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AKCJA ZIMA 
w GOK

w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej 
Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´-
cie w styczniu 2012 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wej-
Êcie od rehabilitacji):
• 03 stycznia 2012 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 10 stycznia 2012 r. – A. Radlak;
• 17 stycznia 2012 r. – E. Staniszewska, R. ¸ukasiuk;
• 24 stycznia 2012 r. – B. Kopciƒska, L.Kondrat-Deptu∏a,
• 31 stycznia 2012 r. – Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska.
Spotkania Komisji w styczniu 2012 r.: Urzàd Gminy Niepo-
r´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 10 i 26 stycznia 2012 r.
od godz. 16.00

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

UWAGA zmiany terminów sk∏adania wniosków o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap´dowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2012 rok.
W terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. mo˝-
na sk∏adaç w Urz´dzie Gminy Niepor´t wniosek o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap´dowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT (lub
ich kopiami) stanowiàcymi dowód zakupu oleju nap´dowego
w okresie od 1 wrzeÊnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
Wszelkie niezb´dne informacje oraz wniosek mo˝na otrzy-
maç w Dziale Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa Urz´du Gmi-
ny Niepor´t (pokój nr 30, II pi´tro, tel. (22) 767 04 47),
lub pobraç ze strony internetowej www.nieporet.pl

� K. Kula

KOL¢DOWE SUKCESY SP JÓZEFÓW

Zespó∏ wokalny „Józefinki” oraz dwie uczennice Szko∏y Pod-
stawowej w Józefowie – Julia Pietrucha i Victoria Maƒk wy-
stàpi∏y z sukcesem na IV Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek Ko-
l´dowe Serce Mazowsza.
Przes∏uchania dla uczestników etapu powiatowego festiwalu od-
by∏y si´ 9 stycznia w Zegrzu. 24 wykonawców podzielonych
zosta∏o na kategorie wiekowe oraz solistów, duety i chóry. Wy-
konywali po 2 kol´dy, jednà obowiàzkowà i drugà dowolnà.
„Józefinki” zaÊpiewa∏y ma∏o znanà staropolskà kol´d´ „Zagrzmia-
∏a, run´∏a w Betlejem ziemia”, po raz pierwszy z podzia∏em
na g∏osy, z akompaniamentem tamburynu, grzechotki, trójkà-
tów i tarki. Drugi utwór „Pójdêmy wszyscy do stajenki” za-
skoczy∏ s∏uchaczy odmiennà aran˝acjà. Zespo∏em dyrygowa∏a
Agnieszka Powa∏a, która równie˝ w∏àczy∏a si´ do chóru. Opie-
kunem solistek – Julii Pietruchy i Victorii Maƒk jest p. Rena-
ta KuÊ. Obydwie dziewczynki wystàpi∏y w kategorii klas I-III
i obydwie uzyska∏y klasyfikacj´ do etapu wojewódzkiego. Taki
sam du˝y sukces odnios∏y „Józefinki”, które uj´∏y jury festi-
walu i publicznoÊç. Zosta∏y wytypowane do reprezentowania Po-
wiatu Legionowskiego podczas fina∏u konkursu w Siedlcach.

ZebraliÊmy razem 
65 305 złotych na zakup 
najnowoczeÊniejszych 
urzàdzeƒ dla ratowania 
˝ycia wczeÊniaków oraz 
pomp insulinowych dla kobiet ci´˝arnych.
GraliÊmy w Szkole Podstawowej w Niepor´cie, w której zebrano 25 305 zł
oraz w Szkole Podstawowej w Józefowie, która uzyskała 40 000 zł.
W akcj´ włàczyły si´ równie˝: SP w Wólce Radzymiƒskiej, SP w Izabelinie,
SP w Białobrzegach, Gminne Przedszkole w Białobrzegach, Gminne
Przedszkole w Niepor´cie, Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym,
Przedszkole Nutka-Milutka w Michałowie-Grabinie oraz, przede wszystkim,
mieszkaƒcy gminy, którzy szczodrze zasilili konto WOÂP.

Fotorelacja z XX Finału WOÂP w Gminie Niepor´t na str. 7

BUD˚ET na 2012 rok uchwalonyBUD˚ET na 2012 rok uchwalony

29 grudnia, podczas
ostatniej sesji
w 2011 roku, radni
przegłosowali 
uchwał´ bud˝etowà
na 2012 rok.

P
rzed g∏osowaniem radni zapo-

znani zostali z opiniami Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie, która pozytywnie

oceni∏a przedstawiony jej projekt

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Niepor´t na lata 2012-2020,

jak równie˝ projekt Uchwa∏y bud˝e-

towej na 2012 rok Gminy Niepor´t.

Komisje Rady Gminy równie˝ pozy-

tywnie zaopiniowa∏y projekt bud˝e-

tu. Dyskusj´ poprzedzajàcà g∏osowa-

nie zdominowa∏y kwestie rozwoju

kanalizacji gminy oraz finansowania

dzia∏alnoÊci sportowej.

Uchwa∏a w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej przyj´ta zosta-

∏a przez radnych 14 g∏osami „za”,

przy 1 wstrzymujàcym si´. Podobnie

w g∏osowaniu nad bud˝etem na naj-

bli˝szy rok 14 radnych by∏o „za”, je-

den radny wstrzyma∏ si´ od g∏osu.

Dochody gminy zaplanowane zo-

sta∏y w ∏àcznej kwocie 48 096 829 z∏,

w tym dochody bie˝àce 42 956 400 z∏,

a majàtkowe 5 140 429 z∏.

Wydatki gminy ustalone zosta∏y

w ∏àcznej kwocie 49 748 961 z∏,

w tym wydatki bie˝àce 41 690 642 z∏,

a majàtkowe 8 058 319 z∏.

Zaplanowany deficyt bud˝etowy

w wysokoÊci 1 652 132 z∏ sfinanso-

wany zostanie przychodami pochodzà-

cymi za sprzeda˝y papierów warto-

Êciowych w tej samej kwocie.

W opinii Komisji Gospodarczej Ra-

dy Gminy, bud˝et zosta∏ skonstruowa-

ny w sposób umiarkowany i wywa˝o-

ny, dostosowany do aktualnych mo˝li-

woÊci finansowych Gminy. � B.Wilk

Bud˝et gminy zasilany jest corocznie

wp∏ywami z tytu∏u udzia∏u w podatku

dochodowym, który p∏aci ka˝dy pracu-

jàcy, emeryt i rencista. W 2012 roku

blisko 37,26 % p∏aconego przez nas po-

datku trafi do kasy gminy. Z dochodów

z podatku od osób fizycznych (PIT)

i osób prawnych (CIT) finansowane sà

gminne inwestycje – budowa dróg, wo-

dociàgów i kanalizacji, oÊwietlenia

ulicznego, budynków u˝ytecznoÊci pu-

blicznej, a tak˝e gminna oÊwiata, kul-

tura i sport.

ODPROWADè PODATEK DO

SWOJEJ GMINY, A PIENIADZE
WRÓCÑ DO CIEBIE!

JeÊli miejsce naszego zamieszkania

nie pokrywa si´ z miejscem zameldo-

wania, wystarczy w rozliczeniu rocz-

nym PIT wpisaç miejsce zamieszkania,

by nasze pieniàdze trafi∏y na konto gmi-

ny, w której mieszkamy, zwi´kszajàc

mo˝liwoÊci jej rozwoju i tym samym

poprawiajàc komfort naszego ˝ycia.

Urzàd Skarbowy w∏aÊciwy dla miesz-

kaƒców Gminy Niepor´t znajduje si´

w Legionowie, ul. marsz. Józefa Pi∏sud-

skiego 43c. �

WYPEŁNIJ PIT z myÊlà
o swojej gminie!

Bud˝et gminy zasilany jest corocznie wpływami z tytułu udziału w podatku
dochodowym, który płaci ka˝dy pracujàcy, emeryt i rencista. REKORDOWY XX FINAŁ WOÂP W GMINIE NIEPOR¢T
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W Y D A R Z E N I A

Urzàd Gminy skorzystał z dodatkowej mo˝liwoÊci uzyskania
dofinansowania boiska „Orlik” w Józefowie. Zgodnie z uchwałà
Zarzàdu Województwa Mazowieckiego z koƒca grudnia 2011 r.
na konto Gminy wpłynie 500 tys. złotych.

DOFINANSOWANIE „Orlika”
Wniosek Gminy jest jednym z 379,

które uzyska∏y dofinansowanie

z Urz´du Marsza∏kowskiego Woje-

wództwa Marsza∏kowskiego w War-

szawie w ramach dzia∏ania „Odno-

wa i rozwój wsi”, obj´tego Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007 – 2013. Inwestycja

zg∏oszona przez Wójta Gminy Nie-

por´t pn. Budowa kompleksu boisk

sportowych „Moje Boisko – Or-

lik 2012” w Józefowie otrzyma∏a do-

finansowanie w kwocie 500 000,00 z∏.

