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Bud˝et gminy Niepor´t na 2019 rok
28 grudnia 2018 r., podczas IV sesji Rady
Gminy Niepor´t VIII Kadencji, radni uchwalili
bud˝et gminy Niepor´t na 2019 rok.
Za przyj´ciem uchwały bud˝etowej
głosowało 11 radnych, 2 wstrzymało si´
od głosu.

Dochody gminy Niepor´t

w 2019 roku zaplanowane

zosta∏y w ∏àcznej kwocie

96 460 076 z∏, w tym dochody bie-

˝àce w kwocie 87 874 433 z∏, co sta-

nowi 91,1 % dochodów ogó∏em

i dochody majàtkowe w kwocie

8 585 643 z∏, co stanowi 8,9 % do-

chodów ogó∏em. Natomiast wydat-

ki gminy ustalono w kwocie

108 520 999 z∏, w tym wydatki bie-

˝àce w kwocie 85 566 732 z∏, co sta-

nowi 78,8% wydatków ogó∏em

i wydatki majàtkowe w kwocie

22 954 267 z∏, co stanowi 21,2%

wydatków ogó∏em. 

Po stronie dochodów najwi´kszà

pozycj´ stanowi podatek dochodo-

wy od osób fizycznych w kwocie

32 000 000 z∏, a tak˝e podatki lo-

kalne – 13 899 124 z∏. Subwencja

oÊwiatowa, jakà otrzymuje gmina,

to 17 407 130 z∏, czyli 18% do-

chodów ogó∏em, a dotacje z bud˝e-

tu paƒstwa – 13 980 492 z∏, czy-

li 14,5% dochodów. Istotnà pozy-

cja po stronie dochodów sa dotacje

z UE w kwocie 7 596 588 z∏. 

Na inwestycje w 2019 roku prze-

znaczyliÊmy 22 954 267 z∏, w tym

m.in. na budow´ i projektowanie

sieci kanalizacyjnej – 5 181 373 z∏,

na gminne drogi – 2 510 000 z∏,

na projekty i budow´ sieci wodo-

ciàgowej – 1 395 000 z∏. Na budo-

w´ Êcie˝ki rowerowej nad kana∏em

˚eraƒskim, b´dàcej cz´Êcià rozwi-

jajàcego si´ spójnego systemu ko-

munikacji rowerowej w gminie,

zaplanowano 7 697 994 z∏. Na bu-

dow´ obiektów sportowych i rekre-

acyjnych przeznaczona jest w bu-

d˝ecie gminy kwota 1 690 000 z∏.

Bud˝et gminy Niepor´t na 2019

rok prezentujemy na stronach 4–5.

� B.Wilk

Krajowa Administracja Skarbowa

za poÊrednictwem portalu podatko-

wego udost´pni od 15 lutego PIT-

-37 i PIT-38 w wersji elektronicz-

nej. PIT wype∏ni i udost´pni urzàd

skarbowy (nie trzeba sk∏adaç ˝ad-

nego wniosku w tej sprawie). Po-

datnik b´dzie móg∏ zaakceptowaç

PIT przygotowany przez urz´dni-

ków, wprowadziç w nim zmiany

dot. np. preferencji podatkowych

czy przekazania 1 proc. podatku

na organizacje po˝ytku publiczne-

go (która widnia∏a w PIT za ostat-

ni rok) lub odrzuciç zeznanie i roz-

liczyç si´ ze skarbówkà na w∏asnà

r´k´. Je˝eli podatnik nie zrobi nic,

PIT przygotowany przez urzàd zo-

stanie uznany za zaakceptowany

z koƒcem okresu rozliczeniowego.

Szczegó∏owe informacje znajdu-

je si´ na stronie www.gov.pl /twój-

-e-pit

� BW

Łatwiejszy Pit
za 2018 r.
Dzi´ki usłudze „Twój E-PIT” rozliczenie za 2018 rok
b´dzie sprawniejsze. Podatnik nie b´dzie ju˝ musiał
wypełniaç wniosków, ani składaç deklaracji by
rozliczyç podatek.

Czy pojedziemy SKM do Warszawy?

Na temat planowanej inwestycji

rozmowy prowadzone sà z dyrek-

torem ZTM Wies∏awem Witkiem.

Nowe po∏àczenie to szansa dla

mieszkaƒców gminy na szybki

i wygodny dojazd do Legionowa

i Radzymina, a przede wszystkim

do Warszawy. To równie˝ u∏atwie-

nie dla turystów, przyje˝d˝ajà-

cych w sezonie nad Jezioro Ze-

grzyƒskie. 

– Realizacja przedsi´wzi´cia nie

b´dzie ∏atwa ze wzgl´du na du˝y

koszt, wynikajàcy m.in. z koniecz-

noÊci modernizacji infrastruktury,

ale dzia∏amy, aby uruchomiç ocze-

kiwane przez mieszkaƒców po∏à-

czenie kolejowe. W kolejnych roz-

mowach przybli˝amy si´ do wypra-

cowania wspólnego stanowiska.

Ustalamy mo˝liwoÊç uruchomienia

codziennych po∏àczeƒ SKM

od stycznia 2020 roku – powiedzia∏

wójt Maciej Mazur.

� BW

Wójt Maciej Mazur i burmistrz
Radzymina Krzysztof Chaciƒski
rozpocz´li oficjalne rozmowy
w Zarzàdzie Transportu
Miejskiego w Warszawie,
w sprawie uruchomienia
połàczenia kolejowego SKM
na trasie Warszawa-Niepor´t-
Wólka Radzymiƒska-Radzymin. 

Informacja o podatkach lokalnych
Wa˝na informacja dla podatników – w 2019 roku stawki
podatku od: Êrodków transportowych, nieruchomoÊci,
rolnego i leÊnego w gminie Niepor´t nie uległy zmianie. 
Nie zmieniły si´ równie˝ wzory deklaracji i druki informacji
podatku od nieruchomoÊci, rolnego i leÊnego.
Minister Finansów Rozporzàdzeniem z 13 grudnia 2018 roku
zmienił wzór deklaracji podatkowej od Êrodków
transportowych. 
Informacje o wysokoÊci stawek podatku wraz z wzorami
deklaracji i druków informacji znajdujà si´ w Biuletynie

Informacji Publicznej UG Niepor´t w zakładce: Bud˝et
i przetargi – Podatki i opłaty.
Przypominamy równie˝, ˝e, podobnie jak w roku 2018,
zwolnione z podatku sà drogi wewn´trzne, oznaczone
w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, które nie
sà drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach
publicznych. Oznacza to, ˝e podatnik, który jest
właÊcicielem drogi wewn´trznej oznaczonej symbolem „dr”
nie otrzyma decyzji i nie płaci podatku od takiej
nieruchomoÊci. 



