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Zarządzenie Nr 178/2022  
Wójta Gminy Nieporęt 
z dnia 26 maja 2022 r.  

 

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Nieporęt  za 2021 rok 
 

Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

 § 1. Przedstawić Radzie Gminy Nieporęt Raport o stanie Gminy Nieporęt za 2021 rok, 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Wójt Gminy Nieporęt 

            Sławomir Maciej Mazur       
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WSTĘP 

 

Pandemia SARS-CoV-2 

  Raport o stanie Gminy Nieporęt za 2021 rok został opracowany i przedstawiony w związku                               

z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i obejmuje on podsumowanie 

działalności Wójta Gminy Nieporęt  w 2021 roku z uwzględnieniem realizacji polityk, programów                  

i strategii, uchwał Rady Gminy Nieporęt. Tegoroczny dokument również zdefiniowany jest sytuacją  

wynikającą z uwarunkowań na całym świecie, „podsumowuje” bardzo trudny rok przede wszystkim 

ze względu na stan epidemii1 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, która bezpośrednio i w niebagatelny 

sposób wpłynęła na życie mieszkańców Gminy Nieporęt, funkcjonowanie podmiotów działających na 

jej terenie, na edukację dzieci i młodzieży oraz codzienne społeczne życie.  

 

Wojna na Ukrainie 

Tak jak w latach poprzednich – ze szczególnym uwzględnieniem okresu epidemii  – niezmiennie,               

w służbie mieszkańcom Gminy Nieporęt, w działaniach dla naszej lokalnej społeczności, realizowane 

są zadania z misją samorządności, ku lepszej przyszłości, ucząc się, czerpiąc z historii oraz dziedzictwa 

Gminy Nieporęt. I dziś kiedy opracowywany jest Raport o stanie Gminy Nieporęt za 2021 rok -                      

w aktualnej rzeczywistości tworzy się nowa historia  z powodu brutalnej, podjętej z pogwałceniem 

prawa międzynarodowego i praw człowieka agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na niepodległą 

Ukrainę. Kolejny rok, kiedy „świat wstrzymał oddech” - mierząc się z obliczem bezprecedensowego 

zagrożenia w związku z konfliktem zbrojnym za wschodnią granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Nasza 

Mała Ojczyzna solidaryzuje się  w niesieniu pomocy naszym Sąsiadom z Ukrainy, wspiera akcje 

humanitarne mające na celu podejmowanie realnych działań wobec uchodźców uciekających 

z obszarów objętych działaniami wojennymi. Od 24 lutego br. dzięki aktywności mieszkańców, 

przedsiębiorców głównie branży hotelarskiej i władz samorządowych udostępniających halę 

sportową jako miejsce noclegowe czy punkt zbierania i wydawania rzeczy dla uchodźców z Ukrainy 

na terenie Gminy Nieporęt, znalazło schronienie blisko 1000 obywateli Ukrainy. Dodatkowo 

realizowane są wszystkie zadania nałożone na samorząd w związku z przyjmowaniem uchodźców,           

w tym: nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy  i profilu zaufanego, świadczenie pieniężne                   

z tytułu zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy, jednorazowe świadczenie 

                                                           
1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  
(Dz.U. z 2020 poz. 491 ze zm.) 
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pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy. Dla dzieci z Ukrainy organizowane są dodatkowe 

zajęcia z języka polskiego, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jak również zapewnienie posiłków. 

W gminnych szkołach i przedszkolach uczy się łącznie 182 ukraińskich dzieci2. W takich realiach życie 

nabiera innego znaczenia. Epidemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 pozostawia nas                                       

w nieodwracalnie zmienionej rzeczywistości. A niepokój wynikający z konfliktu  na obszarze Ukrainy 

niesie obawy przed kolejnymi zagrożeniami zarówno dla samej Ukrainy, Europy, ale i naszej Ojczyzny 

w skali kraju, każdego regionu i gminy. 

 

Założenia Raportu 

Wypełniając bieżący obowiązek nałożony na organ wykonawczy ustawą o samorządzie gminnym, 

Wójt Gminy Nieporęt opracował i przedstawia Radzie Gminy roczny raport o stanie Gminy Nieporęt 

za 2021 rok i jest to CZWARTY RAPORT O STANIE GMINY NIEPORĘT. 

   Raport o stanie Gminy został opracowany – jak w latach ubiegłych - na podstawie 

i z uwzględnieniem zgromadzonych przez pracowników Urzędu Gminy Nieporęt danych oraz 

dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu, w tym m.in.: Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 

2015-2025, sprawozdań jednostek organizacyjnych, wynikających z odrębnych uregulowań, a także 

informacji zamieszczanych na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Nieporęt. 

   Raport w niezmienionej formie zawiera podsumowanie działalności Wójta Gminy Nieporęt w roku 

2021 w następujących obszarach działalności Gminy: 

 mienie komunalne, 

 oświata, 

 zagospodarowanie przestrzenne, 

 gospodarka odpadami i ochrona środowiska, 

 zdrowie i pomoc społeczna, 

 sport, kultura fizyczna i rekreacja, 

 kultura i dziedzictwo narodowe, 

 komunikacja, 

 infrastruktura,  

 współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

 bezpieczeństwo. 

                                                           
2 stan na 13 maja 2022 r 
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   Niniejszy Raport nie obejmuje szczegółowych informacji dotyczących finansów Gminy, ponieważ 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia 

Gminy oraz  Sprawozdanie finansowe zostały przekazane Radzie Gminy Nieporęt na podstawie 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (odpowiednio w trybie art. 267 i art. 270 

ww. ustawy) i udostępnione, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wskazane  Sprawozdania 

stanowią informację uzupełniającą „Raport o stanie Gminy Nieporęt za 2021 rok” w zakresie 

finansów. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2015-2025 

 Gmina Nieporęt realizuje Strategię Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2015-2025 przyjętą uchwałą               

Nr XIX/135/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Strategia rozwoju to dokument samorządu gminnego, 

który jest długofalowym scenariuszem rozwoju Gminy. Stanowi podstawę prowadzenia polityki 

gospodarczej, społecznej, zdrowotnej, oświatowej, kulturalnej i sportowej. Strategia rozwoju 

odpowiada okresowi programowania środków unijnych na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 

roku.  

Strategia w swojej koncepcji zakłada cele i kierunki działań, które będą realizowały wizję rozwoju 

gminy, wyrażone hasłem: „GMINA NIEPORĘT – IDEALNE MIEJSCE DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY                    

I BIZNESU” i która wg stanu  na czas sporządzania Raportu za 2021 rok, jest niezmienne realizowana z 

perspektywą do 2025 roku, w oparciu o sześć fundamentalnych strategicznych kierunkach: 

Kierunek I: Wzmocnienie integracji społecznej i przestrzenno-gospodarczej Gminy Nieporęt w ramach 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF), w tym głównie poprawa skomunikowania Gminy                  

z Warszawą, Legionowem i Radzyminem. 

Kierunek II: Zapewnienie mieszkańcom Gminy wysokiego poczucia bezpieczeństwa publicznego, 

pełnego dostępu do wysokiej jakości usług oświatowo-wychowawczych oraz usług ochrony zdrowia. 

Kierunek III: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną oraz dalsza likwidacja wciąż istniejącej luki 

infrastrukturalnej, w tym głównie w zakresie wyposażenia w sieć wodno-kanalizacyjną                                     

i światłowodową. 

Kierunek IV: Skuteczne wykorzystanie unikalnego w skali Mazowsza potencjału turystycznego                          

i środowiskowego Gminy w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego - utworzenie regionalnego ośrodka 

badawczo-rozwojowego z zakresie sportów i ratownictwa wodnego poprzez budowę Centrum 

Kształcenia i Badań Rozwojowych Ratownictwa Wodnego w obszarze Kompleksu Rekreacyjno-

Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę techniczną, 

sportowo-rekreacyjną i portową. 
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Kierunek V: Skuteczne wykorzystanie potencjału gospodarczego Gminy, w tym wzmocnienie 

procesów innowacyjnych i współpracy na linii samorząd-przedsiębiorcy.  

Kierunek VI: Wsparcie integracji społecznej mieszkańców Gminy.  

 

Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030 

  W grudniu 2021 roku rozpoczął się proces ewaluacji obowiązującego dokumentu strategicznego – 

analiza tego co już zostało zrobione, co się udało a nad czym prace należy kontynuować. Rozpoczęły 

się także prace nad diagnozą sytuacji gminy, co pozwoli na uzyskanie jej aktualnego stanu. Te analizy 

dotyczą wielu aspektów: od społecznych, przez gospodarcze po środowiskowe czy przestrzenne.  

Strategia Rozwoju to ważny dokument wskazujący na najbardziej pożądane kierunki rozwoju gminy, 

istotny również z punktu widzenia uzyskiwania przez gminę wsparcia na realizację projektów, w tym 

inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, iż niedługo skończy się czas obowiązywania poprzedniej Strategii 

oraz w związku z wejściem w życie kolejnej perspektywy finansowania unijnego na lata 2021-2027, 

powstała potrzeba prac nad nową wersją tego dokumentu.  

Prace nad przeprowadzeniem procesu tworzenia dokumentu zlecone zostały firmie doradczej PHENO 

HORIZON (OLP Sp. z o.o.). Jej zadaniem będzie zarówno koordynacja całego procesu, włączenie 

wszystkich środowisk, które powinny wziąć udział w pracach a finalnie przygotowanie dokumentu – 

do przyjęcia uchwałą Rady Gminy Nieporęt. 

Dokument Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2030 ma zostać opracowany do końca 

2022 roku, a do procesu jego tworzenia będą zaproszeni wszyscy mieszkańcy. 
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CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 
Położenie i powierzchnia Gminy - umiejscowienie Gminy w województwie i kraju 

   Położenie i ogólna powierzchnia Gminy Nieporęt nie uległy zmianie w perspektywie do danych                      

z pierwszego Raportu o stanie Gminy za 2018 rok. 

 

Organy Gminy Nieporęt 

   Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - organami w Gminie 

Nieporęt są:  

Rada Gminy Nieporęt – organ stanowiący/uchwałodawczy,  

Wójt Gminy Nieporęt – organ wykonawczy.  

W perspektywie od pierwszego Raportu o stanie Gminy za 2018 rok nie doszło do zmiany osobowej 

na stanowisku Wójta Gminy Nieporęt oraz w składzie Rady Gminy Nieporęt. 

 

Gminne jednostki organizacyjne  

Ilość i rodzaj jednostek organizacyjnych nie uległy zmianie – jak w poprzednich Raportach o stanie 

Gminy Nieporęt.  

 

Jednostki pomocnicze Gminy Nieporęt - Sołectwa 

   Jednostki pomocnicze to 15 sołectw, nie uległy zmianie w stosunku do informacji przedłożonych                 

w poprzednich Raportach o stanie Gminy Nieporęt. Nie nastąpiła również zmiana sołtysów od dnia 

złożenia przez nich ślubowania 25 kwietnia 2019 roku. 

Nazwy oraz granice poszczególnych sołectw przedstawia poniższa mapa. 
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Mapa - Nazwy oraz granice sołectw 

 

Demografia 

Według danych Urzędu Gminy Nieporęt (dot. osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy)                        

na dzień 31 grudnia 2021 roku w Gminie Nieporęt zamieszkiwało 14 433 osób, w tym: 

- kobiety: 7 471 (w 2020 r. - 7 360, w 2019 r. – 7 278, w 2018 r. – 7 178), w stosunku do roku 2020 

liczba kobiet zwiększyła się o  1,51%, 

- mężczyźni: 6 962 (w 2020 r. - 6 857, w 2019 r. – 6 823, w 2018 r. – 6 728), w stosunku do roku 2020 

liczba mężczyzn zwiększyła się o 1,53%. 
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Liczba mieszkańców (pobyt stały i czasowy), na podstawie prowadzonego przez Urząd Rejestru 

Mieszkańców, na dzień 31 grudnia 2021 r. kształtuje się następująco w poszczególnych sołectwach: 

 

Tabela – Liczba mieszkańców 

Sołectwo 
Liczba 

mieszkańców 
Rok 2018 

Liczba 
mieszkańców 

Rok 2019 

Liczba 
mieszkańców 

Rok 2020 

Liczba  
mieszkańców 

Rok 2021 

% różnicy liczby mieszkańców 
↑wzrost ↓spadek 

2018/19 2019/20 2020/21 

Aleksandrów 334 352 360 368 5,39% 2,27% 2,22% 
Beniaminów 213 209 209 211 -1,88% bz 0,96% 
Białobrzegi 1129 1108 1075 1050 -1,86% 2,98% -2,33% 

Izabelin 219 227 236 246 3,65% 3,96% 4,23% 
Józefów 1212 1254 1295 1367 3,47% 3,27% 5,56% 

Kąty Węgierskie 861 868 885 894 0,81% 1,96% 1,02% 
Michałów-Grabina 810 816 828 820 0,74% 1,47% -0,97% 

Nieporęt 3743 3746 3759 3755 0,08% 0,35% -0,11% 
Rembelszczyzna 586 603 619 631 2,90% 2,65% 1,94% 

Rynia 312 316 315 328 1,28% -0,32% 4,13% 
Stanisławów Drugi 820 836 851 888 1,95% 1,79% 4,35% 

Stanisławów 
Pierwszy 1805 1879 1917 1957 4,10% 2,02% 2,09% 

Wola Aleksandra 248 254 247 268 2,42% -2,76% 8,50% 
Wólka 

Radzymińska 807 830 834 875 2,85% 0,48% 4,92% 

Zegrze Południowe 807 803 787 775 -0,50% -1,99% -1,52% 
Ogółem 13 906 14101 14217 14433 1,40% 0,82% 1,52% 

 

Ludność Gminy Nieporęt wg ekonomicznych grup wieku, stan na dzień 31.12.2021 r., przedstawia 

poniższa tabela, wraz z informacją o liczbie ludności oraz jej zmianie od 2018 r.  

 

Tabela  - Ludność Gminy Nieporęt wg ekonomicznych grup wieku 

 KOBIETY 
Rok 2018 
Rok 2019 
Rok 2020 
Rok  2021 

MĘŻCZYŹNI 
Rok 2018 
Rok 2019 
Rok 2020 
Rok 2021 

Razem 
Rok 2018 
Rok 2019 
Rok 2020 
Rok 2021 

 
Wiek 

przedprodukcyjny 

1 550 
1 559 (+9) 
1 565 (+6) 

1 615 (+50) 

1 697 
1 726 (+29) 

1 725(-1) 
1 777(+80) 

3 247 
3 285 
3 290 
3 392 

wzrost liczby kobiet o 65 wzrost liczby mężczyzn o 108 Łącznie wzrost o 4,47% 

 
Wiek produkcyjny 

4 047 
4 076(+29) 
4 110(+34) 
4 146 (+36) 

4 260 
4 273(+13) 
4 268(-5) 
4 277 (+9) 

8 307 
8 349 
8 378 
8 423 

wzrost liczby kobiet o 99 wzrost liczby mężczyzn o 17 Łącznie wzrost o 1,40% 
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Wiek 

poprodukcyjny 

1 581 
1 643(+62) 
1 685(+42) 
1 710 (+25) 

771 
824(+53) 
864(+40) 
908 (+44) 

2 352 
2 467 
2 549 
2 618 

wzrost liczby kobiet o 129 wzrost liczby mężczyzn o 137 Łącznie wzrost o 11,31% 

 

Przyrost naturalny w Gminie Nieporęt w 2021 roku na podstawie:  

- liczby zarejestrowanych urodzeń  133 (w 2020 r. – 129, w 2019 r. – 121);  

- liczby zarejestrowanych zgonów 162 (w 2020 r. – 148 ,w 2019 r. – 115);  

jest ujemny, ponieważ liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń. Prawdopodobnie sytuacja ta ma 

związek ze stanem epidemii.  

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Nieporęcie w 2021 roku zostało zarejestrowanych 105 związków 

małżeńskich (w tym śluby cywilne i śluby konkordatowe). Poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego                    

w Nieporęcie odbyło się w 2021 rok 45 uroczystości zawarcia małżeństwa, podczas których strony 

złożyły  przysięgę małżeńską przed urzędnikiem stanu cywilnego. 12 par zostało uhonorowanych                    

z okazji pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. 

Zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze wyborców według stanu na dzień 31.12.2021 r. w Gminie 

Nieporęt zamieszkiwało 14 925 osób. 

 

Gminy partnerskie 

Zakres niezmiennie aktualnej współpracy oraz charakterystyka Miast i Gmin partnerskich została 

opisana w poprzednich  Raportach o stanie Gminy. 

 

Związki gminne 

W 2021 roku Gmina Nieporęt nie przystąpiła do kolejnych związków, stowarzyszeń czy organizacji,  

które opisano w poprzednich Raportach o stanie Gminy. 
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SYTUACJA FINANSOWA GMINY  
 
Informacje finansowo-podatkowe 

Udział dochodów własnych do dochodów ogółem (wskaźnik pokazuje, jaka część łącznych dochodów 

gminy pochodzi z dochodów własnych (włącznie ze środkami z UE), tj. różnicę między dochodami 

ogółem a sumą dotacji i subwencji): 

  Dochody własne w 2021 r.   =     71 805 843,41  =     0,57 *100 = 57% 
Dochody ogółem w 2021 r.                       126 727 258,37 

 

 

Dochody Gminy ogółem na mieszkańca (wskaźnik pokazuje ogólny poziom łącznych dochodów gminy, 

przypadający na jednego mieszkańca)   

Dochody ogółem w 2021 r.  =  126 727 258,37   =   8 780,38 
Liczba mieszkańców         14 433 

 

Dochody własne

Dochody Ogółem
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Dochody własne Gminy na mieszkańca (wskaźnik pokazuje poziom  dochodów własnych gminy, 

przypadający na jednego mieszkańca) 

Dochody własne w 2021 r.  =  71 805 843,41   =   4 975,12 
Liczba mieszkańców                   14 433 

 
Udział wydatków majątkowych/inwestycyjnych do wydatków ogółem (wskaźnik pokazuje 

inwestycyjną aktywność gminy. Istotne jest zestawienie tego wskaźnika ze wskaźnikami 

dochodowymi oraz poziomem i obsługą zadłużenia). Wysokość wydatków inwestycyjnych                           

w wydatkach ogółem świadczy o dużej samodzielności finansowej gminy oraz zdolności do obsługi 

zadłużenia, a w przyszłości do sięgania po różnego rodzaju źródła finansowania inwestycji):  

Wydatki majątkowe w 2021 r.   =       17 936 996,84 =     0,1458*100 = 14,6% 
Wydatki ogółem w 2021 r.            123 036 291,64 
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Zadłużenie ogółem (obciążenie dochodów gminy obsługą zadłużenia, wskaźnik określa, jaka część 

dochodów przeznaczona została na obsługę zadłużenia gminy tj. spłat rat kapitałowych, wykup 

obligacji, odsetki, koszty emisji obligacji w danym roku. Podstawowym celem polityki długu jest 

zaspakajanie potrzeb pożyczkowych gminy, oraz minimalizowanie kosztów obsługi zadłużenia. 

Zaciąganie pożyczek, kredytów lub emisja obligacji komunalnych niezbędne jest do finansowania 

zamierzeń rozwojowych ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy):    

 

Zadłużenie Gminy Nieporęt na koniec 2021 r. wyniosło          6 000 000,00 zł 

Spłata rat kapitałowych, wykup obligacji, odsetki, koszty emisji obligacji =  53 422,26  zł    =     0,04% 

Dochody ogółem                                                                                        126 727 258,37 zł 

 
 

Wynik operacyjny do dochodów ogółem (wynik budżetu operacyjnego wskazuje, czy gmina jest                 

w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, 

tym większa jest  możliwość realizacji przez  gminę nowych przedsięwzięć majątkowych zarówno 

bezpośrednio przeznaczając tą kwotę na inwestycje, jak i pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte 

zobowiązania na cele inwestycyjne): 

Dochody bieżące  120 684 034,31 – Wydatki bieżące 105 099 294,80 =  

Nadwyżka operacyjna 15 584 739,51 

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem = 15 584 739,51    =   0,123 = 12,3 % 
               126 727 258,37  
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Środki zewnętrzne - dotacje z UE oraz inne (wskaźnik realizacji zadań ze środków pozyskanych                      

z zewnątrz – realizacja pozyskanych środków do wydatków majątkowych):  

Środki zewnętrzne z udziałem środków UE w 2021 r. =  3 758 946,94 = 0,2095*100= 21% 
Wydatki majątkowe w 2021 r.                                         17 936 996,84 
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Potencjał spłat zadłużenia (wskaźnik potencjału spłat zadłużenia pokazuje relację kwoty nadwyżki 

operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do kwoty zobowiązań łącznych gminy.               

Im wyższy poziom tego wskaźnika tym bezpieczniejszy jest poziom zadłużenia i łatwiejsza jest obsługa 

zadłużenia):  

Nadwyżka operacyjna za 2021 r. + dochody ze sprzedaży za 2021 r. = 15 584 739,51 + 16 312,66       
Zobowiązania łączne gminy na dzień 31.12.2021 r.                                              6 000 000,00 

= 260,02% 
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Dochody wykonane w latach 2019 - 2021 

 
Stawki podatku od nieruchomości zostały od 2021 roku zwiększone uchwałą Nr XXXXII/116/2020  

Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 

 
Dochody wykonane w latach 2019 - 2021 

 
 

W 2011 roku po raz pierwszy podjęta została uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 

przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego i od tego roku podejmowana jest rokrocznie 

w takiej samej wysokości tj. 50,00 zł za 1 dt. Od 2009 r. obowiązuje większość stawek podatku od 

środków transportowych. W 2011 r. i w 2015 r. wprowadzono nieduże zmiany zapewniające 

zgodność ze znowelizowanymi przepisami.  
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Podatki w Gminie Nieporęt  

   Uchwałą Nr XXXII/116/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Rada Gminy Nieporęt ustaliła stawki 

podatku od nieruchomości  (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 11934). 

W wyniku realizacji powyższej uchwały na poczet dochodów Gminy w 2021 r. wpłynęło: 

17 021 875,76 zł (w roku 2020 była to kwota 15 427 894,41 zł; w roku 2019 była to kwota 14 545 

833,15 zł; w roku 2018 była to kwota 14 279 490,25 zł),  w tym: 

- od osób fizycznych – 4 704 766,65 zł (w roku 2020 była to kwota 3 972 564, 64 zł; w roku 2019 była 

to kwota 3 455 697,31 zł; w roku 2018 była to kwota – 3 293 742,13 zł),  

- od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej –

12 317 109,11 zł  (w roku 2020 była to kwota 11 455 329,77 zł; w roku 2019 była to kwota 11 090 

135,84 zł; w roku 2018 była to kwota 10 985 748,12 zł). 

 

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły: 

- od osób fizycznych 1 095 979,00 zł (w roku 2020 była to kwota 1 254 946,00 zł; w roku 2019 była to 

kwota 1 541 225,00 zł; w roku 2018 była to kwota 1 382 123,00 zł),   

- od osób prawnych  833 703,00 zł (w roku 2020 była to kwota 977 023,00 zł; w roku 2019 była to 

kwota 1 161 349,00 zł; w roku 2018 była to kwota 1 089 688,00 zł). 

 

Uchwałą Nr XXXII/115/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Rada Gminy Nieporęt zdecydowała                    

o obniżeniu ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 

obszarze Gminy Nieporęt w roku 2021 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 11933). 

W wyniku realizacji powyższej uchwały na poczet dochodów Gminy w 2021 r. wpłynęło: 132 709,05 zł 

(w roku 2020 była to kwota 128 814, 37 zł; w roku 2019 była to kwota 128 087,66 zł; w roku 2018 

była to kwota 129 317,91 zł), w tym:  

- od osób fizycznych –  130 660,05 zł (w roku 2020 była to kwota 126 968,37 zł; w roku  2019 była to 

kwota 126 426,66 zł; w roku 2018 była to kwota 127 621,91 zł),  

- od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej –2 049,00 zł 

(w roku 2020 była to kwota 1846,00 zł; w roku 2019 była to kwota 1 661,00 zł;  

w roku 2018 była to kwota 1 696,00 zł).   

 

Skutki w podatku rolnym wynikające z obniżenia średniej ceny skupu żyta wyniosły: 

- od osób fizycznych 21 733,00 zł (w roku 2020 była to kwota 21 542 zł; w roku 2019 była to kwota   

11 063,00 zł; w roku 2018 była to kwota 6 271,00 zł), 
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- od osób prawnych 335 zł (w roku 2020 była to kwota 325,00 zł; w roku 2019 była to kwota                      

146,00 zł; w roku 2018 była to kwota 83,00 zł).   

 

Uchwałą Nr XV/106/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Rada Gminy Nieporęt określiła wysokość 

podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 10157). 

W wyniku realizacji powyższej uchwały na poczet dochodów Gminy w 2021 r. wpłynęło:  

362 299,98 zł (w roku 2020 była to kwota 346 274,74 zł; w roku 2019 r. była to kwota 366 084, 89 zł; 

w roku  2018 była to kwota 353 549,98 zł), w tym: 

- od osób fizycznych – 293 634,93 zł ( w roku 2020 była to kwota 259 664, 05 zł; w roku 2019  była to 

kwota 256 859,44 zł; w roku 2018 była to kwota 263 779,08zł),    

- od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – 68 665,05 zł 

(w roku 2020 była to kwota 86 610,69 zł; w roku 2019 była to kwota 109 225,45 zł; w roku 2018 była 

to kwota 89 770,90 zł).    

 

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych wyniosły: 

- od osób fizycznych 372 851,00 zł (w roku 2020 była to kwota 311 465,00 zł; w roku 2019 była to 

kwota 290 948,00 zł; w roku 2018 była to kwota 280 220,00 zł), 

- od osób prawnych – 3 734,00 zł (w roku 2020 była to kwota 68 934,00 zł; w roku 2019  była to 

kwota 101 402,00 zł; w roku 2018 była to kwota 82 154,00 zł).   

 

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/91/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 10848) udzielono w 2021 

roku ulg i zwolnień na kwotę: 163 943,94 zł (w roku 2020 była to kwota 324 723,53 zł; w roku 2019 

była to kwota 256 398,63 zł; w roku 2018 była to kwota 245 241,28 zł).    

 
 

Informacje inwestycyjne  

W celu podejmowania działań informacyjnych w głównej mierze dotyczących gminnych  inwestycji, 

prowadzenia swoistych konsultacji, badania zapotrzebowania społecznego, badania opinii publicznej, 

rozbudowywano i rozpowszechniano w 2021 roku najpopularniejsze kanały komunikacji w sferze 

przepływu informacji, takie jak strona internetowa www.nieporet.pl, profil społecznościowy 

facebook Gminy Nieporęt oraz profil społecznościowy facebook Wójta Gminy Nieporęt. Informacje 

rozpowszechniane były również w formie tradycyjnej poprzez wydawaniu gminnej gazety „Wieści 
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Nieporęckie”. W 2021 roku wydano 12 numerów bezpłatnej gazety Wieści Nieporęckie, tj. łącznie                 

72 tysiące egzemplarzy z informacją o prowadzonych inwestycjach gminnych. 

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2021 r., w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie 

zwiększenia możliwości uprawiania sportu i rekreacji na terenie Gminy Nieporęt  zostały opisane                  

w rozdziale „SPORT, KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA”. 

Wykonane w 2021 r. zadania inwestycyjne w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych, 

modernizacji oświetlenia, budowy nowych linii oświetleniowych oraz modernizację wiaty 

przystankowej w Nieporęcie opisano w rozdziale „KOMUNIKACJA”. 

Inwestycje „oświatowe” zrealizowane w 2021 r. ujęto w rozdziale „OŚWIATA W GMINIE NIEPORĘT”. 

Zadania dotyczące budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zrealizowane w 2021 roku opisano 

w dziale „INFRASTRUKTURA”. 

 

Gminne inwestycje 

Stan Gminy w znaczącym stopniu zależy od zaangażowania odpowiednich środków w rozwój 

inwestycyjny całego obszaru. Inwestycje rozpoczęte, zrealizowane i zakończone w 2021 roku 

finansowane były ze środków własnych przy udziale środków zewnętrznych: unijnych i krajowych,                    

co obrazuje poniższa tabela. 

Kategoria Wydatek inwestycyjny 
Udział %                       
kategorii 

Dofinansowanie 
/środki unijne/ 

Dofinansowanie /środki 
krajowe/ 

Udział % wkładu 
zewnętrznego 

Gospodarka ściekowa 6 116 051,42 zł 34,10 370 909,12 zł 
 

6,06 

Ścieżki rowerowe 2 753 566,35 zł 15,35 876 954,70 zł 
 

31,85 

Obiekty sportowe i rekreacyjne 2 565 106,03 zł 14,30 114 097,00 zł 1 156 266,12 zł 49,52 

Drogi 1 647 771,09 zł 9,19 
 

200 000,00 zł 12,14 

Oświata 1 523 989,25 zł 8,50  708 449,00 zł 46,49 

Pozostałe inwestycje i dotacje 1 134 344,20 zł 6,32  382 000,00 zł 33,68 

Administracja publiczna 802 387,64 zł 4,47 64 368,00 zł 
 

8,02 

Wodociągi 689 317,22 zł 3,84 
   

Oświetlenie ulic 551 758,31 zł 3,08 
   

Bezpieczeństwo 152 705,33 zł 0,85 
   

suma: 17 936 996,84 zł 100,00 1 426 328,82 zł 2 446 715,12 zł 21,59 

 
Łączny poziom dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami zewnętrznymi w 2021 roku wyniósł 

prawie 22% co oznacza spadek w stosunku do poziomów dofinansowania w latach ubiegłych 

wynikający z wyhamowania inwestycji w czasie pandemii Sars-Cov-2. 

Największe dofinansowanie dotyczyło obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym głównie Kompleksu 

Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa i stanowiło prawie 50% poniesionych wydatków. 
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Uzyskanie dofinansowania na modernizację boiska przy szkole w Białobrzegach oraz na projekty 

„Laboratorium Przyszłości w kierunku inżynieryjno-technicznym” w każdej szkole spowodowało, że 

udział dofinansowania dla zadań oświatowych wyniósł prawie 47 %. Udział dofinansowania ok. 34% 

w pozostałych inwestycjach dotyczył wydatków przeznaczonych na zakup wyposażenia 

rehabilitacyjnego przez CM Nieporęt sp. z o.o. z nagrody otrzymanej za poziom wyszczepienia 

mieszkańców gminy. Wydatki na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi  wojewódzkiej nr 632 

zostały pokryte w 2021 r. w 32 %, a powstały udział dofinansowania zostanie wypłacony w 2022 r. 

Inwestycje z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej otrzymały dofinansowanie na poziomie 6% 

jako pozostałość projektu realizowanego w poprzednich latach. Dofinansowanie zadań z zakresu 

administracji dotyczyło montażu urządzeń Wi-Fi (bezpłatnego internetu) w budynku Urzędu o zasięgu 

w promieniu 100 metrów. 

 

Wykres – Udział środków zewnętrznych w wydatkach inwestycyjnych w 2021 r. 
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Wykres – Struktura wydatków inwestycyjnych w 2021 r. 
 