Przypominamy, ̋ e kompleks spor-

towy „Moje Boisko – Orlik 2012”

w Józefowie w 2010 r. otrzyma∏ do-

finansowanie z Ministerstwa Sportu

i Turystyki na kwot´ 333 000,00 z∏

oraz Samorzàdu Województwa Ma-

zowieckiego na kwot´ 100 000,00 z∏.

� P.Brysiacz

Od lipca 2011 roku dzia∏a Centralna Ewidencja

i Informacja o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej, którà

prowadzi Minister Gospodarki w formie elektro-

nicznego rejestru dost´pnego przez internet.

Do rejestracji dzia∏alnoÊci s∏u˝y nowy wniosek

CEIDG-1, dost´pny na stronie www.ceidg.gov.pl.

Przedsi´biorcy posiadajàcy kwalifikowany

podpis elektroniczny mogà samodzielnie, dro-

gà elektronicznà, z∏o˝yç wniosek o wpis w CE-

IDG. Mo˝na równie˝ za∏atwiç spraw´ osobiÊcie

w dowolnym urz´dzie gminy w kraju, dyspo-

nujàc dowodem osobistym i numerem NIP.

Wype∏niony formularz papierowy zostanie

przekszta∏cony przez gmin´ w dokument elek-

troniczny i zarejestrowany w CEIDG. Jest rów-

nie˝ mo˝liwoÊç przes∏ania do urz´du gminy da-

nych, wymaganych do rejestracji, listem pole-

conym, ale wówczas muszà byç one notarialnie

potwierdzone. Sk∏adany wniosek jest równo-

czeÊnie wnioskiem o nadanie numeru REGON,

zg∏oszeniem do urz´du skarbowego oraz

do ZUS lub KRUS.

ObecnoÊç w ZUS lub KRUS jest niezb´dna

przy rejestracji firmy w celu z∏o˝enia deklaracji

odnoÊnie ubezpieczenia.

Podatnicy podatku VAT muszà osobiÊcie sta-

wiç si´ do urz´du skarbowego.

Obecnie wszystkie dane firm sà ogólnodost´p-

ne na stronie www.ceidg.gov.pl. Sprawdzenie ich

jest mo˝liwe po wpisaniu numeru NIP lub RE-

GON danej firmy/osoby. � B.Wilk

13 grudnia, w bolesnà rocznic´ wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce, zało˝yciele NSZZ SolidarnoÊç Rolników
Indywidualnych Gminy Niepor´t zło˝yli symbolicznà wiàzank´
kwiatów pod Kapliczkà „SolidarnoÊci” na Placu WolnoÊci.

Od lipca 2011 roku obowiàzujà istotne zmiany w rejestracji
działalnoÊci gospodarczej. Urzàd Gminy nie prowadzi ju˝
ewidencji działalnoÊci gospodarczej, nie sà te˝ wydawane
zaÊwiadczenia o prowadzeniu działalnoÊci.

TRZYDZIESTA rocznica
Obecna kapliczka jest symbolem nie tyl-

ko religijnym. Do 17 grudnia 1981 r. by-

∏a to tablica informacyjna „SolidarnoÊci”.

W latach osiemdziesiàtych SolidarnoÊç RI

by∏a jedynà zorganizowanà formà dzia∏a-

nia niezale˝nych organizacji na terenie

gminy. Po 17 grudnia w zamkni´tej gablo-

cie ustawiono kopie obrazu Matki Boskiej

Cz´stochowskiej, a z czasem obudowano

tablic´ w formie do dziÊ istniejàcej (jej wy-

konawcà by∏ nie˝yjàcy ju˝ dziÊ kolega

Piotr Jasiƒski z Izabelina). I tak przed Ka-

pliczkà, a zarazem symbolem Solidarno-

Êci, mieszkaƒcy zacz´li zdejmowaç czap-

ki z g∏ów. � Jan Kaliƒski
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OD 1 stycznia
jedziemy eLkà

W grudniu 2011 roku zawarte zostało porozumienie
pomi´dzy Gminà Niepor´t a Miastem Warszawa,
reprezentowanym przez Zarzàd Transportu
Miejskiego, w sprawie kontynuowania istniejàcych
i uruchamiania nowych linii uzupełniajàcych.
Na mocy porozumienia od 1 stycznia 2012 roku
uruchomiona została linia uzupełniajàca L-8 na trasie
PKP Dàbkowizna – PKP Legionowo.

W
wyniku zamówienia publicznego

przeprowadzonego przez ZTM

wy∏oniony zosta∏ przewoênik

– firma Raf-Bus. Od 1 stycznia obs∏uguje

on lini´ L-8. Gmina Niepor´t pokry-

wa 80% kosztów kursowania linii.

Linia L-8 umo˝liwia mieszkaƒcom gmi-

ny Niepor´t dojazd do linii S-9 (Szybka

Kolej Miejska na trasie Legionowo – War-

szawa Gdaƒska). Autobusy je˝d˝à co

ok. 2 godziny, nast´pujàcà trasà: PKP

DÑBKOWIZNA – Wólka Radzymiƒska:

Szkolna – Niepor´t: Nowolipie – Ma∏o∏´c-

ka – Izabelin: Ma∏o∏´cka – Graniczna

– Stanis∏awów Pierwszy: Izabeliƒska – Ja-

na Kazimierza – Rembelszczyzna: Stru-

˝aƒska – Kàty W´gierskie: Stru˝aƒska

– KoÊcielna – Akacjowa – Wola Alek-

sandra: Wolska – Stanis∏awów Drugi:

Wolska – Legionowo: Zegrzyƒska

– Jagielloƒska – S∏owackiego – Ko-

Êciuszki – PKP LEGIONOWO.

Zosta∏y uruchomione przystanki:

Majowa 01, Majowa 02, Wira˝owa 01,

Wira˝owa 02, GOK 01, GOK 02, WiÊnio-

wa 01, WiÊniowa 02, Nowolipie 01, No-

wolipie 02, Przyjació∏ 01, Przyjació∏ 02,

P´czkowskiego 01, P´czkowskiego 02,

Beniaminówka 01, Beniaminówka 02,

Sosenkowa 01, Sosenkowa 02, Izabeliƒ-

ska 01, Izabeliƒska 02, Szkolna 01, Kon-

certowa 01, Akacjowa 01, Akacjowa 02,

Marzycieli 01, Marzycieli 02, Gajowa 02,

Gajowa 01, Wolska I 01, Wolska I 02,

Wolska II 01, Wolska II 02, Porannej Ro-

sy 02 i Porannej Rosy 01.

Do czasu wybudowania peronów przy-

stankowych zawieszone zostaje funkcjo-

nowanie przystanków Porannej Rosy 01

i 02. Zosta∏ uruchomiony przystanek PKP

Dàbkowizna 01, funkcjonujàcy jako kraƒ-

cowy.

W pojazdach L-8 honorowane sà bi-
lety ZTM wa˝ne w drugiej strefie (do-
bowe, 3-dniowe, 30-dniowe, 90-dniowe
i Bilet Seniora). Dodatkowo obowiàzu-
jà bilety jednorazowe przewoênika, we-
d∏ug cennika okreÊlonego przez gmin´:
bilet jednorazowy normalny – 3 z∏, mie-
si´czny normalny – 90 z∏, natomiast
ulgowe – 1,5 z∏ i 45 z∏.

Rozk∏ad jazdy linii L-8 znajduje si´

na stronie: www.nieporet.pl w zak∏adce

komunikacja. � BW

Na zdj´ciu stojà od lewej: 
Stanis∏aw Filipowicz – cz∏onek „SolidarnoÊç RI”,
Jan Kaliƒski – Przewodniczàcy „SolidarnoÊç RI”

w gminie Niepor´t, W∏odzimierz Czarnecki
– zast´pca Przewodniczàcego „SolidarnoÊç RI”

w gminie Niepor´t,
Jan Wróbel – cz∏onek „SolidarnoÊç RI”,

Mieczys∏aw Berdowski – cz∏onek „SolidarnoÊç RI”

PRZEDSI¢BIORCO – pami´taj o zmianach
w rejestracji działalnoÊci gospodarczej

STANISŁAWEM
PATERKIEM
sołtysem
Stanisławowa
Pierwszego

Rozmowa z...

–– SSttaanniiss∏∏aawwóóww  PPiieerrwwsszzyy  ttoo  ddoobbrrzzee  zzaaggoossppooddaarroowwaannee  ssoo--

∏∏eeccttwwoo..  JJeesstt  dduu˝̋ee  ggiimmnnaazzjjuumm,,  bbooiisskkoo  ssppoorrttoowwee,,  ww nnaajjbbllii˝̋--

sszzyymm  cczzaassiiee  oottwwaarrttaa  zzoossttaanniiee  pp∏∏yywwaallnniiaa..  TToo  dduu˝̋oo  jjaakk

nnaa jjeeddnnàà  mmiieejjssccoowwooÊÊçç..