Centrum Medyczne Niepor´t sp.

z o.o. informuje, i˝ od dnia 1 lute-

go 2019 roku w placówce b´dà

udzielane Êwiadczenia medyczne

z zakresu Lekarskiej Ambulatoryj-

nej Opieki Rehabilitacyjnej dla

osób na sta∏e zamieszkujàcych

na terenie gminy Niepor´t i rozli-

czajàcych si´ w Urz´dzie Skarbo-

wym w Legionowie.

Âwiadczenia z zakresu Lekar-

skiej Ambulatoryjnej Opieki Reha-

bilitacyjnej b´dà w ca∏oÊci finan-
sowane przez Gmin´ Niepor´t.

Centrum Medyczne Niepor´t sp.

z o.o. zobowiàzuje si´ do zapewnie-

nia udzielania Êwiadczeƒ obejmu-

jàcych:

1. Lekarskà Ambulatoryjnà Opiek´

Rehabilitacyjnà,

2. badania USG,

3. badania RTG,

4. badania laboratoryjne.

Âwiadczenia b´dà udzielane

na zlecenie lekarzy z zakresu Le-

karskiej Ambulatoryjnej Opieki

Rehabilitacyjnej w poniedzia∏ki

w godz: 13.00–15.00 i 15.00–18.00

oraz w Êrody 8.00–11.00 na podsta-

wie skierowania wystawionego

przez lekarza ubezpieczenia zdro-

wotnego.

Zapisy prowadzi Rejestracja
Centrum Medycznego Niepor´t
sp. z o.o. – tel. 22 767 57 20,
od dnia 25 stycznia 2019 r. od po-
niedzia∏ku do piàtku w godz.
7.00–19.00.

Pacjenci przed wizytà lekarskà

proszeni sà o zg∏oszenie si´ do Re-

jestracji Centrum Medycznego Nie-

por´t sp. z o.o. w celu podpisania

oÊwiadczenia nast´pujàcej treÊci.

„OÊwiadczam, ˝e zamieszkuj´

na sta∏e na terenie gminy Niepor´t

i rozliczam si´ w Urz´dzie Skarbo-

wym w Legionowie”.

�
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O zmianach
w gospodarce odpadami

Jak wyglàdała realizacja 
Êwiadczeƒ przez GOPS w 2018 roku? 
Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecz-

nej w Niepor´cie w 2018 r. zreali-

zowa∏ nast´pujàce zadania zlecone

przez Wojewod´:

• Êwiadczenia wychowawcze,
• Êwiadczenia rodzinne,
• Êwiadczenia z funduszu alimen-

tacyjnego
• Êwiadczenia „Dobry Start”,
• pomoc materialnà dla uczniów.

Terminy sk∏adania wniosków

od 2018 r. sà jednakowe dla wszyst-

kich wy˝ej wymienionych Êwiad-

czeƒ i zaczynajà si´:

• dla wniosków sk∏adanych przez

internet za poÊrednictwem syste-

mów dziedzinowych termin zaczy-

na si´ od 1 lipca ka˝dego roku,

• dla wniosków sk∏adanych w for-

mie papierowej termin zaczyna si´

od 1 sierpnia ka˝dego roku,

• dla wniosków dotyczàcych pomocy

materialnej dla uczniów termin

sk∏adania wniosków zaczyna si´

od 1 wrzeÊnia i trwa do 15 wrzeÊnia.

W 2018 r. zosta∏o wprowadzone

nowe Êwiadczenie „DOBRY

START”. Wnioski na to Êwiadcze-

nie równie˝ mo˝na by∏o sk∏adaç

od 1 lipca 2018 r.

Okresy Êwiadczeniowe dla po-

szczególnych Êwiadczeƒ praktycz-

nie zaczynajà si´ w tym samym ter-

minie, co powoduje ogromnà kumu-

lacj´ sk∏adanych wniosków, a zatem

kolejki i wyd∏u˝ony czas pracy

Dla przypomnienia podajemy ter-
miny nowych okresów Êwiadcze-
niowych:
• okres Êwiadczeniowy dla Êwiad-

czeƒ wychowawczych zaczyna

si´ od miesiàca paêdziernika,

• okres Êwiadczeniowy dla Êwiad-

czeƒ rodzinnych zaczyna si´

od miesiàca listopada,

• okres Êwiadczeniowy dla Êwiadczeƒ

z funduszu alimentacyjnego za-

czyna si´ od miesiàca paêdziernika.

Obs∏ugà Êwiadczeƒ zajmuje si´

czterech pracowników merytorycz-

nych GOPS.

W okresie od 1 lipca 2018 r. Dzia∏

Âwiadczeƒ Gminnego OÊrodka Po-

mocy Spo∏ecznej przyjà∏ do realiza-

cji ogó∏em 3 375 wniosków we

wszystkich Êwiadczeniach.

Czterech pracowników merytorycz-

nych w okresie 5 miesi´cy 2018 r.

mia∏o do rozpatrzenia 3 375 wnio-

sków ró˝nego rodzaju Êwiadczeƒ.

Wydano 3820 decyzji (w tym: de-

cyzje odmowne, zmieniajàce,

wstrzymujàce, uchylajàce oraz ko-

ordynujàce – dotyczàce osób, któ-

re pracujà za granicà). Wszystkie

wydane decyzje podpisuje Kierow-

nik Gminnego OÊrodka Pomocy

Spo∏ecznej, po czym pracownicy

przygotowujà comiesi´czne listy

wyp∏at Êwiadczeƒ.

Dzia∏ Êwiadczeƒ ∏àcznie z ksi´go-

woÊcià GOPS dokona∏ w 2018 r.

wyp∏at na kwot´ 13 900 000,00 z∏.
PodkreÊliç nale˝y, ̋ e w zwiàzku

ze zmianà od nowego okresu

Êwiadczeniowego wysokoÊci zasi∏-

ków piel´gnacyjnych i Êwiadczeƒ

piel´gnacyjnych, nale˝a∏o doko-

naç w tym samym okresie zmian

w decyzjach przyznajàcych te

Êwiadczenia, wydajàc decyzje

zmieniajàce.

Zadania wykonywane przez pra-

cowników GOPS wymagajà skupie-

nia i uwagi. Warunki lokalowe

GOPS w Niepor´cie sà trudne, tym

bardziej doceniç nale˝y fakt, ˝e

OÊrodek swoja prac´ wykonuje

wzorowo, zachowujàc terminy wy-

magane przez ustawy.

