

GMINNY OÂRODEK KULTURY 
W NIEPOR¢CIE

11.02.2008 poniedzia∏ek
12–14 Zaj´cia w pracowni komputerowej.

Tenis sto∏owy.
15.00 – 17.00 Warsztaty ceramiczne.

12.02.2008 wtorek
12–14 Zaj´cia w pracowni komputerowej.

Tenis sto∏owy.
15.00 – 17.00 Warsztaty kulinarne.

13.02.2008 Êroda
12–14 Zaj´cia w pracowni komputerowej.

Tenis sto∏owy.

15.00 – 17.00 Bajka pt. „Królowa Âniegu” (teatr
z Bia∏egostoku). Warsztaty
teatralne prowadzone przez
artystów wyst´pujàcych w bajce.

14.02.2008 czwartek
12–14 Zaj´cia w pracowni komputerowej.

Tenis sto∏owy.
15.00 – 17.00 Warsztaty z masy solnej.

15.02.2008 piàtek
12–14 Zaj´cia w pracowni komputerowej.

Tenis sto∏owy.
15.00–17.00 Warsztaty plastyczne.

18.02.2008 poniedzia∏ek
12–14 Zaj´cia w pracowni komputerowej.

Tenis sto∏owy.
12–15.00 Warsztaty plastyczne.
15–17 Warsztaty taneczne.

19.02.2008 wtorek
12–14 Zaj´cia w pracowni komputerowej.

Tenis sto∏owy.
Wycieczka do Warszawy do kina oraz do kr´gielni.
Orientacyjny koszt wycieczki ok. 20 z∏.
Zapisy do 31.01.2008 w biurze GOK.

20.02.2008 Êroda
12–14 Zaj´cia w pracowni komputerowej. 
12–15.00 Tenis sto∏owy.
15–17 Warsztaty plastyczne.

21.02.2008 czwartek
12–14 Zaj´cia w pracowni komputerowej.
12–15.00 Tenis sto∏owy.
15–17 Zaj´cia z origamii.

22.02.2008 piàtek
12–14 Zaj´cia w pracowni komputerowej. 
12–15.00 Tenis sto∏owy.
15–17 Warsztaty z masy solnej.

GMINNY OÂRODEK KULTURY
FILIA W STANIS¸AWOWIE DRUGIM

11.02.2008 poniedzia∏ek
17.30 – 19.00 Warsztaty teatralne – bawi´ si´

i poznaj´ siebie.
19.00 – 20.00 Gimnastyka lecznicza.

12.02.2008 wtorek
16.00 – 18.00 Warsztaty ceramiczne – lepimy

z gliny.
20.00 – 21.00 Fitness dla paƒ. 

13.02.2008 Êroda
16.00 – 18.00 Warsztaty plastyczne – tworzymy

bi˝uteri´ wed∏ug w∏asnego
projektu.

14.02.2008 czwartek
16.00 – 18.00 Warsztaty plastyczne – rysunek

i grafika.
19.00 – 20.00 Gimnastyka lecznicza.

15.02.2008 piàtek
16.00 – 18.00 Warsztaty muzyczne – spotkanie

z instrumentami Êwiata.
17.40 – 18.40 Tenis sto∏owy.
20.00 – 21.00 Fitness dla paƒ.

16.02.2008 sobota
16.00 – 21.00 Bilard, tenis sto∏owy. Kulig dla

dzieci.

18.02.2008 poniedzia∏ek
19.00 – 20.00 Gimnastyka lecznicza.

19.02.2008 wtorek
16.00 – 18.00 Pieczemy lukrowane ciasteczka

– z màkà za pan brat.
20.00 – 21.00 Fitness dla paƒ.

20.02.2008 Êroda
16.00 – 18.00 Warsztaty plastyczne – lepimy

z masy solnej.
18.00 – 21.00 Taniec nowoczesny. (3 grupy).

21.02.2008 czwartek
10.00 Wyjazd do Rodzinnego Parku

Rozrywki Hula – Kula.
16.00 – 18.00 Warsztaty plastyczne –malarstwo.
19.00 – 20.00 Gimnastyka lecznicza.

22.02.2008 piàtek
16.00 – 18.00 Warsztaty muzyczne – spotkanie

z instrumentami Êwiata.
17.40 – 18.40 Tenis sto∏owy.
20.00 – 21.00 Fitness dla paƒ.

23.02.2008 sobota
16.00 – 21.00 Bilard, tenis sto∏owy.