Zapomnia∏a Pani wspomnieç o naszym koÊciele. Pami´-

tam pierwsze msze, które odbywa∏y si´ w szczerym polu

i zadaszony o∏tarzyk.. A teraz mamy pi´kny koÊció∏ i wszy-

scy sà z tego zadowoleni. JesteÊmy du˝ym so∏ectwem, Sta-

nis∏awów Pierwszy liczy przesz∏o 1400 mieszkaƒców,

a wi´c pod tym wzgl´dem stoimy zaraz za Niepor´tem.

Równie˝ pod wzgl´dem zajmowanej powierzchni jesteÊmy

drugim so∏ectwem gminy. RzeczywiÊcie wiele ju˝ u nas zro-

biono, ale potrzeby nadal sà i to niema∏e.

–– CCzzeeggoo  bbrraakkuujjee  nnaajjbbaarrddzziieejj??

Przede wszystkim chodników. Jedna z g∏ównych dróg Sta-

nis∏awowa – S∏oneczna, nie ma chodnika. Ruch jest na niej

bardzo du˝y, samochodowy i pieszy, mo˝e dojÊç do wy-

padku. Inwestycja, razem z oÊwietleniem drogi, zosta∏a

zg∏oszona do bud˝etu gminy na 2012 rok i liczymy, ˝e zo-

stanie zrealizowana. Konieczna jest tak˝e budowa ma∏e-

go ronda na skrzy˝owaniu ulic Stru˝aƒskiej, S∏onecznej

i Przysz∏oÊç. To bardzo ruchliwe i niebezpieczne miejsce,

w którym dochodzi do wypadków. Modernizacji wymaga

te˝ chodnik na ulicy Przysz∏oÊç, chcemy te˝ wybudowaç

wodociàg na ulicy Konwaliowej.

–– OOdd llaatt  nnaa tteerreenniiee  SSttaanniiss∏∏aawwoowwaa  PPiieerrwwsszzeeggoo  ooddbbyywwaa  ssii´́

bbaarrddzzoo  ppooppuullaarrnnyy  ffeessttyynn  ÂÂwwii´́ttoo  ZZiieemmnniiaakkaa......

Tak, to bardzo udana impreza, lubiana przez mieszkaƒ-

ców chyba ca∏ej gminy. Przygotowania sà okazjà do Êci-

s∏ej wspó∏pracy z sàsiednimi so∏ectwami, razem pracuje-

my i wspólnie bawimy si´. Jest jeszcze jedna sprawa, do-

tyczàca dzia∏ki, na której zlokalizowany jest festyn.

Mieszkaƒcy wnioskujà o zagospodarowanie terenu, chcie-

liby aby powsta∏ tu oÊrodek kultury i boisko sportowe.

–– AA ccoo  zz mmiieejjsscceemm  nnaa ÂÂwwii´́ttoo  ZZiieemmnniiaakkaa??

Nie ma powodu do obaw. Dzia∏ka jest du˝a, festyn te˝ si´

zmieÊci.

–– WW SSttaanniiss∏∏aawwoowwiiee  jjeesstt  wwiieellee  ppii´́kknnyycchh  ooggrrooddóóww  pprrzzyyddoo--

mmoowwyycchh..  MMiieesszzkkaaƒƒccyy  ddbbaajjàà  oo sswwóójj  tteerreenn..

Tak, to prawda. Wielu mieszkaƒców dba o swoje ogrody,

starajà si´, by by∏y jak naj∏adniejsze. Wielokrotnie zdo-

bywali nagrody w gminnym konkursie na naj∏adniejszy

ogród przydomowy. W ogóle Stanis∏awów Pierwszy jest

bardzo przyjaznym miejscem do zamieszkania.

–– TToo  PPaannaa  ppiieerrwwsszzaa  kkaaddeennccjjaa??

Tak, chocia˝ w Radzie So∏eckiej dzia∏am od wielu lat. Ju˝

wczeÊniej znajomi namawiali mnie do kandydowania, ale

powstrzymywa∏ mnie brak czasu. Teraz przyszed∏ ten od-

powiedni moment i zdecydowa∏em si´ przystàpiç do wy-

borów. Nie ˝a∏uj´ tej decyzji, to co robi´ sprawia mi sa-

tysfakcj´, znam bardzo wielu mieszkaƒców i to u∏atwia mi

dzia∏anie.

–– NNaa zzaakkooƒƒcczzeenniiee,,  cczzeeggoo  ˝̋yycczzyy∏∏bbyy  PPaann  mmiieesszzkkaaƒƒccoomm  ii ssoo--

bbiiee  ww nnoowwyymm  rrookkuu??

˚eby te najpotrzebniejsze nam inwestycje zosta∏y zreali-

zowane. MyÊl´ te˝ o kanalizacji w bocznych drogach, o zli-

kwidowaniu ha∏asu na Stru˝aƒskiej poprzez remont jej na-

wierzchni, o zagospodarowaniu dzia∏ki przy kanale.

A poza tym zdrowia i szcz´Êcia w ˝yciu.

––  DDzzii´́kkuujj´́  zzaa rroozzmmooww´́.. � Rozmawia∏a Beata Wilk



XIX sesja Rady
Gminy Niepor´t

W  G M I N I E

3

XIX sesja Rady
Gminy Niepor´t
29 grudnia 2011 roku odbyła si´ XIX sesja Rady Gminy Niepor´t, której
obrady poprowadził Przewodniczàcy Rady Eugeniusz Woêniakowski.

Podczas ostatniej w 2011 r. sesji Ra-

da Gminy podj´∏a m.in. nast´pujàce

uchwa∏y:

– Uchwa∏à Nr XIX/121/2011 Rada

Gminy ustali∏a stawki dotacji przed-

miotowych dla Gminnego Zak∏adu

Komunalnego w Niepor´cie do us∏ug

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

w wod´ i zbiorowego odprowadzania

Êcieków oraz administrowania miesz-

kaniowym zasobem Gminy.

– G∏ównym punktem porzàdku obrad

by∏o przyj´cie Uchwa∏y Bud˝etowej

na 2012 rok Gminy Niepor´t, którà

poprzedzi∏o podj´cie Uchwa∏y Nr
XIX/123/2011 w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy
Niepor´t na lata 2012 – 2020. W g∏o-

sowaniu nad przyj´ciem uchwa∏y g∏o-

sowa∏o 15 radnych: 14 g∏osowa∏o

„za” przyj´ciem uchwa∏y, 1 radny

„wstrzyma∏ si´” od g∏osu; 

ponadto porzàdek obrad objà∏ nast´pu-

jàce punkty:

– odczytanie projektu uchwa∏y bud˝e-

towej wraz z uzasadnieniem,

– odczytanie opinii Komisji sta∏ych,

– odczytanie opinii Komisji Gospodar-

czej,

– odczytanie opinii Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Warszawie,

– odczytanie wniosków radnych nie

uwzgl´dnionych w projekcie uchwa-

∏y bud˝etowej,

– dyskusja nad wniesionymi poprawka-

mi oraz przeprowadzenie g∏osowania

w sprawie poprawek do projektu

uchwa∏y bud˝etowej,

– przeprowadzenie g∏osowania w spra-

wie projektu uchwa∏y bud˝etowej.

W g∏osowaniu nad Uchwa∏à Bud˝eto-

wà na 2012 rok Gminy Niepor´t wzi´-

∏o udzia∏ 15 radnych: „za” przyj´ciem

Uchwa∏y g∏osowa∏o 14 radnych, 1 rad-

ny „wstrzyma∏ si´” od g∏osu. W wyni-

ku powy˝szego g∏osowania bezwzgl´d-

nà wi´kszoÊcià g∏osów Rada Gminy

przyj´∏a Uchwa∏´ Bud˝etowà na 2012
rok Gminy Niepor´t nr XIX/124/2011.

– Uchwa∏à nr XIX/125/2011 Rada

Gminy przyj´∏a Gminny program pro-

filaktyki i rozwiàzywania problemów

alkoholowych oraz przeciwdzia∏ania

narkomanii na rok 2012 r, który stano-

wi podstaw´ do praktycznej realizacji

zadaƒ i priorytetów ustawy o wychowa-

niu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu

alkoholizmowi, ustawy o przeciwdzia-

∏aniu narkomanii, ustawy o przeciw-

dzia∏aniu przemocy w rodzinie oraz

okreÊla strategi´ Gminy Niepor´t w za-

kresie:

1) profilaktyki alkoholowej i innych

uzale˝nieƒ (narkomania, przemoc),

2) minimalizacji skutków spo∏ecznych

i indywidualnych wynikajàcych z nad-

u˝ywania alkoholu i

narkotyków,

3) kszta∏towania w∏aÊciwych postaw

spo∏ecznych w zetkni´ciu z patologià

alkoholizmu, narkomanii i przemocy.

Wa˝nym punktem porzàdku obrad

by∏o rozpatrzenie i podj´cie uchwa∏y

w sprawie kierunków funkcjonowania

systemu ochrony zdrowia na terenie

Gminy Niepor´t. Radni zostali wcze-

Êniej zapoznani z Analizà kierunków

rozwoju dzia∏alnoÊci leczniczej na tere-

nie Gminy Niepor´t. Pod g∏osowanie

poddano zaproponowane w projekcie

uchwa∏y warianty kierunków dzia∏ania

w zakresie dalszej organizacji udziela-

nia Êwiadczeƒ zdrowotnych na terenie

Gminy zak∏adajàce:

Wariant I

– pozostawienie Samodzielnego Pu-

blicznego Zak∏adu Opieki Zdrowot-

nej w Niepor´cie w dotychczasowej

formie organizacyjnej.