Przekazywanie Êwiadczeƒ by∏oby

znacznie u∏atwione, gdyby klienci

GOPS dysponowali rachunkami

bankowymi. Od 1 sierpnia 2018 r.

wszystkie banki w swojej ofercie

posiadajà rachunki podstawowe,

które sà bezp∏atne i nie podlegajà za-

j´ciu komorniczemu (co kontroluje

bank). � Barbara S∏upek, 

GOPS Niepor´t

Gospodarka odpadami to ostat-

nio temat bardzo wa˝ny dla

samorzàdów i mieszkaƒców.

Problem z odbiorem odpadów ko-

munalnych, który wystàpi∏ na po-

czàtku roku, by∏ ucià˝liwy dla nas

wszystkich, a wystàpi∏ niezale˝nie

od gminy. I to w sytuacji, gdy od-

biór odpadów w 2019 roku zosta∏

przez gmin´ zabezpieczony wiele

miesi´cy wczeÊniej, poprzez podpi-

sanie umowy z firmà, która wygra-

∏a przetarg. WÊród przyczyn zaist-

nia∏ych problemów, które dotkn´∏y

podobnie wiele gmin województwa

mazowieckiego, wymieniany by∏

brak aktualnego Planu Gospodarki

Odpadami Województwa Mazo-

wieckiego. Po wielu miesiàcach

uzgodnieƒ pomi´dzy Ministerstwem

Ârodowiska i Urz´dem Marsza∏kow-

skim projekt planu zosta∏ uzgodnio-

ny. Reguluje on zasady gospodarki

odpadami w województwie mazo-

wieckim do 2024 roku, ale nale˝y

zaznaczyç, ˝e PGO nie ma wp∏ywu

na zmian´ cen op∏at za odpady. 

Sà one konsekwencjà wielu

czynników, a przede wszystkim

zmian przepisów i dodatkowych

kosztów i op∏at ponoszonych przez

RIPOK. 

Co si´ zmieni w gospodarce 
odpadami?
Nowy Plan Gospodarki Odpadami

Województwa Mazowieckiego by∏

g∏ównym punktem obrad Konwen-

tu Samorzàdowego Powiatu Legio-

nowskiego, który 17 stycznia odby∏

si´ w Urz´dzie Gminy Niepor´t.

Za∏o˝enia PGO omówi∏ Marcin

Podgórski, Dyrektor Departamen-

tu Gospodarki Odpadami Urz´du

Marsza∏kowskiego Województwa

Mazowieckiego w Warszawie.

Województwo mazowieckie po-

dzielone zosta∏o na 3 regiony go-

spodarki odpadami – zachodni,

wschodni i po∏udniowy, co ma

zwi´kszyç pul´ dost´pnych Regio-

nalnych Instalacji Przetwarzania

Odpadów Komunalnych (RIPOK),

do których trafiajà nasze odpady.

Gmina Niepor´t nale˝y do regionu

zachodniego, razem ze 145 gmina-

mi z 23 powiatów. Do tego regio-

nu nale˝y te˝ miasto Warszawa.

Nale˝y pami´taç, ̋ e odpady komu-

nalne odebrane od mieszkaƒców

gminy muszà trafiç do wyznaczo-

nych instalacji w ramach regionu,

do którego ta gmina nale˝y. Im

wi´cej instalacji jest w regionie,

tym ∏atwiej przekazaç je do zago-

spodarowania. Nowy podzia∏ ma

umo˝liwiç bezpieczne zagospoda-

rowanie odpadów. Wprowadzono

tak˝e zapisy umo˝liwiajàce prowa-

dzenie gospodarki odpadami

w sposób zapewniajàcy ciàg∏oÊç

odbioru odpadów z gmin w przy-

padku wystàpienia awarii którejkol-

wiek z instalacji lub wyczerpania

rocznych limitów przyjmowania

odpadów do instalacji. Zaplanowa-

no tez utworzenie nowych instala-

cji do zagospodarowania odpadów

zielonych i bioodpadów, by zaspo-

koiç potrzeby gmin w tym zakre-

sie. 

Najwa˝niejsza – segregacja
WielkoÊci podane w PGO pokazu-

jà, ̋ e iloÊç wytwarzanych odpadów

komunalnych stale roÊnie i tenden-

cja ta, majàca Êcis∏y zwiàzek z roz-

wojem gospodarczym i konsump-

cyjnym stylem ˝ycia, b´dzie si´

utrzymywaç. Dla przyk∏adu

– w 2016 roku wszystkie odpady

na Mazowszu (odpady zmiesza-

ne, 4 frakcje – papier tworzywo,

szk∏o i metale, odpady zielone, bio-

odpady, odpady budowlane oraz in-

ne) oszacowano na 1 787 717 ton,

w 2018 roku by∏o ju˝ 1 824 085

ton, natomiast prognozy na 2030

rok mówià ju˝ o przesz∏o 2 mln ton.

RoÊnie iloÊç odpadów, dlatego sta-

le zwi´kszajà si´ wymagania odno-

Ênie recyklingu, by mo˝liwe by∏o

dalsze ich zagospodarowanie. PGO
zak∏ada zmniejszenie udzia∏u
zmieszanych odpadów komunal-
nych w ca∏ym strumieniu zbiera-
nych odpadów do maks. 10%
w 2030 roku. Ma to odbicie tak-
˝e w ustalanych op∏atach za od-
biór i zagospodarowanie odpa-
dów segregowanych i niesegrego-
wanych – te drugie sà wy˝sze
przynajmniej o 100% lub jeszcze
wi´cej. Âcis∏a segregacja jest ju˝
koniecznoÊcià, byÊmy nie uton´-
li w produkowanych przez nas
samych Êmieciach. W gminie Nie-

por´t Êcis∏a segregacja jest zapew-

niona – mamy worki na szk∏o,

na papier, na tworzywa sztuczne,

metal i opakowania wielomateria-

∏owe, odbierane sà odpady zielone

(bioodpady). Ponadto gmina odbie-

ra odpady wielkogabarytowe, zu˝y-

ty sprz´t elektryczny i elektronicz-

ny, a tak˝e odzie˝ i tekstylia oraz

odpady niebezpieczne. B´dzie rów-

nie˝ mo˝liwoÊç przekazywania po-

pio∏u do PSZOK. Musimy pogo-

dziç si´ z koniecznoÊcià selektyw-

nej zbiórki odpadów, dla dobra nas

wszystkich, i traktowaç ten obowià-

zek odpowiedzialnie.