 

 
 
 

W 2021 r. największy udział w  wydatkach inwestycyjnych na poziomie 38% stanowiły wydatki 

związane z budową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Wydatki na sport i rekreację 

stanowiły w tym roku 30%, w tym: 15,4% na budowę ścieżek rowerowych i 14,3% na modernizację 

terenów sportowych i rekreacyjnych. Natomiast kolejne 12% związane było  z poprawą warunków 

drogowych tj, przebudową dróg i  chodników i budową oświetlenia ulicznego. Udział inwestycji 

oświatowych w tym roku wyniósł 8,5% co oznacza wzrost nakładów w tej kategorii o prawie 100 %               

w stosunku do danych z roku poprzedniego.  
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Wykres – Główne kategorie wydatków inwestycyjnych w 2019 r. 2020 r. i 2021 r. 
 

 
 

Fotograficzna prezentacja inwestycji zrealizowanych w 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego 

Raportu o stanie Gminy Nieporęt za 2021 rok. 

 
 
Finansowanie zewnętrzne 

Finansowanie unijne 

Rok 2021 to kontynuacja lub zakończenie projektów realizowanych przy wsparciu funduszy unijnych, 

ale także rok rozpoczęcia nowych przedsięwzięć. 

1) Zakończona została realizacja wieloletniego (od 2016 r.) projektu dotyczącego uporządkowania 

gospodarki ściekowej na terenie osiedli wojskowych w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, 

finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt 

rozrósł się o nowe rejony m.in. ul. Zegrzyńskiej, Różanej i Kompleksu Rekreacyjno-

Wypoczynkowego w Nieporęcie. Na początku 2022 r. projekt został ostatecznie rozliczony. 

Pozostaje tylko uzyskanie do września tego roku efektu ekologicznego w postaci odpowiedniej 

liczby osób podłączonych do wybudowanej kanalizacji. Ostatecznie Gmina otrzymała ok. 5,85 mln 

zł.  

2) W ramach projektu pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, 

Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Mazowieckiego na lata 2014-2020 w 2021 roku wykonana została droga rowerowa oraz  chodnik 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od ul. Kościelnej w miejscowości Kąty Węgierskie do 

wysokości Kanału Żerańskiego w miejscowości Rembelszczyzna. Odcinek ma długość ok. 2,2 km. 

Gmina dostała także zgodę na rozszerzenie projektu o budowę ciągu pieszo–rowerowego na 

odcinku od ul. Wojska Polskiego wzdłuż Zalewu Zegrzyńskiego i ul. Kąpielowej do ścieżki 

rowerowej na ul. Wczasowej w  miejscowości Białobrzegi o długości 1,7 km. Realizacja i zamknięcie 

całego projektu w zakresie gminy Nieporęt planowane jest do jesieni 2022 roku. Ostatecznie 

Gmina otrzyma ok. 10,3 mln zł. 

3) Po podpisaniu w grudniu 2020 roku umowy o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej w rejonie osiedla Lipy w Nieporęcie (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 633) w 2021 

roku rozpoczęła się realizacja inwestycji objętej projektem w trybie zaprojektuj i wybuduj.                      

W pierwszym etapie Wykonawca ma wykonać dokumentację projektową przedmiotowego 

odcinka (budowa kanalizacji od ul. Mickiewicza do ul. Telimeny wraz z przebudową sieci w rejonie 

Placu Wolności w Nieporęcie). W drugim etapie Wykonawca przystąpi do robót budowlanych. 

Planowany termin realizacji inwestycji to połowa 2023 r. Dofinansowanie ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich ma wynieść 2 mln zł. 

4) W ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) Gmina Nieporęt jest członkiem projektu 

partnerskiego, w którym liderem jest m.st. Warszawa. Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar 

Funkcjonalny (tzw. Wirtual WOF)" dotyczy m.in. komponentu e-środowisko, w którym na terenie 

gminy Nieporęt zamontowane miały być dwa czujniki jakości powietrza (jeden przy Urzędzie, drugi 

w Porcie). Rok 2021 to czas postępowań przetargowych na wybór wykonawcy tego projektu dla 

wszystkich partnerów. Roboty budowlane zrealizowane zostały na początku 2022 r. Obecnie trwa 

procedura odbiorowa. Koszt projektu dla gminy Nieporęt to 193 tys. zł, a wkład własny gminy 

Nieporęt wyniósł 39 tys. zł. 

5)  W 2021 roku rozpoczęła się nowa i nowatorska inwestycja Gminy – termomodernizacja Szkoły 

Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym. Nasz projekt (1 z 9, spośród ok. 150 wniosków) został 

wybrany do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020. W ramach projektu wykonywana jest obecnie gruntowa pompa ciepła 

z dolnym źródłem, instalacja chłodząco-grzewcza przystosowana do pracy w układzie z pompą 

ciepła. W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie instalacja wentylacji mechanicznej, 

instalacja fotowoltaiczna oraz oświetlenie LED. Całkowita wartość projektu szacowana była na ok. 

3,8 mln zł, przy dofinansowaniu 2,5 mln zł. 

6) Pod koniec 2021 roku Gmina zawarła umowę o dofinansowanie ze środków Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 z grantu pn. Cyfrowa Gmina. Grant dla Gminy Nieporęt 
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wynosi 100 000 zł. Projekt dotyczy zwiększenia cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy oraz 

jednostek organizacyjnych Gminy. W ramach projektu planowany jest zakup m.in. funkcjonalności 

służących do dwustopniowej autoryzacji przy potwierdzaniu tożsamości na urządzeniach 

mobilnych, zakup platformy pozwalającej na tworzenie bezpiecznych połączeń typu VPN, a także 

rozbudowa serwerowni Urzędu Gminy o system kopii bezpieczeństwa. W ramach projektu 

wykonany zostanie także audyt bezpieczeństwa, który jest obowiązkowym elementem programu. 

Realizacja zadania przewidziana jest w 2022 roku.  

 

Finansowanie krajowe 

W 2021 roku od Samorządu Województwa Mazowieckiego Gmina otrzymała szereg środków 

dotacyjnych, z których największy udział ma dofinansowanie z Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych 

dla Województwa. 

1) W ramach tego Instrumentu uporządkowana została gospodarka wodno-ściekowa na  terenie 

Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie, poprzez wybudowanie  

kanalizacji sanitarnej wraz z nowoczesną pompą do odprowadzania zanieczyszczeń z łódek 

cumujących w naszym porcie oraz potrzebna sieć wodociągowa. Jest to pierwszy i jedyny jak na 

razie punkt odbioru ścieków z jednostek pływających po  Jeziorze Zegrzyńskim. Zainstalowane 

zostały nowoczesne modułowe toalety szeregowe. Są to budynki gotowe do montażu na 

wcześniej przygotowanym fundamencie,  ze wszystkimi instalacjami do podłączenia w trakcie 

posadowienia. Sztandarowym elementem całego przedsięwzięcia ma być tężnia solankowa, której 

odbiór ma nastąpić w czerwcu 2022 r. Całkowita wartość projektu to 2,5 mln zł, dofinansowanie 

to 1,5 mln zł. 

2) Z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Inwestycji Sportowych MIWIS 2021 zrealizowana została 

modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach. Na to zadanie otrzymaliśmy                 

200 tys. zł wsparcia. 

3) W ramach Mazowieckich Strażnic OSP 2021 Gmina otrzymała 20 tys. zł dofinansowania do 

remontu siedziby OSP w Nieporęcie polegającego na dostosowaniu łazienki do nowych 

standardów i wymianie drzwi garażowych. 

4) Dla OSP w Nieporęcie i Kątach Węgierskich zakupiono w ramach kolejnego programu Samorządu 

Województwa pełne komplety odzieży ochronnej. Dla każdego z OSP otrzymano po 20 tys. zł. 

5) W 2021 roku odbyła się także kolejna edycja Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.                

W tym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie po 10 000 zł dla 

trzech naszych sołectw: Białobrzegi, Nieporęt i Kąty Węgierskie. W Białobrzegach zostało poddane 

rewitalizacji osiedle wojskowe. Powstały nowe nasadzenia na terenach zielonych oraz wymieniona 
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została nawierzchnia piaskowa na osiedlowym placu zabaw. Kąty Węgierskie dostały nowe 

urządzenia na plac zabaw i siłownię zewnętrzną pomiędzy boiskiem piłkarskim a GOK-iem. 

Natomiast w Nieporęcie, w rejonie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego na 

odcinku od stacji PKP w Nieporęcie do mostu drogowego w Aleksandrowie, utworzona została 

ścieżka edukacyjna o historii i tożsamości Nieporętu. 

W 2021 roku uruchomione zostały dwa programy rządowe, w ramach których dofinansowanie 

otrzymała Gmina Nieporęt. Pierwszy z nich to Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ukierunkowany na 

bezpieczeństw przejść dla pieszych. Drugi program to element krajowego Polskiego Ładu – Program 

Inwestycji Strategicznych.  

6) Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, koordynowanego przez Wojewodę 

Mazowieckiego, Gmina otrzymała 200 tys. zł na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. 

Szkolnej w Józefowie w rejonie tamtejszej Szkoły Podstawowej wraz z przebudową drogi i budową 

oświetlenia ulicznego. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ok. 400 tys. zł. 

7) W ramach ogłoszonego na początku lipca 2021 r. pierwszego naboru ze środków Programu 

Inwestycji Strategicznych realizowanego w ramach Polskiego Ładu - Gmina złożyła wnioski                          

o dofinansowanie m.in. na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, 

budowę biblioteki gminnej w Nieporęcie i utworzenie centrum rozwoju sportu i turystyki nad 

Jeziorem Zegrzyńskim na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego. Łączna kwota 

zaproponowanych inwestycji to 65,5 mln zł, z czego planowane dofinansowanie to blisko 61 mln zł. 

Dofinansowanie ostatecznie uzyskał jeden projekt – budowa biblioteki gminnej w Nieporęcie                     

z kwotą dotacji 4 950 000 zł. Planowana realizacja inwestycji to 2022 i 2023 rok.  
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INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 
Gminny zasób nieruchomości 

W zasobie Gminy Nieporęt, który podlegał gospodarowaniu, na dzień 31 grudnia 2021 r., znajdowały 

się tereny o łącznej powierzchni 119,6520 ha, w tym:  

- tereny przekazane w trwały zarząd o łącznej powierzchni 8,1847 ha, 

- tereny przekazane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 0,1092 ha, 

- tereny nabyte w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 0,0486 ha, 

oraz nieruchomości będące w posiadaniu samoistnym o łącznej powierzchni 57,9177ha. 

Dla porównania w roku 2020 (jak w poprzednim Raporcie): w zasobie Gminy Nieporęt, który podlegał 

gospodarowaniu, na dzień 31 grudnia 2020 r., znajdowały się tereny o łącznej powierzchni 116,6378 

ha, w tym:  

- tereny przekazane w trwały zarząd o łącznej powierzchni 8,1847 ha, 

- tereny przekazane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 0,1092 ha, 

oraz nieruchomości będące w posiadaniu samoistnym o łącznej powierzchni 58,8563 ha. 

 
Tabela-powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości w poszczególnych obrębach geodezyjnych 

Lp. MIEJSCOWOŚĆ 
/OBRĘB 

WŁASNOŚĆ [ha] POSIADANIE SAMOISTNE 
[ha] 

PRZEKAZANE W TRWAŁY 
ZARZĄD [ha] 

 

PRZEKAZANE W 
UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE [ha] 

NABYCIE 
UŻYTKOWANIA 

WIECZYSTEGO [ha] 

 

rok 2019  

rok 2020 

rok 2021 rok 2019 

rok 2020 

rok 2021 rok 2019 

rok 2020 

rok 2021 rok 2019  

rok 2020 

rok 2021 rok 2021 

1 Nieporęt 43,3083 

43,5038 

43,5822 8,1484 

8,1484 

8,1484 2,3739 

2,3739 

2,3739  

0,0690 

0,0 0,0486 

2 Aleksandrów 1,1004 

1,3040 

1,3139 2,0479 

2,0479 

2,0479 - 

- 

- - - - 

3 Beniaminów 0,1641 

0,1641 

0,1641 0,7380 

0,7380 

0,7380 - 

- 

- - - - 

4 Białobrzegi 14,3088 

14,3088 

14,3088 6,2753 

6,2753 

6,2753 1,2249 

1,2249 

1,2249 - 0,0 - 

5 Czarna Struga 0,3722 

0,3722 

0,3722 - 

- 

- - 

- 

- 0,0982 

0,0982 

0,0982 - 

6 Izabelin 2,7343 

2,5926 

3,3057 2,2800 

2,2800 

1,6496 - 

- 

- - - - 

7 Józefów 9,0045 

9,3741 

11,0679 6,9439 

6,9439 

6,9439 1,1684 

1,1684 

1,1684 - - - 

8 Kąty Węgierskie 5,5932 

5,5932 

5,5979 6,6731 

6,6731 

6,6731 - 

- 

- - - - 

9 Michałów-Grabina 1,8168 

2,3940 

2,4200 3,2124 

2,3940 

2,6092 - 

- 

- - - - 

10 Rembelszczyzna 4,5088 

4,5088 

4,5716 1,0989 

1,0989 

1,0989 - 

- 

- - - - 
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11 Rynia 0,4839 

0,4839 

0,7661 2,2847 

2,2847 

2,0025 - 

- 

- - - - 

12 Stanisławów 

Pierwszy 

16,6755 

16,6896 

16,8329 5,5683 5,5683 5,5683 2,2439 

2,2439 

2,2439 - - - 

13 Stanisławów Drugi 1,8292 

1,8292 

1,8292 0,6708 

0,6708 

0,6708 - 

- 

- - - - 

14 Wola Aleksandra 4,0736 

4,0736 

4,0736 0,1723 

0,1723 

0,1723 - 

- 

- - - - 

15 Wólka Radzymińska 4,4429 

4,5159 

4,5159 10,6357 

10,6357 

10,6357 0,8591 

0,8591 

0,8591 - - - 

16 Zegrze Południowe 4,3246 

4,8260 

4,8260 3,9213 

3,9213 

3,9213 0,3145 

0,3145 

0,3145 0,3782 

0,0110 

0,0110 - 

17 Warszawa Białołęka 0,1040 

0,1040 

0,1040 - 

- 

- - 

- 

- - 

- 

- - 

 
Razem 

114,8451 

116,6378 
119,6520 

59,4335 

58,8563 
57,9177 

8,1847 

8,1847 
8,1847 

0,8215 

0,1092 
0,1092 0,0486 

Dodatkowo w 2021 roku w skład zasobu wchodziły również grunty przejęte przez Gminę od innych 

podmiotów w dzierżawę, użyczenie lub najem na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy o łącznej 

powierzchni - 12,2100 ha (w 2020 roku – 11,9346 ha, w 2019 roku – 8,5132  ha) w tym: 

- dzierżawa gruntów od Polskich Kolei Państwowych SA na zabezpieczenie potrzeb mieszkańców               

w zakresie dróg - 19140 m2 (w 2020 roku - 19140 m2 ; w 2019 roku – 19140 m2);  

- dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z przeznaczeniem 

pod drogi i ścieżki rowerowe - 59683 m2 (w 2020 roku - 59683 m2; w 2019 roku – 55283 m2);  

- dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z przeznaczeniem 

pod infrastrukturę komunalną - 255 m2;  

- użyczenie gruntów od  Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nieporęcie na cele parkingowe  - 1200m2                 

(w 2020 roku – 1200 m2; w 2019 roku – 1200 m2); 

- użyczenie gruntów od Powiatu Legionowskiego na potrzeby dysponowania na cele budowlane – 

wykonanie oświetlenia drogowego - 21780 m2 (w 2020 roku -30014 m2; w 2019 roku – 21 584 m2 ); 

- użyczenie gruntów od OSP Wólka Radzymińska na cele związane z realizacją zadań własnych 

sołectwa Wólka Radzymińska - 1400 m2 (w 2020 roku - 1400 m2; w 2019 roku – 1400 m2 ); 

- dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa Jabłonna do korzystania jako ciąg pieszy Białobrzegi działka 

51/32 - 240 m2 (w 2020 roku - 240 m2; w 2019 roku – 240 m2 ); 

- użyczenie gruntów od Wspólnoty wsi Rynia na cele budowy gminnego placu zabaw oraz budowy 

oświetlenia placu zabaw i chodnika do jeziora -  18402 m2 . 
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Wykres – Podział gruntów [ha] mienia komunalnego wg rodzaju przysługujących Gminie praw                                
(stan na 31 grudnia 2021 r.) 

 

 

Budynki i lokale 

Do zasobu nieruchomości Gminy Nieporęt na dzień 31.12.2021 roku należało także 30 lokali 

mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych 

z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi, w tym: 

Lp. Miejscowość Położenie Pow. lokalu Uwagi 

1 Nieporęt Podleśna 4 lok. 3 45,90  

2 Nieporęt Dworcowa 24a lok. 1 83,39  

3 Nieporęt Dworcowa 24a lok. 2 57,75  

4 Nieporęt Dworcowa 17 lok. 1 48,00  

5 Nieporęt Dworcowa 17 lok. 2 43,00  

6 Nieporęt Jana Kazimierza 133 51,90  

7 Wólka Radzymińska Szkolna 79A lok. 1 41,34  

8 Wólka Radzymińska Szkolna 79A lok. 2 41,03  

9 Wólka Radzymińska Szkolna 79A lok. 3 40,72  

10 Wólka Radzymińska Szkolna 79A lok. 1A 31,73  

11 Wólka Radzymińska Szkolna 79A lok. 2A 36,09  

111,309557,9177

8,1847

0,1092 0,0486 12,2100
grunty stanowiące własność 

grunty stanowiące posiadanie 
samoistne (głównie drogi)
grunty przekazane w trwały zarząd

grunty przekazane w użytkowanie 
wieczyste
grunty nabyte w użytkowanie 
wieczyste
grunty nabyte w dzierżawę, najem, 
użyczenie
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12 Wólka Radzymińska Szkolna 79A lok. 3A 33,07  

13 Wólka Radzymińska Szkolna 79A lok. 4A 35,67  

14 Zegrze Południowe Graniczna 5 lok. 1 19,74  

15 Zegrze Południowe Graniczna 5 lok. 2 24,78  

16 Zegrze Południowe Graniczna 7 lok. 3 22,00  

17 Zegrze Południowe Graniczna 7 lok. 4 18,00  

18 Zegrze Południowe Graniczna 13 45,72  

19 Zegrze Południowe Szkolna 2 lok. 1 61,00  

20 Zegrze Południowe Szkolna 2 lok. 2 29,00  

21 Zegrze Południowe Szkolna 2 lok. 3 22,27  

22 Zegrze Południowe Szkolna 2 lok. 4 64,8  

23 Białobrzegi Blok 26 lok. 10 26,60  

24 Białobrzegi Blok 26 lok. 10A 52,19  

25 Białobrzegi Blok 26 lok. 10B 51,11  

26 Białobrzegi Blok 26 lok. 10C 31,60  

27 Białobrzegi Blok 20 lok. 3 35,40 

Lokale wynajmowane 
od Agencji Mienia 

Wojskowego 

28 Janówek Pierwszy ul. Nowodworska 3m9 56,95 

29 Janówek Pierwszy ul. Nowodworska 3m11 47,58 

30 Zegrze ul. Pułku Radio 3 m8 36,34 

Dla wszystkich lokali mieszkalnych zawarte są z najemcami umowy najmu.   

 

W zasobie Gminy Nieporęt w 2021 roku znajdowały się także inne obiekty niemieszkalne: budynki 

oświaty, kultury, sportu oraz budynki i obiekty  użytkowe, które na podstawie umów użytkowania, 

użyczenia, najmu oraz decyzji o przekazaniu w trwały zarząd zostały przekazane do administrowania             

i zarządzania: 

L.p. Adres, nazwa budynku Powierzchnia budynku 
1 Beniaminów, ul. Fortowa 15 - Filia GOK 100,0 m² 
2 Białobrzegi, Osiedle Wojskowe 108  - lokal użytkowy 190,2 m² 
3 Białobrzegi, Osiedle Wojskowe 12 - Gminne Przedszkole 512,0 m² 
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4 Białobrzegi, ul. Wojska Polskiego 21 - Szkoła Podstawowa im. Wojska 
Polskiego 

1361,0 m² 

5 Izabelin, ul. Szkolna 1 - Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów 
Kościuszkowskich 

1499,0 m² 

6 Izabelin, ul. Szkolna 1 – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne i 
Szkoła Terapeutyczna Ooniwerek 

455,4 m² 

7 Józefów, ul. Szkolna 62 - Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej 3800,0 m² 
8 Józefów, ul. Szkolna 62 - Obiekty Stacji uzdatniania wody 309,0 m² 
9 Kąty Węgierskie, ul. Kościelna 22 - Filia GOK+OSP+Biblioteka 326,9 m² 

10 Nieporęt, ul. Dworcowa 9 -Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja 2300,0 m² 
11 Nieporęt, ul. Dworcowa 9 A  - „Stanica Strażacka”, Biblioteka Publiczna 752,7  m² 
12 Nieporęt, ul. Jana Kazimierza - Obiekty kontenerowe pompowni 

ścieków 
313,0 m² 

13 Nieporęt, ul. Jana Kazimierza 104 -Gminne Przedszkole 981,0 m² 
14 Nieporęt, ul. Zegrzyńska 10 H - siedziba Straży Gminnej i sanitariaty 144,0 m² 
15 Nieporęt, Plac Wolności 1 - siedziba Urzędu Gminy 1891,3 m² 
16 Nieporęt, Podleśna 4 B  - Centrum Medyczne 738,39  m² 
17 Nieporęt, ul. Podleśna 4B, Budynek Gminnego Zakładu Komunalnego 

w Nieporęcie, - siedziba 
290,0 m² 

18 Nieporęt, ul. Plac Wolności 3A, budynek handlowo-usługowy 1303,0 m 2 
19 Rynia, ul. Główna 24A – „świetlica TPD” 150,67 m² (zabudowy) 
20 Stanisławów Drugi, ul. Wolska 71a - Filia  GOK 335,6 m² 
21 Stanisławów Pierwszy, ul. Zajazdowa 8 Obiekty Stacji uzdatniania 

wody 
382,0 m² 

22 Stanisławów Pierwszy ul. Koncertowa 4 - Centrum Rekreacji Nieporęt 1573,0 m² 
23 Nieporęt, ul. Wojska Polskiego 3, Centrum Rekreacji Nieporęt – 

siedziba oraz obiekty związane z prowadzeniem kompleksu 
2084,0 m² 

24 Stanisławów Pierwszy, ul. Jana Kazimierza 291 – Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r 

6738,4 m² 

25 Wólka Radzymińska, ul. Szkolna 81 - lokal dla GOK  w budynku OSP 56,76 m² 
26 Wólka Radzymińska, ul. Szkolna 79 -  Zespół Szkolno-Przedszkolny 1068,0 m² 
27 Zegrze Południowe, ul. Rybaki 24 - Gminne Przedszkole 613,61 m² 
28 Zegrze, ul. Warszawska 13 - „Orion” 285,0 m² 
29 Zegrze, Osiedle Wojskowe 13 - filia GOK, „świetlica TPD” 317,51  m² 

 

Wszystkie szczegółowe dane dotyczące stanu gminnego zasobu nieruchomości oraz informacji                     

o zmianach w 2021 r. zawarte są w „Informacji o stanie mienia komunalnego” stanowiącej załącznik 

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. 

 

Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2021 r. 

W wyniku prowadzenia racjonalnej gospodarki nieruchomościami oraz mieniem komunalnym, na 

podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o samorządzie gminnym,                

w 2021 roku Rada Gminy Nieporęt podjęła dwie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia 

nieruchomości na mienie Gminy, jedną uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na 

mienie Gminy oraz jedną uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości na mienie Gminy Nieporęt : 

- Uchwała Nr XLII/82/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 
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na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy, 

gm. Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. o nr 109/12. 

- Uchwała Nr XLVIII/123/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości położonej we wsi 

Rembelszczyzna, gm. Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. o nr 264/3. 

- Uchwała Nr XXXIV/4/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości położonej we wsi Stanisławów 

Pierwszy, gm. Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. o nr 118/3, położonej we wsi Stanisławów 

Pierwszy, gm. Nieporęt.  

- Uchwała Nr XLIV/96/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej we wsi Rynia, gm. Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. o nr 354/8. 

 

W 2021 roku do zasobu nieruchomości gminnych pozyskano nieruchomości o łącznej powierzchni 

3,0142 ha w tym:   

1) Nieodpłatnie w wyniku realizacji podjętych uchwał przez Radę Gminy Nieporęt pozyskano na 

mienie Gminy Nieporęt  grunty o łącznej powierzchni 0,1770 ha:  

 prawo własności działki położonej w Stanisławowie Pierwszym stanowiącej drogę – ul. Operową, 

 prawo użytkowania wieczystego do działek położonych w Nieporęcie  przeznaczonych pod drogę – 

ul. Pilawa; 

2) Z mocy prawa na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami Gmina stała się 

właścicielem nieruchomości o łącznej pow. 0,2149 ha:   

- Aleksandrów: 1 działka – poszerzenie ul. Małołęcka, 

- Izabelin: 4 działki – poszerzenia ul. Małołęckiej i wewnętrznych dróg projektowanych, 

- Józefów: 1 działka – poszerzenie ul. Orzechowej, 

- Kąty Węgierskie: 1 działka – poszerzenia ul. Przyleśnej; 

- Nieporęt: 4 działki – poszerzenia ul. Nowolipie i ul. Małołęckiej; 

- Rembelszczyzna: 11 działek –  poszerzenia ul. Polnej; 

- Stanisławów Pierwszy: 1 działka – wewnętrzna droga projektowana. 

3)  Z mocy prawa na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Gmina stała się właścicielem 

nieruchomości o łącznej pow. 0,9386 ha:   

- Izabelin: 2 działki –  ul. Małołęcka, 
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- Michałów-Grabina: 3 działki – poszerzenia ul. Kwiatowej, 

- Rynia: 14 działek – ul. Główna; 

4) Gmina skorzystała z przysługującego jej uprawnienia do wykonania prawa pierwokupu 

wynikającego z art. 109 ust. 1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami co do nieruchomości 

wymienionych w wypisach Aktu not. Rep. A Nr 2602/2021, Aktu not. Rep. A Nr 2612/2021, Aktu not. 

Rep. A Nr 2622/2021, Aktu not. Rep. A Nr 2632/2021, Aktu not. Rep. A Nr 2642/2021 sporządzonych 

dnia 21.05.2021 r.  przed notariuszem Bożeną Strojnowską położonych w Józefowie o łącznej 

powierzchni 1,6837 ha: 

1) działka nr 189/27 o pow. 0,1179 ha, 

2) działka nr 189/28 o pow. 0,1203 ha, 

3) działka nr 189/40 o pow. 0,2569 ha, 

4) działka nr 189/41 o pow. 0,1401 ha, 

5) działka nr 189/42 o pow. 0,2078 ha, 

6) działka nr 189/43 o pow. 0,2043 ha, 

7) działka nr 189/44 o pow. 0,1297 ha, 

8) działka nr 189/45 o pow. 0,1283 ha, 

9) działka nr 189/46 o pow. 0,1269 ha, 

10) działka nr 189/47 o pow. 0,1279 ha, 

11) działka nr 189/51 o pow. 0,1236 ha. 

 

Sprzedaż nieruchomości gminnych 

W 2021 r. nie organizowano przetargów na sprzedaż nieruchomości. 

 

Służebność przesyłu 

Mając na względzie zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności zaopatrzenie                                

w energię elektryczną i gaz, w 2021 r.  zrealizowano 3 podjęte przez Radę Gminy uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości z zasobu Gminy służebnością przesyłu na 

rzecz Przedsiębiorstwa Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A. oraz Polska Spółka Gazownictwa  

S.A.: 

- Uchwałę nr XL/69/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Józefów, gm. 

Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 256/22 stanowiącej własność Gminy 

Nieporęt,  
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- Uchwałę nr XL/70/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Stanisławów 

Pierwszy, gm. Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 268/5 będącej we 

władaniu samoistnym Gminy Nieporęt oraz  

- Uchwałę nr XLIII/91/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Józefów,             

gm. Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 256/22, stanowiącej własność Gminy 

Nieporęt i obciążono nieruchomości gminne poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury gazowej            

i elektroenergetycznej w pasie wewnętrznych dróg gminnych – ul. Polnej w Rembelszczyźnie, Żytniej 

w Józefowie, Leśnej w Wólce Radzymińskiej i drodze bez nazwy w Stanisławowie Pierwszym.  

 

Dzierżawa, użyczenie, najem 

W 2021 roku podjęto 6 uchwał w sprawie dzierżawy oraz przedłużenia dotychczasowych umów 

dzierżawy: 

1) Uchwała Nr XXXVI/26/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie, z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnej umów dzierżawy, których przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość położona w Białobrzegach stanowiąca część działki o nr 304; 

2) Uchwała Nr XLII/81/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy,  której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość położona w Nieporęcie stanowiąca część działki o nr 1084; 

3) Uchwała Nr XLIII/90/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

stanowiąca działki nr ewid: 70/4, 71/4, 72/15 obręb 13 położone we wsi Stanisławów Pierwszy gmina 

Nieporęt ; 

4) Uchwała Nr XLIII/89/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość położona                                     

w Białobrzegach stanowiąca część działki nr 304; 

5) Uchwała nr XLVIII/124/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są 

te same nieruchomości stanowiące części działek o nr 970/48 i 970/22, położone w Nieporęcie oraz 

na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy; 
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6) Uchwała nr LII/148/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość stanowiąca działkę o nr 3/1 położoną w Rembelszczyźnie gm. Nieporęt. 

W 2021 roku realizowano 61 umów dzierżawy, 4 umowy najmu lokali użytkowych oraz 12 umów 

użyczenia nieruchomości gminnych - na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej 

i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt. 

 

Użytkowanie wieczyste 

W użytkowanie wieczyste przekazane są grunty o łącznej powierzchni 0,1092 ha:  

1) 1 nieruchomość w Zegrzu Południowym o pow. 0,0110 ha,  

2) 1 nieruchomość w Czarnej Strudze o pow. 0,0982 ha. 

Po przeprowadzeniu analizy rynku nieruchomości oraz kosztów sporządzenia operatów 

szacunkowych w roku 2021 nie dokonano nowej aktualizacji opłat. Ostatnia aktualizacja była 

dokonana w 2016 r. i obowiązywała od 2017 r.  