Wariant II

– zmian´ formy organizacyjnej sposo-

bu udzielania Êwiadczeƒ zdrowot-

nych na terenie Gminy w zakresie re-

alizowanym dotychczas przez SP

ZOZ w Niepor´cie polegajàcà na:

1) przekszta∏ceniu i prowadzeniu Sa-

modzielnego Publicznego Zak∏adu

Opieki Zdrowotnej w Niepor´cie

w spó∏k´ kapita∏owà, w której

Gmina ma 100% udzia∏ów

lub

2) wydzier˝awieniu majàtku Gminy,

w tym nieruchomoÊci, zewn´trz-

nemu operatorowi oraz likwidacji

S P ZOZ w Niepor´cie – przy za-

∏o˝eniu, ̋ e dzier˝awa ta b´dzie si´

wiàzaç z udzielaniem przez pod-

miot zewn´trzny Êwiadczeƒ zdro-

wotnych realizowanych dotych-

czas przez SP ZOZ w Niepor´cie

na bazie obiektu u˝ytkowanego

obecnie SP ZOZ w Niepor´cie

i rozbudowanego we w∏asnym za-

kresie przez podmiot zewn´trzny,

a tak˝e z przej´ciem pracowników

SP ZOZ.

Po omówieniu projektu uchwa∏y

przez Wójta Gminy S∏awomira Macie-

ja Mazura, wys∏uchaniu opinii komisji

Ochrony Ârodowiska Zdrowia i Porzàd-

ku Publicznego oraz komisji Gospodar-

czej i przeprowadzeniu dyskusji, Prze-

wodniczàcy zarzàdzi∏ g∏osowanie

nad omówionymi wariantami. W wyni-

ku g∏osowania Radni podj´li uchwa∏´

nr XIX/130/2011, opowiadajàc si´

za wydzier˝awieniem majàtku Gminy,

w tym nieruchomoÊci zewn´trznemu

operatorowi oraz likwidacjà SP ZOZ

w Niepor´cie – przy za∏o˝eniu, ˝e

dzier˝awa ta b´dzie si´ wiàzaç z udzie-

laniem przez podmiot zewn´trzny

Êwiadczeƒ zdrowotnych realizowanych

dotychczas przez SP ZOZ w Niepor´-

cie na bazie obiektu u˝ytkowanego

obecnie SP ZOZ w Niepor´cie i rozbu-

dowanego we w∏asnym zakresie przez

podmiot zewn´trzny a tak˝e z przej´-

ciem pracowników SP ZOZ.

W g∏osowaniu udzia∏ wzi´∏o 15 rad-

nych: „za” g∏osowa∏o 11 radnych, 4

radnych wstrzyma∏o si´ od g∏osu. 

(TreÊç wszystkich uchwa∏ dost´pna

jest na stronie www.bip.nieporet.pl

– zak∏adka „Uchwa∏y Rady”.)

� Dorota Brzozowska

Od 1 stycznia pracownicy Stra-

˝y Gminnej pracowaç b´-

dà od poniedzia∏ku

do niedzieli w godzi-

nach 13.00 – 1.00.

Zmiana w Regula-

minie pracy Urz´du

Gminy Niepor´t

wprowadzona zosta∏a

zarzàdzeniem we-

wn´trznym Wójta

Gminy z dnia 19 grud-

nia 2011 r.

Przesuni´cie czasu pra-

cy stra˝ników na godziny

popo∏udniowe i nocne wynika

z prowadzonej na bie˝àco analizy

zagro˝eƒ i potrzeb spo∏ecznych.

Daje to stra˝nikom wi´k-

sze mo˝liwoÊci dzia∏a-

nia na rzecz ochrony

spokoju i porzàdku

w miejscach publicz-

nych, zapewnienia

b e z p i e c z e ƒ s t w a

mieszkaƒców i inter-

weniowania w sytu-

acjach zagro˝enia. Sà

one najcz´stsze w póê-

niejszych porach dnia.

W godzinach popo∏udnio-

wych mo˝liwy jest równie˝ bez-

poÊredni kontakt z wi´kszà liczbà

mieszkaƒców.

W zwiàzku ze zmianà nu-

merów porzàdkowych ulicy Jana

Kazimierza i ulic bezpoÊrednio z nià

sàsiadujàcych oraz nadaniem nazwy

Fortowa ulicy w Beniaminowie, za-

ch´camy mieszkaƒców obj´tych

zmianami do dokonania korekty

miejsca zameldowania.

Dokonanie przemeldowania jest nie-

zb´dne przed wymianà dowodu oso-

bistego. 

Zapraszamy do Urz´du Gminy Nie-

por´t do Dzia∏u Spraw Obywatelskich

codziennie, w poniedzia∏ki w godzi-

nach 8.00-18.00, od wtorku do piàtku

w godzinach 8.00-16.00.

OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Niepor´t
zaprasza do składania

propozycji
zorganizowania

i poprowadzenia
Orkiestry D´tej Gminy

Niepor´t
Osoby ch´tne do współpracy prosimy o składanie koncepcji w formie
pisemnej, z okreÊleniem warunków organizacyjnych i finansowych,
do kancelarii Urz´du Gminy Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t,
w terminie do koƒca stycznia 2012 roku.

ogłoszenie

1 stycznia 2012 roku wesz∏a w ˝y-

cie ustawa zmieniajàca sposób po-

wiadamiania organów podatko-

wych o zmianie danych podatników

– osób fizycznych obj´tych reje-

strem PESEL, które nie prowadzà

dzia∏alnoÊci gospodarczej i nie sà

podatnikami podatku VAT.

Po zmianie przepisów, osoba

zmieniajàca dowód osobisty zwol-

niona jest z obowiàzku aktualizo-

wania danych w urz´dzie skarbo-

wym osobiÊcie lub za poÊrednic-

twem urz´du gminy, jak by∏o do tej

pory. Zgodnie z obecnie przyj´tym

rozwiàzaniem, Minister Spraw We-

wn´trznych b´dzie niezw∏ocznie

przekazywa∏ zmienione dane

do Centralnego Rejestru Podmio-

tów – Krajowej Ewidencji Podatni-

ków, prowadzonego przez Ministra

Finansów.

Wójt Gminy Niepor´t podpisa∏ ze
Starostà Powiatu Legionowskiego
porozumienie o warunkach od-
p∏atnoÊci za wymian´ dokumen-
tów, którà powinien ponieÊç ka˝-
dy w∏aÊciciel pojazdu i posiadacz
prawa jazdy.

W wyniku zawartego Porozumienia

mieszkaƒcy Gminy Niepor´t (oso-

by zameldowane) obj´ci zmianà

numerów porzàdkowych ulicy Jana

Kazimierza i ulic bezpoÊrednio sà-

siadujàcych z ulicà Jana Kazimie-

rza, zostanà zwolnieni z kosztów

uiszczania op∏at za wydanie wtórni-

ka dowodu rejestracyjnego i prawa

jazdy w Starostwie Powiatowym

w Legionowie.

Porozumienie obowiàzywaç b´-

dzie od stycznia 2012 roku, po pod-

j´ciu uchwa∏y w tej sprawie przez

Rad´ Powiatu Legionowskiego,

do czerwca 2012 roku.

ZMIANA CZASU PRACY STRA˚Y GMINNEJ
Od dnia 1 stycznia 2012 roku ulega zmianie rozk∏ad czasu

pracy pracowników Stra˝y Gminnej.

PRZEMELDOWANIE – RZECZ KONIECZNA

ZMIANA DOWODU OSOBISTEGO
1 stycznia wesz∏y w ˝ycie korzystne przepisy dla osób

zmieniajàcych dowód osobisty, ograniczajàce dalsze obowiàzki
zwiàzane ze zmianà danych.

Klementyna Plutecka, uczennica II klasy Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym, zaj´ła
II miejsce w powiatowym konkursie fotograficznym.

KLEMENTYNA
nagrodzona

ZWOLNIENIE Z ODPŁATNOÂCI ZA WYMIAN¢
DOKUMENTÓW, ZWIÑZANÑ ZE ZMIANÑ
NUMERÓW PORZÑDKOWYCH

28 grudnia 2011 r. odby∏ si´ fina∏

IX edycji konkursu fotograficznego

o zasi´gu powiatowym organizowa-

nego przez Miejskà i Powiatowà Bi-

bliotek´ Publicznà w Legionowie

pod honorowym patronatem Prezy-

denta Miasta Legionowo i Starosty

Legionowskiego. Tematem tej edy-

cji, wy∏onionym w plebiscycie

mieszkaƒców, by∏a Woda. Ciekawy,

choç trudny temat dawa∏ du˝e mo˝-

liwoÊci jego interpretacji oraz reali-

zacji pomys∏ów, co potwierdzajà

z∏o˝one na konkurs prace.