Dlaczego opłaty za odpady 
musiały wzrosnàç?
Nale˝y pami´taç, ̋ e ustawodaw-
ca na∏o˝y∏ na samorzàdy obowià-

zek samofinansowania si´ syste-
mu odbioru odpadów. Oznacza
to, ˝e gmina ani nie mo˝e zara-
biaç na op∏atach za odbiór odpa-
dów, ani nie mo˝e do tego syste-
mu dop∏acaç z innych Êrodków
bud˝etowych – ca∏oÊç op∏at zbie-
ranych przez gmin´ ma finanso-
waç wy∏àcznie i w pe∏ni koszty
funkcjonowania systemu odbio-
ru odpadów. W minionym roku

w ca∏ym kraju wzros∏y ceny odbio-

ru odpadów, co sprawi∏o, ̋ e firmy

przyst´pujàce do przetargów

znacznie podnios∏y ceny. I nie by-

∏y to prawdopodobnie ostatnie

podwy˝ki obowiàzujàce na rynku. 

W 2017 i 2018 roku gmina p∏a-

ci∏a za odbiór i zagospodarowanie

odpadów 154 940 z∏ miesi´cznie,

czyli 1 859 280 z∏ rocznie. W 2019

roku, w okresie od stycznia do mar-

ca jest to kwota 369 900 z∏otych

miesi´cznie, co daje rocznie

4 438 800 z∏. 
Podniesienie wysokoÊci op∏at

od mieszkaƒców jest niezb´dne, by

spe∏niony by∏ wymóg samofinanso-

wania si´ systemu. Nale˝y te˝ pa-

mi´taç, ˝e op∏ata jakà ponosimy
jest formà podatku od wytwarza-
nia odpadów, a nie op∏atà za ich

odbiór. I nic nie zwalnia mieszkaƒ-

ca z dokonania tej op∏aty, podob-

nie jak ka˝dego podatku, w termi-

nie i w ca∏oÊci.

Przypominamy te˝, ˝e zgodnie

z ustawà o utrzymaniu czystoÊci

i porzàdku w gminach w sytuacji,

gdy gmina nie odbiera odpadów

komunalnych, obowiàzkiem miesz-

kaƒca jest przekazanie odpadów fir-

mie (widniejàcej w wykazie prowa-

dzonym przez gmin´) na w∏asny

koszt i pobranie faktury za us∏ug´,

w oparciu o którà gmina zwróci mu

poniesione koszty.

Od 1 stycznia 2019 roku w gminie

Niepor´t obowiàzujà nast´pujàce

stawki: 

• 18,00 z∏ miesi´cznie – od ka˝dej

osoby zamieszkujàcej nierucho-

moÊç, je˝eli odpady sà segrego-

wane oraz 

• 40,00 z∏ miesi´cznie je˝eli odpa-

dy komunalne nie sà zbierane
i odbierane w sposób selektyw-
ny.
Jest to pierwsza podwy˝ka op∏at

od 2013 roku tj. od czasu, kiedy to

gmina przej´∏a na siebie na∏o˝ony

ustawà obowiàzek organizacji go-

spodarki odpadami komunalnymi.

Podobne uchwa∏y podj´li rad-
ni w ca∏ym powiecie, dla przyk∏a-
du: w gminie Jab∏onna op∏aty
wyniosà odpowiednio 20 z∏ za od-
pady segregowane i 40 z∏otych
za niesegregowane, w Serocku
równie˝ 20 i 40 z∏, w Wielisze-
wie 19 i 40 z∏.

� B.Wilk
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UroczystoÊç przekazania sprz´tu

odby∏a si´ 7 stycznia, przed budyn-

kiem Komendy Powiatowej Policji

w Legionowie. Gmina Niepor´t

czynnie uczestniczy w poprawie

bezpieczeƒstwa mieszkaƒców po-

przez m. in. zakupy radiowozów

dla Policji. Od 2015 r. Gmina Nie-

por´t dofinansowa∏a zakup 3 radio-

wozów na kwot´ 80 350,00 z∏ dla

Komisariatu Policji w Niepor´cie.

� T. Biernat, dzia∏ OC
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E-dowód – ju˝ wkrótce!

Radiowóz dla Policji

Od marca 2019 r. rozpocznie si´ wydawanie nowych dowodów osobistych
z warstwà elektronicznà.
Proces wymiany dowodów b´dzie

naturalny, roz∏o˝ony na 10 lat i po-

trwa do 2029 r. Niemniej posiadacz

dowodu osobistego obecnego wzo-

ru, b´dzie móg∏ go wymieniç na do-

wód osobisty z warstwà elektronicz-

nà, je˝eli jeszcze przed up∏ywem

wa˝noÊci posiadanego dowodu oso-

bistego b´dzie chcia∏ pos∏ugiwaç si´

dowodem elektronicznym. Dowo-

dy wydane bezterminowo b´d´

podlega∏y wymianie jedynie

na wniosek jego w∏aÊciciela.

Nowy dowód b´dzie bezpiecz-

nym i bezp∏atnym narz´dziem

do komunikacji elektronicznej z ad-

ministracjà, s∏u˝bà zdrowia i pod-

miotami komercyjnymi. E-dowód

w sposób jednoznaczny b´dzie po-

twierdza∏ to˝samoÊç obywatela.

Ma s∏u˝yç do jego uwierzytelnie-

nia w e-us∏ugach administracji pu-

blicznej oraz do podpisywania do-

kumentów elektronicznych.

Nowy dowód wyposa˝ony b´dzie

w Êrodek identyfikacji elektronicz-

nej („profil osobisty”), zapewniajà-

cy wysoki poziom zaufania, który

umo˝liwi potwierdzenie to˝samoÊci

w us∏ugach online. Profil osobisty

b´dzie zamieszczany w dowodzie

osobistym ka˝dej osoby pe∏noletniej

i majàcej ograniczonà zdolnoÊç

do czynnoÊci prawnych (chodzi

np. o osob´ ma∏oletnià, która ma 13

lat i osob´, która po osiàgni´ciu pe∏-

noletnoÊci zosta∏a cz´Êciowo ubez-

w∏asnowolniona).

W nowym dowodzie b´dà za-

mieszczane tak˝e dane pozwalajàce

opatrzyç dokument elektroniczny

zaawansowanym podpisem elektro-

nicznym („podpisem osobistym”).

B´dzie on tak samo wa˝ny jak pod-

pis w∏asnor´czny. Ka˝dy posiadacz

nowego dowodu b´dzie móg∏ zdecy-

dowaç o zamieszczeniu w nim funk-

cji „podpisu osobistego”. E-dowód

b´dzie pozwala∏ potwierdzaç obec-

noÊç jego posiadacza w placówkach

ochrony zdrowia, co pozwoli

uszczelniç system rozliczeƒ Êwiad-

czonych us∏ug medycznych. Ta

funkcja b´dzie umieszczana w ka˝-

dym nowym dowodzie osobistym.

Ponadto, e-dowód b´dzie posiada∏

aplikacj´ ICAO (dokument podró˝y

z cechà biometrycznà „zdj´cie twa-

rzy”), która zapewni szybszà odpra-

w´ jego w∏aÊciciela na lotniskach.