Tabela - Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz  z wykonywania posiadania 

Wyszczególnienie 
Planowane dochody na rok 

Dochody uzyskane 
na dzień 

% 
wykonania planu 

2019 
2020 2021 

31.12.2019 
31.12.2020 31.12.2021 2019 2020 2021 

Wpływy z tytułu wieczystego 
użytkowania, 

2 020,00 zł 
2148,00 zł 2978,00 zł 

2 097,69 zł 
0,00 zł 4194,32 zł 

103,85% 
0,00% 140,84% 

Wpływy z tytułu  trwałego zarządu 
539,00 zł 
539,00 zł 539,00 zł 

539,37 zł 539,37 
zł 401,92 zł 

100,07% 
100,07% 74,57% 

Wpływy z tytułu opłat i kosztów 
sądowych 

0,00 zł 
0,00 zł 

1350,00 zł 0,00 zł 
0,00 zł 

1350,00 zł 0,00% 
0,00% 

100,00% 

Wpływy z czynszu, najmu, dzierżawy, 
służebności przesyłu 

440 000,00 zł 
451000,00 zł 

440000,00 zł 
 

466 935,57 zł 
533541,11 zł 

482060,16 zł 
106,12% 
118,30% 

109,56% 

Wpływy z tytułu sprzedaży 
nieruchomości 

500 000,00 zł 
164000,00 zł 0,00 zł 

355 365,84 zł 
513839,30 zł 0,00 zł 

71,07% 
313,32% 0,00% 

Wpływy z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego we 

własność 

57 300,00 zł 
2110,00 zł 

3130,00 zł 
 

111 942,72 zł 
2109,80 zł 

3129,46 zł 
195,36% 
99,99% 

99,98% 

Wpływy z tytułu odsetek za 
nieterminowe wpłaty za użytk. 

wiecz., dzierżawy, usługi na portach 

1 000,00 zł 
500,00 zł 900,00 zł 

1 065,45 zł 
831,54 zł 1458,20 zł 

106,55% 
166,31% 162,02% 

Wpływy z tytułu różnych dochodów 
(m.in. zwrot bonifikaty, zwrot 

kosztów sądowych, odszkodowania i 
rekompensaty) 

5 100,00 zł 
1000,00 zł 

2100,00 zł 
 

6 314,91 zł 
1012,57 zł 

2116,85 zł 
123,82% 
101,26% 

100,80% 

Wpływy z usług (zwrot kosztów za 
media, operaty szacunkowe) 

20 000,00 zł 
15000,00 zł 

18500,00 zł 
 

22  096,41 zł 
16656,30 zł 

21332,14 zł 
110,48%11

1,04% 
115,31% 

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 
(zwrot nadpłat za media) 

4 000,00 zł 
8100,00 zł 

1500,00 zł 
 

3 523,52 zł 
7845,65 zł 

1087,93 zł 88,09% 
96,86% 

72,53% 

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
11250,00 zł 

0,00 zł 
5000,00 zł 

11250,00 zł 
0,00 zł 

4892,40 zł 
100,00% 

0,00% 
97,85% 
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OŚWIATA W GMINIE NIEPORĘT 
 

Szkoły, przedszkola i żłobki na terenie Gminy Nieporęt 

W 2021 roku nie wprowadzano zmian w strukturze sieci szkół i przedszkoli, nie zlikwidowano ani nie 

powołano nowych placówek, których organem prowadzącym jest Gmina Nieporęt (w perspektywie 

od ostatniego Raportu o stanie Gminy Nieporęt za 2020 rok pozostaje 9 placówek). 

Tabela –  liczba dzieci w szkołach prowadzonych przez Gminę Nieporęt w rozbiciu na oddziały szkolne w roku szkolnym 
2021/2022 wg SIO na dzień 5 grudnia 2021 r. dla porównania w Tabeli podano liczbę dzieci w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Nieporęt w rozbiciu na oddziały szkolne w roku szkolnym 2020/2021 wg SIO na dzień 6 grudnia 2020 r. 

*liczba uczniów/liczba oddziałów w szkole/liczba oddziałów sportowych      

**średnia liczba uczniów przypadających na 1 oddział szkolny w danej szkole                                                               

 Szkoła 

Klasa 

SP  
w Nieporęcie 

SP  
w Białobrzegach 

SP  
w Józefowie 

SP  
w Izabelinie 

ZSP  
w Wólce 

Radzymińskiej 

SP  
w Stanisławowie 

Pierwszym 
Ogółem 

na dzień 06.12.2020 r. 

na dzień 05.12.2021 r. 

Przedszkolna 
36/2 20/1 32/2 23/1 0 31/2 142/8 

41/2 19/1 39/2 14/1 0 34/2 147/8 

I 
36/2 15/1 45/2 23/2 8/1 46/2/1 173/10/1 

34/2 21/1 52/2/1 26/2 16/1 39/2/1 188/10/2 

II 
48/2/1 24/1 56/3/1 33/2/1 15/1 43/2/1 219/11/4 

36/2 15/1 47/2 25/1 9/1 47/2/1 179/9/1 

III 
34/2 22/1 75/3/1 32/2/1 16/1 49/3/2 228/12/4 

48/2/1 22/1 60/3/1 33/2/1 16/1 46/2/1 225/11/4 

IV 
40/2 19/1 65/3/1 20/1 8/1 41/2/1 193/10/2 

33/2 20/1 79/3/1 32/2/1 16/1 52/2/1 232/11/3 

V 
18/1 0 49/2/1 19/1 19/1 21/1 126/6/1 

38/2 18/1 62/3/1 23/1 9/1 41/2/1 191/10/2 

VI 
51/2 30/2/1 77/3/1 37/2/1 18/1 36/2/1 249/12/4 

20/1 0 50/2/1 18/1 19/1 20/1 127/6/1 

VII 
67/3 41/2 94/4/2 38/2/1 11/1 43/2/1 294/14/4 

51/2 30/2/1 80/3/1 37/2/1 18/1 33/2/1 249/12/4 

VIII 
43/3/1 12/1 60/3/1 18/1 11/1 12/1 156/10/2 

66/3 43/2 92/4 35/2/1 11/1 41/2/1 288/14/1 

Razem 
373/19/2* 183/10/1 553/25/8 243/13/4 106/8 322/17/7 1780/92/22 

367/18/1* 187/10/1 561/24/6 243/14/4 114/8 353/17/7 1826/91/19 

ucz/oddz. w 

SP 

19,6** 18,3 22,1 18,7 13,3 18,9 19,3 

20,4** 18,7 23,4 17,4 14,2 20,8 20,1 
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Sieć szkół podstawowych na terenie Gminy Nieporęt, uzupełnia od 1 września 2020 r. wpisana do 

Ewidencji szkół i placówek niepublicznych, niepubliczna szkoła podstawowa, w której uczą się 

uczniowie na poziomach wszystkich klas, zarówno w systemie stacjonarnym, jak i w nauczaniu 

domowym. 

Tabela - liczba uczniów uczęszczających do niepublicznej szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie Gminy 

Nieporęt w roku szkolnym 2021/2022 wg SIO na dzień 1 grudnia 2021r. dla porównania w Tabeli podano liczbę 

uczniów w szkole w roku szkolnym 2020/2021 wg SIO na dzień 1 grudnia 2020 r. 

szkoła Niepubliczna Szkoła Modelowa Szkoła w 

Stanisławowie Pierwszym 

liczba uczniów w szkole stan na 01.12.2020 r. 

43 

stan na 01.12.2021 r. 

83 

max. liczba miejsc w 

szkole 

120 

 

 

Tabela – liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli PUBLICZNYCH prowadzonych przez Gminę Nieporęt  w roku 

szkolnym 2021/2022 wg SIO na dzień 5 grudnia 2021r. dla porównania w Tabeli podano liczbę dzieci 

uczęszczających do przedszkoli PUBLICZNYCH prowadzonych przez Gminę Nieporęt w roku szkolnym 2020/2021 

(wg stanu na 6 grudnia 2020 r.) 

 

PRZEDSZKOLE 

 

GP 

w Nieporęcie 

 

 

GP 

w 

Białobrzegach 

 

GP 

w Zegrzu Płd. 

 

GP w ZSP 

w Wólce Radz. 

 

 

Liczba dzieci 

razem 

 

wg stanu na 6.12.2020 r. 

wg stanu na 05.12.2021 r. 

Dzieci 

z GMINY NIEPORĘT 

141 65 43 51 300 

141 57 40 51 289 

Dzieci z innych JST 
2 3 19 1 25 

2 6 20 3 31 

RAZEM 

liczba dzieci 

143 68 62 52 325 

143 63 60 54 320 
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w przedszkolu 

Max. liczba miejsc 

w przedszkolu 

150 75 75 75 375* 

150 75 75 75 375* 

*Łączna liczba miejsc w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nieporęt 

 

 

Od 1 września 2019 roku na terenie Gminy Nieporęt funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące                           

im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Nieporęt. 

W roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowało w szkole 5 klas: dwie klasy trzecie (profile: ekonomiczno-

bankowy i europejsko-prawny), dwie klasy drugie (profile: humanistyczno-społeczny i matematyczno-

biologiczny oraz jedna klasa pierwsza o profilu europejskim. 

Do liceum uczęszczało łącznie 106 uczniów (stan na 31 grudnia 2021 r.). 

 

Gmina Nieporęt jako organ prowadzący szkoły i przedszkola systematycznie podejmuje działania 

mające na celu poprawę bezpieczeństwa i standardów w prowadzonych przez siebie  placówkach 

oświatowych. 

Wszystkie szkoły i przedszkola spełniają standardy bezpieczeństwa i higieny określone w przepisach 

prawa oświatowego. Są zadbane, systematycznie modernizowane i wyposażone w pomoce 

dydaktyczne.  

Zgodnie z art. 54 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wszystkim uczniom uczęszczającym do 

szkół gminnych zapewniono realizację prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego. Zakup podręczników dla uczniów został sfinansowany z dotacji 

otrzymanej na ten cel przez Gminę.  

W miarę możliwości w 2021 r. uzupełniano wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. Największym 

zadaniem zrealizowanym w tym zakresie był zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych tj. biologia, chemia, fizyka i geografia w Szkole 

Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach oraz Szkole Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców 

Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej na łączną kwotę 120 494,00 zł. W 2021 roku wszystkie szkoły 

podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nieporęt, przystąpiły do programu 

„Laboratoria Przyszłości” i dokonały zakupów inwestycyjnych łącznie na kwotę 541 289,18 zł na 

wyposażenie w niezbędne urządzenia, materiały, oprzyrządowanie pracowni inżynieryjno-

technicznych w placówkach oświatowych np. drukarki 3D z akcesoriami, sprzęt do nagrywania, 



Raport o stanie Gminy Nieporęt za 2021 rok 

39 
 

rejestrowania i obróbki obrazu, i dźwięku (kamery, mikrofony, nagłośnienie), roboty edukacyjnie, 

klocki do samodzielnej konstrukcji, stacje lutownicze. 

Dyrektorzy wszystkich placówek w ramach budżetów własnych dokonywali zakupu wyposażenia 

dydaktycznego i biurowego do pracowni dydaktycznych,  w tym m.in.: krzeseł i stolików, tablic 

multimedialnych, sprzętu audiowizualnego, rolet, sprzętu komputerowego wraz                                               

z oprogramowaniem, regałów bibliotecznych, lektur szkolnych, szafek dla uczniów, kopiarek, 

monitorów interaktywnych, ekranów wraz z oprzyrządowaniem, kart graficznych do nauki chemii                       

i fizyki, kart Grabowskiego do nauki tabliczki mnożenia itp.  

Na bieżąco dbano także o bazę materialną szkół i przedszkoli. Oprócz konserwacji i przeglądów 

budynków wynikających z przepisów prawa budowlanego, dokonywano kontroli bezpieczeństwa 

pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                

i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).  Zadaniem szczególnym w 2021 roku, podobnie jak 

w roku 2020 było wspieranie placówek oświatowych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Na 

bieżąco współpracowano ze szkołami i przedszkolami w tym zakresie. W związku ze stanem epidemii 

w kraju i zmieniającymi się przepisami sanitarnymi i organizacyjnymi na bieżąco dostosowywano 

organizację przestrzenną w placówkach oświatowych zgodnie z wytycznymi epidemicznymi GIS, 

Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki. 

Do najważniejszych działań w powyższym zakresie należały: 

-  zadanie inwestycyjne związane z modernizacja nawierzchni boiska w Białobrzegach, w zakresie 

wykonania nowej nawierzchni trawiastej z wykorzystaniem istniejącej podbudowy z wymianą 

urządzeń sportowych; 

- w ramach inwestycji „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 

1920 roku w Stanisławowie Pierwszym” wykonano maszynownię pompy ciepła w piwnicy szkoły;  

- renowacja dwóch kortów tenisowych w Szkole Podstawowej w Nieporęcie; 

- uszczelnienie i naprawa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nieporęcie;  

- remont dwóch rozdzielni w Gminnym Przedszkolu w Nieporęcie; 

- prace remontowe armatury łazienkowej i instalacji sanitarnej w Gminnym Przedszkolu w Nieporęcie; 

- remont schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym                        

(6 wejść); 

- naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Józefowie; 

- naprawa kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Józefowie; 

- naprawa mechanizmu podwieszania koszy w Szkole Podstawowej w Izabelinie; 

- rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym oraz w Szkole 
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Podstawowej w Izabelinie; 

- remont pokoju nauczycielskiego, sekretariatu oraz gabinetu dyrektora w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej; 

- naprawa podłogi w szatni i w holu w Gminnym Przedszkolu w Zegrzu Południowym; 

- naprawa ogrzewania w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Białobrzegach; 

W miarę posiadanych środków przeprowadzono prace malarskie oraz drobne prace remontowe                      

i naprawy, które pozwalały utrzymać bazę materialną placówek na zadawalającym poziomie                      

np. remontowano i naprawiano sprzęt komputerowy, drukarki, kopiarki, projektory, zmywarki oraz 

przywróciły im estetyczny i bezpieczny wygląd. Poza tym wykonano w placówkach konserwacje 

instalacji elektrycznej i kotłów gazowych, dźwigów, klimatyzatorów, systemu videodomofonowego, 

instalacji solarnej i fotowoltaiki. 

 

Sieć przedszkoli publicznych uzupełniają funkcjonujące na terenie Gminy, wpisane do Ewidencji szkół 

i placówek niepublicznych,  przedszkola niepubliczne (w perspektywie od ostatniego Raportu o stanie 

Gminy Nieporęt za 2020 rok pozostaje 8 placówek). 

Tabela - Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli NIEPUBLICZNYCH na terenie Gminy Nieporęt w roku 

szkolnym 2021/2022  (stan na 1 grudnia 2021 r.) oraz dla porównania w roku szkolnym 2020/2021                             

(stan na  1 grudnia 2020 r.) 
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 Liczba 

dzieci 

razem 

        

Dzieci z GMINY 
NIEPORĘT 

20
20

/2
02

1 

41 33 21 24 39 19 1 178 

20
21

/2
02

2 

41 35 27 11 39 4 1 158 

Dzieci  
z innych JST 

20
20

/2
02

1 

10 14 46 2 23 17 13 125 

20
21

/2
02

2 

10 12 39 13 27 11 17 129 

RAZEM  
liczba dzieci  
w 
przedszkolach  20

20
/2

02
1 

51 47 67 26 62 36 14 303 
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niepublicznych 
 

20
21

/2
02

2 

51 47 66 24 66 15 18 287 

Liczba miejsc   
w 
przedszkolach 
niepublicznych 
 

20
20

/2
02

1 
87 54 75 35 65 40 18 374* 

20
21

/2
02

2 

87 54 75 35 65 40 18 374* 

*Łączna liczba miejsc w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Nieporęt 

 

Sieć przedszkoli gminnych wraz z przedszkolami niepublicznymi, uzupełniona przez oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych, również w 2021 r. całkowicie zaspokaja potrzeby 

mieszkańców Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.  

Ponadto na terenie Gminy, na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, w 2021 r. 

funkcjonowały następujące podmioty niepubliczne:  

1)        Klub Dziecięcy „Nutka Milutka” w Michałowie-Grabinie, 

2)        Niepubliczny Żłobek „Krasnalki” w Stanisławowie Pierwszym,  

3)        Niepubliczny Żłobek o nazwie „Modelowy Żłobek” w Stanisławowie Pierwszym, 

4)        Niepubliczny Żłobek o nazwie „Czarlandia Niepubliczne Przedszkole Językowe i Żłobek”                       

w Stanisławowie Drugim, 

5)        Niepubliczny Żłobek „Skrzaty” w Rembelszczyźnie, 

oraz 5 dziennych opiekunów – 4 zatrudnionych w żłobku „Skrzaty” w Rembelszczyźnie oraz 

1 zatrudniony  w „Norlandii” w Nieporęcie.   

W roku 2021 na podstawie uchwały Nr XV/92/2011 Rady Gminy Nieporęt w sprawie przyjęcia planu 

nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi i na podstawie uchwały 

zmieniającej Nr XXV/37/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2016 r., Wójt Gminy Nieporęt, 

zgodnie z planem kontroli przyjętym na 2021 rok,  przeprowadził coroczne kontrole warunków                      

i jakość sprawowanej opieki w żłobkach i klubach dziecięcych działających na terenie Gminy Nieporęt. 

 

Realizacja zadań oświatowych 

W związku z tym, że rok 2021 dotyczy dwóch lat szkolnych, szczegółowe informacje zawierające dane 

odnoszące się do roku szkolnego 2020/2021, na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe, zostały przedstawione w „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

za rok  2020/2021 w październiku 2021 roku, a dotyczące roku szkolnego 2021/2022 zostaną 

przedstawione na podstawie powyższej ustawy w październiku 2022 roku. 
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Do zadań Gminnego Zespołu Oświaty w roku 2021 należały: 

A. Zadania wykonane w 2021 roku na podstawie ustawy Prawo oświatowe: 

1. Ustalenie na rok szkolny 2021/2022 terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Nieporęt. 

2. Zapewnienie wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom w wieku 3-6 lat. 

 
 
Tabela – liczba dzieci w edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/2022 wg SIO na dzień 30 września 2021 r. 
dla porównania w roku szkolnym 2020/2021 wg SIO na dzień 30 września 2020 r.  

rodzaj placówki liczba dzieci 

w roku szkolnym 

2020/2021 

w roku szkolnym 

2021/2022 

przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone 

przez Gminę Nieporęt 

460 460 

przedszkola niepubliczne na terenie gminy dotowane 

przez Gminę Nieporęt 

276 277 

przedszkola publiczne i niepubliczne poza Gminą 

Nieporęt 

101 110 

razem 837 847 

 

Podsumowując, sieć przedszkoli gminnych wraz z przedszkolami niepublicznymi, uzupełniona przez 

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, od kilku już lat całkowicie zaspokaja potrzeby 

mieszkańców Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, a to oznacza, że wszystkie dzieci 

ubiegające się w czasie rekrutacji o przyjęcie do przedszkoli znajdują w nich miejsce. Pomimo tego, 

część rodziców decyduje się na dowożenie dzieci do przedszkoli poza terenem Gminy i wówczas 

Gmina Nieporęt zwraca koszty ich edukacji innym jednostkom samorządu terytorialnego, 

prowadzącym lub dotującym te przedszkola.  

3. Umożliwienie wszystkim uczniom zamieszkałym na trenie Gminy Nieporęt spełnienia obowiązku 

szkolnego.  
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Tabela – liczba uczniów realizujących obowiązek szkolny  w roku szkolnym 2021/2022 wg SIO na dzień 30 
września 2021 r./ liczba uczniów realizujących obowiązek szkolny  w roku szkolnym 2020/2021 wg SIO na dzień 
30 września 2020 r. 

rodzaj placówki liczba oddziałów liczba uczniów 

szkoły podstawowe prowadzone  

przez Gminę Nieporęt 

91 /92 1826 /1787 

niepubliczna szkoła podstawowa na terenie Gminy  

dotowana przez Gminę Nieporęt 

11 /8 80 /31 

razem 102 /100 1906 /1818 

 

4. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież, która ukończyła 16- ty rok życia. 

5. Zapewnienie bezpłatnego dowozu lub dojazdu do szkół uczniom, których droga z miejsca 

zamieszkania do szkoły przekracza odległości określone w ustawie – Prawo oświatowe, w tym:  

1) 270 uczniom zdrowym, 

2) 28 uczniom niepełnosprawnym, 

na łączną kwotę – 716 904,97 zł.     

6. Nadzorowanie, sprawdzanie, korekta i opiniowanie z organem sprawującym nadzór     

pedagogiczny arkuszy organizacji szkół i przedszkoli oraz aneksów do tych arkuszy na lata szkolne 

2020/2021 oraz 2021/2022. 

 

B. Zadania wykonane w 2021 roku na podstawie ustawy Karta Nauczyciela: 

1. Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach osiągnięcia średnich 

wynagrodzeń zagwarantowanych w tej ustawie. 

2. Przeprowadzenie procedur egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się                     

o wyższy stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego. 

3. Monitorowanie działań dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie przestrzegania prawa pracy 

wobec zatrudnionych w nich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

4. Monitorowanie i wspieranie działań dyrektorów w zakresie realizacji zadań związanych                    

z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/7/2021 Rady Gminy Nieporęt 

z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na 2021 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za formy 

doskonalenia pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, 

których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 
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C. Zadania wykonane w 2021 roku na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych: 

1. Ustalenie miesięcznej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez 

Gminę Nieporęt oraz ustalenie miesięcznej kwoty dotacji udzielanej z budżetu Gminy Nieporęt 

przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy 

Nieporęt w 2021 roku oraz ich 2 aktualizacje. 

2. Ustalenie wysokości kwoty dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej 

prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną na terenie Gminy Nieporęt w 2021 roku. 

3. Comiesięczne naliczanie i przekazywanie miesięcznych części dotacji przedszkolom niepublicznym 

oraz niepublicznej szkole podstawowej na terenie Gminy Nieporęt. 

4. Rozliczenia z innymi jst kosztów wychowania przedszkolnego za edukację mieszkańców Gminy 

Nieporęt w przedszkolach prowadzonych lub dotowanych przez inne jst oraz za edukację 

mieszkańców innych jst w przedszkolach prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Nieporęt. 

5. Wyposażenie uczniów wszystkich klas szkół podstawowych w bezpłatne podręczniki. 

Na podstawie uchwały Nr XXVII/62/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 czerwca 2020 r.                      

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nieporęt dla niepublicznych szkół 

podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych 

przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020r. poz. 7841), Wójt 

Gminy Nieporęt, zgodnie z planem kontroli przyjętym na 2021 rok, przeprowadził kontrole 

prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji z budżetu Gminy osobom prawnym i osobom 

fizycznym prowadzącym przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Nieporęt.  

 

D. Zadania wykonane w 2021 roku na podstawie ustawy o Systemie Informacji Oświatowej: 

1. Stałe monitorowanie prowadzenia bazy danych w SIO. 

2. Kontrola poprawności wprowadzonych do systemu danych oraz mobilizowanie szkół                                

i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nieporęt i przedszkoli niepublicznych oraz niepubliczną 

szkołę podstawową dotowanych z budżetu Gminy do bieżącego uzupełniania i korygowania danych.  

Warto w tym miejscu podkreślić, że właściwa realizacji powyższego obowiązku ma decydujący wpływ 

na prawidłowe naliczenie części oświatowej subwencji oraz dotacji przedszkolnej dla Gminy. 

 

E. Praca szkół i przedszkoli w roku 2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nieporęt. 

1. Zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania w szkołach i przedszkolach, zajęcia 

wspierające uczniów w zdobywaniu wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe lub mające 
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na celu wyrównywanie szans edukacyjnych (w szkołach podstawowych i przedszkolach w zależności 

od czasu w formie stacjonarnej oraz w formie kształcenia na odległość). 

2. Zajęcia dodatkowe - wspomagające uczniów po pandemii, organizowane w szkołach 

podstawowych w terminie od 1 września do 15 grudnia 2021 roku (forma i rodzaj zajęć zgodne                     

z potrzebami uczniów). 

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

4. Organizacja gminnych konkursów dla uczniów: 

W 2021 roku tj. w II półroczu roku szkolnego 2020/2021 uczestnictwo w gminnych konkursach 

przedmiotowych i artystycznych oraz w zawodach sportowych było ograniczone ze względu na 

pandemię, ograniczenia i funkcjonujące w szkołach kształcenie na odległość. Począwszy od września 

2021 roku, a więc od początku roku szkolnego 2021/2022 rywalizacja sportowa oraz konkursy 

przedmiotowe powróciły do kalendarza imprez szkolnych, niemniej jednak z powodu masowo 

przebywających na kwarantannie i w izolacji uczniów oraz nauczycieli miały one ograniczony zasięg 

lub były odwoływane. Pomimo trudności organizacyjnych w placówkach oświatowych 

spowodowanych stanem epidemii w kraju oraz wynikających z tego faktu licznych ograniczeń, w celu 

podnoszenia jakości nauczania oraz umożliwienia przedszkolakom i uczniom rozwijania 

wszechstronnych  zainteresowań systematycznie organizowane były konkursy wewnątrzszkolne                   

w szkołach i przedszkolach o różnorodnej tematyce np. konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę 

świąteczną, konkurs czytelniczy „Czytanie wciąga”, konkurs „Przedszkole Talentów”, konkurs 

ekologiczno – plastyczny „maja Eko-zabawka” itd.         

5. Udział uczniów szkół podstawowych w pozostałych konkursach na szczeblu powiatowym, 

ogólnopolskim, które odbywały się w formie stacjonarnej bądź online oraz stypendyści                               

i uczniowie wyróżnieni za wysokie osiągnięcia w nauce oraz wszechstronną działalność na rzecz 

szkoły w roku 2021:  

- 267 laureatów stypendiów szkolnych o charakterze motywacyjnym – osiągnięcia w nauce (czerwiec 

2021); 

- 49 laureatów stypendiów szkolnych o charakterze motywacyjnym – osiągnięcia sportowe (czerwiec 

2021); 

- 541 uczniów nagrodzonych świadectwem z wyróżnieniem (czerwiec 2021); 

- 74 uczniów nagrodzonych za wszechstronną działalność na rzecz szkoły (czerwie 2021); 

konkursy wiedzy, artystyczne oraz prestiżowe wyróżnienia dla placówki 

- tytuł i wyróżnienie dla szkoły SPN w kategorii Innowacyjna Szkoła 2020 za autorski projekt 

„Sentymentalna podróż do szkoły sprzed stu lat”; 
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- tytuły laureatów i wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie Galileo z biologii (SPN); 

- I i III miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Dbam o zdrowie” (SPN); 

- III miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Rok Lema” (SPN);  

- II miejsce na szczeblu powiatowym w konkursie plastycznym „Honorowe Krwiodawstwo” (SPN                     

i SPB);  

- II miejsce na szczeblu powiatowym w konkursie plastycznym „Ja Artysta, Ja Artystka” (SPN); 

- awans do etapu rejonowego przedmiotowego konkursu z historii  (SPJ); 

- I i III miejsce w ogólnopolskim konkursie malarskim „Norwid inspiruje” (SPJ); 

- I i II miejsce w XXII ogólnopolskim konkursie „Pocztówka dla Mikołaja” (SPJ); 

- I miejsce w kategorii 10-13 lat oraz I miejsce w kategorii 7-9 lat w XVIII ogólnopolskim konkursie 

„Ozdoba choinkowa” (SPJ); 

- III miejsc w wojewódzkim konkursie recytatorskim Poezji Religijnej (SPSP); 

- I miejsce w województwie oraz 2 miejsce w kraju w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego 

„Understand” (SPSP); 

- tytuły laureatów (matematyka, język angielski, biologia) ogólnopolskiej olimpiady „Olimpus” (SPSP) 

oraz z biologii (SPN) ;  

-  wyróżnienia (SPSP i ZSPWR) w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”; 

- tytuł laureata (SPI i SPSP) oraz wyróżnienia (SPSP, SPI oraz ZSPWR) w ogólnopolskim konkursie nauk 

przyrodniczych „Świetlik”; 

- wyróżnienie na szczeblu powiatowym w konkursie „Architekci przyszłości” (SPSP); 

- I miejsce w powiatowym konkursie z matematyki (ZSPWR); 

- I miejsce w powiatowym konkursie z języka angielskiego (ZSPWR); 

- I miejsce w międzyszkolnym konkursie literacko – poetyckim „O autentyczną wiarę                               

i o ludzkie serce człowieka” (SPB); 

- II miejsce w konkursie historycznym na szczeblu wojewódzkim „Kresy – polskie ziemie wschodnie              

w XXI wieku” (SPB); 

- II miejsce (SPB) oraz I i II miejsce (SPN) w powiatowy konkursie literackim „Dziwny jest ten świat – 

pandemiczny pamiętnik młodego pisarza”; 

zawody sportowe 

- I miejsca w stylu grzbietowym 50 m, motylkowym 50 i dowolnym 50 m w ogólnopolskich zawodach 

w pływaniu „Od młodzika do Olimpijczyka” – III tura eliminacji (UKS Fala Nieporęt);  

- I miejsce w stylu klasycznym i dowolnym na 50 m, grzbietowym na 200 m, dowolnym                                       

i zmiennym na 100 m w zawodach w pływaniu Grand Prix WMOZP (województwo mazowieckie)                     

w I rundzie zawodów oraz I miejsce w stylu grzbietowym i motylkowym 50 m, klasycznym                             
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i grzbietowym 100 m  w II rundzie zawodów w pływaniu oraz I miejsce w stylu klasycznym 100 m                     

i dowolnym 100 m (UKS Fala Nieporęt); 

- I miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w pływaniu w stylu klasycznym 100 m               

i 200 m, dowolnym 100 m i 400 m (UKS Fala Nieporęt); 

- I miejsce w stylu klasycznym i dowolnym na 50 m oraz klasycznym i dowolnym na 100 m                   

w zawodach w pływaniu o Puchar Północnego Mazowsza w Mławie (UKS Fala Nieporęt);  

- I miejsce w ogólnopolskich zawodach w pływaniu o Puchar Północnego Mazowsza w Mławie: styl 

dowolny 50 m, styl grzbietowy 50 m, styl motylkowy 50m (UKS Fala Nieporęt);  

- I miejsce w ogólnopolskich zawodach w pływaniu „Otylia Swim Cup” w Lublinie: styl grzbietowy 100 

m, styl dowolny 50 m, styl dowolny 100 m oraz styl motylkowy 50 m oraz II miejsce w stylu 

grzbietowym, III miejsce w stylu dowolnym 50 m i motylkowym 50 m (UKS Fala Nieporęt); 

- IV miejsce w powiatowych indywidulanych biegach przełajowych w Komornicy - awans do etapu 

międzypowiatowego (ZSPWR); 

- II miejsce dziewcząt i chłopców drużynowo w powiatowych biegach przełajowych w Komornicy - 

zakwalifikowanie się do zawodów miedzypowiatowych (SPI); 

- III miejsce dziewcząt oraz I i III miejsce chłopców w Mistrzostwach Szkół Podstawowych w biegach 

przełajowych w Legionowie (SPI); 

- IV miejsce w Mistrzostwach Międzypowiatowych w Biegach Przełajowych (SPI); 

- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Legionowskiego w piłce nożnej dziewcząt w kategorii młodzież 

(SPJ); 

- III miejsce w Regatach Finał Pucharu Polski 2021 w konkurencji Formuła FOLK w kategorii Junior 

Młodszy Dziewcząt (SPJ); 

- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Legionowskiego w badmintonie w kategorii dzieci i  młodzież - 

awans do zawodów międzypowiatowych (SPJ), II miejsce w kategorii młodzież (SPSP); 

- I miejsce w Mistrzostwach Międzypowiatowych w badmintonie w kategorii dzieci - awans do etapu 

wojewódzkiego oraz III miejsce w kategorii młodzież (SPJ); 

- I i II miejsce w zawodach pływackich „Aqua Speed Open Water” (SPN); 

- II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej w Płocku (UKS Dębina);  

- III miejsce Ogólnopolskim Turnieju w Łasku (UKS Dębina); 

- I miejsce w Turnieju Wojewódzkim w ramach Turnieju Ogólnopolskiego Kinder+ Sport (UKS Dębina); 

- V miejsce na 125 startujących drużyn w Finale Mazowsza w ramach Turnieju Ogólnopolskiego 

Kinder+ Sport (UKS Dębina); 

- I i II miejsce w kategorii „dwójki” w Festiwalu Mini Siatkówki chłopców (SPSP); 
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- i i II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Judo III Memoriału Wojciecha Augustynowicza                         

w Legionowie (SPSP); 

- I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Unihokeju dziewcząt w kategorii młodzież (SPSP): 

- I miejsce w Ogólnopolskim Białołęckim Turnieju Judo (SPSP); 

- I miejsce (x 6), II miejsce (x 6) oraz III miejsce (x 3) w V Pływackim Festiwalu Sprinterskim (UKS Fala 

Nieporęt); 

- I i II miejsce w Lesznowolskiej Lidze Piłki Siatkowej Dziewcząt w kategorii „dwójki” i „czwórki” (SPSP). 