ROZK¸AD ZAJ¢å PODCZAS FERII W GMINNYM OÂRODKU KULTURY

XVI fina∏ Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy

GoÊci w SP w Niepor´cie powitali (od lewej): wójt S. M. Mazur, dyr.
szko∏y E. KuÊ, wiceprzewodniczàcy Rady Gminy M. Oszczyk

Monika Thomas skutecznie
zach´ca∏a do udzia∏u w licytacji

Loteria cieszy∏a si´ ogromnym
powodzeniem

Egzotyczna pi´knoÊç indonezyjskaUs∏yszeliÊmy najwi´ksze przeboje
Elvisa

Dru˝yna speedballaStudio Piosenki

The RibKonkurs karaoke w SP w Józefowie

Niepor´ckie Êwiate∏ko do niebaPortret na zamówienie
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PRZYDOMOWE oczyszczalnie Êcieków
Od stycznia mieszkaƒcy gminy mogà staraç si´ o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni Êcieków z Gminnego Funduszu Ochrony
Ârodowiska. 

W
ysokoÊç dofinansowania
jednej oczyszczalni ustalo-
no na 30% kosztów budo-

wy, przy czym maksymalna kwota
to 3 tys. z∏. Poni˝ej drukujemy Re-
gulamin przyznawania dotacji, który
okreÊla szczegó∏owe warunki udzie-
lania i rozliczania dotacji. Pe∏na
dokumentacja ze wzorem wniosku,
który nale˝y wype∏niç, wyst´pujàc
o dofinansowanie oraz za∏àcznikiem
do regulaminu, w którym zawarte sà
Warunki lokalizacyjne dla przydo-
mowych oczyszczalni Êcieków byto-
wych i Wymagane parametry tech-
niczne dla przydomowych oczysz-
czalni Êcieków jest do pobrania
w Urz´dzie Gminy, pok. 28, II pi´-
tro oraz na stronie: www.nieporet.pl
w zak∏adce ekologia.

Regulamin przyznawania dotacji
na dofinansowanie budowy przy-
domowych oczyszczalni Êcieków
bytowych na terenie Gminy Niepo-
r´t z Gminnego Funduszu Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki Wod-
nej

§ 1.
Regulamin przyznawania dotacji
na dofinansowanie budowy przydo-
mowych oczyszczalni Êcieków byto-
wych na terenie Gminy Niepor´t
z Gminnego Funduszu Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, zwa-
ny dalej Regulaminem, okreÊla
szczegó∏owe warunki przyznawania
i wyp∏acania dotacji na budow´
przydomowych oczyszczalni Êcie-
ków bytowych na terenie Gminy
Niepor´t z Gminnego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.

§ 2.
1. O dofinansowanie budowy przy-

domowych oczyszczalni Êcieków
bytowych na terenie Gminy Nie-
por´t z Gminnego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodar-
ki Wodnej, mo˝na ubiegaç si´
na warunkach okreÊlonych w Re-
gulaminie, pod warunkiem z∏o˝e-
nia wniosku o dofinansowanie. 

2. O dotacj´ na dofinansowanie bu-
dowy przydomowych oczyszczal-
ni Êcieków bytowych na terenie
Gminy Niepor´t z Gminnego Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska i Go-
spodarki Wodnej, zwanej dalej ,,
dotacjà”, mo˝e ubiegaç si´ osoba
posiadajàca prawo do dysponowa-
nia nieruchomoÊcià na cele bu-

dowlane, celem usuwania
i oczyszczania Êcieków komunal-
nych z gospodarstw domowych,
w sytuacji gdy przy∏àczenie tej
nieruchomoÊci do sieci kanalizacji
sanitarnej jest technicznie nie-
mo˝liwe lub ekonomicznie nie-
uzasadnione.

3. O dotacj´ mo˝na ubiegaç si´ tyl-
ko jeden raz dla danej nierucho-
moÊci. 

4. O dotacj´ mo˝na ubiegaç si´
pod warunkiem, ̋ e nieruchomoÊç,
na której ma zostaç wybudowania
przydomowa oczyszczalnia jest
zabudowana budynkiem miesz-
kalnym lub u˝ytkowym z funkcjà
mieszkalnà na podstawie pozwo-
lenia na budow´, i co do którego
– w przypadkach okreÊlonych
w odr´bnych przepisach – wyda-
no pozwolenie na u˝ytkowanie
budynku. 

5. Wzór wniosku o przyznanie dota-
cji stanowi za∏àcznik nr 1 do ni-
niejszego regulaminu.

6. Dotacje przyznawane sà w kolej-
noÊci sk∏adania wniosków, do cza-
su wyczerpania Êrodków zabezpie-
czonych w planie wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
na dany rok bud˝etowy, z zastrze-
˝eniem, ˝e wnioski rozpatrywane
b´dà wed∏ug kolejnoÊci z∏o˝enia
wniosków oraz z zastrze˝eniem
pkt 7. 

