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Informacje ISTOTA RAPORTU O STANIE GMINY

Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art. 28aa 
ustawy o samorządzie gminnym w związku z wprowadzeniem 
ustawy  z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w 
celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku 
poprzednim, w szczególności uwzględniając realizację 3 
elementów:

Za coroczne przedstawienie raportu Radzie Miejskiej, w terminie do 
31 maja, odpowiada burmistrz, a jego rozpatrzenie następuje 
podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia 
lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi dlatego też 
przeprowadza się je w terminie do 30 czerwca. 

W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać 
głos radni a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który 
chciałby uczestniczyć w debacie, najpóźniej w dniu 
poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas 
której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, składa do 
przewodniczącego pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 
podpisami. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie 
wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad 
udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o 
udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania, Rada Miejska podejmuje 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. 
Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania 
jest równoznaczne z podjęciem uchwały o jego nieudzieleniu.

Przedkładany Raport stanowi zwięzłą informację dla Rady 
Miejskiej oraz mieszkańców o działaniach podejmowanych w 
powyższym zakresie przez cały 2019 rok. Informacje zawarte w 
Raporcie posłużą mieszkańcom Gminy do zwiększenia wiedzy na 
temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się 
podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy.
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Informacje

 
już po raz drugi mam przyjemność przedstawić Państwu „Raport o 
stanie Gminy Konstancin-Jeziorna”.
 
Opracowanie niniejszego raportu wynika z jednej strony z przepisów 
prawa, a z drugiej strony z chęci zaprezentowania Państwu, 
mieszkańcom Gminy Konstancin-Jeziorna, obiektywnych informacji 
ukazujących zarówno potencjał i rozwój naszej Gminy, jak i zagrożenia, 
z którymi musimy mierzyć się na co dzień.
 
Pragnę, aby mieszkańcy naszej małej ojczyzny aktywnie uczestniczyli    
w określaniu potrzeb, problemów oraz celów, które będą przyświecać 
jej dalszemu funkcjonowaniu.

 
Niniejszy raport przedstawia Gminę taką, jaką była w 2019 roku. Ukazuje 
działania z których możemy być dumni, ale też obszary, które wymagają 
poprawy. Wierzę, że porównanie Gminy Konstancin-Jeziorna do podobnych 
jednostek samorządu terytorialnego pozwoli na wskazanie zarówno 
mocnych, jak i słabych stron naszego samorządu, co pozwoli na 
wytypowanie kierunków i celów strategicznych na kolejne lata.
 
Mam nadzieję, że informacje przedstawione w „Raporcie o stanie Gminy 
Konstancin-Jeziorna”, będą dla Państwa inspiracją do aktywnego 
włączenia się w życie naszej Gminy.

 
Kazimierz Jańczuk

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

 SZANOWNI PAŃSTWO,

„
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Informacje
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Cz. 2

WŁADZE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
KAZIMIERZ JAŃCZUK
BURMISTRZ GMINY 
KONSTANCIN-JEZIORNA

RYSZARD MACHAŁEK
PIERWSZY ZASTĘPCA 
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

DARIUSZ ZIELIŃSKI
DRUGI ZASTĘPCA 
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

BĄDŹMY W KONTAKCIE
  
  Burmistrz i zastępcy przyjmują mieszkańców 
     w każdy poniedziałek w godz. 13:00-17:00 
     po wcześniejszym zapisie w Biurze Obsługi
  Interesanta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Urząd Miasta i Gminy 
  Konstancin-Jeziorna
  ul. Piaseczyńska 77
  05-520 Konstancin-Jeziorna
 
  Poniedziałek: 9:00-17:00
  Wtorek-Piątek: 8:00-16:00
 
  Sekretariat:
  tel.: +48 22 484 23 10
  fax: +48 22 484 23 19
  e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl

BOŻENA PINDELSKA
SEKRETARZ GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA

DARIUSZ LIPIEC
SKARBNIK GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA
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Informacje

Cz. 1

Cz. 3

RADA MIEJSKA KONSTANCIN-JEZIORNA
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Agata Wilczek
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski
Arkadiusz Zewar

 