W nowym dowodzie osobistym

przewidziano te˝ przestrzeƒ umo˝-

liwiajàcà zamieszczenie kwalifiko-

wanego podpisu elektronicznego.

E-dowód to wspólny projekt Mi-

nisterstwa Spraw Wewn´trznych

i Administracji oraz Ministerstwa

Cyfryzacji.

� E.Staniszewska, dzia∏ OB

Wzór e-dowodu

W 2018 roku Gmina
Niepor´t dofinansowała
kwotà 25 000 zł zakup
nowego radiowozu
Hyundai i20 w wersji
oznakowanej dla
Komisariatu Policji
w Niepor´cie. 

DANE KONTAKTOWE DO
RADNYCH GMINY NIEPOR¢T

Lp.Nazwisko i imi´ e-mail nr telefonu
1 TOMASIK BOGUSŁAWA b.tomasik@nieporet.pl tel. 663 487 669

Przewodniczàca 
Rady Gminy Niepor´t

2 PIETRUCHA PIOTR p.pietrucha@nieporet.pl tel. 600 021 253
Wiceprzewodniczàcy 
Rady Gminy Niepor´t

3 GRZEÂKIEWICZ ANNA a.grzeskiewicz@nieporet.pl tel. 22 767 04 15
Przewodniczàca Komisji 
Ochrony Ârodowiska, Zdrowia
i Porzàdku Publicznego

4 KAMI¡SKA MONIKA m.kaminska@nieporet.pl tel. 606 642 952

5 BIELSKA WIESŁAWA w.bielska@nieporet.pl tel. 504 078 578
Przewodniczàca Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji

6 SZOSTEK KONRAD k.szostek@nieporet.pl tel. 515 405 238

7 PATEREK STANISŁAW s.paterek@nieporet.pl tel. 607 491 068

8 OLECHOWSKI ANDRZEJ a.olechowski@nieporet.pl tel. 602 259 998

9 JANCZEWSKA BLANDYNA b.janczewska@nieporet.pl tel. 669 977 455

10 PISAREK JAROSŁAW j.pisarek@nieporet.pl tel. 507 631 177
Przewodniczàcy Komisji 
Gospodarczej i Rozwoju

11 SZYBOWSKI WOJCIECH w.szybowski@nieporet.pl tel. 502 665 266

12 PŁATKOWSKA MARIA m.platkowska@nieporet.pl tel. 660 816 670

13 SAKS WOJCIECH w.saks@nieporet.pl tel. 506 999 956

14 WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ a.wojciechowski@nieporet.pl tel. 600 294 306
Przewodniczàcy Komisji 
Rewizyjnej

15 BROSZKIEWICZ EWA e.broszkiewicz@nieporet.pl tel. 602 414 248
Przewodniczàca Komisji 
OÊwiaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki

Obowiàzek usuwania
Êniegu
Przypominamy w∏aÊcicielom oraz

administratorom budynków o obo-

wiàzku usuwania zalegajàcego

Êniegu z dachów oraz sopli. Szcze-

gólnà uwag´ nale˝y zwróciç

na obiekty wielkopowierzchnio-

we, m.in. markety, hale produkcyj-

ne oraz sportowe, magazyny, inne.

Spadajàce z dachów nawisy Ênie˝-

ne mogà powa˝nie zraniç, a nawet

zabiç cz∏owieka, dlatego niezb´d-

ne jest ich systematyczne odÊnie˝a-

nie.

Ponadto do obowiàzków w∏aÊci-

cieli posesji nale˝y uprzàtni´cie

Êniegu, lodu, b∏ota i innych zanie-

czyszczeƒ z chodników po∏o˝onych

wzd∏u˝ nieruchomoÊci, bezpoÊred-

nio do nich przylegajàcych, s∏u˝à-

cych do u˝ytku publicznego. 

W∏aÊciciel bàdê zarzàdca, który

nie wywiàzuje si´ z powy˝szych

obowiàzków, musi liczyç si´ z kon-

sekwencjami np.: grzywnà, a nawet

z wprowadzeniem natychmiasto-

wego zakazu u˝ytkowania obiektu.

� T. Biernat, dzia∏ OC

Poznaj swojego dzielnicowego
aspirant sztabowy MAREK BALCERZAK 
DZIELNICOWY REJONU NR IX: Aleksandrów, Beniaminów, Białobrzegi,
Izabelin, Niepor´t, Rynia, Wólka Radzymiƒska, Zegrze Południowe
Dane kontaktowe: 
tel.: 22 774-87-57, 600 997 256, 
adres email: dzielnicowy.nieporet9@ksp.policja.gov.pl 
Komisariat Policji w Niepor´cie ul. Wojska Polskiego 3

aspirant sztabowy MARIUSZ KARWAT 
DZIELNICOWY REJONU NR X: Stanisławów I, Stanisławów II, Kàty
W´gierskie, Michałów Grabina, Rembelszczyzna, Wola Aleksandra, Józefów
Dane kontaktowe: 
tel.: 22 774-87-57, 600 997 638, 
adres email: dzielnicowy.nieporet10@ksp.policja.gov.pl 
Komisariat Policji w Niepor´cie ul. Wojska Polskiego 3
WA˚NE! Na podany adres e-mail nie nale˝y składaç zawiadomieƒ o przest´pstwie,
wykroczeniu, wniosków, petycji ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Kontakt
telefoniczny i e-mailowy z Dzielnicowym jest mo˝liwy jedynie w godzinach jego
słu˝by. Telefony alarmowe, pod które nale˝y dzwoniç w pilnych sprawach:
997, 112 lub do dy˝urnego KPP w Legionowie pod nr (22) 774-27-77.

Wesprzyj mieszkaƒców gminy
Niepor´t, przekazujàc 1% podatku:
• PATRYK WIERZCHOWSKI – KRS 0000037904 Fundacja

Dzieciom „Zdà˝yç z Pomocà”, cel szczegółowy: 30572
Wierzchowski Patryk

• WIKTORIA POŁACIN – KRS 0000037904 Fundacja
Dzieciom „Zdà˝yç z Pomocà”, cel szczegółowy: 28914
Połacin Wiktoria

• MAKSYMILIAN WIERZCHO¡ – KRS 0000186434 Fundacja
Słoneczko, cel szczegółowy: Maksymilian Wierzchoƒ 173/W

• DOMINIKA KOPERSKA – KRS 0000186434 Fundacja
Słoneczko, cel szczegółowy:809/K Dominika Koperska

• MAŁGORZATA JAKÓB-OLSZEWSKA – KRS 0000270809
Fundacja Avalon cel szczegółowy: 10397 Jakób-Olszewska

• MARIA PIETRZAK – KRS 0000270809 Fundacja Avalon
cel szczegółowy: 1309 Maria Pietrzak

• UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY D¢BINA
– KRS 0000197334, cel szczegółowy: Uczniowski Klub
Sportowy D´bina, 05-126 Niepor´t, ul. J. Kazimierza 291
Stanisławów Pierwszy

• ZHP CHORÑGIEW STOŁECZNA – KRS 0000268913, cel
szczegółowy: Hufiec Wołomin – Szczep Niepor´t

• CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ
– KRS 0000223182, cel szczegółowy: Caritas przy parafii
NMP Wspomo˝ycielki Wiernych w Stanisławowie
Pierwszym, ul. Izabeliƒska 8, 05-126 Niepor´t.

• CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej
– KRS – 0000223182 cel szczegółowy: Caritas przy parafii
NMP Królowej w Józefowie k. Legionowa,
ul. Sienkiewicza 12, 05-119 Legionowo.

Lista osób jest aktualizowana na stronie www.nieporet.pl

1%
przeka˝

podatku
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PLANOWANE WYDATKI MAJÑTKOWE NA 2019 ROK:
Projekty i budowa sieci wodociàgowej – 1 395 000 zł,
w tym:

200 000 z∏ Projekt i budowa sieci wodociàgowej

na ul. KoÊcielnej w Kàtach W´gierskich

450 000 z∏ Budowa sieci wodociàgowej w ul.

Powstaƒców, Marsa i Ró˝anej

w Niepor´cie

555 000 z∏ Budowa sieci wodociàgowej

w ul. Promykowej i Brukowej

w Stanis∏awowie Pierwszym

30 000 z∏ Projekt i budowa sieci wodociàgowej

uzupe∏niajàcej w Niepor´cie

30 000 z∏ Projekt i budowa sieci wodociàgowej 

w ul. Z∏otych Piasków w Stanis∏awowie

Pierwszym

50 000 z∏ Projekt i budowa sieci wodociàgowej 

w ul. Poligonowej i Letniskowej

w Beniaminowie

30 000 z∏ Projekt sieci wodociàgowej 

w ul. BaÊniowych D´bów i ul. Topolowej

w Wólce Radzymiƒskiej

50 000 z∏ Projekt stacji Uzdatniania Wody w Ryni

Gospodarka Êciekowa i ochrona wód – 5 181 373 zł,
w tym:

2 229 882 z∏ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w Niepor´cie

840 491 z∏ Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej

w Micha∏owie-Grabinie, Józefowie, Kàtach

W´gierskich i Rembelszczyênie

1 500 000 z∏ Budowa kanalizacji deszczowej na terenie

osiedla G∏ogi w Niepor´cie

500 000 z∏ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli

Aleksandra

100 000 z∏ Projekt sieci kanalizacyjnej uzupe∏niajàcej

w Stanis∏awowie Drugim i Woli

Aleksandra

Drogi publiczne gminne, drogi wewn´trzne i inne
– 2 510 000 zł, w tym m.in:

Drogi publiczne gminne – 1 120 000 z∏ 
800 000 z∏ Przebudowa ul. Spacerowej

w Bia∏obrzegach i ul. G∏ównej w Ryni

120 000 z∏ Budowa chodnika na ul. Klonowej

w Stanis∏awowie Pierwszym – II etap

200 000 z∏ Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg

gminnych publicznych 

Drogi wewn´trzne – 1 070 000 z∏ 
150 000 z∏ Przebudowa ul. Barokowej

w Stanis∏awowie Pierwszym

200 000 z∏ Przebudowa ul. Sasankowej w Niepor´cie

300 000 z∏ Przebudowa ul. Kasztanowej

w Micha∏owie-Grabinie

400 000 z∏ Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg

gminnych wewn´trznych

20 000 z∏ Projekt i budowa ul. Wrzosowej

w Izabelinie

Pozosta∏e – 320 000 z∏ 

100 000 z∏ zakup wiat przystankowych

20 000 z∏ modernizacja k∏adki nad Kana∏em

˚eraƒskim

100 000 z∏ Wykonanie progów zwalniajàcych

na drogach b´dàcych w∏asnoÊcià gminy

100 000 z∏ Wykonanie odwodnienia dróg gminnych

Informatyzacja gminy – 2 156 500 zł, w tym:

949 500 z∏ E-archiwum w gminie Niepor´t

537 000 z∏ Projekt i budowa sieci Êwiat∏owodowej

na terenie Gminy Niepor´t, budowa sieci

Êwiat∏owodowej na Osiedlu G∏ogi

w Niepor´cie

500 000 z∏ Projekt, rozbudowa, przebudowa

i modernizacja budynku Urz´du Gminy

Niepor´t wraz z wyposa˝eniem

i zagospodarowaniem terenu

100 000 z∏ Zakup sprz´tu i oprogramowania

informatycznego

Szkoły podstawowe – 750 000 zł, w tym; 

600 000 z∏ Budowa boiska przy Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w Wólce

Radzymiƒskiej

100 000 z∏ Projekt rozbudowy szko∏y

w Stanis∏awowie Pierwszym 

50 000 z∏ Wykonanie ogrodzenia boiska przy Szkole

Podstawowej w Bia∏obrzegach

OÊwietlenie ulic, placów i dróg – 605 000 zł, w tym;

200 000 z∏ Modernizacja oÊwietlenia ulicznego

na terenie gminy

120 000 z∏ Budowa oÊwietlenia (punktów Êwietlnych)

na ul. Brzozowej i bocznych w Niepor´cie

100 000 z∏ Projekt i budowa oÊwietlenia (punktów

Êwietlnych) na ul. Królewskiej

w Aleksandrowie

70 000 z∏ Budowa oÊwietlenia (punktów Êwietlnych)

ul. Bursztynowej w Rembelszczyênie

50 000 z∏ Projekt i budowa oÊwietlenia (punktów

Êwietlnych) na ul. Wira˝owej w Wólce

Radzymiƒskiej (Zamostki) – II etap

20 000 z∏ Projekt i budowa oÊwietlenia

na ul. Ksi´˝ycowej w Stanis∏awowie

Pierwszym

15 000 z∏ Projekt oÊwietlenia na ul. Cichej

w Rembelszczyênie

30 000 z∏ Projekt oÊwietlenia (punktów Êwietlnych)