7. Wnioski nie zrealizowane w da-
nym roku bud˝etowym, z uwagi
na brak Êrodków Gminnego Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska i Go-
spodarki Wodnej, rozpatrywane
b´dà w nast´pnym roku bud˝eto-
wym – równie˝ wed∏ug kolejnoÊci
z∏o˝enia wniosków.

8. Do wniosku o przyznanie dotacji
nale˝y do∏àczyç: 

1) kopi´ zg∏oszenia zamiaru budowy
przydomowej oczyszczalni Êcie-
ków bytowych organowi admini-
stracji architektoniczno-budowla-
nej (Starostwo Powiatowe w Le-
gionowie) wraz z dowodem
dor´czenia, w tym datà dor´czenia
zg∏oszenia wskazanemu wy˝ej or-
ganowi; 

2) kopi´ projektu instalacji przydo-
mowej oczyszczalni Êcieków by-
towych, spe∏niajàcego warunki
lokalizacyjne i parametry tech-
niczne zgodnie z wymogami okre-
Êlonymi w obowiàzujàcych prze-

pisach oraz w za∏àczniku Nr 3
do Regulaminu,

3) kopi´ pozwolenia na budow´ bu-
dynku mieszkalnego lub u˝ytko-
wego z funkcjà mieszkalnà oraz
w przypadku, gdy wymagajà tego
odr´bne przepisy – kopi´ pozwo-
lenia na u˝ytkowanie budynku
mieszkalnego lub u˝ytkowego
z funkcjà mieszkalnà, zlokalizo-
wanego na nieruchomoÊci obj´tej
wnioskiem o dofinansowanie, po-
Êwiadczone przez wnioskodawc´
za zgodnoÊç z orygina∏em, oraz 

4) oÊwiadczenie wnioskodawcy, ˝e
organ administracji architekto-
niczno – budowlanej, o którym
mowa w ppkt 1, nie z∏o˝y∏ w ter-
minie 30 dni od dnia dor´czenia
Zg∏oszenia – sprzeciwu do Zg∏o-
szenia. 

9. Z∏o˝one wnioski podlegaç b´dà
weryfikacji w zakresie spe∏niania
wymagaƒ okreÊlonych w niniej-
szym Regulaminie przez Komisj´
powo∏anà przez Wójta Gminy
Niepor´t. Decyzj´ o zakwalifiko-
waniu wniosku podejmuje Wójt
Gminy na podstawie wniosku Ko-
misji, o której mowa wy˝ej.

10. Dotacja przyznawana jest
na podstawie umowy w sprawie
udzielenia dotacji na dofinanso-
wanie budowy przydomowej
oczyszczalni Êcieków bytowych,
zawartej przez Gmin´ z osobà
wyst´pujàcà o przyznanie dota-
cji.

11. Podstawà do zawarcia umowy
o udzielenie dotacji na dofinanso-
wanie kosztów budowy przydo-
mowej oczyszczalni Êcieków by-
towych jest pozytywna weryfika-
cja wniosku, z zastrze˝eniem, ˝e
podpisanie umowy nast´powaç
b´dzie po przyj´ciu uchwa∏y bu-
d˝etowej na dany rok bud˝etowy,
wzór umowy stanowi za∏àcznik
nr 2 do Regulaminu.

12. Do budowy przydomowej
oczyszczalni Êcieków bytowych,
obj´tej dofinansowaniem okre-
Êlonym w niniejszym Regulami-
nie, mo˝na przystàpiç dopiero
po podpisaniu umowy okreÊlonej
w pkt. 10 Regulaminu i pisem-
nym zg∏oszeniu terminu rozpo-
cz´cia budowy na formularzu
okreÊlonym w za∏àczniku
do umowy.

13. Dotacja na dofinansowanie kosz-
tów budowy przydomowej

oczyszczalni Êcieków bytowych
wynosi – 30% kosztów budowy
przydomowej oczyszczalni Êcie-
ków bytowych, zadeklarowanej
we wniosku i udokumentowanej
fakturami przedstawionymi
przez wnioskodawc´, z zastrze-
˝eniem, ˝e maksymalna wyso-
koÊç dotacji wynosi 3 000 z∏o-
tych (s∏ownie: trzy tysiàce z∏o-
tych). Dotacja nie obejmuje
kosztów opracowaƒ projekto-
wych oraz wymaganych prawem
pozwoleƒ i nadzoru.