Komisja Budżetu, Inwestycji 
i Spraw Majątkowych

 
Andrzej Cieślawski
Krzysztof Bajkowski
Renata Dąbrowska
 Ignacy Gołębiowski

Adam Grzegorzewski
Bogusław Komosa
Alfreda Konopka
 Hubert Meronk

Włodzimierz Wojdak
Grzegorz Szewczyk

Komisja Ładu Przestrzennego 
i Spraw Komunalnych

 
Anna Borowska

Krzysztof Bajkowski
Arkadiusz Zewar

 Renata Dąbrowska
Bogusław Komosa
 Alfreda Konopka
 Iwona Siudzińska
Piotr Wasilewski

Renata Wieczorek
Włodzimierz Wojdak

 
Komisja Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska

 
Iwona Siudzińska

Renata Dąbrowska
Bogusław Komosa

Irena Śliwka
Piotr Wasilewski
 Arkadiusz Zewar

Grzegorz Szewczyk 
Aleksandra Kostrzewska

Komisja Bezpieczeństwa, 
Oświaty, Kultury i Sportu
 

Izabella Wieczorek
Anna Borowska

 Arkadiusz Głowacki
 Adam Grzegorzewski

 Iwona Siudzińska
 Irena Śliwka

 Renata Wieczorek
Bożena Wierzbicka 
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Informacje

Cz. 2

Cz. 4

RADA MIEJSKA KONSTANCIN-JEZIORNA
Komisja 

Uzdrowiskowa, 
Zdrowia i Opieki 

Społecznej
 

Renata Wieczorek
Hubert Meronk

Andrzej Cieślawski
Arkadiusz Głowacki

Alfreda Konopka
Izabella Wieczorek
Bożena Wierzbicka
Włodzimierz Wojdak

 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Agata Wilczek

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Cieślawski
Arkadiusz Zewar

 

Komisja Skarg, 
Wniosków 

i Petycji
 
 

Bogusław Komosa
Aleksandra Kostrzewska

Iwona Siudzińska

Komisja 
Rewizyjna

 
Adam Grzegorzewski
Ignacy Gołębiowski

Anna Borowska
 

Doraźna Komisja 
Statutowo-Regulaminowa

 
Krzysztof Bajkowski
Arkadiusz Głowacki

Adam Grzegorzewski
Bogusław Komosa

 

Doraźna Komisja 
ds. Walki ze Smogiem

 
Krzysztof Bajkowski
Arkadiusz Głowacki

Aleksandra Kostrzewska
 

Doraźna Komisja 
ds. Cyfryzacji

 
Hubert Meronk

Renata Wieczorek
Izabella Wieczorek
Arkadiusz Zewar

 

8



Menu

Informacje

Cz. 3

Cz. 5

RADA MIEJSKA KONSTANCIN-JEZIORNA
 

Działalność Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w 2019 r.
 

158 podjętych uchwał 
 

133 wnioski i zapytania oraz 23 interpelacje zgłoszone 
do Burmistrza
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Informacje

Cz. 4

RADA SENIORÓW KONSTANCIN-JEZIORNA
Członkowie Rady Seniorów Gminy 
Konstancin-Jeziorna II kadencji:
Witold Biernacki
Danuta Maria Błeszyńska
Celina Łuszczyńska
Maria Matejak
Anna Mrówka
Wanda Pindelska
Przemysław Rogalski
Teresa Sendor
Krystyna Siemiątkowska
Marek Skonecki
Marek Szewczyk
Bożena Zwolińska
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Informacje

Menu

POŁOŻENIE I PODSTAWOWE PARAMETRY
POŁOŻENIE GMINY
 
Województwo: mazowieckie
 
Powiat: piaseczyński
 
Sąsiednie gminy: m. st. Warszawa, Góra Kalwaria, 
Józefów, Karczew, Otwock, Piaseczno

PODSTAWOWE PARAMETRY
 
Typ: gmina miejsko-wiejska
 
Siedziba władz Gminy: Konstancin-Jeziorna
 
Sołectwa: Borowina, Bielawa, Cieciszew, Ciszyca, 
Czarnów, Czernidła, Dębówka, Gassy, Habdzin 
Kawęczyn, Kawęczynek, Kępa Oborska, Kępa 
Okrzewska, Kierszek, Łęg, Obory, Obórki, Okrzeszyn, 
Opacz, Parcela, Piaski, Słomczyn, Turowice
 
Powierzchnia: 78,28 km kw.
 