6. Prowadzenie kół zainteresowań np. informatycznego, przedmiotowych, artystycznych, 

sportowych, chóru, rozwijających w klasach I-III oraz rozwijających kreatywność itd. 

7. Realizacja innowacji pedagogicznych w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych.  

8. Prowadzenie oddziałów sportowych. 

9. Organizacja wewnątrzszkolnych zawodów sportowych w formie ograniczonej  z powodu pandemii i 

kształcenia na odległość w II półroczu 2020/2021 oraz od września 2021 r. zawodów sportowych w 

ramach rywalizacji międzyszkolnej. 

10.  Realizacja gminnego programu profilaktycznego „Pływam. Jestem zdrowy i bezpieczny”  w formie 

ograniczonej z powodu pandemii i kształcenia na odległość w II półroczu 2020/2021 oraz od września 

2021 r. regularnie i cyklicznie. 

11. Uczestnictwo uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w przedszkolach w ogólnopolskich 

projektach edukacyjnych np.: „Europa i ja”, „Mali Matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”, 

„Lekcje z klasą”, „Jak odczytywać emocje”, „Tydzień uczniowskiej supermocy”, „Optymistyczne 

Przedszkole”, „Czyściochowe Przedszkole”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Mały Miś                         

w świecie wielkiej literatury”. 

 

F. Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2021:  

a. oświata publiczna 

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza 
wynagrodzenia i  

składniki naliczone od 
wynagrodzeń 

wydatki związane z 
realizacją zadań 

statutowych jednostek 

świadczenia na rzecz 
osób fizycznych 

 

wydatki majątkowe 

26 433 428,15 zł 4 844 788,58 zł 1 183 328,03 zł 541 289,18 zł 
 

b. oświata niepubliczna  

Przedszkola i szkoła - dotacje 
łączna kwota dotacji przekazanych przedszkolom 

niepublicznym w 2021 r. 
łączna kwota dotacji przekazanej niepublicznej 

szkole podstawowej w 2021 r. 
5 387 935,11 zł 671 156,21 zł 
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c. refundacja za wychowanie przedszkolne dla innych jednostek samorządu terytorialnego 

Refundacja innym jst 
łączna kwota refundacji przekazanych placówkom 

oświatowym publicznym w 2021 r. 
łączna kwota refundacji przekazanych placówkom 

oświatowym niepublicznym w 021 r. 
209 181,29 zł 1 146 823,50 zł 

 

G. Kształcenie na odległość w roku 2021: 

1. Szkoły podstawowe.  Przepisami Rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej 

w 2021 roku wprowadzał ograniczenia  działalności niektórych jednostek systemu oświaty. Uległ 

zmianie terminarz ferii zimowych planowanych w roku szkolnym 2020/2021, w wyniku czego                       

w województwie mazowieckim po feriach świątecznych z okazji świąt Bożego Narodzenia 

bezpośrednio miały miejsce ferie zimowe.  

18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I – III powrócili do nauki stacjonarnej, którą kontynuowali do 

marca 2021 roku, natomiast uczniowie klas IV – VIII uczyli się bez zmian zdalnie. Na skutek nowych 

obostrzeń sanitarnych w marcu 2021 roku zajęcia dla uczniów klas I – III odbywały się  w systemie 

hybrydowym, a od przełomu marca i kwietnia 2022 r. do 30 maja 2021 roku uczniowie wszystkich 

klas szkoły podstawowej kontynuowali naukę w systemie kształcenia na odległość. 31 maja 2021 roku 

powrócono do nauki stacjonarnej w szkołach. Zajęcia szkolne w I półroczu roku szkolnego 2021/2022 

miały już tradycyjny format i odbywały się do końca roku kalendarzowego stacjonarnie. Niemniej 

jednak praca i funkcjonowanie szkół podstawowych, pomimo zajęć stacjonarnych, były 

dezorganizowane i ograniczane z powodu masowego przechodzenia grup lub całych klas na 

kwarantannę, nieobecności uczniów oraz nauczycieli spowodowanych przebywaniem na 

kwarantannie lub w izolacji.  

W czasie nauki zdalnej nauczyciele wykorzystywali różne wirtualne narzędzia, dostosowując je do 

potrzeb procesu dydaktyczno-wychowawczego. Posługiwali się znanymi już narzędziami, na bieżąco 

modyfikowali swój warsztat pracy, brali udział w webinariach i szkoleniach.  Oficjalną drogą 

komunikacji w czasie nauki zdalnej był dziennik elektroniczny Librus. Dodatkowo nauczyciele 

kontaktowali się z rodzicami przez pocztę elektroniczną i telefonicznie. W codziennych zajęciach 

nauczyciele i uczniowie korzystali z platform, stron i serwisów, m. in.: Google Classroom, Microsoft 

Teams, Messenger, Facebook, poczta elektroniczna, YouToube, ZOOM, Skype, Khan Academy, 

Learningapps, e-podręczniki, Superkid czy Pisupisu. W czasie kształcenia na odległość stacjonarnie 

mogły odbywać się zajęcia specjalistyczne dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie 
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kształcenia specjalnego i konsultacje dla uczniów klas ósmych. Podobnie jak w roku 2020, w maju 

2021 w trudnych warunkach pandemii przeprowadzono egzamin ósmoklasisty.  

2. Przedszkola. Przepisami Rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.) Minister Edukacji Narodowej 

wprowadził ograniczenie w marcu 2021 r. działalności niektórych jednostek systemu oświaty.                          

Z ograniczeń były wyłączone przedszkola, do których uczęszczały dzieci osób zajmujących się 

bezpośrednio walką z pandemią np. lekarzy, sanitariuszy, przedstawicieli zawodów „mundurowych”. 

Ograniczenia te trwały do 18 kwietnia 2021 r. W przypadku przedszkoli gminnych w przywołanym 

terminie, bez zmian stacjonarnie pracowały przedszkola w Nieporęcie oraz w Białobrzegach, 

natomiast w Zegrzu Południowym oraz w Wólce Radzymińskiej wprowadzono pracę zdalną.                       

Od września do grudnia 2021 roku wszystkie przedszkola pracowały stacjonarnie, niemniej jednak tak 

jak w przypadku szkół, praca i funkcjonowanie ich były zakłócane z powodu przebywania bardzo 

dużej liczby dzieci  i pracowników jednostek na kwarantannie lub w izolacji.   

Rok 2021 był kolejnym trudnym rokiem ze względu na braki kadrowe w szkołach                                         

i przedszkolach. Wyzwaniem największym pozostało wprowadzone ze względu na stan pandemii 

COVID-19 kształcenie na odległość w szkołach podstawowych oraz funkcjonujące nauczanie 

hybrydowe i masowe przebywania uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych 

na kwarantannie i izolacji. 

Pomimo pojawiających się trudności skutecznie realizowano zadania administracyjno-organizacyjne              

i edukacyjne. Ósmoklasiści zdawali egzamin przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa                                     

i przestrzeganiu reżimu sanitarnego. Jego wyniki świadczą o tym, że pomimo wielu ograniczeń                       

i niedoskonałości wynikających z nauki zdalnej ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych,                         

tj. języka polskiego, matematyki i języka angielskiego ósmoklasiści szkół z Gminy Nieporęt osiągnęli 

dobre wyniki. Z języka polskiego osiągnęli średni wynik najwyższy w powiecie, wyższy o 5% niż                     

w województwie oraz 9% wyższy niż w kraju. Z matematyki osiągnęli wynik na tym samym średnim 

poziomie co w województwie, zaledwie 1% niższy niż w powiecie oraz 5% wyższy niż w kraju. 

Natomiast z języka angielskiego uczniowie gminnych szkół podstawowych otrzymali średni wynik na 

poziomie powiatu, uzyskali wynik wyższy o 4% niż w województwie oraz 9% wyższy niż w kraju. 

Biorąc pod uwagę skalę staninową uczniowie szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Nieporęt osiągnęli wysokie wyniki na tle wszystkich uczniów w kraju przystępujących do egzaminu. 

Wyniki egzaminów z języka polskiego i języka angielskiego pozwoliły na osiągnięcie wysokiego 

staninu, a z matematyki wyżej średniej. Ponadto bardzo dobrze wypadli ósmoklasiści na tle wyników 

uzyskanych przez uczniów szkół w zależności od wielkości miejscowości, w których te szkoły się 
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znajdowały. Ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych uzyskali zdecydowanie wyższe wyniki niż 

ich rówieśnicy, którzy uczęszczają do szkół na terenach wiejskich. Ponadto uzyskali wyniki zbliżone do 

uczniów ze szkół zlokalizowanych w miastach do 20 tys. i wyższe od uczniów ze szkół z miast od                    

20 tys. do 100 tys. mieszkańców oraz powyżej 100 tys. 

W terminie i zgodnie z prawem podjęto wszystkie akty prawne związane ze zmianami w systemie 

oświaty, wszystkim uczniom zapewniono dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych, a nauczycielom stworzono warunki do doskonalenia zawodowego, podnoszenia 

kwalifikacji i realizacji awansu zawodowego. Ubiegano się ponadto o środki pozabudżetowe – na 

modernizację pracowni przedmiotowych i bibliotek szkolnych i przedszkolnych oraz zadania 

inwestycyjne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Mimo wzrostu kosztów utrzymania 

placówek oświatowych, kontynuowano prowadzenie klas sportowych i bezpłatną naukę pływania dla 

wszystkich uczniów. Nauczycielom zagwarantowano osiągnięcie średnich  ustalonych w ustawie Karta 

Nauczyciela.  Bez zastrzeżeń układała się współpraca Gminy z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny - Mazowieckiem Kuratorem Oświaty oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, 

obejmująca w szczególności opiniowanie: uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta, arkuszy organizacji 

szkół i przedszkoli, innych spraw dotyczących organizacji pracy szkół, nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych, w zakresie określonym przepisami prawa oświatowego. 

 
Działania oświatowe w Gminie Nieporęt wpisują się w kierunek II Strategii Rozwoju Gminy 

Nieporęt na lata 2015 – 2025, tj. Zapewnienie mieszkańcom Gminy wysokiego poczucia 

bezpieczeństwa publicznego, pełnego dostępu do wysokiej jakości usług oświatowo – 

wychowawczych oraz usług ochrony zdrowia. 
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZNNE   
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w 2021 roku    

  Obszar Gminy Nieporęt w 98 % pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego.  

W 2021 r. w uchwalono następujące plany zagospodarowania przestrzennego: 

1)  „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Stanisławów Drugi,                 

w Gminie Nieporęt” (uchwała Nr XXXV/18/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 18 lutego 2021 r.); 

2) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego – Pilawa,                  

w Gminie Nieporęt – część A”. (uchwała Nr XLIV/99/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 13 września 

2021 r.). 

W 2021 w trakcie opracowania były ponadto następujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: 

1)  „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Wola Aleksandra”.                

Do sporządzenia projektu planu przystąpiono na podstawie uchwały Nr XLVIII/104/2017 Rady Gminy 

Nieporęt z dnia 14.11.2017 r.; 

- po uzyskaniu zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne wystąpiono                              

o uzyskanie uzgodnień i opinii, w wyniku których wprowadzono korekty i przygotowano do wyłożenia 

(obecnie w trakcie wyłożenia do wglądu publicznego); 

2) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Michałów-

Grabina, w Gminie Nieporęt”. Do sporządzenia projektu planu przystąpiono na podstawie uchwały   

Nr XXX/98/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24.09.2020 r.; 

-  projekt planu przeszedł procedurę uzgodnień i opiniowania (plan obecnie przygotowywany do 

wyłożenia); 

3) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Głogi i osiedla Lipy w Nieporęcie – 

do rejonu ulicy Kościelnej, w gminie Nieporęt”, opracowany na podstawie uchwały Rady Gminy 

Nieporęt Nr XXXV/16/2021 z dnia 18 lutego 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Nieporęt                  

Nr XXXVIII/49/2021 z dnia 27 maja 2021 r. 

- w trakcie procedury planistycznej przygotowano wariantowe koncepcje, wybrano wariant do 

kontynuacji prac planistycznych, przygotowany projekt planu, obecnie plan przeszedł procedurę 

uzyskania uzgodnień i opinii (plan przygotowywany jest do wyłożenia);  

4) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ewid. nr 11/28, położonej 

w Michałowie-Grabinie, gmina Nieporęt”, opracowany na podstawie uchwały Rady Gminy Nieporęt 

Nr XXXV/15/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.; 
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- w trakcie procedury planistycznej przygotowano wariantowe koncepcje, wybrano wariant do 

kontynuacji prac planistycznych, przygotowany projekt planu, obecnie plan przeszedł procedurę 

uzyskania uzgodnień i opinii (plan przygotowywany jest do wyłożenia)  

 

     W związku z realizacją uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

– wydano 18 decyzji z tytułu jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej oraz uzyskano za rok 2021 

dochód w wysokości 106 304 zł. 

 

„Strefa przemysłowa” Gminy Nieporęt 

   Na terenie Gminy Nieporęt nie uległa zmianie lokalizacja i zakres „strefy przemysłowej” – jak 

opisano w poprzednich Raportach o stanie Gminy Nieporęt. 
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GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Gospodarowanie odpadami  

Rada Gminy Nieporęt uchwałą Nr XXIX/82/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. ustaliła stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą obowiązani są ponosić na rzecz Gminy właściciele 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  i wynosi ona w niezmiennej wysokości również w 

2021 roku - 29,00  zł  miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Ustaliła również 

stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny jako 

dwukrotność ww. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. w wysokości 58,00 zł 

miesięcznie za jedną osobę  zamieszkującą nieruchomość.  

   Ponadto Rada Gminy Nieporęt ww. uchwałą ustaliła zwolnienie w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi,  kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne                          

w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Określone 

stawki obowiązywały również w 2021 r. 

Ze złożonych w 2021 r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynika: 

Tabela – Liczba osób segregujących i nie segregujących odpady komunalne oraz korzystających z zwolnienia w 
części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przysługuje właścicielom nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne  w kompostowniku przydomowym 

 Rok 2020 Rok 2021 

Liczba osób segregujących odpady komunalne wg 
deklaracji i decyzji 

 
14 942 

( co stanowi ~98,5 % wszystkich osób) 
 

 
15 501 

(co stanowi ~99,67 % wszystkich osób) 

Liczba osób, które nie segregują odpadów 
komunalnych wg deklaracji i decyzji 

 
234 

(co stanowi ~1,5 % wszystkich osób) 
 

 
51 

(co stanowi ~0,33 % wszystkich osób) 

Liczba osób objętych zwolnieniem w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

482 
(co stanowi ~3 % wszystkich osób) 

829 
co stanowi ~5,33% wszystkich osób 

   Źródło: opracowanie własne. 

Tabela – Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydanych w powyższej sprawie decyzji 
 Rok 2020 Rok 2021 

Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wydanych 
w powyższej sprawie decyzji – segregacja odpadów 

 
4819 

(co stanowi ~98 % wszystkich 
dokumentów) 

 
5077 

(co stanowi ~99,53 % wszystkich 
dokumentów) 

Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wydanych 

w powyższej sprawie decyzji – brak segregacji 
odpadów 

 
121 

(co stanowi ~2 % 
wszystkich dokumentów) 

 
24 

(co stanowi ~0,47 % wszystkich 
dokumentów) 

Źródło: opracowanie własne. 
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   W 2021 r. złożonych zostało 250 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi uwzględniających oświadczenie o kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. Z powyżej wspomnianych deklaracji wynika,                           

iż zwolnieniem w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało objętych 829 

mieszkańców Gminy – kwota obniżki wyniosła 1650 zł (tj. 24 041 zł opłaty podstawowej – 22 391 zł. 

opłaty obniżonej = 1 650 zł). 

   Pobierana opłata, jak w latach poprzednich przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wchodzi m.in. odbiór, transport, 

zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), obsługa administracyjna tego systemu oraz 

edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  

   W poniższej Tabeli przedstawiono dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz koszty poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w 2021 rok. 

Tabela – Dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty poniesione                            
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku 

Dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 

 
Dochód: 

Rok 2020 
5 329 782,19 zł 

Rok 2021 
5 406 420,77 zł 

 
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: 

 
1. Odbieranie, transport, odzysk 

i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 
6 632 205,27 zł 7 051 520,67 zł 

2. 
Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 144 725,89 zł 79 623,73 zł 

3. Obsługę administracyjną systemu 273 193,50 zł 346 462,63 zł 
4. Edukację ekologiczną w zakresie 

prawidłowego postępowania 
z odpadami komunalnymi 

0,00 zł 0,00 zł 

Ww. koszty razem: 7 050 124,66 zł 7 477 607,03 zł 
Różnica miedzy dochodem, 

a łącznymi wydatkami: (-) 1 720 342,47 zł (-) 2 071 186,26 zł 

Ponadto:   

 
 

Łączne zaległości za lata 
2013-2020: 

707 843,72 zł 

Łączne zaległości za lata 
2013-2021 

639 686,54 zł 

Źródło: opracowanie własne. 

    Na terenie Gminy jak wskazywano w poprzednich raportach nie ma żadnych zorganizowanych 

składowisk odpadów oraz instalacji komunalnych i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, z uwagi na turystyczny charakter Gminy. 

W 2021 roku na terenie Gminy nadal funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), przy ul. Małołęckiej 62 w Nieporęcie, z perspektywą modernizacji obiektu. 

Realizując projekt w 2021 r. dokonano ogrodzenia wcześniej zakupionej sąsiedniej działki, na której 
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wykonano utwardzenie terenu w celu przygotowania podłoża do montażu urządzenia wagowego. 

   W 2020 r. Rada Gminy Nieporęt uchwałą Nr XX/8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. określiła 

minimalną ilość przyjmowania od właścicieli nieruchomości w ww. punkcie i zagospodarowania 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wytworzone                                   

w gospodarstwach domowych w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowych nie 

wymagających pozwolenia na budowę, która również obowiązywała w 2021 roku, tj. 3 m3 (tj. 3 000 

litrów, przypadającą łącznie na jedną nieruchomość w każdym roku kalendarzowym). 

   W 2021 r. złożono 305 wniosków o przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Nieporęt, tyle samo wydano 

Potwierdzeń prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Nieporęt, na 398,795 m3 (tj. 398 795 litrów). 

   W 2021 roku w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wytworzono, zebrano                  

i odebrano odpady komunalne w łącznej ilości 7 627 914 Mg3), w tym 7 298 491 Mg1) tj. ok. 95,68 % 

ww. odpadów odebrano od mieszkańców Gminy, natomiast 329,423 Mg1)  tj. ok. 4,32% zebrano                  

w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

W 2021 r. w ramach ww. systemu wytworzono, zebrano i odebrano: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) – w ilości 3 738,96 Mg1); 

2) selektywnie zebrane odpady komunale (15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 02) –                     

w ilości 1 453,93 Mg1); 

3) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone (20 02 01) – w ilości 1 851,66 Mg1); 

4) odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – w ilości 392,52 Mg1); 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe (17 09 04, 17 01 07) – w ilości 113,60  Mg1); 

6) zużyte opony (16 01 03) – w ilości 27,34 Mg1); 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tzw. ZSEE (20 01 36) – w ilości 24,36 Mg1); 

8) pozostałe odpady tj. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, tekstylia, 

leki, baterie, popiół itp. (15 01 10*, 20 01 11, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 99) – w ilości 

25,544 Mg1). 

   W roku 2021 wytworzono, zebrano i odebrano na terenie całej Gminy Nieporęt odpady komunalne 

w łącznej ilości 7 627 914 Mg4),  w 2020 roku 7 263,535 Mg1), natomiast w 2019 r. 5 302,721 Mg1). Jak 

wynika z powyższego w 2021 r., w stosunku do roku 2020, nastąpił wzrost ilości wytworzonych, 

zebranych i odebranych odpadów komunalnych o ok. 5,02% , zaś w  2020 w stosunku do 2019 roku               

o 37 %. 
                                                           
3 Mg= 1 tona 
4 Mg= 1 tona 
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Wykres -  Ilość odpadów wytworzonych, zebranych, odebranych w ramach całego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi  w 2021 r. [Mg] 

 

 

Realizacja usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 roku: 

W dniu 23 grudnia 2020 r. w związku z procedurą odwoławczą w Krajowej Izbie Odwoławczej 

zawarto umowę na realizację usługi od stycznia do końca lutego 2021 roku z wykonawcą                              

tj. konsorcjum firm: MS-EKO Sp. z o. o. z Warszawy (lider konsorcjum), ul. Modlińska 129 lok.U7,               

03-186 Warszawa i EKO-MAX Recykling Sp. z o. o. z Warszawy (członek konsorcjum), ul. Modlińska 

129 lok.U7, 03-186 Warszawa - maksymalna wartość umowy wyniosła – 817 812,94 zł brutto.                       

W wyniku uwzględnienia procedury odwoławczej w Krajowej Izbie Odwoławczej, dnia 26 lutego                

2021 roku zawarto kolejną umowę z wykonawcą tj. konsorcjum firm: MS-EKO Sp. z o. o. z Warszawy 

(lider konsorcjum), ul. Modlińska 129 lok.U7, 03-186 Warszawa i EKO-MAX Recykling Sp. z o. o.                       

z Warszawy (członek konsorcjum), ul. Modlińska 129 lok.U7, 03-186 Warszawa - maksymalna wartość 

umowy wyniosła 6 430 215,46 zł brutto. 

0,000

500,000

1000,000

1500,000

2000,000

2500,000

3000,000

3500,000

4000,000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 3738,96 Mg  [ 49,02%]

Selektywnie zebrane odpady komunalne: 1453,93 Mg  [19,06 %]

Odpady ulegajace biodegradacji, w tym zielone: 1851,66 Mg  [24,28 %]

Odpady wielkogabarytowe: 392,52 Mg  [5,15 %]

Odpady budowlane i rozbiórkowe: 113,60 Mg  [1,49 %]

Zużyte opony: 27,34 Mg  [0,36 %]

ZSEE: 24,36 Mg  [0,32 %]

Pozostałe odpady tj. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, tekstylia, leki,
baterie, popiół itp.: 25,544 Mg  [0,34 %]
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Ochrona środowiska   

W ramach poprawy jakości powietrza na terenie gminy, Rada Gminy Nieporęt uchwaliła Regulamin   

w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie powietrza (uchwała Nr XXXVI/23/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia               

29 marca 2021 r. – Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3325 ze zm.) W 2021 roku z Programu 

skorzystało 61 gospodarstw domowych. Z tego tytułu wypłacono dotacje na łączną kwotę                  

301 258, 61 zł. Program cieszył się dużym zainteresowaniem, w związku z powyższym jest 

kontynuowany  w kolejnym roku. 

 

W 2021 roku na pielęgnację zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy 

Nieporęt wydatkowano kwotę 258 997,58 zł, a na obsadzenia rabatowe i pielęgnację roślin 

jednorocznych kwotę 130 000,00 zł.  

 

Na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nieporęt, Gmina 

sprawuje obowiązek utrzymania porządku i konserwacji zieleni na cmentarzu Jeńców Armii 

Radzieckiej w Białobrzegach. Na realizację powyższego zadania Wojewoda Mazowiecki w 2021 roku 

przyznał Gminie dotację w wysokości 12 000,00 zł, która w całości została wykorzystana zgodnie                    

z zapisami porozumienia.  

 

W 2021 r. w ramach corocznej Akcji „Pola Nadziei” dokonano zakupu 600 szt. cebulek żonkili, którymi 

obsadzono liczne miejsca na terenie Gminy. 

 

Kontynuowany jest program usuwania wyrobów zawierających azbest. W roku 2021 Gmina Nieporęt 

z własnych środków budżetowych sfinansowała usuwanie materiałów zawierających azbest za kwotę 

33 226,62 zł. Dokonano odbiorów azbestu w okresie czerwiec-październik. W ramach umowy 

zdemontowano z dachów 14,8 Mg azbestu (koszt demontażu 11 029,71 zł) oraz odebrano 38,22 Mg 

azbestu (koszt odbioru 20 552,69 zł).  

 

W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2021 r. (uchwała Nr XXXVI/25/2021 Rady Gminy Nieporęt 

z dnia 29 marca 2021 r.; (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 3322 i 5381) w 2021 r. odłowiono                          

i przetransportowano do schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim, prowadzonego przez Fundację 
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Przyjaciele Braci Mniejszych z siedzibą w Jabłonnie, w ramach zawartej umowy 29 psów bezdomnych 

oraz 15 szczeniaków – całkowity koszt realizacji umowy wyniósł 116 727,00 zł. 

Usługę sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, trwałe oznakowanie psów, wykonanie zabiegów 

weterynaryjnych dla psów zaadoptowanych realizował, na podstawie zawartej w ramach programu 

umowy,  Gabinet weterynaryjny „Alfawet” Michał Garwacki z siedzibą w Nieporęcie. Wykonano                  

62 zabiegi sterylizacji kotów wolnożyjących, 24 zabiegi kastracji kotów wolnożyjących i 14 zabiegów 

trwałego oznakowania psów oraz zawarto 14 umów adopcyjnych bezdomnych psów, w ramach 

których przeprowadzono usługi zabiegów weterynaryjnych. Całkowity koszt realizacji umowy wyniósł  

19 113,00 zł. 

W ramach Programu dokonano również zakupu karmy dla kotów wolno żyjących za kwotę 2 691,00 zł 

oraz pokryto koszty wykonania usług polegających na zapewnieniu całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych z udziałem zwierząt na 

terenie Gminy (usługa wykonywana przez Lecznicę dla zwierząt FRINGILLA Cezary Witeszczak)                        

w wysokości 11 286,00 zł.  

 

W marcu 2021 r. Gmina złożyła do WFOŚiGW deklarację współpracy przy realizacji programu "Czyste 

Powietrze". We wrześniu zaczął działać punkt konsultacyjny "Czyste Powietrze", w którego skład 

wchodzą przeszkoleniu pracownicy Urzędu Gminy. W ramach działalności punktu można uzyskać 

pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie wymiany i montażu źródła 

ciepła oraz szeroko rozumianej termomodernizacji domu. Wnioski można składać do końca 2027 

roku z możliwością ich rozliczenia do września 2029 roku.  

 

 

 

Wyżej opisane działania wpisują się w kierunek III Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2015-

2025, tj. przejście na gospodarkę niskoemisyjną oraz dalsza likwidacja wciąż istniejącej luki 

infrastrukturalnej, w tym głównie w zakresie wyposażenia w sieć wodnokanalizacyjną                        

i światłowodową. 
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ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA  
 

Działania Gminy Nieporęt w związku z pandemią Sars-Cov-2 
W 2021 roku Gmina włączyła się w Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 prowadząc we 

współpracy z Nowodworskim Centrum Medycznym Mobilny Punkt Szczepień przeciw COVID-19                   

w Urzędzie Gminy Nieporęt.  

W okresie od dnia 17 sierpnia do dnia 14 grudnia 2021 r. zaszczepiono w Punkcie 627 osób,  

oraz 8 osób w miejscu zamieszkania, zaszczepionych przez Mobilny Zespół Szczepienny. 

 

W 2021 roku Gmina Nieporęt zajęła 2 miejsce w powiecie legionowski w Konkursie „Rosnąca 

Odporność” w ramach Narodowego Programu Szczepień, w edycji dotyczącej poziomu 

wyszczepienia mieszkańców Gminy Nieporęt przeciw COVID-19 w okresie od dnia                          

1.08-31.10.2021 r. Uzyskana nagroda w wysokości 500 tys. złotych została przeznaczona na 

działania w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (m.in. zakup 

specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego do prowadzenia rehabilitacji leczniczej dla 

mieszkańców Gminy Nieporęt po przebytym zachorowaniu na COVID-19 z powikłaniami 

obejmującymi narząd ruchu, czy też zakup testów w kierunku COVID-19 na rzecz 

pracowników Urzędu Gminy Nieporęt oraz jednostek organizacyjnych; 

 

W 2021 r. Gmina Nieporęt otrzymała tytuł Samorządowego Lidera Ogólnopolskiego Programu 

Zwalczania Grypy w ramach konkursu, którego celem jest aktywizacja jednostek samorządu 

terytorialnego w zakresie realizacji programów zdrowotnych oraz popularyzacja samorządowych 

programów zdrowotnych w dziedzinie profilaktyki grypy. W województwie mazowieckiem tytuł ten 

nadano jedynie Gminie Nieporęt. 

 

Polityka zdrowotna 

W 2021 roku kontynuowana była realizacja gminnych programów z zakresu polityki zdrowotnej: 

1) Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt,                       

na lata 2019-2021. 

Program przyjęty Uchwałą Nr VIII/26/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia  

2019 r. Program realizował wyłoniony w drodze konkursu ofert podmiot leczniczy - Centrum 

Medyczne Nieporęt Sp. z o.o., ul. Podleśna 4, 05-126 Nieporęt.  
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W 2021 roku Program był realizowany w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - 

wysokość dotacji w 2021 r. to kwota 100.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację 

dotacji zostały wykorzystane w całości. 

W całym okresie realizacji Programu, tj. w terminie 15.07.2019 r. – 31.12.2021 r. przeznaczono 

łącznie 300.000,00 złotych środków dotacji.  

Realizacja Programu obejmowała świadczenia zdrowotne/cykle zabiegów rehabilitacyjnych na rzecz 

mieszkańców Gminy Nieporęt, którzy składali zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym                               

w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt i posiadali skierowanie 

od lekarza specjalisty lub lekarza POZ udzielającego świadczeń finansowanych przez NFZ. 

W 2021 roku z Programu skorzystały 94 osoby, na rzecz których wykonano 3984 zabiegi 

rehabilitacyjne. 

2) Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób                       

w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt, na lata 2020-2022.  

Program przyjęty Uchwałą Nr XXVII/63/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 czerwca 2020 r., 

zmienioną Uchwałą Nr XXXVIII/47/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 maja 2021 r. Program 

realizował wyłoniony w drodze konkursu ofert podmiot leczniczy – Centrum Medyczne Nieporęt                    

Sp. z o.o., ul. Podleśna 4, 05-126 Nieporęt. 

W 2021 roku Program realizowany był w okresie od dnia 07 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 

r.  Na realizację Programu w 2021 roku przeznaczono dotację w wysokości 24.000,00 złotych                             

i zaszczepiono 400 osób, będących mieszkańcami Gminy Nieporęt, którzy składali zeznanie 

podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie 

Gminy Nieporęt i posiadali kwalifikację lekarską lekarza POZ do szczepienia. Realizacja Programu 

obejmowała zakup szczepionki, wykonanie szczepienia, przeprowadzenie kampanii informacyjno-

edukacyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji o szczepieniach oraz edukację osób 

zgłaszających się do Programu. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu zostały 

wykorzystane w całości. 