14. Przyznana umowà dotacja podle-
ga jednorazowej wyp∏acie,
po wybudowaniu przydomowej
oczyszczalni Êcieków i przed∏o-
˝eniu przez wnioskodawc´ ory-
gina∏ów faktur (orygina∏u faktu-
ry) dokumentujàcych koszty po-
niesione na budow´
przydomowej oczyszczalni Êcie-
ków wraz z protoko∏em technicz-
nym odbioru monta˝u przydo-
mowej oczyszczalni Êcieków by-
towych, sporzàdzonym w trakcie
robót instalacyjnych ulegajàcych
zakryciu, z udzia∏em co najmniej
dwóch cz∏onków komisji weryfi-
kujàcej wniosek. Wyp∏ata dotacji
nast´puje w terminie 30 dni
od daty przed∏o˝enia faktur (fak-
tury), o których mowa wy˝ej, nie
póêniej jednak ni˝ do 31 grudnia
danego roku. 

15. Wszystkie koszty budowy przy-
domowej oczyszczalni Êcieków
bytowych, rozliczane w ramach
udzielonej dotacji, muszà zostaç
poniesione po podpisaniu umowy
o przyznaniu dotacji oraz rozli-
czone w roku przyznania dotacji.

16. Zdemontowanie przydomowej
oczyszczalni Êcieków bytowych,
na budow´ której udzielona zosta-
∏a dotacja – w okresie pi´ciu lat
od daty udzielenia dotacji przez
Gmin´, skutkowaç b´dzie obo-
wiàzkiem zwrotu dotacji w pe∏nej
wysokoÊci wraz z odsetkami usta-
wowymi od daty przekazania do-
tacji do dnia jej zwrotu.

17. Wnioski w sprawie udzielenia
dotacji, wraz z wymaganymi za-
∏àcznikami, nale˝y sk∏adaç
w Urz´dzie Gminy Niepor´t
pod adresem: Plac Wolno-
Êci 1, 05-126 Niepor´t osobiÊcie
w Kancelarii Urz´du pok. nr 9
lub za poÊrednictwem Urz´du
Pocztowego. �

Mija kolejny miesiàc trwania
bezp∏atnego „Projektu selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych
na terenie Gminy Niepor´t” two-
rzonego przez Urzàd Gminy Nie-
por´t i firm´ AG-Complex, w któ-
rym uczestniczy ok. 470 osób (po-
sesji). 

W grudniu 2007r. firma AG-
-Complex odebra∏a od uczestników
projektu: 470 kg plastiku, 1 330 kg
szk∏a, 1 790 kg papieru oraz 50 kg
metalu, czyli razem 3 640 kg odpa-
dów surowcowych. 

Przez ca∏y czas trwania projek-
tu (wrzesieƒ – grudzieƒ 2007r.)
na terenie gminy Niepor´t firma
AG-Complex zebra∏a ju˝:
2 700 kg plastiku, 7 680 kg szk∏a,
10 360 kg papieru, 300 kg meta-
lu, czyli razem 21 040 kg odpa-
dów surowcowych. 

W tym samym okresie czasu
(wrzesieƒ – grudzieƒ 2007r.) firma
AG-Complex zebra∏a na terenie
Gminy Niepor´t 1 000 kg zu˝yte-

go sprz´tu elektrycznego i elektro-
nicznego.

Przypominamy Paƒstwu o zasa-
dach prawid∏owo prowadzonej se-
gregacji (tabela poni˝ej), aby
do worków przeznaczonych na su-
rowce wtórne nie trafia∏y odpady
niesurowcowe, których niestety fir-
ma AG-Complex dotychczas ode-
bra∏a a˝ 850 kg:

Przypominamy równie˝, ˝e od-
biór wystawianych przy furtce wor-
ków odbywa si´ w ostatni czwartek
i piàtek ka˝dego miesiàca,
od godz. 7.00 (rano) – worki nale-
˝y wystawiaç przed godzinà 7.00
rano – w podziale:
czwartek – Józefów, Micha∏ów-
-Grabina, Kàty W´gierskie, Rem-
belszczyzna, Stanis∏awów Pierw-
szy, Aleksandrów, Izabelin;
piàtek – Niepor´t – os. G∏ogi/os.
D´bina, Niepor´t, Zegrze Po∏u-
dniowe, Wólka Radzymiƒska, Ry-
nia, Bia∏obrzegi, Stanis∏awów Dru-
gi. � Renata Szkolniak

SELEKTYWNA zbiórka odpadów Co segregujemy:

Rodzaje worków: Mo˝na wrzucaç: Nie wrzucamy!

Worek zielony wszelkiego rodzaju puste Porcelany, szyb, luster, 
– odpady szklane opakowania szklane, butelki ˝arówek itp.

po napojach, winie, piwie, 
alkoholu, s∏oiki i naczynia 
szklane;

Worek niebieski ksià˝ki, zeszyty, gazety, tektur´, Papieru zabrudzonego
– odpady papierowe torby i kartony papierowe; i t∏ustego, papieru 

z dodatkiem folii i aluminium itp. 