Swoja prac´ zg∏osi∏a te˝ do kon-

kursu Klementyna Plutecka, uczen-

nica II klasy Gimnazjum w Stanis∏a-

wowie Pierwszym i zaj´∏a II miejsce.

W ubieg∏ym roku otrzyma∏a w tym

samym konkursie Nagrod´ Specjal-

nà Starosty Legionowa.

UroczystoÊç rozdania nagród pro-

wadzi∏a poprowadzi∏a Laura ¸àcz,

opraw´ muzycznà (m.in. muzyczne

fanfary dla laureatów i mini koncert)

zapewni∏o Trio Brass w sk∏adzie: Fi-

lip Mazur – tràbka, Stefan Janowski

– saksofon, Damian Nowakowski

– puzon. � Marzena Plutecka



P
rojekt bud˝etu opracowano w uk∏adzie

klasyfikacji bud˝etowej ustalonej rozpo-

rzàdzeniem Ministra Finansów z dnia

2 marca 2010 r. w sprawie szczegó∏owej kla-

syfikacji dochodów, wydatków, przychodów

i rozchodów oraz Êrodków pochodzàcych ze

êróde∏ zagranicznych (Dz.U. nr 38 poz. 207).

Wed∏ug art. 211 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych, bud˝et gminy jest rocznym pla-
nem dochodów i wydatków oraz przycho-
dów i rozchodów jednostki.

BUD˚ET 
GMINY 

NIEPOR¢T 
W 2012 R.

Dochody – 48 096 829 z∏

Wydatki – 49 748 961 z∏

Wydatki majàtkowe 

(inwestycyjne)

– 8 058 319 z∏

G∏ównym za∏o˝eniem jakim kierowa∏ si´

Wójt Gminy Niepor´t projektujàc bud˝et

gminy, by∏a taka konstrukcja bud˝etu, aby

mo˝na by∏o prawid∏owo zarzàdzaç finansami,

które sà Êrodkiem do osiàgni´cia zasadnicze-

go celu, czyli coraz lepszego zaspokajania po-

trzeb cz∏onków wspólnoty samorzàdowej.

Dlatego ka˝dy planowany wydatek jest uza-

sadniony i s∏u˝y do realizacji zadaƒ gminy.

Planów i celów do wykonania b´dzie zawsze

wi´cej ni˝ Êrodków do ich realizacji. Podsta-

wowym problemem, jaki trzeba zawsze roz-

wiàzaç konstruujàc bud˝et, jest dostosowanie

wydatków do mo˝liwoÊci finansowych. Ârod-

ki finansowe muszà zapewniç mo˝liwoÊç

wype∏niania zadaƒ w∏asnych gminy zawartych

w ustawie o samorzàdzie gminnym (art. 7

ust. 1). Zaplanowane osiàgni´cie dochodów

umo˝liwi prawid∏owà realizacj´ zadaƒ bie˝à-

cych i w cz´Êci zadaƒ inwestycyjnych.

Trudne jest pozyskanie takiej wielkoÊci docho-

dów, które mog∏yby zaspokoiç wszystkie

spo∏eczne potrzeby.

ZAPLANOWANE
WYDATKI 

MAJÑTKOWE 
W 2012 ROKU

Kanalizacja i wodociàgi:
3 428 319 zł

– 2 658 319 z∏ – Budowa kanalizacji sa-

nitarnej oraz sieci wodociàgowej w ul.

Jana Kazimierza w Niepor´cie

– 400 000 – Budowa kanalizacji sanitar-

nej oraz sieci wodociàgowej na odcin-

ku Bia∏obrzegi – Rynia wokó∏ Zalewu

Zegrzyƒskiego gm. Niepor´t

– 120 000 z∏ – Budowa kanalizacji sani-

tarnej i sieci wodociàgowej w ul. Tuli-

panowej w Niepor´cie

– 80 000 z∏ – Budowa sieci wodociàgo-

wej w Józefowie

– 20 000 z∏ – Projektowanie sieci wodo-

ciàgowej uzupe∏niajàcej na terenie gmi-

ny

– 50 000 z∏ – Projektowanie kanalizacji

w Micha∏owie-Grabinie

– 100 000 z∏ – Projektowanie i budowa

kanalizacji w ramach przedsi´wzi´cia

„Czysta Gmina Niepor´t – czysty Za-

lew Zegrzyƒski – budowa systemów

odbioru i oczyszczania Êcieków na te-

renie Gminy Niepor´t”

Drogi publiczne gminne 
i drogi wewn´trzne: 1 132 000 zł

drogi publiczne gminne 
342 000 zł

– 150 000 z∏ – Projekt i budowa chodni-

ka wzd∏u˝ ul. S∏onecznej w Stanis∏awo-

wie Pierwszym

– 30 000 z∏ – Wykonanie odwodnienia

dróg gminnych

– 50 000 z∏ – Projekt i budowa kanaliza-

cji deszczowej na osiedlu G∏ogi

– 50 000 z∏ – Projekt i budowa chodni-

ka na ul. Kwiatowej w Micha∏owie-

-Grabinie

– 50 000 z∏ – Budowa chodnika

na ul. Szkolnej w Józefowie

– 12 000 z∏ – Zakup wiat przystanko-

wych

drogi wewn´trzne
790 000 zł

– 60 000 z∏ – Wykonanie nawierzchni

z kruszywa na ul. Zacisznej w Woli

Aleksandra

– 100 000 z∏ – Wykonanie nawierzchni

z kruszywa na drodze wewn´trznej

w Bia∏obrzegach (dz. nr ew 51/31 i 59/2)

– 50 000 z∏ – Wykonanie nawierzchni

z kruszywa na ul. Nowolipie w Niepo-

r´cie

– 200 000 z∏ – Przebudowa ul. LeÊnej

w Józefowie

– 60 000 z∏ – Wykonanie nawierzchni

z kruszywa na ul. LeÊnej w Micha∏o-

wie-Grabinie

– 50 000 z∏ – Budowa parkingów na Pla-

cu WolnoÊci w Niepor´cie

– 80 000 z∏ – Budowa dróg i parkingów

na osiedlu G∏ogi w Niepor´cie

– 20 000 z∏ – Projekt i przebudowa k∏ad-

ki dla pieszych na Kanale ˚eraƒskim

– elementu trasy pieszo rowerowej

wraz z przystosowaniem dla osób nie-

pe∏nosprawnych

– 100 000 z∏ – Przebudowa ul. Piasko-

wej w Zegrzu Po∏udniowym

– 70 000 z∏ – Przebudowa ul. Radzymiƒ-

skiej w Ryni

Ochotnicze stra˝e po˝arne 
600 000 zł

– 430 000 z∏ – Modernizacja budyn-

ku OSP w Wólce Radzymiƒskiej

wraz z zakupem niezb´dnego wypo-

sa˝enia

– 170 000 z∏ – Projekt rozbudowy gara-

˝u OSP w Kàtach W´gierskich

Szkoły i przedszkola:
350 000 zł

– 20 000 z∏ – Projekt i budowa Szko∏y

Podstawowej w Izabelinie

– 50 000 z∏ – Projekt i budowa sali spor-

towej przy Szkole Podstawowej w Nie-

por´cie

– 130 000 z∏ – Place zabaw przy szko-

∏ach podstawowych w Izabelinie i Wól-

ce Radzymiƒskiej

– 150 000 – Projekt i modernizacja

przedszkola w Bia∏obrzegach

OÊwietlenie ulic, placów 
i dróg 190 000 zł

– 80 000 z∏ – Budowa oÊwietlenia (punk-

tów Êwietlnych) na ul. Zegrzyƒskiej

w Niepor´cie

– 50 000 z∏ – Projekt i budowa oÊwietle-

nia (punktów Êwietlnych) na ul. LeÊnej

w Wólce Radzymiƒskiej

– 20 000 z∏ – Projekt i budowa oÊwietle-

nia (punktów Êwietlnych) na ul. Nowo-

lipie w Niepor´cie

– 20 000 z∏ – Projekt i budowa oÊwietle-

nia (punktów Êwietlnych) na ul. Baro-

kowej w Stanis∏awowie Pierwszym

– 20 000 z∏ – Projekt i budowa oÊwietle-

nia (punktów Êwietlnych) na ul. S∏o-

necznej w Stanis∏awowie Pierwszym

Urzàd gminy 120 000 zł
– 20 000 z∏ – Modernizacja systemu na-

wiewno – wywiewnego w Urz´dzie

Gminy

– 100 000 z∏ – Zakup sprz´tu i oprogra-

mowania informatycznego

Zakup NieruchomoÊci 
1 530 000 zł

– Zakup nieruchomoÊci zabudowanej

– dz. ew. nr 128/10 w Niepor´cie

Domy i oÊrodki kultury, 
Êwietlice i kluby 245 000 zł

– 200 000 z∏ – Projekt i budowa boiska

przy filii GOK w Stanis∏awowie Dru-

gim

– 30 000 z∏ – Modernizacja gminnego

budynku komunalnego w Ryni wraz

z zagospodarowaniem terenu przyleg∏e-

go

– 15 000 z∏ – Zakup sprz´tu nag∏aÊnia-

jàcego dla filii GOK w Stanis∏awowie

Drugim

Obiekty sportowe 113 000 zł
– 100 000 z∏ – Projektowanie i budowa

p∏ywalni sportowej w Stanis∏awowie

Pierwszym

– 13 000 z∏ – Zakup ratowniczej wie˝y

obserwacyjnej

Pozostałe wydatki, w tym m.in.:
– 200 000 z∏ – Pomoc finansowa dla

Województwa Mazowieckiego na pro-

jekt i budow´ chodnika wzd∏u˝ ul. Ja-

na Kazimierza (dr. woj. 633) w Rem-

belszczyênie

– 150 000 z∏ – Pomoc finansowa dla Sta-

rostwa Powiatowego w Legionowie

na budow´ chodnika wzd∏u˝ ul. Aka-

cjowej w Kàtach W´gierskich.