Liczba ludności: 23 197 osób
 
Gęstość zaludnienia: 296 osób / km kw.
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  Ocena stanu 
Gminy

Menu

Grupa porównawcza Gminy Konstancin-Jeziorna

Metodologia porównywania JST

Ocena ogólna

Mieszkańcy

Budżet

Infrastruktura

Edukacja

Zdrowie, pomoc społeczna i wsparcie rodzin

Gospodarka

Komentarz eksperta
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Gminy w grupie
 

Woj. Ludność

ALEKSANDRÓW
ŁÓDZKI

BARCZEWO

BŁAŻOWA

BŁONIE

BOGUCHWAŁA

BRWINÓW

BUK

CHĘCINY

CHOROSZCZ

CZARNA
BIAŁOSTOCKA

CZERWIEŃSK

DALESZYCE

łódzkie

warmińsko-
mazurskie

podkarpackie

mazowieckie

podkarpackie

mazowieckie

wielkopolskie

świętokrzyskie

podlaskie

podlaskie

lubuskie

świętokrzyskie

32 tys.

18 tys.

11 tys.

22 tys.

21 tys.

27 tys.

13 tys.

15 tys.

15 tys.

12 tys.

10 tys.

16 tys.

Menu

Ocena

© 2020 TomTom © 2020 HERE, © 2020 Microsoft Corporation© 2020 TomTom © 2020 HERE, © 2020 Microsoft Corporation

GRUPA PORÓWNAWCZA - 76 JST
Gminy miejsko-wiejskie, będące strefami zewnętrznymi obszarów 
funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich

Pełna tabela znajduje się w załączniku nr 15 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.
13
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METODOLOGIA PORÓWNYWANIA JST
Menu

Ocena...

W obliczeniach zastosowano jedną z formuł normalizacyjnych – Unitaryzację.
 
 
Wzór przedstawia się następnująco:
 
 
Formuła polega na odjęciu wartości minimalnej występującej w grupie funkcjonalnej od wartości danej JST, a następnie podzieleniu 
przez rozstęp (wartości maksymalna minus minimalna dla danej GF). Otrzymana w ten sposób zmienna "Zjst" zostaje ekspercko 
rozszerzona do przedziału < -1,1 >.
 
Zmienną można interpretować na dwa sposoby:
·      Jaka jest odległość od lidera (wzorca) w danej grupie funkcjonalnej 
·      Jaka jest odległość od najsłabszego (antywzorca) w danej grupie funkcjonalnej
 
Przykład: Zjst = 0.5
·      Odległość od wzorca wynosi: 0.5 ( 1 - Zjst )  
·      Odległość od antywzorca wynosi: 1.5 (| -1 - Zjst |)
 
Przenosząc powyższy przykład na wartości procentowe, możemy powiedzieć, że:
 
Zjst jest odległy o 0.5/2 = 25% od wzorca oraz 1.5/2 = 75% od antywzorca.
 
Interpretacja: Wartość Zjst stanowi 75% wartości maksymalnej w danej grupie funkcjonalnej.

Pełna tabela z opisem wykorzystanych w ocenie Gminy wskaźników znajduje się w załączniku nr 16 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.
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OCENA OGÓLNA
Menu

Ocena...

M

B

IG

E

Z

G

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

2019

Budżet

Edukacja

Zdrowie, pomoc społeczna i wsparcie dla mieszkańców

Gospodarka

Infrastruktura i gospodarka komunalna

Mieszkańcy

2017 2018 2019
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MIESZKAŃCY
Menu

Ocena...

Dane

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

2019

M06

M09

M15

M03

M04

M05

M07

M11

M13

2017 2018 2019

16



WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE MIESZKAŃCY
Menu

Ocena...

12,05%
Wskaźnik M03

72,45%
Wskaźnik M04

3 724,82 zł
Wskaźnik M05

175,11 zł
Wskaźnik M06

7,5
Wskaźnik M11

23,94%
Wskaźnik M07

8,56%
Wskaźnik M09

-4,1
Wskaźnik M13

64,78%
Wskaźnik M15

Nazwa wskaźnika : Mieszkańcy w wieku 
kreatywnym

Wybierz opis
wskaźnika:

 M03
 M04
 M05
 M06
 M07
 M09
 M11
 M13
 M15

Uzasadnienie badania : Ocena stanu gminy 
pod względem liczby mieszkańców, którzy 
mogą stanowić główną siłę napędową 
rozwoju ekonomicznego

Opis : Liczba ludności w wieku 25-34 jako % 
liczby mieszkańców

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku,
obliczenia będą nieprawidłowe:

2019 2019

Wykres

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda 
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.
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Menu

Ocena...