 

Ochrona zdrowia – zakup świadczeń zdrowotnych 

1) Pomoc finansowa Powiatowi Legionowskiemu na dofinansowanie kosztów wykonywania 

ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie 

chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców Gminy Nieporęt, będących 

mieszkańcami Powiatu Legionowskiego. 
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Zgodnie z założeniami Listu intencyjnego o współpracy w celu utworzenia ambulatorium 

chirurgicznego na terenie Powiatu Legionowskiego Gmina Nieporęt zadeklarowała chęć 

partycypowania w finansowaniu ambulatorium chirurgicznego w wysokości 6,25% jego szacowanych 

kosztów. W 2021 roku udział Gminy Nieporęt wynosił 79.957,50 złotych, zaś całkowity koszt 

funkcjonowania ambulatorium chirurgicznego w 2021 roku wyniósł 1.279.320,00 zł. Kwota dotacji 

została w pełni wykorzystana.  

Z ambulatorium chirurgicznego w 2021 roku skorzystało 4.484 mieszkańców Powiatu 

Legionowskiego, w tym 358 mieszkańców Gminy Nieporęt.  

2) Pomoc finansowa Powiatowi Nowodworskiemu na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych 

związanych z wykonaniem instalacji gazów medycznych na Oddziale Dziecięcym w Nowodworskim 

Centrum Medycznym, które hospitalizuje mieszkańców Gminy Nieporęt.  

Kwota dotacji wynosiła 20.000,00 złotych, natomiast całkowity koszt instalacji gazów medycznych 

wyniósł 86.486,40 złotych. Kwota dotacji została w pełni wykorzystana.  

W 2021 roku Nowodworskie Centrum Medyczne hospitalizowało łącznie 631 mieszkańców Gminy 

Nieporęt. 

3) Zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy 

Nieporęt. 

Mając na uwadze treść art. 9a i art. 9b ust. 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze świadczeń publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285), 

uwzględniając w szczególności regionalną mapę potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej 

polityki zdrowotnej oraz stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Gminy Nieporęt 

w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia, Gmina Nieporęt 

sfinansowała dla mieszkańców Gminy Nieporęt lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną (wizyty 

lekarskie), badania USG, RTG i laboratoryjne.  

Realizatorem świadczeń był podmiot leczniczy - Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o. o.,  

ul. Podleśna 4, 05-126 Nieporęt.   

W ramach umowy udzielono 997 wizyt lekarskich, 1 badanie ultrasonograficzne (USG), 5 badań 

radiologicznych (RTG). Całkowity koszt realizacji umowy w okresie od dnia 04 stycznia 2021 r. do dnia 

17 grudnia 2021 r. wyniósł 119.973,00 zł.  

4) Zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie diabetologii dla mieszkańców Gminy Nieporęt. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285) w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty 

samorządowej w zakresie ochrony zdrowia, jednostka samorządu terytorialnego może finansować 

dla mieszkańców tej wspólnoty świadczenia gwarantowane. 
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W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Nieporęt w zakresie ochrony zdrowia w dniu                     

04 stycznia 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Nieporęt, a Spółką Centrum Medyczne 

Nieporęt na zakup świadczeń zdrowotnych obejmujących lekarską ambulatoryjną opiekę 

diabetologiczną (wizyty lekarskie, badania laboratoryjne, diagnostyka radiologiczna                                           

i ultrasonograficzna).  

W ramach umowy udzielono 295 wizyt lekarskich oraz 544 świadczeń laboratoryjnych. Całkowity 

koszt realizacji umowy w 2021 roku wyniósł 42.282,00 zł. 

 

Działalność gminnej spółki Centrum Medyczne Nieporęt  

Do zadań Spółki należy przede wszystkim udzielanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

- podstawowej  opieki zdrowotnej, w 2021 roku udzielono 25 589 porad (w 2020 r. -  23 153 porady);   

- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (nie obowiązuje rejonizacja), w ramach której dla wszystkich 

chorych zgłaszających się  ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu  udzielono 3 498 (w 2020 

r. – 3 525); 

- rehabilitacji leczniczej, w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej wykonano 58 324 zabiegi (w 2020r. – 

55 303). 

- profilaktyki i promocji zdrowia.   

 
Działania w zakresie ochrony zdrowia realizowane były w oparciu o umowy z Mazowieckim 

Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (MOW NFZ). 

Główne środki finansowe Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o. uzyskuje ze świadczeń medycznych 

na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia: 

a) przychody za usługi medyczne z NFZ  za świadczenia  podstawowej opieki zdrowotnej: łączna 

wartość swiadczeń z podstawowej opieki zdrowotnej to: 3 000 940,76 zł (w 2020 r. - 2 304 979,47 zł);                                                

b)  przychody za usługi medyczne z NFZ za świadczenia z rehabilitacji: łączna wartość świadczeń                    

z rehabilitacji to: 515 719,91 zł (w 2020r. -  445 466,66 zł); 

c)  przychody za usługi medyczne z NFZ za świadczenia z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: 

łączna wartość świadczeń z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej to: 376 675,57 zł (w 2020 r. – 

268 293,03 zł). 

Ogółem kwota za świadczenia zdrowotne sfinansowane przez NFZ to:  3 893 336,24 zł (w 2020 r. – 

3 059 598,33 zł). 

Centrum Medyczne prowadzi także działalność komercyjną, w ramach której udzielane były 

świadczenia w: 
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- Poradni Reumatologicznej; 

- Poradni Rehabilitacyjnej  w zakresie Lekarskiej Ambulatoryjnej Opieki  Rehabilitacyjnej oraz                

w pozostałych poradniach specjalistycznych, poza godzinami pracy zgłoszonymi do NFZ; 

- Poradni Medycyny Sportowej; 

- Poradni Diabetologicznej; 

d) Przychody z działalności komercyjnej, a w szczególności z udzielania usług medycznych                      

w poradniach specjalistycznych; Wpływy za wynajem pomieszczeń na działalność medyczną                           

w zakresie stomatologii oraz firmie badającej słuch i sprzedającej aparaty słuchowe. 

Ogółem przychody z działalności komercyjnej wyniosły: 345 841,43 zł (w 2020 r. -  252 859,35). 

 

Uzyskana z realizacji programów polityki zdrowotnej i świadczenia usług zdrowotnych obejmujących 

świadczenia gwarantowane to  kwota 286 255,00 zł (w 2020 r. - 231 254,00 zł, w 2019 r. – 231 658,00 

zł) dotyczyła programów na podstawie umów zawartych z Gminą Nieporęt (Programy opisane                          

w cz. Ochrona zdrowia – zakup świadczeń zdrowotnych):  

- „Polityka zdrowotna w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt na lata 2019 – 

2021”; 

- „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób   w wieku 

55 lat i powyżej zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt na lata 2020-2022”;             

- „Świadczenia usług zdrowotnych obejmujących świadczenia gwarantowane w zakresie rehabilitacji 

leczniczej dla mieszkańców Gminy Nieporęt” - na lata 2019-2021; 

- świadczenia lekarskie w zakresie diabetologii. 

Zysk brutto osiągnięty przez Spółkę Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o. w roku 2021 wyniósł 

154 491,43zł (w 2020 r. – 143 640,25 zł;). Po opłaceniu podatku dochodowego od osób prawnych zysk 

netto kształtuje się w wysokości 121 809,43 zł (w 2020 r. – 106 167,25zł;)  

 

W 2021 roku Centrum zakupiło następujący sprzęt medyczny: rejestrator ABPM do poradni  

kardiologicznej (9 180,00 zł), ups do chłodziarki Danlab (2 453,85 zł), sprzęt medyczny oraz 

umeblowanie do pomieszczeń biurowych i rejestracji (10 608,90 zł) 

Centrum posiada własny sprzęt medyczny oraz niezbędne urządzenia do  właściwego funkcjonowania 

placówki, który jest w miarę potrzeb i możliwości uzupełniany.                  

  

Centrum Medyczne Nieporęt realizuje zakontraktowane umowy z NFZ na świadczenia medyczne                    

w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej do 30 czerwca 2022 r., a umowę na Rehabilitację 
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Leczniczą w zakresie Fizjoterapii Ambulatoryjnej  do 30  czerwca 2022 roku. 

 

W Centrum Medycznym Nieporęt Sp. z o.o. na dzień 31.12. 2021 roku zatrudnionych było: 

- w ramach umowy o pracę 22 osoby w tym: 7 pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych (3 pielęgniarki 

pracują w ramach świadczenia usług w POZ i AOS w tym 1 pielęgniarka jest jednocześnie dyrektorem 

placówki, 4  pielęgniarki  w  placówkach oświatowych), 1 położna, 2 specjalistów  ds. administracji,                     

1 główna księgowa 3/4 etatu, 1 referent ds. księgowości,1 kierowca, 5 fizjoterapeutów, 3 rejestratorki, 

1 rejestratorka/statystyk medyczny 

- w  ramach umowy zleceń/kontraktów: 18 lekarzy (2 lekarzy pediatrów, 2 lekarzy otolaryngologów,                 

2 lekarzy kardiologów, 1 lekarz alergolog-laryngolog, 2 lekarzy wykonujących badania usg, 1 lekarz 

ginekolog, 2 specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej, 1 lekarz medycyny pracy, 5 lekarzy 

POZ), 2 informatyków (1 programista, 1 osoba zajmująca się serwisem sprzętu), pracownik 

gospodarczy, 4 osoby do realizacji programu zdrowotnego  w zakresie rehabilitacji leczniczej,                           

1 Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Prezes Zarządu/Dyrektor Centrum Medycznego 

Nieporęt sp. z o.o. - 1 osoba,  Rada Nadzorcza – 3 osoby, 1 osoba obsługująca Radę Nadzorczą                          

i Zarząd.   

 

Dane na podstawie zestawień z raportów statystycznych w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji 

MOW NFZ. 

Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o. spełnia wymagania dotyczące warunków sanitarnych                  

i budowlanych dla podmiotów leczniczych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.         

 

Tabela - Podstawowa Opieka Zdrowotna  
zakres: pielęgniarka szkolna POZ, lekarz POZ, pielęgniarka POZ, położna POZ 

Nazwa zakresu 

Okres 
sprawozdawczy 

Liczba pacjentów objętych opieką 
przez Centrum Medyczne Nieporęt 

 2018 rok  2021 
I – XII 2019 rok 

2020 rok 

Liczba osób objętych opieką 
pielęgniarki szkolnej 

I – XII 2018 I – XII 2021 1878 uczniów/miesiąc 1955 uczniów/miesiąc 

I – XII 2019 1792 uczniów/miesiąc 
I – XII 2020 1877 uczniów/miesiąc 

Liczba osób objętych opieką 
lekarza POZ 

I – XII 2018  
 

I – XII 2021 6256 6552 

I – XII 2019 6385  

I – XII 2020 6423 

Liczba osób objętych opieką 
pielęgniarki POZ 

I – XII 2018 
 

I – XII 2021 6250  
 

6562 

I – XII 2019 6423 
I – XII 2020 6457 
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Liczba osób objętych opieką 
położnej POZ 

I – XII 2018  
 

I – XII 2021 3741 3880 

I – XII 2019 3849 
I – XII 2020 3858 

Świadczenia położnej POZ – 
wizyty patronażowe 

I – XII 2018  I – XII 2021 67 51 

I – XII 2019 0 

I – XII 2020 51 

Świadczenia lekarza i 
pielęgniarki POZ udzielone w 
stanach nagłych pacjentom 
spoza listy zadeklarowanych 

do CM Nieporęt 

I – XII 2018  
 

I – XII 2021 63 -przyjętych przez 
lekarza 

13-przyjętych przez 
pielęgniarki  

41 przyjętych przez lekarza, 
9 przyjętych przez pielęgniarki 

I – XII 2019 
 
 

100 - przyjętych przez 
lekarza 

11 - przyjętych przez 
pielęgniarki 

I – XII 2020 31 -przyjętych przez 
lekarza 

6 -przyjętych przez 
pielęgniarki  

 
 
Tabela - Transport sanitarny poz 
 Okres 

sprawozdawczy 
Liczba pacjentów objętych opieką 

przez Centrum Medyczne Nieporęt 

Transport sanitarny POZ I – XII 2018 2021 6256 6552  

I – XII 2019 6385 

I – XII 2020 6423 

                    
 

Tabela - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

Nazwa zakresu okres    
sprawozdawczy 

Plan (pkt) Wykonanie (pkt) % wykonania 
rocznej umowy 

2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021  

2019 2019 2019 2019  

2020 2020 2020 

2020 

Świadczenia w zakresie 
Alergologii 

I – XII I – XII  
 

44 348,64 56804,49 48 552,58 56747,50 109,48 % 99,90%  

I – XII 52 666,20 55 103,60 104,63 %  

I – XII  
 

47 983,75 34 710,52 
 

72,34 % 

Świadczenia w zakresie 
Położnictwa  
 i Ginekologii 

I –XII I – XII  
 

88 932,00 127215,31 81 133,60 127070,30 91,23 % 99,89%  

I – XII 85 377,00 74 502,00 87,26 %  

I – XII 97 497,14 101 989,5 
 

104,61 % 
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Świadczenia w zakresie 
Kardiologii 

I – XII I – XII  
 

101778,16 106728,27 94 568,58 106121,88 92,92 % 99,43%  

I – XII 95 103,26 92 648,04 97,42 %  

I – XII 94 794,00 74 001,24 78,06 % 

Świadczenia w zakresie 
Otolaryngologii 

I – XII I – XII  
 

44 638,00 38092,50 38 586,40 37663,30 86,44 % 98,87%  

I – XII 42 481,82 34 822,00 81,97 %  

I – XII 34 671,00 
 

13 364,40 38,55 % 

 

Tabela - Rehabilitacja lecznicza 
Nazwa zakresu kres    

sprawozdawczy 
Plan (pkt) Wykonanie (pkt) % wykonania 

rocznej umowy 

2018 2021 
 

2018 2021 2018 2021 2018  2021  

2019 2019 2019 2019  

2020 2020 2020 2020 

Fizjoterapia                     
Ambulatoryjna 

I – XII I – XII  
 

38 920 449383 39 960 440590,00 102,67 %  98,83%  

I - XII 399 992 39 905 99,98 %  

I – XII  399 796 405 542 101,54 % 

 

 

Realizacja Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii  

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii na rok 2021 r. uchwalony został Uchwałą Nr XXXII/117/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 

26 listopada 2020 r.  Zadania zawarte w Programie adresowane są do całej społeczności Gminy 

Nieporęt  i dostosowane są do własnych potrzeb, problemów i możliwości, a wynikają z art. 41 ust. 1, 

2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                                   

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249). 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu Gminy, 

pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłynęły do 

budżetu gminy w 2021 roku. 
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Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, które wpłynęły do budżetu Gminy Nieporęt w 2021 roku oraz  

z przekazanych przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy środków pochodzących z hurtowej sprzedaży 

napojów alkoholowych o pojemności nie przekraczającej 300 ml. Wysokość przekazanego w 2021 r. – 

37.784,00 zł – wydatkowano kwotę 18.479,52 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 

372.890,91 zł. 

W ramach realizacji Programu finansowane lub dofinansowywane były, m.in: 

1) Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie; 

2) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień; 

3) Placówka wsparcia dziennego (ognisko profilaktyczno-wychowawcze) w miejscowości Zegrze 

Południowe, Osiedle Wojskowe 13;  

4) Placówka wsparcia dziennego (ognisko profilaktyczno-wychowawcze) miejscowości Rynia,  

ul. Głowna 24A; 

5) Program profilaktyczny pt. „Pływam. Jestem zdrowy i bezpieczny” dla uczniów wszystkich  

sześciu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieporęt; 

6) Warsztaty i programy profilaktyczno-edukacyjne o tematyce przeciwdziałaniu uzależnieniom                       

i przeciwdziałaniu przemocy dla uczniów sześciu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Nieporęt; 

7) koszty postępowania sądowego związane ze zobowiązaniem osoby uzależnionej od alkoholu do 

podjęcia terapii w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

 

Na terenie Gminy funkcjonują 2 placówki opieki zdrowotnej POZ: 

1) Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o.o. ul. Podleśna 4, 

2) Praktyka Lekarzy Rodzinnych w Nieporęcie ul. Dworcowa 8B. 

Opieka lekarska nie ogranicza się wyłącznie do tych placówek, ale sprawowana jest także poprzez 

prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne. 

 

Działania opisane powyżej wpisują się w kierunek II Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2025 – 

Dostęp do usług ochrony zdrowia 
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Pomoc społeczna 

Na realizację zadań własnych i zleconych w 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej miał do 

dyspozycji kwotę 28 026 141,53 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone dla mieszkańców Gminy 

Nieporęt w celu przezwyciężenia ich trudnej sytuacji życiowej, której własnym staraniem nie mogli 

przezwyciężyć. 

 

 
Wykres: Struktura trudnej sytuacji życiowej rodziny. (Procenty nie sumują się do 100, ponieważ w jednej rodzinie 
może wystąpić kilka trudnych sytuacji życiowych)  
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Wykres: Procentowy rozkład środków finansowych na realizację wydatków GOPS w Nieporęcie w 2021 r.   
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W 2021 roku do świadczeń w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na ich formę 

zakwalifikowało się 300 rodzin tj. 449 osób, mieszkańców Gminy Nieporęt. 

Formy przyznanej pomocy przedstawia poniższa tabela: 

Tabela - Formy przyznanej pomocy  

 

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (uchwała                                          

Nr XXIX/84/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 sierpnia 2020 r.) przeprowadzono warsztaty 

profilaktyczne na temat „Przemoc, siecioholizm i fonoholizm” w szkołach podstawowych                         

w Gminie Nieporęt.  

Na bieżąco realizowane są zapisy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Nieporęt na lata 2017-2025: 

- zapewniono obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Nieporęt ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, który tworzy grupa specjalistów reprezentujących różne służby i instytucje, powołana 

FORMY PRZYZNANEJ POMOCY ILOŚĆ RODZIN / OSÓB KWOTA ŚWIADCZENIA 

ZASIŁKI STAŁE - BRAK UPRAWNIEŃ DO 
EMERYTURY LUB RENTY 

53 291,411 zł 

ZASIŁKI CELOWE - ZASPAKAJANIE 
NIEZBEDNEJ POMOCY ŻYCIOWEJ 205 287,959 zł 

ZASIŁKI OKRESOWE - RODZINY, 
KTÓRYCH DOCHÓD BYŁ MNIEJSZY  

NIŻ WYMIENIONO  
W ART. 8 UOPS 

27 41,745 zł 

POSIŁEK W RAMACH PROGRAMU  
„POSIŁEK               W SZKOLE I W DOMU" 

74 57,950 zł 

USŁUGI OPIEKUŃCZE,                  W TYM 
SPECJALISTYCZNE 25 293,904 zł 

OPŁATA ZA POBYT W DPS - DLA OSÓB, 
KTÓRE WYMAGAJĄ CAŁODOBOWEJ 

OPIEKI 
8 osób 340 693,61 zł 

PRAWNIK ORAZ PSYCHOLOG  120 

BEZPŁATNIE  
pomoc w postaci pracy socjalnej,                    
w szczególności pomocy prawnej                    

i wsparcia psychologa 

ASYSTEN RODZINY 52 

wsparcie rodzin,   w których 
wychowuje się 29 dzieci, objęte było 

wsparciem asystenta rodziny w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych 

NIEBIESKA KARTA 27 
wszczęto procedurę "Niebieskiej Karty"                          

z powodu przemocy                                         
w rodzinie 
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do realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nieporęt, opracowanym w oparciu o przepisy 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

- w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2012 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, 

asystenci rodziny, na wniosek pracownika socjalnego udzielają wsparcia rodzinom zamieszkałym 

na terenie Gminy Nieporęt. 

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w 2021 r. wydano                   

14 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych, w tym 1 odmowna. Na wypłaty dodatków 

mieszkaniowych w 2021 r. przeznaczono 16 899,56 zł. (w 2020 r. była to kwota - 9 554,06 zł,   

w 2019 r. - 7 617 18 zł, w 2018 r. – 15 985,93 zł). 

Decyzje przyznające wydano 7 osobom, a na dzień 31.12.2021 r. bieżącą pomocą było objętych                     

7 rodzin. W sumie wypłacono 77 świadczenia. 

 

Zadania zlecone, realizowane przez Ośrodek z zakresu administracji rządowej:  

- wypłata świadczeń wychowawczych (500 +): w 2021 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

wypłacił  20 763 680 zł. (w 2020 r. zrealizowano wypłaty na kwotę 20 267,554 zł, w 2019 r.- 15 082 

350,31 zł, w 2018 r. - 9 938 143,75 zł). Liczba dzieci, na które przysługuje świadczenie 

wychowawcze: 3 509 dzieci. W 2021 r. złożono w GOPS Nieporęt 2 555 wniosków o przyznanie 

świadczenia wychowawczego 500+ i wydano 123 decyzje;  

- wypłata świadczeń rodzinnych: w 2021 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało 345 rodzin. 

Wydatkowano na świadczenia rodzinne kwotę  2 504 398,46 zł, w tym 33 235,46 zł., to kwota 

wypłat zasiłku rodzinnego i dodatków według zasady złotówka za złotówkę. (W 2020 roku ze 

świadczeń rodzinnych skorzystało ok. 350 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 

2 509 011 zł (w 2019 r. - 386 rodzin/ 2 547 378,12 zł; w 2018 r. – 415 rodzin/ 2 501 159,50 zł). 

Natomiast składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zostały opłacone miesięcznie za                         

29 świadczeniobiorców, na łączną kwotę 175 347 zł., a składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono 

przeciętnie miesięcznie za  39 świadczeniobiorców na łączną kwotę 77 511 zł. 

Również w 2021 r. została wypłacone jednorazowe świadczenie  w wysokości 4 000 zł. określone 

ustawą o Wsparciu kobiet w ciąży i rodzin - „Za życiem”. 

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy wydał ogółem 479 decyzji administracyjnych w sprawach 

dotyczących świadczeń rodzinnych. (W 2020 roku wydano 501 decyzji w sprawie świadczeń 

rodzinnych; w 2019 r. - 558 decyzji; w 2018 r. 866 decyzji). 
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Fundusz Alimentacyjny:  Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na 

koniec roku 2021 r. wynosił 10 104 zł. Natomiast kwota odzyskanych w 2021 r. nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych wyniosła 12 162 zł., z czego kwota 10 083 zł., podlega zwrotowi do 

budżetu państwa. Umorzono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę 4 176  zł. 

W 2021 r. Fundusz Alimentacyjny wypłacił w sumie 546 świadczeń w wysokości  233 550,00 zł.                        

W Gminie Nieporęt świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w 2021 r. były pobierane                                        

w 32 rodzinach.  

W sprawie Funduszu Alimentacyjnego wydano w 2021 r.  41 decyzji,  w tym:  

- 32 decyzje dotyczące przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

- 6 decyzji dotyczących uchylenia  świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

- 3 decyzje dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Na terenie Gminy Nieporęt obecnie zamieszkuje  47 dłużników alimentacyjnych. 

W 2021 r. GOPS Nieporęt złożył do Prokuratury Rejonowej w Legionowie 32 zawiadomienia                               

o przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego dotyczące nie alimentacji.  Dzięki działaniom 

jakie prowadzi GOPS Nieporęt względem dłużników alimentacyjnych w 2021 roku udało się ściągnąć 

zadłużenie w wysokości 129 208,17 zł.  

 

Karta Dużej Rodziny: w 2021 roku wydano 160 kart w formie tradycyjnej, w formie elektronicznej 

172, a w obu wersjach 160.  Koszty wydania Karty Dużej Rodziny w 2021 r. wyniosły łącznie                                  

- 698,53 zł. 

 

Rada Gminy Nieporęt w dniu 29 sierpnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr XLIII/87/2021 w sprawie 

Nieporęckiego Bonu Żłobkowego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 7536).  

 Bon przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku od ukończenia                   

1 r.ż. do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym. Świadczenie przyznawane jest                                

w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko.  

W 2021 r. do Ośrodka wpłynęło 25 wniosków o przyznanie nieporęckiego bonu żłobkowego, z tego   

22 osobom wydano decyzję przyznającą to świadczenie W 2021r. kwota wypłaconych  świadczeń                       

z tytułu nieporęckiego bonu żłobkowego wyniosła 16 154,80 zł.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie realizuje wszystkie zadania w ścisłej współpracy                

z Sądem Rejonowym w Legionowie, Komornikami działającymi przy Sądzie Rejonowym w Legionowie, 
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Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, Policją w Nieporęcie, Strażą Gminną                         

w Nieporęcie, szkołami, przedszkolami i Centrum Medycznym  Nieporęt.  

     W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieporęcie w 2021 r. zadania z zakresu pomocy 

społecznej realizowały: 17 osób zatrudnionych na etacie w tym: 1 kierownik, 2 osoby w księgowości,  

6 pracowników socjalnych, 6 pracowników administracyjnych i 1 doradca prawny i 1 pracownik 

fizyczny oraz na umowę zlecenie: psycholog, informatyk, pracownik księgowości, osoby wykonujące 

usługi opiekuńcze. 

 

     W Gminie Nieporęt funkcjonuje także gminny program wsparcia rodzin wielodzietnych: 

Gminny  program „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”. Rada Gminy Nieporęt uchwałą                                         

Nr XLVIII/108/2013  z dnia 12 grudnia 2013 r. przyjęła Gminny program „Nieporęcka Karta Rodziny 

3+”. 

Program kierowany jest do rodzin wielodzietnych mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci               

w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zamieszkałych  na 

terenie Gminy Nieporęt, rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)               

w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt oraz 

opłacających w Gminie Nieporęt podatki i opłaty lokalne.  

Program obejmuje wsparcie rodzin wielodzietnych w formie następujących ulg: 

1) ulgi w wysokości 50% w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych 

przez Gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki - przysługujące rodzinom wielodzietnym, które regulują bieżące opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę;  

2) ulgi w wysokości 50% cen za korzystanie z Gminnej Pływalni Sportowej w Stanisławowie 

Pierwszym; 

3) ulgi w wysokości 50% cen biletów wstępu na zajęcia i imprezy organizowane przez gminne ośrodki 

kultury - finansowane lub współfinansowane ze środków pochodzących z dotacji przyznanej                           

z budżetu Gminy. 

 

W 2021 r. do programu "Nieporęcka Karta Rodziny 3+" przystąpiło 25 nowych rodzin.  

Posiadacze Karty skorzystali z ulg: 

- „Centrum Rekreacji Nieporęt” - 138 osób: 80 dzieci oraz 58 dorosłych (w 2020 r. - 114 osób) 

skorzystało z ulgi w wysokości 50% cen za korzystanie z Gminnej Pływalni Sportowej w Stanisławowie 

Pierwszym – na kwotę 11 328,00 zł; 
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- Gminne przedszkola  - 81 dzieci z 57 rodzin (w 2020 r. 56 dzieci z 45 rodzin) skorzystało z ulgi                       

w wysokości 50%  w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez 

Gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania –  na kwotę 

9 196,25 zł; 

- Gminne Ośrodki Kultury - z imprez i zajęć organizowanych w Gminnych Ośrodkach Kultury 

korzystało 45 dzieci (w 2020 r. - 20 dzieci) – na kwotę – 2 050,00 zł. 

Ogółem koszt  Programu „NKR3+” w 2020 r.  to  kwota 22 574,25 zł.  

Do Programu przystąpiło 39 Partnerów Programu (przedsiębiorców/osób fizycznych/Gminnych 

jednostek) prowadzących działalność gospodarczą, oferując zniżki, bonifikaty oraz inne ulgi na swe 

usługi i towary. 

 

   Szczegółowe dane z obszaru pomocy społecznej, przedstawia dokument „Ocena zasobów pomocy 

społecznej”, opracowywany, zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej, corocznie przez Gminy 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej                                

i demograficznej, obejmujący w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe                         

i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. 

 

   Działania opisane powyższej wpisują się w kierunek VI Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 

2015-2025 - Wsparcie integracji społecznej mieszkańców Gminy.  
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SPORT, KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA  
 
Baza obiektów sportowych Centrum Rekreacji  Nieporęt w 2021 roku. 

 

Pływalnia sportowa ,,Aquapark FALA’’ w Stanisławowie Pierwszym 

W 2021 roku w związku obowiązującymi przepisami i zaleceniami/wytycznymi w zakresie działań 

mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2, nie odbyły się zawody 

sportowe. Pływalnia sportowa była wyłączona całkowicie z użytku przez ok. 3 miesiące oraz przez ok. 

1 miesiąc funkcjonowała na określonych zasadach z dostępem do korzystania dla grupy 

użytkowników każdorazowo, szczegółowo wskazywanej w rozporządzeniach w sprawie obostrzeń 

epidemiologicznych. W okresie marzec-czerwiec, podczas przerwy w funkcjonowaniu pływalni, 

przeprowadzone zostały remonty oraz prace pielęgnacyjne na zewnątrz obiektu. 

W 2021 r. mieszkańcy Gminy Nieporęt skorzystali z ulgi wynikającej z posiadania Nieporęckiej 

Karty Rodziny 3+, tj.: 

- 703 wejścia na bilet normalny „3+", 

- 963 wejść na bilet ulgowy „3+". 

Łącznie 1666 wejść na bilet „3+". 

 

Wykres: Ilość sprzedanych biletów „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”  
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Wejścia na pływalnię klientów indywidualnych: 

- w 2019 r.: 135 550 osób, 

- w 2020 r.: 51 410 osób, 

- w 2021 r.: 79 796 osób. 

Dodatkowo na pływalnię uczęszczały dzieci i młodzież z terenu Gminy na podstawie zawartych 

porozumień. 

Sytuacja finansowa Aquaparku „Fala" w 2021 r.: 

- dochody: 1 631 880,95 zł; 

- wydatki: 2 543 090,43 zł. 

 

Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie 

W związku z obowiązującymi przepisami i zaleceniami/wytycznymi w zakresie działań mających na 

celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2, na terenie Kompleksu w 2021 r. ilość 

wydarzeń i imprez o charakterze sportowym i kulturalnym była ograniczona. Na terenie Kompleksu, 

w ramach Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Kondratiuka mieszkańcy uczestniczyli w projekcji filmu 

w formie kina letniego. 

Centrum Rekreacji prowadzi działalność polegającą na odpłatnym wynajmowaniu lub 

wydzierżawianiu części obiektów, stanowiących funkcje towarzyszące dla istniejących obiektów, 

świadczeniu usług polegającym na cumowaniu jednostek pływających, wodowaniu ciągnikiem 

jednostek pływających, korzystaniu z miejsc do postoju pojazdów samochodowych, pobieraniu opłat 

za korzystanie z miejsc postoju pojazdów samochodowych (usługi na terenie Kompleksu Rekreacyjno-

Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w 2021 r. świadczone były na podstawie Cennika przyjętego 

uchwałą nr XXI/20/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie cen za korzystanie        

z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa). 