Worek ˝ó∏ty czyste opakowania po napojach Opakowaƒ po lekarstwach, 
– odpady plastikowe i metalowe i innych p∏ynach oraz po chemii Êrodkach ochrony roÊlin

gospodarczej, czyste kubki i innych silnych chemikaliach,
i opakowania plastikowe zabawek, klisz fotograficznych,
po produktach spo˝ywczych plastikowych wyrobów
np. mlecznych, czyste folie technicznych itp.
i worki foliowe, pojemniki Opakowaƒ po lakierach 
oznaczone symbolami PET, i aerozolach,
HDPE, PE, PP; czyste puszki baterii, cz´Êci 
po napojach i konserwach, drobny samochodowych itp.
z∏om ˝elazny i z metali kolorowych, 
folie aluminiowe, zakr´tki i kapsle.

Zgodnie z art. 5 ust. 1
pkt. 1, 2, 3, 3a, i 3b ustawy
z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach (Dz. U. z 2005 Nr 236,
poz. 2008 ze zm.), w∏aÊciciele
nieruchomoÊci zapewniajà
utrzymanie czystoÊci i porzàdku
mi´dzy innymi poprzez:
• wyposa˝enie nieruchomoÊci

w urzàdzenia s∏u˝àce do zbierania
odpadów komunalnych (np.
pojemniki, worki itp.) oraz
utrzymywania tych urzàdzeƒ
w odpowiednim stanie
sanitarnym, porzàdkowy
i technicznym;

• przy∏àczenie nieruchomoÊci
do istniejàcej sieci kanalizacyjnej
lub, w przypadku gdy budowa
sieci kanalizacyjnej jest
technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposa˝enie
nieruchomoÊci w zbiornik
bezodp∏ywowy nieczystoÊci
ciek∏ych lub przydomowà
oczyszczalni´ Êcieków bytowych,
spe∏niajàce wymagania okreÊlone
w przepisach odr´bnych (...); 

• zbieranie powsta∏ych na ternie
nieruchomoÊci odpadów
komunalnych zgodnie
z wymaganiami okreÊlonymi
w regulaminie (treÊç regulaminu
dost´pna jest mi´dzy innymi
na stronie internetowej
www.nieporet.pl w dziale
Ekologia);
• gromadzenie nieczystoÊci

ciek∏ych w zbiornikach
bezodp∏ywowych;

• pozbywanie si´ zebranych
na terenie nieruchomoÊci
odpadów komunalnych oraz
nieczystoÊci ciek∏ych w sposób
zgodny z przepisami ustawy
i przepisami odr´bnymi.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 cytowanej
wy˝ej ustawy w∏aÊciciele
nieruchomoÊci przy wykonywaniu
powy˝szych obowiàzków,
obowiàzani sà
do udokumentowania, w formie
umowy korzystania z us∏ug
wykonywanych przez zak∏ad b´dàcy
gminnà jednostkà organizacyjnà lub
przedsi´biorc´ posiadajàcego
zezwolenie na prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania
odpadów komunalnych
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci lub
w zakresie opró˝niania zbiorników
bezodp∏ywowych i transportu
nieczystoÊci ciek∏ych przez okazanie
takiej umowy i dowodów p∏acenia.
ZaÊ zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a
tej˝e ustawy:
• kto nie wykonuje obowiàzków

okreÊlonych w art. 5 ust. 1 (patrz
wy˝ej) – podlega karze grzywny;

• karze tej podlega równie˝ ten, kto
nie wykonuje obowiàzków
okreÊlonych w regulaminie.

�

INFORMACJE
PRAWNE 
– dotyczàce obowiàzków w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci, w sprawie
gromadzenia oraz pozbywania si´
z terenu nieruchomoÊci odpadów
komunalnych oraz nieczystoÊci
ciek∏ych.
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P
rzechodzàc od najm∏odszych
lat obok figury Matki Bo-
skiej, stojàcej przed koÊcio-