�
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ObjaÊnienia do bud˝etu Gminy   
Projekt uchwały bud˝etowej gminy na 2012 rok został opracowany w oparciu o Uchwał´ Rady Gminy Niepor´t Nr XV/81/2011
z dnia 21 paêdziernika 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały bud˝etowej, uwzgl´dniajàc przepisy ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póên. zm.) i przepisu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z póên. zm.) w zwiàzku z art. 121 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzajàce ustaw´ o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz. 1241 z póên. zm.).

Niepor´t Serock Wieliszew Jabłonna

DOCHODY 48 096 829,00 zł 40 124 696,00 zł 42 904 895,51 zł 46 092 704,00 zł

Wydatki 49 748 961,00 zł 40 541 550,42 zł 42 980 418,51 zł 49 479 808,00 zł

bie˝àce 41 690 642,00 zł 33 841 876,00 zł 37 351 680,79 zł 41 681 791,00 zł

majàtkowe 8 058 319,00 zł 6 699 674,42 zł 5 628 737,72 zł 7 798 017,00 zł

DOCHODY WYDATKI – bie˝àce – majàtkowe

Legionowo 159 328 293,00 zł 154 568 122,00 zł 134 943 702,00 zł 19 624 420,00 zł

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 68 536 842,22 zł 77 702 106,22 zł 65 985 052,21 zł 11 717 054,01 zł

BUD˚ETY SAMORZÑDÓW TERYTORIALNYCH POWIATU LEGIONOWSKIEGO W 2012 ROKU
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  Niepor´t na 2012 rok
WYDATKI MAJÑTKOWE (INWESTYCYJNE) 8 058 319 ZŁ 

WYDATKI BIE˚ÑCE 41 690 642 ZŁ

DOCHODY 48 096 829 ZŁ 

podatek dochodowy od osób fizycznych 18 387 358 z∏

subwencja oÊwiatowa 9 522 481 z∏

podatki lokalne 8 961 898 z∏ 

dochody z mienia 2 979 130 z∏ 

dotacje 2 661 953 z∏ 

dofinansowanie z UE 2 438 319 z∏ 

inne podatki i op∏aty 2 082 530 z∏ 

podatek dochodowy od osób prawnych 900 000 z∏ 

inne dochody 163 160 z∏ 

OÊwiata i wychowanie 18 955 017 z∏ 

Administracja publiczna 6 789 159 z∏ 

Pomoc spo∏eczna 4 044 090 z∏ 

Bie˝àce utrzymanie dróg i transport publiczny 2 782 339 z∏ 

Gospodarka komunalna i ochrona Êrodowiska 2 738 638 z∏ 

Kultura 1 270 981 z∏ 

Obs∏uga d∏ugu publicznego 1 200 000 z∏ 

Wyp∏ata cz´Êci równowa˝àcej subwencji ogólnej tzw. „janosikowe” 956 398 z∏ 

Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona przeciwpo˝arowa 776 940 z∏ 

Inne wydatki bie˝àce 648 344 z∏ 

Kultura fizyczna 526 794 z∏ 

Gospodarka mieszkaniowa 365 000 z∏ 

Plany zagospodarowania przestrzennego 356 942 z∏ 

Ochrona zdrowia 280 000 z∏ 

Kanalizacja i wodociàgi 3 428 319 z∏ 

Zakup NieruchomoÊci 1 530 000 z∏ 

Drogi 1 132 000 z∏

Ochotnicze Stra˝e Po˝arne 600 000 z∏ 

Szko∏y i przedszkola 350 000 z∏ 

Dotacje celowe 350 000 z∏

Domy i oÊrodki kultury 245 000 z∏ 

OÊwietlenie 190 000 z∏ 

Inne wydatki majàtkowe 120 000 z∏ 

Obiekty sportowe 113 000 z∏ 

0,34%1,87%

4,33%
5,07%

5,54%

6,19%

18,63%

19,80%

38,23%

45,47%

16,28%

9,70%

6,67%

6,57%

3,05%
2,88%

2,29% 1,86%
1,56%

1,26% 0,88%
0,86%

0,67%

42,54%

18,99%

14,05%

7,45%

4,34%
4,34%

3,04%

2,36%
1,49% 1,40%
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SIATKARSKI sylwester

ANTEK
Zalewski
w dobrej
formie!

31 grudnia 2011 roku w sali gimnastycznej Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym
odbył si´ II Sylwestrowy Turniej w Piłce Siatkowej Mikstów (dru˝yna składała si´
z dziewczyny i chłopaka).

Trwa dobra passa Antka
Zalewskiego, ucznia Szkoły
Podstawowej im. B. Tokaja
w Niepor´cie. Od rozpocz´cia
roku szkolnego ju˝ trzykrotnie
– w paêdzierniku i listopadzie
– startował w zawodach.
Za ka˝dym razem stawał
na podium zdobywajàc bràzowy
medal i 3. miejsce.

W turnieju udzia∏ wzi´∏o 12 zespo-

∏ów podzielonych na 2 grupy wieko-

we. Turniej rozegrano systemem

„ka˝dy z ka˝dym”, nietypowo grano

na czas po 12 minut ka˝de spotkanie.

W grupie starszej, rocznik 1996,

wygra∏a dwójka Marcelina Onisk

i Micha∏ Mielnik. W grupie m∏od-

szej, rocznik 1997 i m∏odsi wygra∏a

para Daria Jastrz´bska i Micha∏ Ko-

walczyk. Na koniec turnieju

przy lampce musujàcego napoju

„piccolo” zawodniczki, zawodnicy

oraz trenerzy z∏o˝yli sobie nowo-

roczne ˝yczenia. � D. PieÊniak

W paêdzierniku rozegrane zosta∏y

dwa wa˝ne turnieje judo: III Wieli-

szewski Turniej Judo i VII Ogólno-

polski Turniej Judo im. Grzegorza

Malika.

Reprezentujàc LTS Legionowo An-

tek wygra∏ cztery z pi´ciu pojedynków

w kategorii do 50 kg. Dwa z nich roz-

strzygnà∏ na swojà korzyÊç dopiero

w ostatnich sekundach walki.

26 listopada odby∏y si´ zawody ju-

do zaliczane do Grand Prix Mazow-

sza. Tym razem rywalizowa∏

w V Ogólnopolskim Turnieju Ju-

do o Puchar Wójta Gminy Socha-

czew zajmujàc tak˝e 3. miejsce.

Zwyci´stwa zapewni∏y Antkowi

wa˝ne punkty w rankingu Warszaw-

skiego Okr´gowego Zwiàzku Ju-

do i wysokà lokat´ w swojej katego-

rii wagowej. Pomo˝e mu to w przy-

sz∏ym roku zajàç upragnione miejsce

w kadrze Mazowsza w judo.

Trzymamy kciuki za spe∏nienie

tych marzeƒ, tym bardziej, ˝e jak

mówi mama, pani Agnieszka Zalew-

ska: na swoje sukcesy Antek ci´˝ko

pracuje uczestniczàc w godzinnych

treningach a˝ pi´ç razy w tygodniu!

˚yczymy Antkowi wytrwa∏oÊci i dal-

szych sukcesów sportowych!