 

Obiekt rekreacyjno-sportowy ,,Dzika Plaża’’ w Nieporęcie 

W 2021 r., w ramach prowadzonego przez Centrum Rekreacji Nieporęt kąpieliska „Dzika Plaża"                    

w Nieporęcie oraz realizując uchwały Rady Gminy Nieporęt w przedmiotowym zakresie: 

- przeprowadzono procedurę w celu uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej funkcjonowania 

kąpieliska na terenie Gminy Nieporęt (uchwała Nr XXXVII/36/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 

21.04.2021 r.); 

- zapewniono obsługę ratowniczą WOPR na kąpielisku w sezonie kąpielowym w okresie od                            

19 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.; 
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- przeprowadzono procedurę oznakowania oczyszczenia plaży i kąpieliska oraz wyremontowania 

spacerowego molo; 

- przeprowadzono procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa (w tym w zakresie działań 

mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2, np. ilości osób 

przebywających jednocześnie na obiekcie, zachowania odstępu, noszenia masek ochronnych 

poprzez: nadawanie sygnałów dźwiękowych, oznakowanie informujące o zagrożeniu, liczeniu osób 

wchodzących na teren). 

 

Obiekt sportowy w Kątach Węgierskich 

W 2021 roku na terenie obiektu został zainstalowany monitoring wizyjny. Na profesjonalnym 

trawiastym boisku piłkarskim tego obiektu odbywały się treningi klubów piłkarskich z terenu Gminy 

Nieporęt - tygodniowo ok. 16 treningów klubowych i co najmniej 2 mecze.  

 

Gminne place zabaw, siłownie zewnętrzne i boiska sportowe 

W 2021 roku dostępne były dla mieszkańców Gminy Nieporęt następujące obiekty: 

Place zabaw: 

1. Plac zabaw –  „Dzika Plaża” przy ul. Zegrzyńskiej 10H, 

2. Plac zabaw – przy filii GOK w Kąty Węgierskie przy ul. Kościelnej 22, 

3. Plac zabaw – w Rembelszczyźnie, 

4. Plac zabaw – Zegrze Południowe na Osiedlu Wojskowym, 

5. Plac zabaw – przy filii GOK w Stanisławów Drugi przy ul. Wolskiej 71a, 

6. Plac zabaw – Stanisławów Pierwszy przy ul. Jana Kazimierza 291 (pływalnia sportowa ,,Aquapark 

FALA’’) 

7. Plac zabaw – Stanisławów Pierwszy przy skrzyżowaniu ul. Przyszłość i ul. Strużańskiej dz.251 

8. Plac zabaw – przy ul. Różanej 

9. Plac zabaw – przy filii GOK w Beniaminów przy ul. Fortowej 38a, 

10. Plac zabaw – Białobrzegi na Osiedlu Wojskowym, 

11. Plac zabaw Rynia przy ul. Głównej 24A, 

12. Zespół urządzeń rekreacji w Porcie Nieporęt,  

13. Street workout. 

Siłownie zewnętrzne: 

1. siłownia zewnętrzna przy ul. Zegrzyńskiej 10H w Nieporęcie, 

2. siłownia zewnętrzna w Zegrzu Południowym na Osiedlu Wojskowym, 
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3. siłownia zewnętrzna w Kątach Węgierskich, 

4. siłownia zewnętrzna w Rembelszczyźnie,  

5. siłownia zewnętrzna w Ryni,  

6. siłownia zewnętrzna w Stanisławowie Drugim, 

7. siłownia zewnętrzna w Białobrzegach,  

8. siłownia zewnętrzna w Stanisławowie Pierwszym ul. Strużańska dz. 251. 

Boiska sportowe: 

1. boisko sportowe z trybunami w Kątach Węgierskich, 

2. boisko sportowe w Stanisławowie Drugim przy ul. Wolskiej 71A, 

3. boisko sportowe w Ryni przy ul Głównej 24A, 

4. wielofunkcyjne boisko sportowe w Zegrzu Południowym na Osiedlu Wojskowym. 

W ramach zarządzania boiskami, placami zabaw, siłowniami, skateparkiem i streetworkoutem 

Centrum Rekreacji Nieporęt zapewnia wykonywanie niezbędnych przeglądów technicznych, napraw, 

konserwacji, wymiany piasku, zakupu regulaminów, prac porządkowych generujących wysokie 

koszty. 

 

Dochody i wydatki Centrum Rekreacji Nieporęt 

Dochody Centrum Rekreacji Nieporęt w zakresie obiektów: Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy 

Nieporęt-Pilawa oraz Dzika Plaża w Nieporęcie w 2021 r. wyniosły: 1 164 098,42 zł netto. Na 

prowadzenie obiektów: Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy Nieporęt-Pilawa, Dzika Plaża                          

w Nieporęcie, gminnych boisk sportowych, w tym boiska piłkarskiego w Kątach Węgierskich oraz 

gminnych siłowni zewnętrznych i placów zabaw,  Centrum Rekreacji Nieporęt wydatkowało                                 

w 2021 r.: 2 127 430,81 zł. 

Wysokość wydatków przekracza kwotę dochodów z uwagi na charakter działalności tej jednostki. 

Centrum Rekreacji Nieporęt w ramach statutowej działalności zapewnia bezpłatny dostęp dla 

mieszkańców Gminy do oferty sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej, w tym gminnych placów 

zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych oraz skateparku i streetworkoutu, co stanowi 

niedochodową działalność usługową jednostki.  

 

Zadania inwestycyjne  

W celu zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie zwiększenia możliwości uprawiania sportu                         

i rekreacji na terenie Gminy Nieporęt w 2021 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 

1) Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa - w 2021 
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r. zaprojektowano i wybudowano stację streetworkout, zamontowano trap stalowy                                   

i zmodernizowano oświetlenie terenu. Na terenie kompleksu wybudowano kanalizację sanitarną 

o łącznej długości 634,08 mb wraz z tłocznią ścieków oraz urządzeniem do opróżniania 

nieczystości z jednostek pływających. Wykonano również nowe sanitariaty w zabudowie 

kontenerowej. Rozpoczęto budowę tężni solankowej, której zakończenie planowane jest na 

czerwiec 2022 r.  

2) Wykonano ścieżkę dydaktyczno-rekreacyjną w Rembelszczyźnie – zakończono budowę  wiaty 

piknikowej ze zbiornikami na deszczówkę. Wiata wyposażona została w ławy i stoły. 

Wybudowano również oświetlenie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej. 

3) Wykonano częściową modernizację placu zabaw w Białobrzegach polegającą na demontażu                     

i utylizacji części zabawek wraz z montażem nowych urządzeń zabawowych. Wykonano również 

modernizację placu zabaw w Ryni polegającą na demontażu i utylizacji wszystkich zabawek oraz 

zakupie i montażu nowych urządzeń. Na placu zabaw w Kątach Węgierskich zainstalowano dwa 

urządzenia siłowni plenerowej w tym jedno kompaktowe potrójne. Wykonano również 

ogrodzenie terenu placu zabaw w Stanisławowie Pierwszym. 

Działania opisane powyżej wpisują się w kierunek IV Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 

2015-2025 - Skuteczne wykorzystanie unikalnego w skali Mazowsza potencjału turystycznego                        

i środowiskowego Gminy w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego (…) 
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KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE 
 
Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie  (GOK Nieporęt) 

W roku 2021 Ośrodek wraz ze swoimi filiami zorganizował 49 imprez (w 2020 r. było to – 25 imprez; 

w 2019 r. - 148 imprez; w 2018 r. – 500),  w których uczestniczyły ogółem 2264 osoby (w 2020 r. było 

to – ok. 1 200 osób; w 2019 r. – ok. 8 500 osób; w 2018 r. – ok. 8 000). 

Były to wystawy, koncerty, spektakle teatralne, prelekcje, spotkania, konkursy, warsztaty artystyczne 

oraz imprezy plenerowe i wyjazdy kulturoznawcze. 

W placówkach GOK Nieporęt prowadzonych było 47 różnorakich zajęć stałych (w 2020 r. było to – 58; 

w 2019 r. – 72,  w 2018 r. - 48)  – odbywających się cyklicznie, w których brało udział ponad 500 

mieszkańców Gminy Nieporęt, którzy rozwijali swoje talenty w grupach teatralnych, wokalnych, 

tanecznych, instrumentalnych, plastycznych, a także na zajęciach rekreacyjnych.  

Z pomieszczeń Ośrodka korzystały następujące grupy: Klub Seniora, Nieporęckie Stowarzyszenie 

Historyczne, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Mamy Czas, GOPS Nieporęt – zespół interdyscyplinarny               

i OSP Nieporęt. 

 

GOK Nieporęt tradycyjnie włączał się w najważniejsze wydarzenia gminne. W 2021 roku, podobnie 

jak w 2020 roku, ze względu na pandemię, zabrakło imprez plenerowych: Święta Gminy Nieporęt                     

i Święta Ziemniaka. Nie organizowano także pikników sołeckich.  

By wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zorganizowano w okresie wiosenno-letnim szereg 

pikników pod wspólną nazwą „Podwórkowe spotkania z GOK”, a także wydarzenia plenerowe 

towarzyszące Narodowemu Czytaniu czy też Świętu Niepodległości. 

Pracownicy GOK angażowali się w obchody Święta Wojska Polskiego i 101. Rocznicy Bitwy 

Warszawskiej 1920 roku czy Narodowego Święta Niepodległości, wzięli też udział  

w Narodowym Czytaniu „Moralności pani Dulskiej”. W ramach zimowej i letniej przerwy szkolnej 

organizowano specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. 

 

Ze względu na wprowadzone przez rząd obostrzenia związane z pandemią,  przez pierwszą część 

roku, działania Ośrodka przeniosły się do sieci. 

Od stycznia do grudnia 2021 roku GOK udostępnił na swoim profilu facebook 674 posty,                           

z których 40 zyskało zasięg przekraczający 2 000 osób (które zobaczyły ten post). Materiały cieszące 

się największym zainteresowaniem znacznie przekroczyły próg 5 000 osób, a rekordowy post dotarł 

do blisko 6 000 odbiorców. 
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Poniżej wykres obrazujący zasięg wszystkich postów umieszczonych na profilu facebook Gminnego 

Ośrodka Kultury w 2021 roku. 

 

 
Wykres obrazujący zasięg wszystkich postów umieszczonych na profilu facebook Gminnego Ośrodka Kultury w 2021 roku. 

 

Wykres aktywności obserwujących profil GOK w serwisie facebook od 1 stycznia  

do 31 grudnia 2021 roku. W tym okresie udało się też  pozyskać 306 nowych obserwatorów naszej 

strony FB. 
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Wykres polubieni profilu Ośrodka w serwisie Facebook od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. 

 

Ośrodek stara się sukcesywnie rozwijać swoją ofertę, przygotowywać coraz ciekawsze materiały                    

i dbać o możliwie szeroki wachlarz propozycji odpowiednich dla odbiorców w każdym wieku. 

Podejmowane są kolejne wysiłki w kierunku poszerzenia kompetencji cyfrowych pracowników 

Ośrodka. Ta forma komunikacji pozwala utrzymać kontakt z odbiorcami, stanowi podstawowy sposób 

informowania o ofercie zajęć edukacji kulturalnej oraz wydarzeń, które umożliwiają spotkania                             

z mieszkańcami twarzą w twarz. 

Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie otrzymał dofinansowanie w kwocie 114 097,00 zł z Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i morze” oraz dotację na wkład własny z budżetu Gminy Nieporęt                               

w wysokości 385 907,26 na realizację inwestycji pn. „Budowa Ogrodu Rybaka”.  

„Ogród Rybaka” wykonano jako miejsce do rodzinnego wypoczynku. Znalazły się w nim urządzenia 

zabawowe dla małych dzieci i nastolatków, elementy siłowni plenerowej dla dorosłych i ogród 

rehabilitacyjny z urządzeniami dla seniorów. 
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Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt  (BP GN) 

Zbiory Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt w roku 2021: 

Tabela - Stan księgozbiorów w 2021 r. w porównaniu rokiem 2020 i 2019. 
 2019 przybyło ubyło stan na 31.12.2021 

2020 

Nieporęt 
20 749 

1 141 150 22 613 

21 622 

Kąty Węgierskie 
5 652 

365 24 6 203 

5 862 

Zegrze Południowe 
7 562 

306 - 8 040 

7 734 

Razem 33 963 1 812 174 36 856 

35 218 

Źródło: dane Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt 

 

W 2021 r. w Bibliotece w Nieporęcie wycofano 150 książek. Brak miejsca na bibliotecznych półkach 

wymusza wycofywanie książek zniszczonych, przestarzałych treścią i niewypożyczanych od ponad                

10 lat, na rzecz nowości wydawniczych. W Kątach Węgierskich przeprowadzono skontrum 

księgozbioru, wycofano 24 książki. 

 

W 2021 roku Biblioteka wydała z funduszy gminnych na zakup zbiorów do trzech swoich placówek 

bibliotecznych – 38 267 zł,  w tym:  33 446 zł na książki (zakupiła 1450 książek); 2 947 zł na 

audiobooki i gry planszowe (zakupiła 158 audiobooków);  1874 zł. na zakup gier planszowych 

(zakupiła 31 gier). 

Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka otrzymała 7500 zł, z których 

wydała 7 500 zł na książki (zakupiła 304 książki). 

Razem na zakup zbiorów Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt w roku 2021 wydała 45 767 zł                            

(w 2020 r. – 34 676 zł). 
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Z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się audiobooki, które Biblioteka gromadzi od 2007 

roku.  

Tabela - Stan audiobooków w 2021 r. w porównaniu rokiem 2020 

Źródło: dane Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt 

 
Tabela - Czytelnicy zarejestrowani w ciągu 2021 r. w porównaniu z 2020 i 2019 rokiem 

 
2019 

2021 Przybyło/ubyło 
2020 

Nieporęt 
1 310 

1 192 +58 
1 134 

Kąty Węgierskie 
318 

263 - 23 
286 

Zegrze Południowe 
258 

211 -23 
234 

Razem 
1 886 

1 666 +12 
1 654 

 Źródło: dane Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt 
 
 

Rok 2021 przyniósł wzrost liczby czytelników w stosunku do 2020 roku. Jednak stan epidemii                        

i narzucone ograniczenia, zwłaszcza w pierwszej połowie roku miały wpływ na częstotliwość 

odwiedzin placówki. 

Działalność Biblioteki nadal była ograniczona. Tylko czasowo możliwe było prowadzenie lekcji 

bibliotecznych dla szkół i przedszkoli. Działalność Mobilnej Biblioteki, która dostarcza książki do 

przedszkoli była zawieszona. Dodatkowa oferta, jak kurs komputerowy dla seniorów, spotkania 

autorskie, warsztaty była mocno ograniczona lub zawieszona. 

 

 

 

 

 Stan na 31 XII 2020 Przybyło w 2021 Stan na 31 XII 2021  Wypożyczenia w 2021 

Nieporęt 1 416 158 1 574 1 839 

Kąty Węgierskie 176 - 176 81 

Razem 1592 158 1 750 1 920 
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Tabela - Liczba wypożyczonych książek w 2021 r. w porównaniu z 2020 i 2019 rokiem 

 
2019 

2021 r. Wzrost/spadek 
2020 

Nieporęt 
24 484 

22 695 + 4 366 
18 329 

Kąty Węgierskie 
3 968 

3 790 +764 
3 026 

Zegrze Południowe 
7 229 

4 398 -205 
4 603 

Razem 
35 681 

30 883 +4 925 25 958 

 
W 2021 r. Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt jak co roku uczestniczyła w „Narodowym Programie 

Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 1”. Dzięki programowi otrzymano, z Ministerstwa Kultury                                   

i Dziedzictwa Narodowego 7500 zł na zakup książek i audiobooków. 

Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt uczestniczyła również w projekcie „Mała książka, wielki 

człowiek” – akcji skierowanej do dzieci w wieku od 0 do 6 lat.  

Od 2021 r.  w Bibliotece możliwe jest korzystanie z zasobów Academica. 

 

W 2021 r. działalność Biblioteki nadal była ograniczona w wyniku trwającej epidemii, dlatego zajęcia 

były przeprowadzane w warunkach restrykcji z zachowaniem wymogów sanitarnych. W takich 

warunkach odbyły się lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli, warsztaty dla dzieci, gra terenowa, 

wymiana roślin, wymiana książek, konkurs Magia Książki. Biblioteka z Gminnym Ośrodkiem Kultury                    

z siedzibą w Nieporęcie zaprosiła mieszkańców na Podwórkowe spotkania z kulturą, Narodowe 

Czytanie, spotkanie dla dzieci z Grzegorzem Kasdepke.  

Wprowadzono usługi: „Książka na telefon” oraz „Karta Biblioteczna w telefonie”.   

W 2021 roku zaczęto udostępniać gry planszowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród 

naszych Użytkowników.  

Rok 2021 był to również czas przygotowań do realizacji budowy nowej siedziby Biblioteki Publicznej 

Gminy Nieporęt. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową budowy 

nowego budynku Biblioteki oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. 

 

Działania opisane powyżej wpisują się w kierunek VI Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 

2015-2025, tj. Wsparcie integracji społecznej mieszkańców Gminy. 
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Dziedzictwo narodowe – gminne zabytki i historia Gminy 

W 2021 roku podjęto szereg przedsięwzięć promocyjnych w zakresie popularyzacji zagadnień 

dotyczących nieporęckich zabytków i historii Gminy Nieporęt, w tym m.in. stałe zamieszczanie 

materiałów historycznych w gazecie "Wieści Nieporęckie", promocję na portalu Facebook. Na stronie  

internetowej Gminy Nieporęt na bieżąco dodawane są zdjęcia i informacje ze wszystkich uroczystości 

i wydarzeń mających miejsce na terenie Gminy. 

1) Urząd Gminy Nieporęt w 2021 roku wydał publikację książkową „Nieporęt w Bitwie 

Warszawskiej 1920 roku” autorstwa Mirosława Pakuły. To publikacja, którą Gmina 

Nieporęt wydała w 101. rocznicę  „Cudu nad Wisłą”. Książka stanowi próbę 

przedstawienia dokładnego  i zgodnego z prawdą historyczną przebiegu przygotowań 

i walk w sierpniu 1920 roku na terenie obecnej Gminy Nieporęt. Książka koncentruje 

się na wciąż mało znanym ale niezmiernie ważnym epizodzie militarnym, czyli 

obronie Nieporętu oraz natarciu 1 batalionu 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, 

dowodzonego przez kapitana Pogonowskiego pod Wólką Radzymińską.  

2) Na wniosek Wójta Gminy Nieporęt o wpisanie zachowanego na terenie Gminy 

Nieporęt grobu Czesława Wróbla do ewidencji grobów wojennych z okresu II wojny 

światowej, w maju 2021 roku mogiła została wpisana do prowadzonego przez 

Wojewodę Mazowieckiego Wykazu cmentarzy i mogił wojennych z okresu II wojny 

światowej. Czesław Wróbel należał do oddziału Armii Krajowej pod dowództwem 

Konstantego Radziwiłła ps. Korab. Dnia 12 sierpnia 1944 r. brał udział w nocnym 

ataku na niemiecki skład paliwa i park samochodowy przy małej leśnej stacji 

towarowej Beniaminów, znajdującej się na linii kolejowej Legionowo - Tłuszcz między 

miejscowościami Nieporęt i Wólka Radzymińska. Następnego dnia, Czesław Wróbel 

wraz z Janem Kostro, Stanisławem Kostro i Andrzejem Wójcickim zostali pojmani                    

i rozstrzelani. Aresztowanie nastąpiło na skutek donosu. Mogiła Czesława Wróbla - 

żołnierza Armii Krajowej znajduje się na cmentarzu parafialnym w Nieporęcie obok 

zbiorowej mogiły jego ośmiu kolegów z oddziału, rozstrzelanych w lesie nieporęckim 

19 sierpnia 1944 r. Pomnik został ufundowany przez matkę zamordowanego. Od 

wielu lat, obchodząc rocznice patriotyczne, przedstawiciele władz samorządowych 

oraz mieszkańcy składaj na mogile Czesława Wróbla kwiaty.  
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Przy ścieżce rowerowej nad Kanałem Żerańskim na odcinku od PKP w Nieporęcie do mostu 

drogowego w Aleksandrowie we wrześniu 2021 roku zamontowano 10  tablic edukacyjnych, 

dotyczących historii i tożsamości Nieporętu. Opisy do tablic przygotowali pasjonaci historii zrzeszeni 

w Nieporęckim Stowarzyszeniu Historycznym. Znajdują się tam m.in. informacje na temat, Bitwy 

Warszawskiej 1920 roku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie, która powstała w 1924 roku, 

okoliczności powstania Jeziora Zegrzyńskiego, opisy najsłynniejszych zabytków znajdujących się na 

terenie Gminy Nieporęt,  czy ciekawostki archeologiczne związane z naszą gminą. Tablice opatrzone 

są również archiwalnymi fotografiami. 
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Urząd Gminy Nieporęt współpracuje z organizacjami kombatanckimi. Celem współpracy jest 

integracja środowiska kombatanckiego, poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia, że są potrzebni                     

i ważni dla środowiska lokalnego. Corocznie w okresie świąt dostarczamy kombatantom 

mieszkającym na terenie gminy paczki świąteczne.  

Stale zamieszczane są materiały historyczne w gazecie "Wieści Nieporęckie". Na stronie internetowej 

Gminy Nieporęt i Facebook na bieżąco dodawane są zdjęcia i informacje ze wszystkich uroczystości i 

wydarzeń patriotycznych mających miejsce na terenie Gminy. 

 

W Raporcie o stanie Gminy Nieporęt za 2020 rok został szczegółowo przedstawiony Wykaz Zabytków 

archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków z terenu Gminy Nieporęt oraz  wykaz 

zabytków nieruchomych, które zachowują swą aktualność. 
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KOMUNIKACJA 
  
Sieć drogowa 

Sieć drogowa w Gminie Nieporęt składa się z dróg o różnym znaczeniu, a także o zróżnicowanym 

natężeniu ruchu w zależności od pory dnia (ranne i popołudniowe szczyty) i pory roku (nasilenie 

ruchu weekendowe w okresie maj-wrzesień).  

Przez teren Gminy Nieporęt przebiega kilka ważnych szlaków komunikacyjnych o różnym statusie. 

Powiązania komunikacyjne Gminy Nieporęt z otoczeniem odbywają się w stanie istniejącym                          

w oparciu o układ drogi krajowej nr 61 (od Legionowa do Zegrza Płd. i dalej w kierunku Serocka)                       

w powiązaniu z drogami wojewódzkimi:  

1) nr 631 – ul. Zegrzyńska w Nieporęcie, przechodząca w ul. Pogonowskiego w kierunku Marek,  

2) nr 632 – ul. Strużańska (od Legionowa przez Rembelszczyznę do Marek), 

3) nr 633 – ul. Jana Kazimierza (od drogi nr 631 w Nieporęcie w kierunku Warszawy), 

oraz drogami powiatowymi stanowiącymi układ komunikacyjny pomiędzy sołectwami Gminy 

Nieporęt do granic sąsiadujących gmin. Główne drogi powiatowe na terenie Gminy Nieporęt to 

następujące ulice:  

ul. Królewska – Aleksandrów 

ul. Zwycięstwa – Nieporęt 

ul. Nowolipie – Nieporęt 

ul. Wojska Polskiego – Białobrzegi w kierunku do Beniaminowa 

ul. Wczasowa – Białobrzegi w kierunku do Ryni i Załubic 

ul. Kościelna – Kąty Węgierskie 

ul. Akacjowa – Kąty Węgierskie 

ul. Wolska – Wola Aleksandra - Stanisławów Drugi 

ul. Przyszłość – Stanisławów Pierwszy 

ul. Brukowa – Stanisławów Pierwszy 

ul. Izabelińska – Izabelin 

ul. Małołęcka (od ul. Izabelińskej do ul. Szkolnej w Izabelinie) 

ul. Szkolna – Izabelin do ul. Brukowej 

ul. Szkolna – Wólka Radzymińska (Dąbkowizna w kierunku Białobrzegów). 

Doprowadzenie ruchu do dróg wojewódzkich i powiatowych odbywa się poprzez drogi i ulice gminne. 

Niemalże wszystkie drogi gminne publiczne mają nawierzchnię utwardzoną masą bitumiczną oraz 

niewielki odsetek tych dróg stanowią drogi o nawierzchni z kostki betonowej.  

Pozostałe drogi wewnętrzne są w ponad 40 % utwardzone kostką betonową, jednak  duży odsetek 
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tych dróg to drogi gruntowe lub drogi o nawierzchni ulepszonej kruszywem naturalnym 

przeznaczonym do budowy dróg. 

Tabela – drogi gminne  

DROGI GMINNE 

Łączna długość dróg gminnych 

na terenie gminy 

rodzaje 
Drogi gminne publiczne Drogi gminne wewnętrzne 

utwardzone 33,192 km 23,740 km 

nieutwardzone 9,800 km 30,158 km 

RAZEM 42,992 km 53,898 km 96,890 km 

 

W poniższych tabelach pogrupowany został wykaz dróg będących własnością Gminy Nieporęt 

utwardzonych i nieutwardzonych, z przyporządkowaniem do poszczególnych sołectw, wg stanu          

na 31 grudnia 2021 r. 

Sołectwo 

Nazwa ulicy 

Drogi publiczne Drogi wewnętrzne 

Nieporęt 

utwardzona 

G4 - ul. Małołęcka 180305W Szafirowa 

G11 - ul. Dworcowa 180312W Plac Wolności + parking 

G14 - ul. Myśliwska 180315W Ogrodowa 

G14 - ul. Podleśna 180315W Lazurowa 

G26 - ul. Pęczkowskiego 180329W Husarii 

G30 - ul. Zegrzyńska 180334W Butryma 

G2 - ul. Różana 180302W Soplicowo 

  Adama Mickiewicza 

  Dzikiej Róży 

  Pana Tadeusza 

  Pionierska 

  Podkomorzego 

  Rumiankowa 

  Chabrowa 

  Sasankowa 

  Ptasia 

  Chłodna 

  Zwycięstwa (odcinek 280m) 

  droga do komisariatu 
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Parking przy GOK w Nieporęcie ul. 

Dworcowa 9a 

  
Droga wewnętrzna (w prawo) od ul. 

Wojska Polskiego   

  
zjazd z ronda + parkingi  

(na przeciwko Mc Donald's) 

  Rynek 

  Szkolna 

nieutwardzona 

G2 - ul. Różana 180302W Białego Bzu 

G3 - Nowolipie 180303W Brzozowa 

  Kwitnącej Wiśni 

  Marsa 

  Nastrojowa 

  Niezapominajki 

  Powstańców 

  droga boczna od Dworcowej 

  Pszeniczna 

  Rumiankowa 

  Spokojna 

  Pilawa 

  Tulipanowa 

  Kresowa 

Stanisławów 

 Pierwszy 

utwardzona 

G4 - ul. Małołęcka 180305W Barokowa 

G18 - ul. Klonowa 180321W Cyprysowa 

G28 - ul. Koncertowa 180332W Krzywa 

G31 - ul. Słoneczna 180335W Mozarta 

G32 - ul. Graniczna 180404W Sonaty 

  Warsztatowa 

  Świerkowa 

  droga dojazdowa do gimnazjum 

  Zajazdowa 

nieutwardzona 

G32 - ul. Graniczna 180404W Pięciolinii 

  Harmonii 

  Jasna 

  Konwaliowa 

  Krzywa 

  Księżycowa 

  Wierzbowa 
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  Pogodna 

  Bacha 

  Promykowa 

  Sielska 

  Spełnionych Marzeń 

  Swingowa 

  Wesoła 

  Złotych Piasków 

Białobrzegi 

nieutwardzona 

ul. Pilawa 180337W   

utwardzona 

ul. Pilawa 180337W Kąpielowa 

  Osiedle Wojskowe 

  Plażowa 

 

 

Józefów 

 

 

utwardzona 

G6 - ul. Sienkiewicza 180307W Dębowa 

G7 - ul. Szkolna 180308W Wspólna 

G10- ul. Główna 180311W Rodziny Kalińskich 

G15 - ul. Wiosenna 180318W   

G16 - ul. Objazdowa 180319W   

G20 - ul. Leśna 180323W   

G27 - ul. Piaskowa 180330W   

nieutwardzona 

G15 - ul. Wiosenna 180318W Leszczynowa 

G16 - ul. Objazdowa 180319W Borki 

G20 - ul. Leśna 180323W Krótka 

  Niecała 

  Rodziny Kalińskich 

  Orzechowa 

  Piastowska 

  Polna 

  Polnej Róży 

  Poziomkowa 

  Słonecznego Poranka 

  Sienna 

  Szczęśliwa 

  Wyścigowa 

Kąty Węgierskie 

utwardzona 

G8 - ul. Wałowa 180309W Bagienna 

G9 - ul. Przyleśna 180310W   
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G12 - ul. Kościelna 180313W   

G25 - ul. Wierzbowa 180328W   

nieutwardzona 

G12 - ul. Kościelna 180313W Bagienna 

  Modrzewiowa 

  Sosnowa 

  Opal 

  Porannej Rosy 

Stanisławów Drugi 

utwardzona 

G17 - ul. Łąkowa 180320W Kwiatowa 

  Polna 

  Radosna 

nieutwardzona 

  Gościnna 

  Letnia 

  Malinowa 

 

 

Wólka Radzymińska 

 

 

utwardzona 

G22 - ul. Topolowa 180325W   

G23 - ul. Wirażowa 180326W   

ul. Leśna 180336W   

nieutwardzona 

G22 - ul. Topolowa 180325W Bohuna 

G23 - ul. Wirażowa 180326W Majowa 

ul. Leśna 180336W Baśniowych Dębów 

  Borowikowa 

  Krótka 

  Leśna 

  Miła 

  Zamostki Wólczyńskie 

  Strzelców Kaniowskich 

  Lotników 

Zegrze Południowe 

utwardzona 

G13.1 - ul. Rybaki 180314W Dębowa 

G13.2 - ul. Szkolna 180314W Graniczna 

G13.2 - ul. Myśliwska 180314W Kąpielowa 

  Leśna 

  Osiedle Wojskowe 

  Piaskowa 

  Świerkowa 

  Wojska Polskiego 
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  Wzgórz 

  ks. Radziwiłła 

Aleksandrów 

utwardzona 

G4 - ul. Małołęcka 180305W   

G5 - ul. Polna 180306W   

G24 - ul. Leśna 180327W   

nieutwardzona 

G5 - ul. Polna 180306W   

  Śmiałków 

Rynia 

utwardzona 

G1 - ul. Główna 180301W Radzymińska 

G1- ul. Spacerowa  180301W Stegna 

nieutwardzona 

  Polna 

Michałów Grabina 

utwardzona 

G7 - ul. Kwiatowa 180308W Kasztanowa 

G7 - ul. Przyrodnicza 180308W wewnętrzna osiedlowa od Przyrodniczej 

G 7.1 - ul. Kwiatowa   

G21 - ul. Przyleśna 180324W   

G20 - ul. Leśna 180323W   

nieutwardzona 

G20 - ul. Leśna 180323W Jasnodworska 

  Jałowcowa 

 

Żywiczna 

Izabelin 

utwardzona 

G4 - ul. Małołęcka 180305W Jesionowa 

G24 - ul. Leśna 180327W   

nieutwardzona 

G19 - ul. Wrzosowa 180322W   

Beniaminów 

utwardzona 

  Żwirowa 

nieutwardzona 

  Letniskowa 

Rembelszczyzna 

utwardzona 

  Cicha 

  Polna 

nieutwardzona 

  Bursztynowa 

  Polna 

  Cicha 

  Regatowa 

  Skośna 
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Chodniki dla pieszych: 

- przy drogach wojewódzkich: 16,0 km 

- przy drogach powiatowych: 20,95 km  

- przy drogach gminnych: 18,0 km 

Razem na terenie Gminy: 51,2 km. 