∏em w Niepor´cie, zawsze zastana-
wia∏ mnie tak odleg∏y rok wypisa-
ny przez fundatora Jakóba
D´bkowskiego – 1863. Póêniej ju˝
wiedzia∏em, ˝e jest to data wybu-
chu Powstania Styczniowego, któ-
re by∏o ostatnià próbà odzyskania
niepodleg∏oÊci narodowej na zie-
miach polskich. Kolejna rocznica
wybuchu Powstania zach´ci∏a
mnie do podj´cia tego tematu. Po-
stanowi∏em poszukaç w dost´pnej
literaturze opisu dzia∏aƒ powstaƒ-
czych lub innych wydarzeƒ, które
byç mo˝e by∏y zwiàzane z naszy-
mi terenami. Zebranie materia∏ów
dla tak niewielkiego obszaru jak
Niepor´t i jego okolice jest nie-
zwykle trudne, ale jak si´ okaza∏o
nie niemo˝liwe. Walki w Powsta-
niu Styczniowym 1863 roku pro-
wadzone by∏y w formie podjaz-
dów i zasadzek, jako dzia∏ania
charakteryzujàce wojn´ partyzanc-
kà, a polskie partie (oddzia∏y) po-
wstaƒcze szuka∏y oparcia i schro-
nienia w du˝ych kompleksach le-
Ênych. Dlatego walki z wojskami
rosyjskimi na Mazowszu mia∏y
miejsce g∏ównie poza Warszawà.
Za dat´ wybuchu Powstania
w Warszawie przyjmuje si´
dzieƒ 22 stycznia 1863r. Nastrój
panujàcy w pierwszych dniach
Powstania w okolicach Warszawy
bardzo dobrze ilustruje przekaz,
spisany przez wysokiego urz´dni-
ka carskiego Miko∏aja I. Pawlisz-
czewa. Sp´dzi∏ on wiele lat w Kró-
lestwie Polskim i pisa∏ raporty dla
w∏adz paƒstwowych Rosji o sytu-
acji spo∏ecznej w zaborze rosyj-
skim. Te relacje stanowià bardzo

interesujàce êród∏o wiedzy o dzie-
jach polskoÊci w zaborze rosyj-
skim, widziane z punktu obywate-
la paƒstwa zaborczego. U˝ywa
w swoich opisach specyficznego
s∏ownictwa np. oddzia∏y powstaƒ-
cze to bandy, powstaƒcy to bun-
townicy, z∏oczyƒcy, w∏ócz´dzy
itp. W opracowaniu „Tygodnie
polskiego buntu 1861-1864”, wy-
danym w Sankt Petersburgu
w 1887r. Pawliszczew opisa∏
pierwsze dni wybuchu Powstania
Styczniowego. A by∏o to tak, ˝e
kilka dni przed poborem rekruta
w Warszawie znaczna cz´Êç m∏o-
dych ludzi, wciàgni´tych na listy
poborowych, uciek∏a z tego mia-
sta, powodowana pragnieniem
unikni´cia s∏u˝by wojskowej,
a tak˝e wzi´cia udzia∏u w przygo-
towywanych w ró˝nych cz´Êciach
Królestwa Polskiego rozru-
chach. 17 stycznia 1863r. trzej po-
borowi, wyekspediowani pod kon-
wojem siedmiu stra˝ników z B∏o-
nia do Warszawy, zostali odbici
przy wyjeêdzie z tego miasteczka
i zdo∏ali ukryç si´ w pobliskiej
Puszczy Kampinoskiej, rozciàga-
jàcej si´ na 30 wiorst od Bielan
wzd∏u˝ lewego brzegu Wis∏y
do miejsca, gdzie wpada Bzura.
Po otrzymaniu wiadomoÊci o roz-
ruchach w B∏oniu, a w Êlad za tym
meldunku leÊniczego Puszczy
Kampinoskiej o pojawieniu si´
w niej znacznej liczby nieznanych
mu ludzi, powzi´to zdecydowane
kroki, by ich schwytaç i w ten spo-
sób st∏umiç mo˝liwoÊç sformowa-
nia si´ w bandy do dzia∏aƒ zbroj-
nymi gromadami, co mog∏o staç
si´ niebezpieczne, a w razie suk-
cesu pierwszych band, doprowa-
dziç ca∏y kraj do wrzenia. Celem