na ul. Przysz∏oÊç w Stanis∏awowie

Pierwszym 

Rozbudowa systemu Êcie˝ek rowerowych na terenie
gminy – 7 697 994 zł

6 611 722 Budowa Êcie˝ki rowerowej nad Kana∏em

˚eraƒskim w ramach programu rozwój

zintegrowanej sieci dróg rowerowych

na terenie Gminy Niepor´t

1 086 272 z∏ Projektowanie i budowa Êcie˝ek

rowerowych na terenie Gminy Niepor´t

Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych
– 1 690 000 zł

500 000 z∏ Projekt i budowa boiska sportowego

w Kàtach W´gierskich

800 000 z∏ Zagospodarowanie terenu Kompleksu

Rekreacyjno-Wypoczynkowego

Niepor´t-Pilawa

100 000 z∏ Wykonanie si∏owni plenerowej

i modernizacja placu zabaw 

w Bia∏obrzegach

70 000 z∏ Modernizacja placu zabaw 

w Zegrzu Po∏udniowym

70 000 z∏ Wykonanie oÊwietlenia boiska

w Stanis∏awowie Drugim

50 000 z∏ Modernizacja placu zabaw 

w Kàtach W´gierskich

100 000 z∏ Wykonanie Êcie˝ki dydaktyczno-

- rekreacyjnej w Rembelszczyênie – II etap

Ochotnicze stra˝e po˝arne – 55 000 zł

Zakup Êredniego zestawu hydraulicznego dla OSP

Niepor´t

Stra˝ gminna – 100 000 zł

Zakup radiowozu dla Stra˝y Gminnej

OÊrodki pomocy społecznej – 100 000 zł

projekt i adaptacja lokalu komunalnego nr 108/6

w Bia∏obrzegach na potrzeby GOPS

Domy, oÊrodki kultury, Êwietlice i kluby – 30 000 zł

Modernizacja budynku GOK w Niepor´cie – II etap

Biblioteki – 30 000 zł

Koncepcja budowy biblioteki gminnej w Niepor´cie

Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego
– 100 000 zł

30 000 z∏ Pomoc rzeczowa dla Województwa

Mazowieckiego na projekt i budow´

chodnika wzd∏u˝ ul. Jana Kazimierza 

(dr. woj. Nr 633) w Stanis∏awowie 

Pierwszym

70 000 z∏ Pomoc rzeczowa dla Województwa

Mazowieckiego na budow´ chodnika 

wzd∏u˝ ul. Jana Kazimierza 

(dr.woj. Nr 633) w Niepor´cie

Dotacja celowa w ramach poprawy jakoÊci 
powietrza na terenie gminy – 500 000 zł

500 000 z∏ Dotacja celowa na dofinansowanie 

kosztów wymiany êróde∏ ciep∏a centralnego

ogrzewania w ramach programu 

poprawy jakoÊci powietrza na terenie 

Gminy Niepor´t.

87 874 433 zł 
dochody bie˝àce

22 954 267 zł
wydatki 

majàtkowe

85 566 732 zł
wydatki bie˝àce

8 585 643 zł
dochody 

majàtkowe

DOCHODY
GMINY

96 460 076 Z¸,
W TYM:

WYDATKI
GMINY 

108 520 999 Z¸,
W TYM:

Bud˝et gminy Niepor´t w 201
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Infrastruktura wodociàgowa i sanitacyjna wsi 1 395 000 zł

Transport i łàcznoÊç 2 610 000 zł, w tym m.in.: drogi publiczne wojewódzkie 100 000 zł, drogi publiczne

gminne 1 120 000 zł, drogi wewn´trzne 1 070 000 zł

Gospodarka mieszkaniowa 15 000 zł

Administracja publiczna 2 156 500 zł

Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona przeciwpo˝arowa 155 000 zł, w tym Ochotnicze stra˝e po˝arne – 55 000 zł,

Stra˝ gminna (miejska) – 100 000 zł

Ró˝ne rozliczenia 20 000 zł

Szkoły podstawowe i przedszkola 766 000 zł

Pomoc społeczna 100 000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona Êrodowiska 12 900 495 zł, w tym m.in.: 

Gospodarka Êciekowa i ochrona wód 5 181 373 zł, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 7 111 722 zł,

OÊwietlenie ulic, placów i dróg 605 000 zł

Domy i oÊrodki kultury, Êwietlice i kluby i biblioteki 60 000 zł

Kultura fizyczna 2 776 272 zł, w tym m.in.: obiekty sportowe – 570 000 zł

PLANOWANE
WYDATKI

MAJÑTKOWE 
22 954 267 Z¸

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 32 000 000 zł

Subwencja oÊwiatowa – 17 407 130

Podatki lokalne – 13 899 124 zł

Inne dochody (m.in. wpływy z usług, najem, dzier˝awa) – 5 572 855 zł

Wpływy z pozostałych podatków i opłat – 3 845 739 zł

Dotacje z bud˝etu paƒstwa – 13 980 492 zł

Dochody z mienia – 1 000 000 zł 

Podatek dochodowy od osób prawnych – 1 000 000 zł 

Dofinansowanie z UE – 7 596 588 zł 

Dotacje od JST – 158 148 zł 

DOCHODY
NA ROK 2019:
96 460 076 Z¸

Rolnictwo i łowiectwo 4 000 zł

Transport i łàcznoÊç 4 095 000 zł, w tym lokalny transport zbiorowy 3 038 000 zł 

Turystyka 95 000 zł

Gospodarka mieszkaniowa 487 650 zł

DziałalnoÊç usługowa 200 400 zł w tym m.in. plany zagospodarowania przestrzennego – 188 400 zł 

Administracja publiczna 11 564 026 zł

Urz´dy naczelnych organów władzy paƒstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sàdownictwa 2 838 zł

Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona przeciwpo˝arowa 978 050 zł

Obsługa długu publicznego 600 000 zł

Ró˝ne rozliczenia 2 590 750 zł, w tym m.in.: rezerwy ogólne i celowe 1 085 000 zł

OÊwiata i wychowanie 31 967 656 zł

Ochrona zdrowia 616 975 zł

Pomoc społeczna 3 072 600 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza 1 981 390 zł

Rodzina 13 375 470 zł

Gospodarka komunalna i ochrona Êrodowiska 6 583 060 zł, w tym oÊwietlenie ulic, placów i dróg

– 1 313 700, zakłady gospodarki komunalnej – 629 645 i gospodarka odpadami komunalnymi 3 344 400 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 218 534 zł

Kultura fizyczna 5133 333 zł

PLANOWANE
WYDATKI BIE˚ÑCE

75 488 117 Z¸

w 2019 roku
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Za tenisowym stołem Gminne zawody pływackie
o Puchar Wójta Gminy Niepor´t

15 stycznia w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej
odbyły si´ Mistrzostwa Gminy Niepor´t w Tenisie Stołowym
w kategorii dzieci (uczniowie klas 4–6). Gospodarzem zawodów
była Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie.