 Drogi rowerowe: 

- wzdłuż Kanału Królewskiego: 8,0 km 

- wzdłuż ul. Strużańskiej (Józefów - Kąty Węgierskie - Rembelszczyzna): 5,4 km  

-  wzdłuż ul. Wojska Polskiego (Nieporęt — Beniaminów): 6 km  

- wzdłuż ul. Wczasowej i Spacerowej (Białobrzegi — Rynia): 3,1 km. 

Razem na terenie Gminy: 22,5 km.  

W zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych wykonano w 2021 roku: 

1) przebudowę ul. Wrzosowej w Izabelinie na odcinku ok 180 mb wykonując nawierzchnię                   

z kostki betonowej, zjazdy do posesji, odwodnienie powierzchniowe wraz z oznakowaniem, 

2) przebudowę ul. Wesołej w Stanisławowie Pierwszym na odcinku 200 mb wykonując 

nawierzchnię z kostki betonowej, pobocze z kruszywa kamiennego, zjazdy do posesji, tereny 

zielone  oraz oznakowanie pionowe i poziome,  

3) dodatkowe miejsca parkingowe na osiedlu w Zegrzu Południowym, 

4) modernizację nawierzchni drogi - ul. Wierzbowej w Kątach Węgierskich o pow. 300m2,  

5) zlecenie I etapu przebudowy ul. Polnej w Rembelszczyźnie (dot. Ul. Ustronnej) o dł. 240 m - 

termin realizacji kwiecień 2022r. 

6) dokumentację projektową przebudowy przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie, 

7) odwodnienie  na drodze gminnej  ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich, 

8) parking o nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego naturalnego dla obsługi 

południowego wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w tym Dzikiej Plaży w Nieporęcie                             

o powierzchni 3 100m2. 

 

Wola Aleksandra 

utwardzona 

  Gajowa 

nieutwardzona 

  Zaciszna 

  Gajowa 

  Słowicza 



Raport o stanie Gminy Nieporęt za 2021 rok 

97 
 

Oświetlenie dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Nieporęt: 

Gmina realizuje także zadanie związane z oświetleniem dróg, ulic i placów poprzez budowę kolejnych 

odcinków linii oświetleniowych. Ilość punktów oświetleniowych określa poniższe zestawienie: 

Tabela — punkty świetlne /oświetlenie drogowe 
Kategoria drogi Ilość punktów świetlnych na 

koniec 2021 r. 
Ilość nowego oświetlenia drogowego w 2021 r. 

Droga krajowa nr 61 137 szt. - 

Drogi wojewódzkie: 
631, 632, 633 

572 szt. 23 szt. - oświetlenie drogi rowerowej i ul. Strużańskiej w 
Józefowie. 

Drogi powiatowe 609 szt. 25 szt. – ul. Królewska w Aleksandrowie 

 

Drogi gminne 1 434 szt. 
 

7 szt. – droga wewnętrzna od  
ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej  

Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż 
Kanału Królewskiego 

175 szt. 11 

Razem: 2 927 szt. 

 

W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach wykonano  również  modernizację oświetlenia ul. Wojska 

Polskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 631 do ronda w Białobrzegach. Zlecono też wykonanie 

modernizacji oświetlenia ul. Koncertowej w Stanisławowie Pierwszym oraz ul. Plac Wolności                           

w Nieporęcie  -termin realizacji maj 2022 r. oraz budowę nowych linii oświetleniowych:                                    

na ul. Królewskiej w Aleksandrowie (25 szt.); na ul. Strużańskiej w Józefowie (23 szt.) oraz na ul. 

Szkolnej w Wólce Radzymińskiej (7 szt.) 
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Sieć dróg rowerowych 

W 2021 roku zrealizowano budowę drogi rowerowej i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 632 od                        

ul. Kościelnej w miejscowości Katy Węgierskie od istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego                  

w miejscowości Rembelszczyzna – o długości 2,2 km. Ścieżka rowerowa stanowi brakujące połączenie 

pomiędzy istniejąca ścieżką w miejscowości Józefów i ścieżką rowerową wzdłuż Kanału Żerańskiego. 

Wykonano również uzupełnienie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Żerańskim na odcinku                 

o długości ok. 400 m – 11 słupów. 

 

Mapa dróg rowerowych na terenie Gminy Nieporęt w 2021 roku
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Komunikacja publiczna autobusowa 

W zakresie komunikacji zbiorowej, obsługa Gminy opiera się głównie na komunikacji autobusowej. Obsługę 

autobusową zapewniają przede wszystkim linie podmiejskie organizowane przez Zarząd Transportu 

Miejskiego w Warszawie (ZTM), obsługujące połączenia na trasach:  

1) linia 735: Warszawa (Metro Marymont) - Zegrze Południowe, 

2) linia 705: Warszawa (Metro Marymont) — Rynia (przez Białobrzegi), 

3)linia 736: Warszawa (Żerań FSO) - Legionowo (przez Rembelszczyznę), 

4) Szybka Kolej Miejską (SKM) – Warszawa – Nieporęt – Radzymin. 

Koszt funkcjonowania powyższych linii poniesiony przez Gminę Nieporęt w 2021 roku na podstawie 

porozumień z organizatorem transportu - ZTM, wyniósł 2 236 152,00 zł (w 2020 r. – 2 218 578,00 zł). 

Ponadto, na terenie Gminy kursują linie lokalne typu „L” również obsługiwane przez ZTM w porozumieniu                   

z Gminą na następujących trasach: 

1) L-8: Wólka Radzymińska — Nieporęt — Izabelin — Stanisławów Pierwszy — Rembelszczyzna — Kąty 

Węgierskie — Stanisławów Drugi — Legionowo, 

2) L-31: Nieporęt - Białobrzegi — Beniaminów — Radzymin, 

3) L-33: Legionowo — Józefów — Kąty Węgierskie — Rembelszczyzna — Stanisławów Pierwszy — Marki. 

Z powodu trwającej pandemii oraz bardzo niskiej frekwencji pasażerów korzystających z tej linii, od dnia 

01.07.2021 r. została czasowo zawieszona, na dzień 31.12.2021 r. linia L-33 została zlikwidowana. 

4) linia międzygminna nr D1 na trasie: Legionowo (Grudzie) — Józefów. 

Gmina Nieporęt łącznie w 2021 roku wydatkowała na obsługę linii „L” oraz D1 kwotę: 1 699 206,38 zł. (w 2020 

r. – 1 836 695 zł). 

Łącznie w 2021 roku Gmina Nieporęt wydatkowała na funkcjonowanie autobusowej komunikacji lokalnej na 

wyżej wymienionych liniach kwotę 3 935 358,38 zł. (w 2020 r. -   4 055 273,00 zł; w 2018 r. – 2 921 078,00 zł). 

Powyższe wydatki nie uwzględniają kosztów dowozu dzieci do szkół. 

W 2021 roku wydano 221 szt. Nieporęckich Kart Komunikacyjnych, natomiast od początku funkcjonowania 

oferty „Warszawa+” tj. do dnia 31.12.2021 r. wydanych zostało 2 393 kart komunikacyjnych. 

Ważnym faktem było zintegrowanie od 01.02.2022 r. dotychczas funkcjonującej „Nieporęckiej Karty 

Komunikacyjnej” z nowym projektem „Nieporęckiej Karty Mieszkańca”, która oprócz swojego programu zniżek 

dla mieszkańców rozliczających podatek na terenie gminy, kontynuuje ofertę komunikacyjną „Warszawa +”. 

W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach zakończono modernizację wiaty przystankowej w Nieporęcie.                    

W pierwszym etapie, na podstawie projektu, wykonano przebudowę elementów konstrukcyjnych wiaty 

przystankowej oraz wymieniona została nawierzchnia pod wiatą. W 2021 r wykonano modernizację elewacji 
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wraz z obróbkami blacharskimi, malowanie dachu oraz podbitkę. Zmontowano oświetlenie, podświetlane 

gabloty informacyjne, neon w formie żagla a także zakupiono i ustawiono nowe ławki, donice i kosze na śmieci. 

 

Linie kolejowe 

W ramach transportu publicznego przez Gminę Nieporęt przebiegają także dwie linie kolejowe: 

- jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa nr 10 o znaczeniu krajowym na trasie: Legionowo – Tłuszcz 

(przez stacje w Nieporęcie i w Wólce Radzymińskiej), 

- drugorzędna jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa nr 28 na trasie Legionowo – Zegrze 

Południowe. W 2021 r. trwały prace związane z modernizacją istniejącego torowiska wraz z budową linii 

energetycznej oraz nowego peronu w Zegrzu Płd.  

Po zakończeniu budowy będzie możliwość uruchomienia nowe połączenia kolejowego łączącego Warszawę, 

Legionowo i Wieliszew ze stacją krańcową zlokalizowaną na terenie Gminy Nieporęt w Zegrzu Południowym.  

W trakcie trwania 2021 r. na mocy porozumienia pomiędzy Gminą a m.st. Warszawa, na linii nr 10 

realizowane były połączenia przez Szybką Kolej Miejską (SKM) S-3 na trasie Warszawa — Legionowo – 

Nieporęt – Wólka Radzymińska – Radzymin, której kursowanie w dotychczasowym kształcie rozpoczęło się                

w dniu 2 stycznia 2020 r.  

 
W związku z przystąpieniem w ramach współpracy 17 samorządów (wojewódzkiego, powiatowych                                

i gminnych) do Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku”, 

w dniu 21 kwietnia 2021 r. Rada Gminy Nieporęt podjęła uchwałę Nr XXXVII/31/2021 w sprawie wzajemnej 

współpracy między Gminą Nieporęt a Miastem i Gminą Serock dla zadania inwestycyjnego pn. „Kolej 

Północnego Mazowsza” obejmującego budowę szlaku kolejowego na odcinku Zegrze - Przasnysz w ramach 

„Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku”. 

W dniu 7 września 2021 r. w związku z pozytywną weryfikacją wniosku – Projektu pn. „Budowa linii kolejowej 

Zegrze- Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” w I etapie naboru w programie Kolej +, 

podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Nieporęt a Miastem i Gminą Serock w spawie udzielania 

wsparcia finansowego związanego z opracowaniem Studium Planistyczno-Prognostycznego przedmiotowej 

linii kolejowej, które było obligatoryjnym dokumentem w II etapie naboru. 
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INFRASTRUKTURA  
 
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

Administracją i eksploatacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt – niezmiennie jak wskazywano                 

w poprzednich Raportach - zajmuje się Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie, który realizuje zadania 

własne Gminy obejmujące zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zaopatrzenia                   

w wodę i odprowadzania ścieków oraz administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy. 

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w ramach prowadzonej działalności eksploatował                       

w 2021 r.  128,3 km sieci wodociągowej i 17,4 km sieci kanalizacyjnej, w tym 11 przepompowni ścieków. 

 

Dla potrzeb realizacji zadań Zakład eksploatuje 2 stacje uzdatniania wody w Stanisławowie Pierwszym, której 

dobowa zdolność produkcyjna wynosi 1615 m³ i w Józefowie ze zdolnością produkcyjną 1379 m³ oraz 

Oczyszczalnię Ścieków w Nieporęcie. 

Z wodociągu gminnego korzysta 4061 gospodarstw w tym firmy. 

W 2021 r. dostarczono do odbiorców 655 165,66 m3 wody i odebrano 99 539,16 m3 ścieków. 

 

Tabela – przychody i wydatki GZK w Nieporęcie 
 Przychody: Wydatki: 

rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2019 rok 2020 rok 2021 

woda 2 267 984,14 zł 2 188 057,74 zł 2 290 874,33 zł 2 199 745,68 zł 2 275 713,09 zł 2 281 281,74 zł 

ścieki 531 233,33  
zł 

541 024,97  
zł 

548 629,95  
zł 

977 949,51  
zł 

1 137 579,94 zł 1 100 751,30 zł 

GZK w Nieporęcie na bieżąco dochodzi zaległych należności za dostarczanie wody poprzez odcięcie wody,                        

a gdy to nie odnosi skutku występuje do sądu z wnioskiem o zapłatę. 

 

Tabela – zaległości należności za dostarczanie wody 
Zawiadomienia o odcięciu wody Zaległość kwota brutto Uregulowana zaległość 

rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2019 rok 2020 rok 2021 

23 11 6 23 900,81 zł 10 897,98 zł 4 924,61 zł 23 843,47 zł 7 117,27 zł 2 982,00 zł 

Wnioski do sądu o zapłatę Zaległość kwota brutto Nakaz zapłaty 

rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2019 rok 2020 rok 2021 

2 4 6 1 494,46 zł 3 903,04 zł 6 470,39 zł 2 4 5 

 

W ramach zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie Gminy Nieporęt etapowo 

przeprowadzane są prace modernizacyjne mające na celu poprawę stanu technicznego armatury 

wodociągowej i kanalizacyjnej. 
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Zmianą systemu opomiarowania zużycia wody na terenie Gminy, poprzez wymianę wodomierzy na 

wodomierze z odczytem radiowym objęto 3583 gospodarstwa domowe oraz 34 firmy.  

Koszt prac modernizacyjnych przeprowadzonych w 2021 r., w tym usuwanie awarii, wyniósł 518 362,78 zł.               

(w 2020 r. – 546 572,54 zł; w 2019 r. – 209 846,73 zł). 

 

Tabela – prace modernizacyjne wod.-kan. 
Lp. Rodzaj robót/naprawy awaryjne/zakup Koszt (brutto) 

1. Zakup 2 szt. obejmy stopy sprzęgającej do podłączenia pompy w studni przepompowni na oczyszczalni 
ścieków 

407,39 zł 

2. Zakup materiałów do naprawy automatyki BIOKON-ów na oczyszczalni 382,42 zł 

3. Zakup akumulatora na potrzeby agregatu prądotwórczego 485,05 zł 

4. Zakup uszczelek do pomp na oczyszczalni 521,67 zł 

5. Naprawa pompy dozującej – SUW Stanisławów Pierwszy 501,27 zł 

6. Usunięcie usterek podczas przeglądu agregatu – SUW Józefów 634,26 zł 

7. Prace elektroinstalacyjne – SUW Stanisławów Pierwszy i Józefów 11 201,85 zł 

8. Awaryjna naprawa urządzenia AQUA-Jet 1950,86 zł 

9. Czyszczenie studni przepompowni na oczyszcczalni oraz w ul. Swingowej Stanisławów Pierwszy 2 629,12 zł 

10. Awaryjna naprawa AQUA-Jet na oczyszczalni 1 703,13 zł 

11. Awaryjna naprawa pompy zanurzeniowej na oczyszczalni 1 300,57 zł 

12. Awaryjna naprawa AQUA-Jet na oczyszczalni 1 599,91 zł 

13. Awaryjna naprawa koryta spustowego BIOKON I na oczyszczalni 598,68 zł 

14. Awaryjna naprawa AQUA-Jet na oczyszczalni 1961,18 zł 

15. Awaryjna naprawa pompy ściekowej na oczyszczalni 402,56zł 

16. Wykonanie technicznych przeglądów na SUW Józefów i Stanisławów Pierwszy 2 046,00zł 

17. Przegląd techniczny agregatów prądotwórczych na SUW 2 721,18 zł 

18. Montaż wodomierzy u klientów indywidualnych w Stanisławowie Drugim (20 szt.) 1 300,00 zł 

19. Odbiór i zagospodarowanie odpadu 19 09 99 z SUW Józefów i Stanisławów Pierwszy 28 062,72 zł 

20. Przegląd techniczny agregatów prądotwórczych na oczyszczalni 1 331,54 zł 

21. Odbiór i zagospodarowanie odpadu 19 08 01 na oczyszczalni 10 759,17 zł 

22. Dostawa i wymiana wodomierzy i nadajników radiowych 307 862,00 zł 

23. Zakup, montaż i podłączenie zbiornika bezodpływowego do ścieków na SUW Stanisławów Pierwszy 13 503,60 zł 

24. Modernizacja SUW Stanisławów Pierwszy 103 323,00 zł 

25. Montaż wodomierzy ultradźwiękowych 16 200,00 zł 

26. Zakup kosiarki spalinowej na SUW 1 746,59 zł 

27. Zakup i dostawa pompki dozującej siarczan glinu 1 038,34 zł 

28. Zakup myjki wysokociśnieniowej STIHL 1 537,00 zł 

29. Zakup sprężarki i węża do odwadniania osadu ściekowego 651,72 zł 

Razem 518 362,78 zł 
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W zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej w 2021 roku wybudowano i oddano do eksploatacji 

sieci wodociągowe: 

1) w ul. Poligonowej i Letniskowej w Beniaminowie o łącznej długości 836,6,00 mb,  

2) ul. Cichej o długości 850 mb i w ul. Polnej w Rembelszczyźnie o długości 87,5 mb,  

3) w ul. Słowiczej w Woli Aleksandra  o łącznej długości 260 mb,  

4) w drodze wewnętrznej od ul. Gościnnej w Stanisławowie Drugim o długości 102,3 mb, 

5) w ul. Baśniowych Dębów w Wólce Radzymińskiej o łącznej długości 648,4 mb, 

 wykonano również dokumentacje projektowe sieci wodociągowych: 

1) w  drogach  wewnętrznych od ul. Strużańskiej i od ul. Brukowej oraz  w ul. Pogodnej w Stanisławowie 

Pierwszym, 

2) w drodze wewnętrznej w rejonie ul. Szkolnej w Józefowie. 

 

W zakresie gospodarki ściekowej w 2021 r.: 

1) W ramach zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie: 

- rozszerzono zakres o zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, Kwitnącej Wiśni, 

Spokojnej i Pszenicznej w Nieporęcie”. Wybudowano kanalizację sanitarną wraz z odejściami do granicy 

posesji o łącznej długości 754,83 mb. 

- podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie „Projekt                 

i budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie „Lipy” – etap I.  W ramach umowy wykonano koncepcję budowy 

kanalizacji sanitarnej zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Termin wykonania dokumentacji 

projektowej ustalono do dnia 31.05.2022 r, oraz budowy do dnia 31.05.2023 r.  

2) zakończono budowę ostatniego odcinka na ul. Kwiatowej w Michałowie-Grabinie o  długości 624,32 mb 

wraz z odejściami do granicy posesji, 

3) wybudowano kanalizację sanitarną uzupełniającą w ul. Dębowej w Józefowie o dł. 148,2 mb wraz                            

z odejściami do granicy działek, 

4) zakończono realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej ul. Gościnnej                                 

w Stanisławowie Drugim o długości 102,3 mb wraz z odejściami do granicy działek,  

5) wybudowano kanalizację sanitarną uzupełniającą w ul. Słowiczej w Woli Aleksandra o długości 243,5 mb 

wraz z odejściami do granicy działek 

6) w ramach budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie - zakończono budowę – Zlewnia 1 

o łącznej długości 1709,01 mb, w celu zapewnienia alternatywnego źródła energii dla przepompowni wód 

deszczowych w przypadku awarii sieci energetycznej  zakupiono agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 

60 kVA/48 kW w obudowie dźwiękochłonnej i odpornej na warunki atmosferyczne. W 2021 r. wykonano też 

aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Głogi                            

w Nieporęcie – Zlewnia 2. 
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Tabela – sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt 

Infrastruktura / 
Podmiot eksploatujący 

Sieć kanalizacyjna na terenie 
Gminy 

w tym wybudowana 
w 2021 roku 

Sieć wodociągowa 
na terenie Gminy 

w tym wybudowana 
w 2021 roku 

 
GZK w Nieporęcie 

 

18,01 km 
11 przepompowni 

1 oczyszczalnia 

 
1,13 km 

 
 

 
128,50 km 

 
2.78,05 km 

MPWiK w 
m.st. Warszawie S.A. 

46,68 km 
13 przepompowni 

31 UZT 
1,38  km 

 

Razem 

64,69  km 
24 przepompownie 

31 UZT 
1 oczyszczalnia ścieków 

2,51  km 
 

 
128,50 km 

 
2,78 km 

 

 

Gospodarka komunalna - zasoby mieszkaniowe 

W 2021 r. kontynuowano realizację "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Nieporęt na lata 2016-2022" oraz nowo przyjętego "Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Nieporęt na lata 2021-2026. 

Wielkość zasobu mieszkaniowego na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższa tabela ze zmianami                           

w stosunku do 2020 r.: 

Tabela – zasób mieszkaniowy Gminy 
Ilość lokali w dyspozycji Gminy Nieporęt zarządzanych przez GZK w Nieporęcie  

według stanu  na dzień 31.12.2021 r.: 

Wyszczególnienie 100 % udział Gminy Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Agencja Mienia 
Wojskowego 

Razem 

ROK 2019 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ilość lokali mieszkalnych 22 22 4 4 31 30 

Powierzchnia użytkowa mieszkań (m²) 931,97 897,33 337,77 1269,74 1235,1 

 

Czynsze dla poszczególnych lokali mieszkalnych wyliczane są indywidualnie, na podstawie obowiązującej 

stawki bazowej czynszu i czynników podwyższających lub obniżających stawkę bazową czynszu. Stawka 

bazowa czynszu w kwocie 3,67 zł określona została Zarządzeniem Nr 331/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 

14 listopada 2019 r., zaś czynniki podwyższające lub obniżające stawkę bazową czynszu określono                                

w "Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nieporęt na lata 2016-2022" 

przyjętym uchwałą Nr XXV/39/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 maja 2016 r. a od maja 2021 r.                              

w "Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nieporęt na lata 2021-2026" 

przyjętym uchwałą Nr XXXVIII/44/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 maja 2021 r. 
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Koszty utrzymania lokali komunalnych współfinansowane są z części dotacji przedmiotowej, którą GZK                    

w Nieporęcie otrzymuje z budżetu Gminy. Wartość dotacji wykorzystanej przez GZK w Nieporęcie na ten cel             

w 2021 r. stanowiła kwotę 129 637,80 zł.(w 2020 r. – 149 068,78 zł). 

Tabela- Zaległości z tytułu opłat czynszowych 

Wyszczególnienie 31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 31.12.2021 r. 

Zaległości w zł 6 685,92 zł 0,94 zł 3 642,68 zł 

Odsetki 1 295,60 zł 444,70 zł 86,87 zł 

Zaległości ogółem w zł 7 981,52 zł 445,64 zł 3 729,55 zł 

Liczba zadłużonych lokali mieszkalnych 3 2 2 

 

Remonty budynków i lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy realizowane są 

na bieżąco w oparciu o dokonaną analizę stanu technicznego budynków i lokali. 

 

Tabela – Remonty i przeglądy lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy 

Lp. Adres lokalu Rodzaj robót Koszt (brutto) 

1. Nieporęt,  
ul. Dworcowa 17 /2 

Naprawa kotła gazowego 1 157,50 zł 

2. Zegrze Południowe, ul. Graniczna 5/2 Zakupiono i zamontowano kuchnię gazową 1 353,00 zł 

3. Zegrze Południowe, ul. Graniczna 5/1 Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy 8 600,00 zł 

4. Zegrze Południowe, ul. Graniczna 5 i 7 Wykonanie elewacji, wymiana parapetów oraz plafonów 
świetlnych 

49 500,00 zł 

5. Zegrze Południowe, ul. Graniczna 7/3 Zakupiono i zamontowano kuchnię gazową 1 353,00 zł 

6. Zegrze Południowe, ul. Graniczna 7/3 Wykonano dodatkowy punkt świetlny 738,00 zł 

7. Zegrze Południowe, ul. Graniczna 5 i 7 Udrożnienie kanalizacji 450,00 zł 

8. Wólka Radzymińska, ul. Szkolna 79a Udrożnienie kanalizacji 738,00 zł 

9. Wólka Radzymińska, ul. Szkolna 79a Wymiana poziomu kanalizacji 1 800,00 zł 

10. Wólka Radzymińska, ul. Szkolna 79a Nałożenie poszycia dachowego i uszczelnienie obróbek 
blacharskich 

16 200,00 zł 

11. Wólka Radzymińska, ul. Szkolna 79a Wykonanie tarasu z kostki brukowej oraz uzupełnienie ubytków 
betonu przed wejściem do budynku 

8 995,78 zł 
 

Przeprowadzone przeglądy lokali ze 100% udziałem Gminy 

1. Przeglądy kotłów gazowych 3 247,20 zł 

2. Przeglądy kominowe kwartalne 3 155,11 zł 

3. Przeglądy techniczne lokali 1 456,32 zł 

4. Dodatkowe przeglądy kominiarskie, próby szczelności oraz sprawdzenienie instalacji elektrycznej (lokale w 
Zegrzu Południowym) 

1 534,50 zł 

Razem 100 278,41 zł 

 

W 2021 roku na bieżąco usuwano awarie w lokalach i budynkach komunalnych. 

W ramach zadania „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” wykonano modernizację gminnych 

budynków mieszkalnych poprzez wykonanie modernizacji lokalu w budynku przy ul. Granicznej  7/3 w Zegrzu 

Południowym poprzez wydzielenie i wykonanie węzła sanitarnego i kuchennego wraz z nową instalacją 
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elektryczną. Wykonano modernizację budynku komunalnego przy ul. Granicznej 5/2 polegającą na wykonaniu 

instalacji wodnej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z dostawą i montażem dwufunkcyjnego pieca c.o. 

gazowego. Zlecono instalacji gazowej w trzech lokalach w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Zegrzu 

Południowym. Termin realizacji 30.06.2022 r.  

Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy do budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na Osiedlu 

Wojskowym 13. 

 

Światłowód na terenie gminy Nieporęt 

W 2021 roku za doprowadzenie światłowodu do mieszkańców Gminy Nieporęt odpowiadało w przeważającej 

mierze trzech operatorów: Orange Polska S.A., FiberX/VirtuaOperator oraz N3Net.  

Firma N3Net rozpoczęła realizacje sieci światłowodowej na terenie gm. Nieporęt wejściem od strony 

Radzymina oraz od strony Legionowa.  

Główne prace zakończyły się już w miejscowościach Wólka Radzymińska i Beniaminów. 

W Wólce Radzymińskiej światłowód został położony m.in. w ul. Szkolnej, Wirażowej, Dzwonkowej, Topolowej, 

Prostej, Leśnej, Cichej i Dobrej. W Beniaminowie światłowód ułożono w ul. Fortowej i Letniskowej. Rozpoczęły 

się podłączenia światłowodowe w miejscowościach zachodniej części gm. Nieporęt: 

Stanisławów Drugi - ul. Wolska, Malinowa, Kwiatowa oraz niektóre drogi poprzeczne od ulicy Wolskiej.  

Wola Aleksandra - ul. Wolska.  

Kąty Węgierskie - ul. Akacjowa, Kościelna, Strużańska, Przyleśna.  

Józefów - ul. Strużańska, Szkolna.  

W najbliższych planach jest także uruchomienie światłowodu w Ryni, m.in. w ul. Głównej, Polnej, Spacerowej, 

Radzymińskiej i Stegna.  

FiberX/VirtuaOperator na terenie Michałów-Grabina oraz w Stanisławowie Pierwszym. Michałów-Grabina jest 

już niemalże w całości z dostępem do światłowodu. Kabel magistralny, z którego są realizowane podłączenia 

biegnie od ulicy Przyrodniczej z dalszym nawiązaniem do ulicy Kwiatowej, Leśnej, Orneckiej, Przyleśnej, 

Baśniowej i Jasnodworskiej. 

Planowane i procedowane są kolejne odcinki przyłączy dla nowych ulic . 

Od skrzyżowania ulicy Jana Kazimierza i ulicy Przyrodniczej aż do rond w Rembelszczyźnie wszystkie przyległe 

ulice z infrastrukturą i bez niej (z możliwą dobudową infrastruktury teletechnicznej ) mają możliwość 

nawiązania do sieci FiberX/VirtuaOperator w pełnym zakresie, tzn. usługa dla biznesu wraz z kompletem usług 

w pakiecie dla osoby fizycznej. 

Zakończone zostały prace związane z układaniem kabla magistralnego w Stanisławowie Pierwszym - 

zaczynając od ul. Słonecznej w granicy Warszawy do ul. Izabelińskiej wraz z odcinkiem ulicy Strużańskiej do 

ronda w Rembelszczyźnie. 
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W pierwszej kolejności rozpoczęte zostały podłączenia usługi Internetu światłowodowego wraz z telewizją 

mieszkańcom lokali bezpośrednio przylegających do trasy magistrali. 

Dostęp do usługi mają w tej chwili wszyscy mieszkańcy ulic bezpośrednio przylegających do ulicy Słonecznej, 

ul. Przyszłość i ul. Izabelińskiej. 

Kolejnym, już rozpoczętym, etapem jest ułożenie odcinka kabla magistralnego wzdłuż ulicy Jana Kazimierza do 

samego Nieporętu. 

Ulice w zasięgu sieci Fiberx:  

Cała ulica Przyszłość i wszystkie przyległe ulice: 

ul. Strużańska  

ul. Słoneczna wraz ze wszystkimi ulicami przylegającymi od Strużańskiej do granicy z Warszawą 

ul. Regatowa ( w trakcie realizacji) 

ul. Izabelińska  

ul. Klonowa ( w trakcie realizacji) 

ul. Graniczna ( w trakcie realizacji) 

ul. Jasna ( w trakcie realizacji) 

II Etap  

ul. Jana Kazimierza do Nieporętu wraz z ulicami przyległymi . 

Inne lokalizacje na terenie gminy są rozpatrywane indywidualnie i realizowane poza harmonogramem. 

Firma Orange na swojej stronie internetowej zamieściła listę punktów adresowych, w tym gotowych 

sprzedażowo, zrealizowanych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC 2014-2020). 

Na liście znalazły się wybrane nieruchomości położone przy: 

- ul. Królewskiej w Aleksandrowie, 

- ul. Osiedle Wojskowe, Spacerowej i Wczasowej w Białobrzegach, 

- ul. Strużańskiej w Kątach Węgierskich, 

- ul. Pęczkowskiego, Różanej i Zwycięstwa w Nieporęcie, 

- ul. Cichej, Jana Kazimierza, Polnej i Strużańskiej w Rembelszczyźnie, 

- ul. Granicznej, Klonowej, Księżycowej, Przyszłość, Słonecznej, Strużańskiej i Tęczowej w Stanisławowie 

Pierwszym. 

W ramach działalności poza projektem POPC – Orange zrealizowała podłączenia m.in. na ulicy Kordeckiego, 

Babinicza, Wazów, Czarnieckiego, Sienkiewicza, Rynek, Jeremy, Skrzetuskiego, Ketlinga, Sienkiewicza, Michała, 

Baśki i Zagłoby w Nieporęcie.  

W trakcie realizacji jest podłączenie Osiedla Wojskowego w Zegrzu Południowym. 