schwytania zbiegów, którzy poja-
wili si´ w Puszczy Kampinoskiej
mi´dzy B∏oniem, Sochaczewem
i Wis∏à, wys∏ano trzy roty piecho-
ty i dwie sotnie Kozaków. ̊ o∏nie-
rzom nakazano, by w razie spotka-
nia uzbrojonych zbiegów, starali
si´ ich chwytaç, wiàzaç i przeka-
zywaç miejscowej w∏adzy za po-
kwitowaniem do przytrzymania
pod stra˝à wojskowà. W razie sta-
wiania oporu zezwolono na u˝ycie
broni. Tymczasem pierwsza ban-
da uchylajàcych si´ od poboru,
oko∏o 250 ludzi, przesz∏a ju˝ w no-
cy z 16 na 17 stycznia przez Wi-
s∏´ pod Seceminem, a druga oko-
∏o 280 ludzi, gdy us∏ysza∏a o zbli-
˝aniu si´ wojska, opuÊci∏a Puszcz´
Kampinoskà i z poniedzia∏ku
na wtortek z 19 na 20 stycznia tak-
˝e przeprawi∏a si´ przez rzek´
pod Seceminem i skierowa∏a
na Smo∏y. Jednak˝e kozackie pod-
jazdy zdo∏a∏y schwytaç 19 w∏ócz´-
gów, przede wszystkim rzemieÊl-
ników warszawskich i odtranspor-
towaç ich do cytadeli
warszawskiej. Po oczyszczeniu
z w∏ócz´gów Puszczy Kampino-
skiej pozostawiono, w celu obser-
wacji lewego brzegu Wis∏y od Ka-
zunia do Bzury, sotni´ doƒskiego
pu∏ku kozackiego nr 31, a pozosta-
∏e oddzia∏y wojska odes∏ano
na swoje miejsca postoju. 18
stycznia otrzymano tak˝e wiado-
moÊç, ˝e grupa w∏óczegów poja-
wi∏a si´ ko∏o Niepor´tu!, Serocka
i Pu∏tuska we wsi Popowo gmi-
na ChróÊcino i odesz∏a do Krasno-
sielec. W celu ich schwytania rzu-
cono marszem forsownym z War-
szawy szwadron
jekatierinos∏awskiego pu∏ku dra-
gonów, sotni´ pu∏ku kozackiego
nr 39 i dwie roty ni˝owskiego pu∏-
ku piechoty z Modlina. Z Nasiel-
ska i Pu∏tuska wys∏ano patrole ko-
zackie, a podjazdy z M∏awy, Prza-
snysza i Ostro∏´ki. Przedsi´wzi´to
tak˝e Êrodki majàce na celu prze-
szkodzenie w przeprawie band
przez Narew i Bug. Nad wszystki-
mi tymi oddzia∏ami dowództwo
objà∏ genera∏-porucznik Semeka.
WiadomoÊci o miejscach pobytu
band dochodzà przewa˝nie
z opóênieniem i sà cz´sto fa∏szy-
we, a to dlatego, ˝e ziemianie
i wójtowie gmin sympatyzujà
i jawnie wspó∏dzia∏ajà z bandami,
ch∏opi natomiast w obawie
przed zemstà zaopatrujà bandy
w ˝ywnoÊç i podwody1

W czasie walk z oddzia∏ami po-

wstaƒczymi armia rosyjska wyka-
zywa∏a si´ du˝ym okrucieƒstwem
i bardzo cz´sto wyst´powa∏y przy-
padki zabijania rannych powstaƒ-
ców. Szczególnie w czasie nasile-
nia dzia∏aƒ o charakterze policyj-
nym, sotnie kozackie dopuszcza∏y
si´ grabie˝y na ludnoÊci.

W materia∏ach dotyczàcych pro-
cesu Romualda Traugutta, któ-
ry 17 stycznia 1864r. objà∏ funk-
cj´ ostatniego Dyktatora Powsta-
nia Styczniowego, natrafi∏em
na doniesienie do Naczelnika Mia-
sta Sto∏ecznego Warszawy Alek-
sandra Waszkowskiego, o gwa∏-
tach pope∏nionych przez Kozaków
we wsi Niepor´t sygnatura-
- 29 XII 1863/10 I 1864r. o takiej
treÊci: 10 stycznia 1864r. to jest
w niedziel´, we wsi Niepor´t,
podczas nabo˝eƒstwa tylko co
rozpocz´tego, wpad∏o do koÊcio-
∏a kilku Kozaków, którzy schwy-
ciwszy organist´, wyprowadzili
go i przy drzwiach Êwiàtyni po∏o-
˝ywszy na ziemi dali 500 nahajek
kozackich tak, ̋ e cia∏o kawa∏kami
odpada∏o. Potem nie zwa˝ajàc
na to, ˝e organista tak zbity, po∏o-
˝yli go na powózk´ i powieêli
do Radzymina. Ale to nie wszyst-
ko jeszcze: dwaj Kozacy weszli
do koÊcio∏a po egzekucji i wsze-
dwszy na chór zacz´li graç na or-
ganach, a dwóch drugich jedno-
czeÊnie dzwoni∏o w dzowny.
Ksiàdz ocali∏ si´ ucieczkà.
Dz. X. II.2