20 stycznia 2019 r. w Aquaparku Fala odbyły si´ Mistrzostwa
Gminy Niepor´t w pływaniu – Rodzinne Zawody o Puchar Wójta
Gminy Niepor´t.

WÊród dziewczàt pierwsze miejsce zaj´∏y

dziewczynki z SP w Stanis∏awowie Pierw-

szym, drugie SP w Bia∏obrzegach, trzecie SP

w Wólce Radzymiƒskiej, czwarte miejsce

przypad∏o gospodyniom zawodów – SP

w Jozefowie, a piàte SP Niepor´t.

Klasyfikacja ch∏opców przedstawia si´ na-

st´pujàco: pierwsze miejsce SP Józefów, dru-

gie SP Bia∏obrzegi, trzecie SP w Niepor´cie,

czwarte SP Stanis∏awów Pierwszy i na pià-

tym miejscu SP Wólka Radzymiƒska.

Zwyci´skie zespo∏y b´dà reprezentowaç

gmin´ podczas Mistrzostw Powiatu Legio-

nowskiego.

� K. S∏onimska

Zawodnicy wystartowali w 3 kategoriach:

25 m stylem dowolnym (roczniki

2009–2012), 50 m stylem dowolnym (rocz-

niki 2005–2008), sztafeta rodzinna 2 x 25 m

stylem dowolnym. Do startów indywidual-

nych zg∏osi∏a si´ prawie 100 dzieci, a w szta-

fecie rodzinnej wystartowa∏o 50 rodzin. Za-

wody poprowadzi∏ trener UKS Fala – Bar-

tosz Krawczak. Wszystkie dzieci zosta∏y

nagrodzone za uczestnictwo w zawodach. Pu-

chary, medale i upominki dla najlepszych

p∏ywaków wr´czyli: Wójt Gminy Niepor´t

Maciej Mazur, Przewodniczàca Rady Gmi-

ny Bogus∏awa Tomasik i Przewodniczàcy Po-

wiatowego Szkolnego Zwiàzku Sportowego

Roman Madej. Serdecznie gratulujemy zwy-

ci´zcom i wszystkim zawodnikom.

� A.Z

13 stycznia 2019 r. w Józefowie odbyła si´ charytatywna impreza biegowo-rowerowa na rzecz Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. Uczestnicy Spontanicznej AktywnoÊci Ruchowej
wsparli WOÂP zakupujàc pakiety startowe. Organizatorom udało si´ zebraç łàcznie 7077,46 zł na zakup sprz´tu dla specjalistycznych szpitali dzieci´cych. � SAR, fot. Daniel Tomczyk

Wielka Orkiestra
Âwiàtecznej
Pomocy
w gminie
Niepor´t

120 naszych wolontariuszy zbiera-

∏o pieniàdze na sprz´t ratujàcy ̋ ycie.

Przyjmowali datki do puszek i roz-

dawali orkiestrowe serduszka, a to-

warzyszy∏y im hojnoÊç i ˝yczliwoÊç

darczyƒców. W szkole odbywa∏y si´

biegi, prezentacje artystyczne i po-

kazy. Wyst´py na szkolnej scenie

przeplata∏y si´ z emocjonujàcymi li-

cytacjami. Mo˝na by∏o zjeÊç pysz-

ne hit-dogi, doskona∏à pizz´, wat´

cukrowà oraz popcorn, kawiarenka

ugina∏a si´ pod ci´˝arem ciast. Za-

wody na ergometrach, sala zabaw

dla dzieci, sala gier, strzelnica, fo-

tobudka, jazda konno, malowanie

w∏osów i twarzy to tylko nieliczne

z atrakcji, które towarzyszy∏y impre-

zie. Przyjaciele szko∏y spisali si´

na medal. Dzi´kujemy Wam! 

ZebraliÊmy 110 tysi´cy z∏otych!
GraliÊmy, gramy i graç b´dziemy

z Orkiestrà do koƒca Êwiata i o je-

den dzieƒ d∏u˝ej!

� A. Powa∏a

Podczas 27. finału Wielkiej
Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy
graliÊmy równie˝ w SP im. Wandy
Chotomskiej w Józefowie. 
Wa˝ny cel połàczył tego dnia 
mieszkaƒców gminy Niepor´t
– zzeebbrraalliiÊÊmmyy 111100  ttyyssii´́ccyy  zzłłoottyycchh.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  LLUUTTYYMM 2019 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

Rynia: cała miejscowoÊç
Beniaminów: cała miejscowoÊç
Białobrzegi: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)

Wola Aleksandra: cała miejscowoÊç
Niepor´t – Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa,
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró˝ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Stanisławów Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich, Gwiaêdzista, Olimpijska

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe
ZEGRZE POŁUDNIOWE: ul. MyÊliwska 6 i ul. Szkolna 2
REMBELSZCZYZNA: ul. Jana Kazimierza 576
WÓLKA RADZYMI¡SKA: ul. Szkolna 79 A 

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, LeÊna,
Polnych Maków, LeÊna Polana, LeÊne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Piastowska, Polna,
Polnej Ró˝y, Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamkowa, Stru˝aƒska, Szcz´Êliwa, Wspólna, D´bowa,
Miodowa, Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona, Słonecznego Poranka

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊç, Wierzbowa, Rodzinna, Bł´kitna

Rembelszczyzna: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych
Marzeƒ, T´czowa, Sielska, Âwietlana, Ksi´˝ycowa, Brukowa, Promykowa

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

Niepor´t ulice: Zwyci´stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala,
Kapitana Benedykta P´czkowskiego, Nastrojowa, Turkusowa, Małoł´cka, Potocka, Przyjaciół,
Marsa, Czajki, Agawy, Kresowa

Niepor´t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró˝y,
Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego,
Telimeny, Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora, Epopei

Niepor´t – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja Henryka
Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, Ketlinga, Heleny,
Krzysi, Michała, BaÊki, Rocha, Kmicica, Oleƒki, Zagłoby, Izabeliƒska

LEGENDA

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Allegro, Sonaty, Smyczkowa, Wolfganga
A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego,
Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz´biny, LeÊny Zakàtek, Paproci
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Zimowy Poland Bike
Marathon 2019
Zapraszamy na Zimowy Poland Bike Ma-

rathon 2019, który wystartuje 17 lutego

w Niepor´cie. Dzieci i m∏odzie˝ b´dà rywa-

lizowaç na dystansie FAN (4-7 km). Doro-

Êli wystartujà na dystansie MINI (15-20 km)

lub MAX (30-40 km). Na ka˝dym z dystan-

sów b´dà równie˝ prowadzone klasyfikacje

– dru˝ynowa i rodzinna. 

Mieszkaƒcy gminy, startujàcy w zawo-
dach, zwolnieni sà z op∏aty startowej.