Mapa zasięgu światłowodu Orange znajduje się pod linkiem https://www.orange.pl/view/mapazasiegu 
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Kluczowym dla budowy i finansowania światłowodu na terenie gmin mógł okazać się Krajowy Plan 

Odbudowy. Jednym z najważniejszych zadań KPO jest właśnie budowa sieci światłowodowych. Zgodnie                      

z zapowiedziami strony rządowej - niezwłocznie po zatwierdzeniu KPO przez Komisję Europejską możliwe 

będzie uruchomienie poszczególnych zadań KPO, w tym przede wszystkim zadań związanych z budową sieci 

szerokopasmowych. Trzeba przy tym dodać, że Gmina Nieporęt, jako jedna z niewielu gmin w Polsce 

podpisała jeszcze na jesieni 2020 roku list intencyjny z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, na mocy którego 

Strony zobowiązują się m.in. do współpracy w celu wypracowywania mechanizmów wspierania działań na 

rzecz powszechnego dostępu do bardzo szybkiego Internetu, w tym w ramach wdrażania interwencji ze 

środków Funduszu Szerokopasmowego. 

    

Działania opisane powyżej wpisują się w kierunek III Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2015-2025 - 

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną oraz dalsza likwidacja wciąż istniejącej luki infrastrukturalnej,                                       

w tym głównie w zakresie wyposażenia w sieć wodnokanalizacyjną i światłowodową. 
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 
   Uchwałą  Nr XXXII/118/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Rada Gminy Nieporęt uchwaliła  roczny programu 

współpracy Gminy Nieporęt z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2021 rok.  

 
Do obszarów obejmujących przedsięwzięcia organizacyjne i zadania publiczne, które mogły być powierzone 

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przy 

współudziale finansowym Gminy  Nieporęt w 2021 roku zaliczono: 

1) obszar obejmujący działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, obejmujący 

organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy w tym dla 

dzieci i młodzieży, 

2) obszar obejmujący ochronę i promocję zdrowia w tym działalność leczniczą,  

3) obszar obejmujący pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

4) obszar obejmujący  kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

5) obszar obejmujący ratownictwo i ochronę ludności. 

 

Wójt Gminy Nieporęt Zarządzeniem Nr 375/2020 z dnia 23 grudnia  2020 r. w ramach realizacji  Gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 

2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny, 

obejmującego opiekę  nad dzieckiem i rodziną oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku senioralnym 

lub osób z dysfunkcjami zdrowotnymi w Gminie Nieporęt pod nawą „Prowadzenie w 2021 roku placówek 

opiekuńczo-wychowawczych  wsparcia dziennego  w postaci  ognisk profilaktyczno-wychowawczych na rzecz 

dzieci i młodzieży będącej mieszkańcami Gminy Nieporęt w miejscowościach Rynia i Zegrze Południowe oraz 

działań na rzecz w wieku senioralnym lub osób z dysfunkcjami zdrowotnymi przy placówce wsparcia 

dziennego – ognisku profilaktyczno-wychowawczym w miejscowości Rynia”.  

W wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru oferty złożonej przez Fundację Aktywność Dla 

Wszystkich z siedzibą  w Legionowie oraz zawarto umowę i udzielono dotacji  w wysokości 80 000,00 zł 

(słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł) na realizację przedmiotowego zadania. Zlecenie realizacji zadania 

publicznego nastąpiło w formie powierzenia realizacji zadania. 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Zarządzeniem nr 85/2021 Wójta Gminy Nieporęt  z dnia 19 marca 2021 r.  r. ogłoszono otwarty konkurs ofert 
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na  realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej -  organizowanie                 

i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy w 2021 r.  

obejmujący następujące zadania własne  gminy, na realizacje których przeznaczono kwotę 160 000 zł w tym: 

1) Zadanie nr 1 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie 

sportowej - piłka nożna dla dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci uczniów szkoły podstawowej  i młodzieży  

szkoły średniej; na realizację którego zaplanowano kwotę w wysokości 50 000 zł ; 

2) Zadanie nr 2 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie 

sportowej  - piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży uczniów szkoły podstawowej  i szkoły średniej; na realizację 

którego zaplanowano kwotę w wysokości 50 000 zł ; 

3) Zadanie nr 3 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w co najmniej 

dwóch z wymienionych dyscyplinach sportowych:  piłka koszykowa, minitenis, tenis ziemny, tenis stołowy, 

judo, lekkoatletyka  dla dzieci uczniów szkoły podstawowej; na realizację którego zaplanowano kwotę                         

w wysokości 20 000 zł ; 

4) Zadanie nr 4 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie 

sportowej  - pływanie dla dzieci uczniów szkoły podstawowej; na realizację którego zaplanowano kwotę                        

w wysokości 40 000 zł.  

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru ofert złożonych przez następujące stowarzyszenia 

kultury fizycznej, z którymi zostały zawarte umowy  na realizacje zadań publicznych stanowiących zdania 

własne gminy w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej oraz udzielono dotacje:  

Nazwa zadania publicznego Nazwa stowarzyszenia kultury 
fizycznej 

Kwota przyznanej dotacji 

Zadanie nr 1 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w 
zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej - piłka nożna dla 

dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci uczniów szkoły podstawowej  i 
młodzieży  szkoły średniej 

Uczniowski Klub Sportowy 
Pogoń Józefów 

25 000,00 zł 

Zadanie nr 2 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w 
zakresie kultury fizycznej  w dyscyplinie sportowej  - piłka siatkowa 
dla dzieci i młodzieży uczniów szkoły podstawowej i szkoły średniej 

Uczniowski Klub Sportowy  Dębina 50 000,00 zł 

Zadanie nr 3 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w 
zakresie kultury fizycznej w co najmniej dwóch z wymienionych 

dyscyplinach sportowych:  piłka koszykowa, minitenis, tenis ziemny, 
tenis stołowy, judo, lekkoatletyka  dla dzieci uczniów szkoły 

podstawowej 

Uczniowski Klub Sportowy 
Pilawa 

20 000,00 zł 

Zadanie nr 4 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w 
zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej  - pływanie dla 

dzieci uczniów szkoły podstawowej 

Uczniowski Klub Sportowy 
Fala Nieporęt 

40 000,00 zł 

 

Łączna liczba zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, zleconych w drodze 

konkursów ofert w 2021 roku – 5. 
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W 2021 roku, zgodnie z 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                        

i o wolontariacie, przeprowadzone zostały konsultacje w zakresie 15 projektów aktów normatywnych.  

    

Uchwałą  Nr XLVIII/127/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Rada Gminy Nieporęt uchwaliła  roczny 

programu współpracy Gminy Nieporęt z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego               

i o wolontariacie na 2022 rok. Program powstał przy udziale organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów, w sposób zgodny z Uchwałą Nr LVII/125/2010 roku Rady Gminy Nieporęt z dnia                              

4 listopada 2010 r., w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego                            

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego                    

z 2010 r. Nr 203 poz.6097, zm. z 2016 r. poz. 897). 

  Uchwalenie Programu zostało poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 

Realizacja programu zostanie przedstawiona w Raporcie o stanie Gminy Nieporęt za 2022 rok.  

 

   Działania opisane powyższej wpisują się w kierunek VI Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata                       

2015-2025 - Wsparcie integracji społecznej mieszkańców Gminy 
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BEZPIECZEŃSTWO 
 

Działania Gminy Nieporęt 

Gmina Nieporęt w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego w 2021 r. podjęła m.in. następujące 

działania: 

1) dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy przekazano środki na pełnienie 

dodatkowych służb przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie - Komisariatu Policji                    

w Nieporęcie - przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. – czyli tzw. służby 

ponadnormatywne – w wysokości 20 000 zł  (w 2020 r. - 30 000  zł.); 

2) za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Nieporęcie, którzy realizują zadania                       

z zakresu służby prewencyjnej, dbając o nasze bezpieczeństwo, Gmina Nieporęt z dochodów własnych 

przekazała na nagrody w dniu  Święta Policji obchodzonego 24 lipca, w wysokości 10 000 zł (w 2020 r. - 

12 800,00 zł.) 

 

OSP na terenie Gminy Nieporęt 

Na terenie Gminy ochronę przeciwpożarową zapewniają 3 jednostki OSP, które posiadają, zgodnie ze stanem 

na 2021 rok, między innymi: 9 pojazdów strażackich,  3 łodzie z silnikiem zaburtowym, 3 zestawy sprzętu do 

ratownictwa technicznego postaci zestawów ratowniczych (hydraulicznych) HOLMATRO wraz z dodatkowymi 

narzędziami hydraulicznymi, agregaty prądotwórcze, aparaty oddechowe wraz z butlami kompozytowymi, 

wentylatory oddymiające. Dodatkowo jednostki OSP Gminy Nieporęt wyposażone są w specjalne 

kombinezony ochronne do usuwania gniazd szerszeni i os oraz kombinezony do pracy w wodzie. 

OSP w Nieporęcie w 2021 r. jako darowiznę otrzymała łódź płaskodenną model M490/EXP490W z przyczepą 

PC750 firmy Mazuria Poland – Galiny,  ładowność  dopuszczalna 630 kg, moc silnika 60,00 KM. Łódź jest 

wykorzystywania do zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych – m/in na obszarze Zalewu 

Zegrzyńskiego. 

Ochotnicze Straże Pożarne gminy Nieporęt uczestniczyły w 2021 r. w 474 akcjach ratowniczych ratując dobytek 

i mienie mieszkańców. Na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział druhów Ochotniczych Straży Pożarnych      

z terenu Gminy Nieporęt  w działaniach ratowniczych wydatkowano środki w wysokości 28 422,49 zł (w 2020 

roku była to kwota 47 056,97 zł. oraz 673  działania ratownicze). Mniejsza aktywność OSP w 2021 roku 

podyktowana była ograniczoną liczbą działań na rzecz walki z COVID-19, a także mniejszą liczbą zgłoszeń 

wymagających działań ratowniczo – gaśniczych na terenie Gminy. 

 

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, celem umożliwienia natychmiastowej reakcji organowi Gminy na 
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powstałe zagrożenia epidemiczne dokonano niezbędnych zakupów sprzętu, usług i innych materiałów  celem 

przeciwdziałania epidemii COVID-19. Zabezpieczono m.in. potrzeby pracownicze i potrzeby lokalne ludności w 

indywidualne środki ochrony przed zakażeniami. Całkowity koszt poniesionych działań zapobiegających 

rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w 2021 roku wyniósł 41 990,33 zł (w 2020 r. była to kwota 

480 024,37 zł). 

 

Na terenie Gminy funkcjonuje sieć monitoringu wizyjnego. Użyczona dla policji część monitoringu wizyjnego – 

tzw. Stanowisko Kierowania znajduje się w Komisariacie Policji w Nieporęcie. Umożliwia to natychmiastową 

reakcję w przypadku popełnienia m.in. przestępstw, aktów wandalizmu, wykroczeń.  

Gmina realizuje ponadto m.in. zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, zakresie spraw obronnych                       

i obrony cywilnej. Realizację ww. zadań zapewniono poprzez długoterminowe działania odpowiednich struktur 

określonych zarządzeniami Wójta Gminy Nieporęt oraz opracowanymi Planami działania tj. m.in. 

zatwierdzonym przez Starostę Legionowskiego Gminnym Planem Zarzadzania Kryzysowego wraz z procedurami 

reagowania kryzysowego. 

Gmina współpracuje w ramach CIMIC (ang. Civil Military Cooperation) z jednostkami wojskowymi z terenu 

Gminy. CIMIC to termin używany w ramach struktur NATO, służący określeniu strategii, zakładającej 

współpracę sił wojskowych z organami władzy cywilnej w ramach prowadzonych operacji. Rozwijana jest 

współpraca z dowódcami JW w tym 9 BWD DG RSZ w Białobrzegach, Składem Zegrze, WIŁ i WZŁ w Zegrzu 

Południowym, Komendantem WKU – Warszawa Śródmieście, poprzez m.in. udział w treningach, ćwiczeniach, 

zapewnieniu gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych RP. Strategia CIMIC przejawia się m.in. we wsparciu przez 

państwo-gospodarza wojsk sojuszniczych HNS (ang. Host Nation Support).  

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa, Rada Ministrów rozporządzeniem w sprawie gotowości obronnej 

państwa ustaliła następujące stany gotowości obronnej państwa: 

- stan stałej gotowości obronnej państwa, 

- stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu, 

- stan gotowości obronnej państwa czasu wojny. 

W celu zapewnienia realizacji powyższych stanów gotowości obronnej Gmina m.in. współdziała z Wojskową 

Komenda Uzupełnień Warszawa Śródmieście w realizacji świadczeń na rzecz obronności zabezpieczających 

mobilizacyjne rozwiniecie jednostek wojskowych. W 2021 r.  wydano ogółem 45 decyzji w tym: 8 decyzji dot. 

świadczeń osobistych i 37 decyzji dot. świadczeń rzeczowych dla potrzeb obronnych RP. (W 2020 r było to 

odpowiednio: 173 decyzje w tym: 78 decyzje dot. świadczeń osobistych i 95 decyzji dot. świadczeń 

rzeczowych). 
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Realizację pozamilitarnych przygotowań obronnych dotyczących między innymi ochrony zdrowia 

mieszkańców Gminy określa m.in.np.: „Plan przygotowań Podmiotów Leczniczych na potrzeby obronne 

Państwa”. We współpracy z Centrum Medycznym Nieporęt, w przypadku masowych zagrożeń życia, 

organizowane są Zastępcze Miejsca Szpitalne ZMSZ w Szkole Podstawowej w Nieporęcie. W sytuacji 

zagrożenia promieniotwórczego Centrum Medyczne Nieporęt jest miejscem dystrybucji preparatów 

jodowych. 

 

Ponadto celem doskonalenia współpracy cywilno-wojskowej Gmina uczestniczy w ćwiczeniach z Siłami 

Zbrojnymi RP doskonaląc elementy Systemu Wykrywania i Alarmowania, współdziałania operacyjnego                        

i reagowania kryzysowego. Zestawienie odbytych ćwiczeń w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej                      

i zarządzania kryzysowego przedstawiono w tabeli poniżej:   

 

Tabela - Ćwiczenia w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 

Nazwa ćwiczenia Data ćwiczenia Podmioty uczestniczące 
 w ćwiczeniu 

Uwagi 

Ćwiczenie  p/k 
IZOTOP-21 

 
Działanie wybranych elementów 

Systemu Wykrywania Skażeń  Gminy 
Nieporęt  

oraz 9 BWD DG RSZ                  w 
warunkach zagrożenia skażeniami i 

skażeń 

            24-25.03.2021 - SWS UG Nieporęt oraz jednostki 
organizacyjne, 

- Centrum Medyczne Nieporęt, 
- Ochotnicze Straże Pożarne Gminy 

Nieporęt, 
- PCZK Legionowo 

- 9 BWD DGRSZ Białobrzegi 
- OAS 5 bdow. Kraków 

Uczestniczą: 
- układ 

pozamilitarny 
- układ militarny 

Ćwiczenie  p/k 
KRYZYS-21 

 
Realizacja zadań oraz użycie 

wydzielonych sił         i środków do 
wsparcia organów samorządu 

terytorialnego                               w 
przypadku wystąpienia 

wielkopowierzchniowego pożaru 

            20-21.10.2021 - UG Nieporęt oraz jednostki organizacyjne, 
SWS UG Nieporęt oraz jednostki 

organizacyjne, 
- Centrum Medyczne Nieporęt, 

- Ochotnicze Straże Pożarne Gminy 
Nieporęt, 

- PCZK Legionowo 
- 9 BWD DGRSZ Białobrzegi 

- KP Policji Legionowo  
i KP Nieporęt 

- PSP Legionowo 
 

Uczestniczą: 
- układ 

pozamilitarny 
- układ militarny 

 

Straż  Gminna w Nieporęcie 

W 2021 roku to załoga 6 strażników gminnych (w 2020 r. - 7).  

Strażnicy dysponują oznakowanym pojazdem służbowym marki Dacia Duster wyposażonym w sygnalizację 

świetlno – dźwiękową, środkami przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek zakładanych na ręce, ręcznych 

miotaczy gazu, paralizatorami „Fire Tazzer”, pałkami wielofunkcyjnymi typu „Tonfa” oraz przenośnymi 

środkami łączności „Motorola”. 

W 2021 roku Straż Gminna ujawniła łącznie 634 wykroczeń (w 2020 r. – 936). Wobec sprawców wykroczeń 

podjęto odpowiednie działania: w stosunku do 324 – pouczenia (w 2020 r. - 466), nałożono 224 mandatów 

karnych na łączną kwotę 29 100 zł, (w 2020 r. – 341 mandatów, na kwotę 47 700 zł), skierowano 32 wnioski               
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o ukaranie do Sądu Rejonowego w Legionowie (w 2020 r. – 47), 54 sprawy przekazano innym organom lub 

odstąpiono od ukarania (w 2020 r. - 82). 

 

Straż Gminna w 2021 roku ujawniła 256 wykroczenia porządkowe (w 2020 r. – 422), były to m.in. wykroczenia 

związane z nieprzestrzeganiem aktów prawa miejscowego, przepisów ustawy o utrzymaniu porządku                           

i czystości w gminach, bezpieczeństwem osób i mienia, spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych, 

niszczeniem bądź uszkadzaniem urządzeń użytku publicznego, zakłócaniem porządku publicznego                                   

i szkodnictwem leśnym.  

Wobec sprawców wykroczeń podjęto działania: zastosowano 169 pouczeń, odstąpiono od ukarania lub 

przekazano sprawę w przypadku 7 spraw, nałożono 78 mandatów karnych na łączną kwotę 13 000 zł, 

skierowano 2 wnioski o ukaranie do sądu. 

 

Ponadto w ramach wykonywanych czynności służbowych przeprowadzono 65 kontroli pod kątem gospodarki 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości i podmioty gospodarcze. Sprawdzono między innymi, 

czy właściciele nieruchomości nie utylizują odpadów stałych w przydomowych kotłowniach oraz czy złożyli 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

 

W 2021 roku Straż Gminna ujawniła 378 wykroczeń drogowych (w 2020 r. – 514), polegających na 

niestosowaniu się przez kierujących pojazdami mechanicznymi do przepisów prawa o ruchu drogowym. 

Wobec sprawców wykroczeń podjęto odpowiednie działania w postaci: 155 pouczeń, nałożono                                 

146 mandatów karnych na łączną kwotę 16 100 zł, w 47 przypadkach nie wykryto sprawcy wykroczenia, 

skierowano 30 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Legionowie. 

 

W 2021 roku zrealizowano 1 126 zgłoszonych interwencji (w 2020 r. – 1 145; w 2019 r. – 1067) dotyczących: 

Tabela – Rodzaje zgłoszeń w 2021 r. 

Rodzaj zgłoszenia 2020 rok 2021 rok 

a) zakłócenia spokoju i porządku publicznego 101 81 

b) zagrożeń w ruchu drogowym 133 116 

c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami 413 407 

d) zagrożeń życia i zdrowia 36 42 

e) zagrożeń pożarowych (katastrofy) 6 5 

f) awarii technicznych 91 95 

g) zwierząt 243 281 

h) pozostałe zgłoszenia 122 99 
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Ponadto w ramach działań prewencyjnych Straż Gminna patrolując teren Gminy Nieporęt szczególną uwagą 

objęła placówki kulturalno-oświatowe, miejsca gromadzenia się dzieci i młodzieży.  

W 2021 roku strażnicy gminni wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Nieporęcie realizowali 

wytyczne Ministra MSWiA w związku z ogłoszonym stanem epidemii, a w szczególności patrole w rejonie 

placówek kulturalno-oświatowych, obiektów rekreacyjno-sportowych pod kątem gromadzenia                                     

i przemieszczania się osób, dostarczanie leków i jedzenia osobom potrzebującym. 

W celu poprawy bezpieczeństwa rozbudowano system monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt  zamontowano 

kolejnych 27 nowych kamer w następnych 11 lokalizacjach. 

W celu poprawy warunków obsługi mieszkańców oraz w celu zabezpieczenia budynku przed zalewaniem  

zrealizowano ostatni etap modernizacji budynku tj. przebudowę wejścia do Urzędu Gminy od strony ul. Jana 

Kazimierza z likwidacją szybu windowego i jednoczesną modernizacją klatki schodowej i pomieszczeń do niej 

przyległych, a także modernizację elewacji wraz z przebudową gzymsów i orynnowania na starej części 

budynku urzędu. 

 

 

   Działania opisane powyżej wpisują się w kierunek II Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 

2015-2025 – Zapewnienie mieszkańcom Gminy wysokiego poczucia bezpieczeństwa publicznego, 

pełnego dostępu do wysokiej jakości usług oświatowo-wychowawczych oraz usług ochrony 

zdrowia. 
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WYKAZ GMINNYCH STRATEGII, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH                     
W 2021 ROKU: 
 

Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2015-2025 (uchwała nr XIX/133/2015 Rady Gminy 

Nieporęt z dnia 30 grudnia 2015 r.)   

 

Oświata  

- Plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi (uchwała Nr  XV/92/2011 

Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 października 2011 r. zmieniona uchwałą Nr XXV/37/2016 Rady Gminy Nieporęt 

z dnia 24 maja 2016 r.);  

 

Zagospodarowanie przestrzenne  

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nieporęt (Uchwała                         

Nr X/46/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 9 czerwca 2011 r.); 

- Uchwała Nr XXXV/13/2021 RADY GMINY NIEPORĘT z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”; 

 

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska  

- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nieporęt do 2020 roku (uchwała Nr XXIV/32/2016 Rady Gminy 

Nieporęt z dnia 28 kwietnia 2016 r.); 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Nieporęt w 2021 r.  (uchwała Nr XXXVI/25/2021 z dnia 29 marca 2021 r.; Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 

z 2021 r. poz. 3322 ze zm.);  

- Zasady udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie powietrza (uchwała Nr XXXVI/23/2021 z dnia 29 marca 2021 r.; Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego z 2021 r. poz. 3325 ze zm.); 

- Program ochrony środowiska dla Gminy Nieporęt na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 roku (uchwała 

Nr LXIV/86/2018 z dnia 18 października 2018 r.); 

- Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Nieporęt (uchwała Nr IV/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.); 

- Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieporęt na lata 2020-2032” (uchwała 

Nr XXXIII/122/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2020 r.) 
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Zdrowie i pomoc społeczna  

- Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt na lata 2019-

2021 (uchwała nr VIII/26/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r.; kontynuacja Programu została 

przewidziana uchwałą Nr XLVIII/130/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu polityki 

zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt, na lata 2022-2024); 

- Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób  w wieku 55 lat                 

i powyżej, zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt na lata 2020-2022 (uchwała Nr XXVII/63/2020 Rady 

Gminy Nieporęt z dnia 25 czerwca 2020 r. ze zm.); 

- Nieporęcki bon żłobkowy (uchwała Nr XLIII/87/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r.; Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 

z 2021 r. poz. 7536); 

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Nieporęt na lata 2020-2023 (uchwała Nr  XXIX/84/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 sierpnia 2020 r.); 

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nieporęt na lata 2017-2025 (uchwała                         

Nr XXXVI/7/2017 Rady Gminy Nieporęt 16 lutego 2017 r.);  

- Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

na rok 2021  (uchwała Nr XXXII/117/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.); 

 

Sport, kultura fizyczna i rekreacja  

- Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+ (uchwała Nr XLVIII/108/2013 Rady Gminy Nieporęt                 

12 grudnia 2013 r.; Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 13371 ze zm.); 

- Programu „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt” (uchwała Nr XLVIII/128/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.;                 

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021 r. poz. 11295) – Program realizowany od 1 stycznia 2022 r.; 

- Koncepcja w zakresie kierunków docelowego zagospodarowania gminnego Kompleksu Rekreacyjno-

Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa (uchwałą Nr XXXI/83/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 października 

2016 r.); 

 

Kultura i dziedzictwo narodowe  

- Programy i projekty gminne: obchody rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r.,  

- Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 Rady Gminy Nieporęt (uchwała                                   

Nr XXXI/109/2020  Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 października 2020 r.; Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2020 

r. poz. 10734);  
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Komunikacja  

- Program „Nieporęcka Karta Komunikacyjna” (uchwała Nr XLVI/79/2017 Rady Gminy Nieporęt  z dnia                      

28 września 2017 r.); 

- Program „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt” (uchwała Nr XLVIII/128/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.;                

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021 r. poz. 11295) – Program realizowany od 1 stycznia 2022 r.; 

 

Infrastruktura 

- Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nieporęt na lata 2021-2026 

(uchwała Nr XXXVIII/44/2021 z dnia 27 maja 2021 r.; Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021 r. poz. 5378); 

- zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nieporęt (uchwała                      

Nr XXXVIII/45/2021 z dnia 27 maja 2021 r.; r.; Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021 r. poz. 5379); 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

- Roczny program współpracy Gminy Nieporęt z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                  

i o wolontariacie na 2021 rok (uchwała nr XXXII/118/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.). 
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PODSUMOWANIE 

 

   Raport o stanie Gminy Nieporęt za 2021 rok jest corocznym od 2019 roku i już czwartym w kolejności 

dokumentem, opracowanym  w związku  z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. 

 

Tabela –  promulgacja Raportu o stanie Gminy Nieporęt 
Nr raportu „za rok” Zarządzenie Wójta Gminy Nieporęt Uchwała Rady Gminy Nieporęt 

w sprawie votum zaufania 
1 2018 Nr 177/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Nr X/42/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. 
2 2019 Nr 140/2020 z dnia 08 czerwca 2020 r. Nr XXVII/59/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. 
3 2020 Nr 154/2021 z dnia 26 maja 2021 r. Nr XL/66/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. 
4  2021  Nr 178/2022 z dnia 26 maja 2022 r. …………………. 

 

 Informacje zawarte w Raporcie, opisujące stan Gminy Nieporęt w 2021 r., mogą nie w pełni oddać nastrój, 

charakter, ale i trud wynikający z realizacji zadań w okresie panującej na świecie epidemii wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2. Sposób realizacji zadań, jak również wiele samych spraw zostało przewartościowanych, ale 

niezmiennie wypełnianych na rzecz wspólnoty lokalnej, w tym dodatkowo zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 

2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań, Wójt Gminy Nieporęt jako gminny komisarz 

spisowy w 2021 r. kierował w Gminie Nieporęt pracami spisowymi Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 

i Mieszkań, który trwał od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na 1 marca 2021 r.  

Spisem, zgodnie z ustawą, objęto:  

1)  osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych 

zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami; 

2)  osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; 

3)  mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące 

mieszkaniami. 

Powszechny Spis Ludności i Mieszkań jest organizowany co 10 lat, poprzedni odbył się w roku 2011. Spisy 

powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, 

„kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku 

narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego 

spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich 

obywateli.  

W 2021 roku Gmina Nieporęt została poddana również ocenie przez zewnętrzne instytucje:  

- Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie – w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej za 

okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.; 

- Urząd Komunikacji Elektronicznej na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa – w ramach kontroli 

realizacji Projektu „Publiczny internet dla każdego w Urzędzie Gminy Nieporęt”; 
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- Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie – w ramach kontroli prawidłowości działania Gminy Nieporęt                            

w zakresie przyznawania, naliczania i rozliczania dotacji  oświatowych udzielanych podmiotom prowadzącym 

niepubliczne placówki oświatowe;   

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w ramach kontroli dotyczącej: 1) prawidłowości i rzetelności obliczania  

składek na ubezpieczenie społeczne  oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz 

zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; 2) ustalanie uprawnień do świadczeń                 

z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; 3) 

prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; 4) wystawiania 

zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.   

Kontrole, mimo wniosków i zaleceń wykazały ogrom pracy i codzienne zaangażowanie pracowników Urzędu, 

pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, Organu Wykonawczego, Organu Stanowiącego w kreowanie, 

organizowanie oraz rozwój Gminy Nieporęt.  

Rada Gminy Nieporęt obecnej VIII kadencji stanowiąc w 2021 roku o kształcie Naszej Małej Ojczyzny 

obradowała na 19 sesjach (w tym 3 sesjach nadzwyczajnej) podejmując 145 uchwał (w 2020 r. – 128; w 2019 

r.- 107) oraz 2 stanowiska(w 2020 r. – 5; w 2019 r. - 2).  

 

W 2021 roku, na podstawie ogólnopolskich rankingów, Gmina Nieporęt uplasowała się na: 

- 99 miejscu spośród 1533 gmin wiejskich w Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej” - uznawanym za jeden                    

z najbardziej prestiżowych rankingów w Polsce; 

- 88 miejscu w ujęciu ogólnopolskim na 2477 gmin w Rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do 

życia”, skategoryzowana jako gmina w strefie podmiejskiej miasta na prawach powiatu; 

- 81 miejscu spośród 1533 gmin wiejskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2021 

opracowanym na danych RIO wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku. 

 

Podsumowując rok 2021: 

- utwierdzamy się w konieczności i umiejętności szanowania zdrowia, co potwierdza tytuł Samorządowego 

Lidera Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy i nagroda w Konkursie „Rosnąca Odporność” w 

ramach Narodowego Programu Szczepień;   

- tworząc samorządową wspólnotę współpracujemy na wielu płaszczyznach, realizując zadania 

optymistycznie i z nadzieją budując przyszłość, mimo trudnych i niespodziewanych okoliczności;  

- to okres dalszej ewolucji Gminy Nieporęt, strategicznie pomyślny, dzięki konsekwencji działania w myśl 

hasła GMINA NIEPORĘT TO IDEALNE MIESJCE DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY, BIZNESU. 

 

Wójt Gminy Nieporęt 

                                                                                                                                           Sławomir Maciej Mazur       
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ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU O STANIE GMINY NIEPORĘT ZA 2021 ROK 
FOTOGRAFICZNA PREZENTACJA INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2021 ROKU 

 

Gospodarka ściekowa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kanalizacja deszczowa w Nieporęcie                                   Kanalizacja w ul. Dębowej w Józefowie 

 

 
Urządzenie do odbierania ścieków z jednostek pływających, zlokalizowane na terenie Kompleksu 

Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa 
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Ścieżki rowerowe 

 
Ścieżka rowerowa w Rembelszczyźnie i Kątach Węgierskich 

 

            
Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Żerańskim - uzupełnienie 
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Obiekty sportowe i rekreacyjne 

 
Stacja street workout na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa 

 
 

               
Plac zabaw w Białobrzegach po modernizacji 
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Plac zabaw w Ryni po modernizacji 

 
 

       
Toalety kontenerowe na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa 
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Inwestycje drogowe 

 
Ul. Wesoła w Stanisławowie Pierwszym 

 

 

 
Ul. Wrzosowa w Izabelinie 
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Ul. Ustronna w Rembelszczyźnie (poprzednia nazwa ul. Polna) 

 

 

                   
Parking przy „Dzikiej Plaży” w Nieporęcie 
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Wiata przystankowa w Nieporęcie po modernizacji 
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Projekt ronda w Stanisławowie Pierwszym (ul. Strużańska/ul. Słoneczna/ul. Przyszłość) 
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Inwestycje oświatowe 

 
Boisko przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach po modernizacji 

                      
   Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym – maszynownia pompy ciepła 
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Administracja publiczna 
 

           
  Budynek Urzędu Gminy Nieporęt – po przebudowie 

 
Bezpieczeństwo 

 

 Monitoring wizyjny na terenie Gminy Nieporęt - uzupełnienie 
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Oświetlenie ulic 

 
Oświetlenie ul. Strużańskiej w Józefowie 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświetlenie ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej              Oświetlenie ul. Królewskiej w Aleksandrowie 
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Pozostałe inwestycje 

  
Wizualizacja budynku biblioteki gminnej w Nieporęcie 
 

 

           

„Ogród Rybaka” w Nieporęcie 
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„Ogród Rybaka” – rodzinny park rekreacji w Nieporęcie 

 

 