� I.Kopka

Organizatorem „AKCJI ZIMA” jest GOK Niepor´t, ul. Dworcowa 9a,
Koszty ubezpieczenia i autokaru na wycieczki pokrywa organizator.
Zapisy na wycieczki w siedzibie GOK Niepor´t lub telefonicznie tel: 22 774-83-26

GOK W NIEPOR¢CIE
ZZaajj´́cciiaa  ooddbbyywwaajjàà  ssii´́  ww ggooddzziinnaacchh

1100..0000--1144..0000

I TYDZIE¡
Poniedzia∏ek 16 stycznia:
10.00 – 12.00 – zabawy plastyczne

12.00 – 14.00 – teatralia

Wtorek 17 stycznia:
10.00 – 12.00 – decoupage

12.00 – 14.00 – kreatywni i aktywni

Âroda 18 stycznia:
Wycieczka do kina

Czwartek 19 stycznia:
10.00 – 12.00 – ceramika

12.00 – 14.00 – filc bez tajemnic

Piàtek 20 stycznia:
10.00 – 12.00 – „O bezpiecznych feriach”

– spotkanie z policjantem

11.00 – 12.00 – warsztaty artystyczne „coÊ

z niczego”

12.00 – 14.00 – ceramika

II TYDZIE¡
Poniedzia∏ek 23 stycznia
10.00 – 12.00 – instrumenty Êwiata

12.00 – 14.00 – teatralia

Wtorek 24 stycznia
10.00 – 12.00 – decoupage

12.00 – 14.00 kreatywni i aktywni

Âroda 25 stycznia
Wycieczka do kina

Czwartek 26 stycznia
10.00 – 11.00 – QLINARIA

11.00 – 12.30 -„na szkle malowane”

– warsztaty artystyczne

12.30 – 14.00 – „mega projekcja”

z popcornem

Piàtek 27 stycznia
11.00 – 12.00 – Spektakl dla dzieci pt.

„O smoku wawelskim”

12.00 – 13.30 – KARAOKE

FILIA GOK W BENIAMINOWIE
WW cczzaassiiee  ffeerriiii  OOÊÊrrooddeekk  KKuullttuurryy  bb´́ddzziiee

cczzyynnnnyy  oodd ppoonniieeddzziiaa∏∏kkuu  ddoo ppiiààttkkuu  ww ggooddzz..

oodd 1100..0000  –– 1166..0000

I TYDZIE¡
Poniedzia∏ek 16 stycznia:
11.00 – 13.00 – warsztaty ceramiczne

13.30 – 15.30 – zabawy przy muzyce

z u˝yciem tunelu i chusty KLANZA

Wtorek 17 stycznia:
11.00 – 12.00 – pokaz tresury psa

policyjnego

12.30 – 14.30 – warsztaty plastyczne „Tam

gdzie chcia∏bym teraz byç” prace

na wystaw´ z ferii

Âroda 18 stycznia:
– wycieczka do kina

Czwartek 19 stycznia:
10.30 – 12.30 – warsztaty artystyczne

decupage z instruktorem

13.00 – 15.00 – warsztaty kulinarne: ciasto

i koreczki owocowe

Piàtek 20 stycznia:
11.00 – 15.00 – Bal Karnawa∏owy dla dzieci

II TYDZIE¡
Poniedzia∏ek 23 stycznia:

11.00 – 13.00 – warsztaty

twórczej wyobraêni

13.30 – 15.30 – warsztaty

kulinarne: pizza

Wtorek 24 stycznia:
11.00 – 13.00 – konkurs Taniec

z Gwiazdami walka o „kryszta∏owà kul´”

13.00 – 15.00 – zabawa taneczna

Âroda 25 stycznia:
– wycieczka do kina

Czwartek 26 stycznia:
11.00 – 13.00 – w atmosferze kina: projekcja

bajki z rzutnika

13.30 – 15.00 – karaoke

Piàtek 27 stycznia:
Wyjazd na spektakl pt. „O smoku

wawelskim” do GOK w Niepor´cie.

Kulig du˝ymi saniami we wspó∏pracy

z So∏tysem wsi ¸àki Radzymiƒskie

(pod warunkiem jeÊli b´dzie Ênieg)

FILIA GOK W KÑTACH W¢GIERSKICH
ZZaajj´́cciiaa  ooddbbyywwaajjàà  ssii´́  oodd ppoonniieeddzziiaa∏∏kkuu

ddoo ppiiààttkkuu  ww ggooddzziinnaacchh 1100..0000--1144..0000

I TYDZIE¡
Poniedzia∏ek 16 stycznia:
10.00 – 12.00 – warsztaty twórczego

myÊlenia

12.00 – 14.00 – zabawy plastyczne

Wtorek 17 stycznia:
10.00 – 12.00 – malowanie na szkle

12.00 – 14.00 – zabawy plastyczne

Âroda 18 stycznia:
Wycieczka do kina

Czwartek 19 stycznia:
10.00 – 12.00 – warsztaty z masy solnej

12.00 – 14.00 – zabawy plastyczne

12.00 – 14.00 – gry i zabawy planszowe

Piàtek 20 stycznia:
10.00 – 12.00 – papieroplastyka

12.00 – 14.00 – warsztaty kulinarne

II TYDZIE¡
Poniedzia∏ek 23 stycznia
10.00 – 12.00 – zabawy plastyczne

12.00 – 14.00 – warsztaty artystyczne

– robienie kartek okolicznoÊciowych

Wtorek 24 stycznia
10.00 – 12.00 – warsztaty ceramiczne

12.00 – 14.00 – decoupage

Âroda 25 stycznia
Wycieczka do kina

Czwartek 26 stycznia
10.00 – 12.00 – „W krainie myde∏ek”

– robienie myde∏ek zapachowych

12.00 – 14.00 – warsztaty kulinarne

Piàtek 27 stycznia
Wyjazd na spektakl pt.

„O smoku

wawelskim”

do Gminnego

OÊrodka Kultury

w Niepor´cie.

Zbiórka w Filii GOK

w Kàtach

W´gierskich

o godzinie 10.00.

FILIA GOK W STANISŁAWOWIE
DRUGIM

OOÊÊrrooddeekk  cczzyynnnnyy  oodd ppoonniieeddzziiaa∏∏kkuu  ddoo ppiiààttkkuu

ww ggooddzziinnaacchh 1144::0000  ddoo 2200::0000

W godzinach otwarcia OÊrodka mo˝na

korzystaç ze sto∏u bilardowego, sto∏u do ping

ponga, gry w pi∏karzyki, komputerów

I TYDZIE¡
Poniedzia∏ek 16 stycznia:
15:00-17:00 „Z màkà za pan brat”

– warsztaty kulinarno – plastyczne

Wtorek 17 stycznia:
15:00-17:00 „Bi˝uteria inaczej” – wyrób

bi˝uterii z najbardziej dost´pnych

materia∏ów

Âroda 18 stycznia:
Wycieczka do kina

Czwartek 19 stycznia:
15:00-17:00 – warsztaty ceramiczne (budowa

i animacja lalki ceramicznej)

Piàtek 20 stycznia:
– warsztaty taneczne

II TYDZIE¡
Poniedzia∏ek 23 stycznia
15:00-17:00 „Z màkà za pan brat”

– warsztaty kulinarno – plastyczne

Wtorek 24 stycznia

15:00-17:00 „Bi˝uteria inaczej” – wyrób

bi˝uterii z najbardziej dost´pnych

materia∏ów

Âroda 25 stycznia
Wycieczka do kina

Czwartek 26 stycznia
15:00-17:00 warsztaty ceramiczne (budowa

i animacja lalki ceramicznej)

Piàtek 27 stycznia
Wyjazd na spektakl pt. „O smoku

wawelskim” do Gminnego OÊrodka

Kultury w Niepor´cie

FILIA GOK W ZEGRZU POŁUDNIOWYM
I TYDZIE¡
Poniedzia∏ek 16 stycznia:
11:00 – 13:00 – Warsztaty teatralne

13:00 – 15:00 – Projekcja filmowa

Wtorek 17 stycznia:
11:00 – 13:00 – Gry planszowe/ Ping Pong

13:00 – 15:00 – Warsztaty wokalno

– instrumentalne

11:00 – 15:00 – Cafe internet

Âroda 18 stycznia:
Wycieczka do kina

Czwartek 19 stycznia:
11:00 – 13:00 – Gry planszowe/ Ping Pong

13:00 – 15:00 – Warsztaty wokalno

– instrumentalne

11:00 – 15:00 – Cafe internet

Piàtek 20 stycznia:
12:00 – 14:00 – Gry planszowe/ Ping Pong

14:00 – 16:00 – Karaoke

II TYDZIE¡
Poniedzia∏ek 23 stycznia
11:30 – 13.00 Pokaz instrumentów d´tych

13:00 – 15:00 – Warsztaty teatralne

13:00 – 15:00 – Cafe internet

Wtorek 24 stycznia
12:00 – 14:00 – Gry planszowe/ Ping Pong

14:00 – 16:00 – Decoupage

Âroda 25 stycznia
Wycieczka do kina

Czwartek 26 stycznia
11:00 – 13:00 – Gry planszowe/ Ping Pong

13:00 – 15:00 – Warsztaty wokalno

– instrumentalne

11:00 – 15:00 – Café internet

Piàtek 27 stycznia
Wyjazd na spektakl pt. „O smoku

wawelskim” do Gminnego OÊrodka

Kultury w Niepor´cie � GOK 
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GRALIÂMY 
z WOÂP

...A TAK ZAGRALIÂMY W JÓZEFOWIE...

TAK GRALIÂMY W NIEPOR¢CIE...