Dane

BUDŻET

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

2019

B05

B07

B11

B13 B01

B02

B04
B06

B08

B10

B12

B14

B15

2017 2018 2019
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE BUDŻET
Menu

Ocena...

4 470,77 zł
Wskaźnik B02

5 835,31 zł
Wskaźnik B05

1 608,11 zł
Wskaźnik B06

7 254,84 zł
Wskaźnik B01

9,26 zł
Wskaźnik B12

11,47 zł
Wskaźnik B04

34,20%
Wskaźnik B07

0,36%
Wskaźnik B14

21,58%
Wskaźnik B13

Wybierz opis
wskaźnika:

 B01
 B02
 B04
 B05
 B06
 B07
 B08
 B10
 B11
 B12
 B13
 B14
 B15

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku,
obliczenia będą nieprawidłowe:

2019 2019

14,68%
Wskaźnik B08

17,44%
Wskaźnik B10

89,49%
Wskaźnik B11

9 577,07 zł
Wskaźnik B15

Wykres

Nazwa wskaźnika : Dochody ogółem na 
mieszkańca

Opis : Charakteryzuje zamożność JST

Uzasadnienie badania : Określenie bogactwa 
JST

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda 
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.
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INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Menu

Ocena...

Dane

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

2019

IG02

IG07

IG08

IG10

IG01

IG03

IG04

IG05

IG09

IG11
IG12 IG13

2017 2018 2019
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE 
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Menu

Ocena...

0,43 zł
Wskaźnik IG01

218,55 zł
Wskaźnik IG03

16,1
Wskaźnik IG04

0,72%
Wskaźnik IG10

227,16 zł
Wskaźnik IG02

138,9
Wskaźnik IG05

3,90 zł
Wskaźnik IG12

2,62 zł
Wskaźnik IG11

Wybierz opis
wskaźnika:

 IG01
 IG02
 IG03
 IG04
 IG05
 IG07
 IG08
 IG09
 IG10
 IG11
 IG12
 IG13

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku, obliczenia będą
nieprawidłowe:

2019 2019

1 321,61 zł
Wskaźnik IG07

97,54%
Wskaźnik IG08

232,58 zł
Wskaźnik IG09

147,03 zł
Wskaźnik IG13

Nazwa wskaźnika : Dotacje pozyskane na 
inwestycje w drogi publiczne

Opis : Dochody majątkowe w rozdziałach 
60011-60018 i 90015 w przeliczeniu na 
mieszkańca

Uzasadnienie badania : Ocena skuteczności 
pozyskiwania środków na inwestycje w 
infrastrukturę drogową

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda 
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.

Wykres
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Menu

Ocena...

Dane

EDUKACJA

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE EDUKACJA
Menu

Ocena...

57,66%
Wskaźnik E02

22 212,44 zł
Wskaźnik E03

9 018,75 zł
Wskaźnik E05

87,95%
Wskaźnik E06

19,0
Wskaźnik E09

130,10%
Wskaźnik E07

10,8
Wskaźnik E08

0,6
Wskaźnik E10

10,3
Wskaźnik E11

Nazwa wskaźnika : Udział subwencji 
oświatowej w subwencyjnych wydatkach 
oświatowych

Wybierz opis
wskaźnika:

 E02
 E03
 E05
 E06
 E07
 E08
 E09
 E10
 E11

Uzasadnienie badania : Określa stopień 
pokrycia subwencyjnych wydatków 
oświatowych (tych, na które przeznacza się 
subwencję) otrzymywaną z budżetu państwa 
subwencją oświatową

Opis : Relacja subwencji oświatowej do 
subwencyjnych wydatków oświatowych

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku,
obliczenia będą nieprawidłowe:

2019 2019

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda 
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.

Wykres
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ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN

Menu

Ocena...

Dane

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE ZDROWIE, POMOC 
SPOŁECZNA ORAZ WSPARCIE DLA RODZIN

Menu

Ocena...