Na terenie naszej gminy sà dwa
miejsca upami´tniajàce wydarze-
nia zwiàzane z Powstaniem Stycz-
niowym. Pierwsze to wspomnia-
na ju˝ figura Matki Boskiej
przed koÊcio∏em parafialnym
w Niepor´cie, ufundowana przez
Jakóba D´bkowskiego. Zgodnie
z przekazami rodziny Dàbkow-
skich z Dàbkowizny, Jakób D´b-
kowski zosta∏ zes∏any na Sybir,
gdzie przykuty ∏aƒcuchami
do taczki przez kilkadziesiàt lat
niewolniczo pracowa∏. Figur´
ofiarowa∏ jako votum za ocalenie
i szcz´Êliwy powrót w rodzinne
strony. Drugie miejsce zosta∏o
upami´tnione drewnianym krzy-
˝em w Józefowie przy ul. LeÊnej.
Wed∏ug przekazów rodziny Kaliƒ-
skich, krzy˝ zosta∏ postawiony
przez Walerego Kaliƒskiego oko-
∏o 1865 roku, dla upami´tnienia
udzia∏u w Powstaniu cz∏onków tej
rodziny. Kaliƒscy wywodzili si´
ze szlachty podolskiej, sprowadzo-
nej na te tereny przez hrabiego Po-
tockiego do wykonania ogrodu pa-
∏acowego w Jab∏onnie. Za budow´
ogrodu otrzymali dobra ziemskie
w Józefowie. W Powstaniu Stycz-
niowym uczestniczy∏o kilku
cz∏onków rodziny Kaliƒskich,
przy∏àczajàc si´ do oddzia∏ów po-
wstaƒczych. Jeden z nich zginà∏
w czasie walk na pó∏nocnym Ma-
zowszu w rejonie M∏awy, a dwóch
zosta∏o wywiezionych na Sybir,
w tym jeden nie prze˝y∏ zes∏ania.
Obecnie rodzina Kaliƒskich opie-
kuje si´ krzy˝em, aby pami´ç te-

go miejsca nie zagin´∏a. Z szacun-
kowych informacji administracji
carskiej wynika, ˝e w powiecie
warszawskim wed∏ug stanu po-
chodzenia bra∏o udzia∏ 14 przed-
stawicieli szlachty i ziemiaƒ-
stwa, 52 mieszczan i 39 ch∏opów.
Zestawienie to pochodzi ze êróde∏
rosyjskich i jest obarczone b∏´-
dem, gdy˝ w∏adze wojskowe i po-
licyjne nie mia∏y ca∏kowitego roz-
poznania o zasi´gu tajnej organi-
zacji powstanczej w powiecie
warszawskim. W aktach guberna-
tora p∏ockiego znalaz∏ si´ zapis
o 160 osobach z powiatu warszaw-
skiego, wcielonych do wojska car-
skiego za czynny udzia∏ w Powsta-
niu. Ogó∏em w czasie 16 miesi´-
cy Powstania Styczniowego
walczy∏o od 10 000 do 30 000 po-
wstaƒców, przeciwko od 110 000
do 190 000 ˝o∏nierzy armii car-
skiej. Nale˝y tu dodaç powstaƒ-
ców s∏abo uzbrojonych np. w ko-
sy, strzelby myÊliwskie i zdoby-
wajàcych przewa˝nie broƒ
na oddzia∏ach zaborcy. Przeciwko
nim carska Rosja rzuci∏a dobrze
wyszkolonà armi´ wielkiego paƒ-
stwa europejskiego. Tak d∏ugi
opór Polaków by∏ po latach przed-
miotem szeregu analiz, jako przy-
k∏ad wojny partyzanckiej na du˝à
skal´. W czasie okupacji hitlerow-
skiej, Reichsfuhrer SS Heinrich
Himmler si´ga∏ do opracowaƒ do-
tyczàcych Powstania 1863 roku,
szukajàc tam wskazówek w celu
rozbicia ruchu oporu na ziemiach
polskich w czasie II wojny Êwia-
towej. Wed∏ug Rocznika Oficer-
skiego z 1932 roku na terenie Pol-
ski w 1932 roku ˝y∏o jeszcze oko-
∏o 400 uczestników walk
powstaƒczych, w tym podano m.
in. nazwiska Hipolita Daszyƒskie-
go mieszkajàcego w Zegrzu, Mar-
cjana ˚ygad∏owskiego z Pu∏tuska
oraz Jana D´bczaka z Józefowa.
W czasie ods∏oni´cia w 1925 ro-
ku Grobu Nieznanego ˚o∏nierza
w Warszawie, pierwszà wart´ pe∏-
nili powstaƒcy 1863 roku. W zbio-
rach legionowskiego muzeum
znajduje si´ unikalny depozyt
orze∏ka, z munduru galowego we-
terana walk powstaƒczych z wypi-
sanà datà 1863. Autor serdecznie
dzi´kuje Panu Henrykowi Dàb-
kowskiemu oraz Panu Janowi Ka-
liƒskiemu za przekazanie informa-
cji o osobach i opisanych miej-
scach, a kustoszowi legionowskiego
muzeum historycznego Panu Era-
zmowi Domaƒskiemu za okazanà
pomoc i udost´pnienie posiadanej
przez muzeum literatury. 
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Krzy˝ w Józefowie przy ul. LeÊnej

h i s t o r i a

Gloria Victis 
– Powstanie Styczniowe 1863 roku
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