Licytacja rejsu po Zalewie Zegrzyƒskim Licytacja serduszka upieczonego przez uczniów
SP w Józefowie

Fina∏ licytacji obrazu Wyst´p szkolnego zespo∏u 

Wolontariusze z Nieporetu w Studiu TVP

Wyst´p zespo∏u z Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym

Zespó∏ M∏odzie˝ 50+ So∏tys Wies∏awa Bielska i Wicestarosta 
Robert Wróbel przy wyrobie bi˝uterii 

So∏tys Stanis∏aw R´belski (z lewej) przekazuje radnemu
Januszowi Rembelskiemu wylicytowanà gitar´

... z aktorem serialowym Maciejem Musia∏em Stoisko z niespodziankami

Wolontariusze z Józefowa w studio TVP
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O C A L I å  O D  Z A P O M N I E N I A

Od pewnego czasu
zarówno w mediach jak
i wÊród mieszkaƒców
naszej gminy pojawia si´
du˝o informacji na temat
niepor´ckiego Dworu
Wazów. Wychodzàc
naprzeciw zainteresowaniu
postanowiłem przekazaç
garÊç informacji
dotyczàcych zarówno
historii, wyników badaƒ
archeologicznych
prowadzonych 
w 2006 roku, badaƒ
geofizycznych
przeprowadzonych wiosnà
tego roku jak i przyszłoÊci
oraz planów w tym
zakresie.

W
2006 r., podczas prac zwià-

zanych z budowà przy-

szkolnego boiska sporto-

wego ze sztucznà nawierzchnià na-

trafiono na pozosta∏oÊci budowli

ceglanej. Analiza cegie∏ i wspó∏wy-

st´pujàcej z nimi ceramiki doprowa-

dzi∏a do wniosku, ˝e mamy do czy-

nienia z budowlà pochodzàcà

z XVII wieku. Konsekwencjà by∏a

koniecznoÊç przeprowadzenia badaƒ

wykopaliskowych. W ich wyniku

odkryto ceglano kamienne funda-

menty budowli o wymiarach ok. 15,5

x 9 m. Na d∏u˝szym boku, od po∏u-

dniowej strony znajdowa∏o si´ wej-

Êcie do budynku. W tym rejonie od-

kryto jeden z najciekawszych i naj-

wa˝niejszych zabytków, który

jednoznacznie powiàza∏ odkrytà bu-

dowl´ ze znanym z opisów i przeka-

zów historycznych dworem myÊliw-

skim wybudowanym w Niepor´cie

przez Zygmunta III Waz´ i u˝ytko-

wanym przez jego synów W∏adys∏a-

wa IV i Jana Kazimierza. By∏ to frag-

ment kafla piecowego, glazurowane-

go w kolorze niebieskim i bia∏ym

z wyobra˝eniem korony królewskiej.

Warto tu pokreÊliç, ˝e korona Wa-

zów jest charakterystyczna a miesz-

kaƒcy Niepor´tu widzà jà niemal co-

dziennie. Umieszczona jest bowiem

nad wejÊciem do zakrystii w koÊcie-

le parafialnych jako element supra-

porty nad drzwiami do zakrystii oraz

na choràgiewce na dachu koÊcio∏a.

Mieszkaƒcy Warszawy mogà nato-

miast podziwiaç jà na Kolumnie

Zygmunta przed Zamkiem Królew-

skim. Na terenie odkrytego budynku

znaleziono równie˝ mi´dzy innymi

du˝à iloÊç zielonych kafli z dekora-

cjà roÊlinnà w kszta∏cie rozet i pal-

met. Identyczne kafle znajdowano

równie˝ na Zamku Królewskim

w Warszawie. Bez wàtpienia sà one

dzie∏em tego samego warsztatu reali-

zujàcego zamówienia królewskie.

Wyniki badaƒ wskazujà, ˝e w bu-

dynku funkcjonowa∏y przynajmniej

dwa piece kaflowe i jedno palenisko

otwarte pe∏niàce prawdopodobnie

funkcje kuchenne. Znalezione kafle

pochodzà ze wszystkich cz´Êci kon-

strukcyjnych pieca, tak wi´c mamy

pe∏ne kafle glazurowane, gzymsy

czyli elementy ∏àczàce poszczególne

cz´Êci pieca, kafle bez polewy, któ-

re montowane by∏y od strony Êciany

a˝ wreszcie tzw. koronka, czyli ele-

menty dekoracyjne montowane

na szczycie pieca. Wi´kszoÊç znale-

zionych kafli datowaç mo˝na

na pierwszà po∏ow´ XVII wieku.

Cz´Êç jednak pochodzi z wie-

ku XVIII. Te majà z regu∏y polew´

bia∏à i innà dekoracj´. Mamy wi´c

dowód, ˝e dwór u˝ytkowany by∏

przynajmniej do po∏owy XVIII wie-

ku. W trakcie badaƒ natrafiliÊmy jed-

nak na ciekawostk´, której zupe∏nie

si´ nie spodziewaliÊmy. Pod cz´Êcià

odkrytej budowli zarejestrowaliÊmy

Êlady wczeÊniejszego u˝ytkowania

tego terenu a wÊród zebranej cerami-

ki znajdowa∏y si´ stosunkowo liczne

fragmenty naczyƒ kuchennych i ka-

fli pochodzàcych z XVI i mo˝e

z koƒca XV wieku. Mo˝emy wi´c

wysnuç hipotez´, ˝e dwór Wazów

powsta∏ w miejscu wczeÊniej istnie-

jàcych zabudowaƒ, byç mo˝e o cha-

rakterze dworskim, nale˝àcych

do rodziny Pra˝mowskich, do któ-

rych nale˝a∏ Niepor´t w XVI wieku.

T´ spraw´ powinny wyjaÊniç plano-

wane na przysz∏y rok badania wyko-

paliskowe. Wszystkie odkryte pod-

czas wykopalisk zabytki przechowy-

wane sà w Muzeum Historycznym

w Legionowie. W Niepor´cie,

na ekspozycji historycznej w Gmin-

nym OÊrodku Kultury mo˝na nato-

miast obejrzeç ich fotografie oraz

plan odkrytych zabudowaƒ.

W czerwcu 2011 r. na zlecenie

Urz´du Gminy wykonano przy szko-

le im. Bronis∏awa Tokaja nieinwa-

zyjne badania geofizyczne. Badania

te zosta∏y zlecone w zwiàzku z pla-

nowanà du˝à inwestycjà, jakà ma

byç budowa nowej hali sportowej

na terenie szko∏y. Ich celem by∏o

stwierdzenie czy na terenie przysz∏ej

inwestycji mo˝na spodziewaç si´ ja-

kiÊ pozosta∏oÊci po dworze Wazów.

Przeprowadzona wczeÊniej analiza

dost´pnych dokumentów i map suge-

rowa∏a, ˝e mo˝na si´ ich na tym te-

renie spodziewaç. Badania geofi-

zyczne zosta∏y wykonane przez spe-

cjalistów z Polskiej Akademii Nauk.

Zastosowano dwie metody badaw-

cze: magnetycznà i elektrooporowà.

W wyniku tych badaƒ stwierdzono,

˝e bezpoÊrednio przy zachodniej

Êcianie istniejàcej sali gimnastycznej,

na niewielkiej g∏´bokoÊci zalegajà

fundamenty budowli o wymiarach

ok. 10 x 12 m. Prawdopodobnie dal-

sza jej cz´Êç znajduje si´ pod salà.

OczywiÊcie badania te nie dajà jed-

noznacznej odpowiedzi na pytanie

czy mamy do czynienia z pozosta∏o-

Êciami dworu wazowskiego. T´ hipo-

tez´ mogà zweryfikowaç jedynie ba-

dania wykopaliskowe, które przepro-

wadzone zostanà w 2012 roku.

Wtedy dopiero b´dziemy mieç pew-

noÊç co do chronologii i byç mo˝e

funkcji odkrytej budowli. Dopiero

po takich badaniach, b´dziemy mo-

gli wi´cej powiedzieç jak wyglàda-

∏o Tusculum Jana Kazimierza, miej-

sce gdzie królowie dynastii Wazów

odpoczywali, bawili si´, miejsce

schronienia dworu królewskiego

przed morowym powietrzem, miej-

sce, o którym jeszcze tak niewiele

wiemy. Wtedy te˝ zapadnà decyzje

dotyczàce dalszych losów zabytku.

Ale, nie uprzedzajmy faktów…

� Wawrzyniec Orliƒski

Stowarzyszenie Mi∏oÊników 

Historii Regionu Gminy Niepor´t

Odkryte w 2006 r. fundamenty XVII. wiecznej budowli.
Widok z powietrza.

Wybór typowych, XVII. wiecznych kafli piecowych pochodzàcych z odkrytego 
w 2006 r. budynku.

(z lewej) Fragment kafla
piecowego w wyobra˝eniem
korony królewskiej.
(poni˝ej) Supraporta
z koronà królewskiej
i herbem Wazów
– snopkiem znajdujàca si´
nad wejÊciem do zakrystii
w koÊciele w Niepor´cie.

Badania geofizyczne przy Szkole Podstawowej w Niepor´cie. Czerwiec 2011 r.

Królewski dwór na terenie
szkoły w Niepor´cie – co dalej?