6,1
Wskaźnik Z02

902,95 zł
Wskaźnik Z04

0,00 zł
Wskaźnik Z01

9,28 zł
Wskaźnik Z08

0,00 zł
Wskaźnik Z03

0,59 zł
Wskaźnik Z05

0,00 zł
Wskaźnik Z11

36,2
Wskaźnik Z09

Wybierz opis
wskaźnika:

 Z01
 Z02
 Z03
 Z04
 Z05
 Z06
 Z07
 Z08
 Z09
 Z11

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym
wypadku, obliczenia będą nieprawidłowe:

2019 2019

381,39 zł
Wskaźnik Z06

4,15%
Wskaźnik Z07

Nazwa wskaźnika : Wysokość wypłaconych 
dodatków mieszkaniowych

Opis : Kwota wypłaconych dodatków 
mieszkaniowych w przeliczeniu na mieszkańca

Uzasadnienie badania : Ocena zapotrzebowania 
mieszkańców na świadczenia społeczne 
wypłacane w formie dodatków mieszkaniowych

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda 
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.

Wykres

25



GOSPODARKA
Menu

Ocena...

Dane

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

2019

G02
G03 G04

G07

G01

G05

G08

G09G10

2017 2018 2019

26



WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE GOSPODARKA
Menu

Ocena...

23,22%
Wskaźnik G01

187
Wskaźnik G02

10
Wskaźnik G03

96,56%
Wskaźnik G04

3 901,23 zł
Wskaźnik G08

82,41%
Wskaźnik G05

50,11%
Wskaźnik G07

2,13%
Wskaźnik G09

1,09%
Wskaźnik G10

Nazwa wskaźnika : Aktywność gospodarcza 
mieszkańców

Wybierz opis
wskaźnika:

 G01
 G02
 G03
 G04
 G05
 G07
 G08
 G09
 G10

Uzasadnienie badania : Określenie stopnia 
przedsiębiorczości osób zamieszkujących na 
terenie gminy

Opis : Udział liczby osób prowadzących 
działalność gospodarczą w liczbie osób w 
wieku produkcyjnym

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku,
obliczenia będą nieprawidłowe:

2019 2019

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda 
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.

Wykres
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KOMENTARZ cz.1
Menu

Ocena...

Część 2
Na koniec 2019 r. poziom rozwoju Gminy Konstancin-
Jeziorna, w większości analizowanych obszarów, 
nieznacznie odbiegał od przeciętnego poziomu rozwoju gmin 
w grupie porównawczej (świadczy o tym wartość wskaźników 
w przedziale -0,4 do +0,4). Zdecydowanie lepiej na tle 
grupy porównawczej Gmina wypadła w obszarze 
związanym z finansami (obszar „Budżet”) oraz lokalną 
gospodarką (obszar "Gospodarka"), nieznacznie gorzej w 
zakresie infrastruktury ("obszar "Infrastruktura i 
gospodarka komunalna").
 
Sytuację finansową Gminy należy ocenić jako bardzo 
dobrą. Gmina charakteryzowała się dużą zdolnością 
kredytową, wyrażoną jako różnica między kwotą dochodów i 
wydatków bieżących w stosunku do dochodów ogółem. 
Wskaźnik wyznaczony jako średnia z trzech poprzednich lat 
wyniósł 17,44%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej 
sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę 
operacyjną na poziomie 5-8% uzyskiwanych dochodów. 
Należy zwrócić uwagę na znaczne bezpieczeństwo 
finansowe, jakie zapewnia Gminie spełnienie relacji z art. 
243 ustawy o finansach publicznych - różnica pomiędzy 
wskaźnikiem maksymalnej i faktycznej obsługi zadłużenia w 
ostatnim roku kształtowała się na poziomie ponad 20 p.p. Na 
tle gmin w grupie porównawczej, zarówno pod względem 
wysokości uzyskiwanej nadwyżki operacyjnej jak i pod 
względem poziomu zadłużenia, sytuacja Gminy 
Konstancin-Jeziorna była korzystniejsza i uległa 
poprawie. 

Wyrazem wysokiej aktywności gospodarczej Gminy Konstancin-
Jeziorna w 2019 r. były uzyskane wpływy z tytułu udziału w 
podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w 
przeliczeniu na mieszkańca. Konstancińska gospodarka 
charakteryzowała się wysokim udziałem sektora prywatnego w 
strukturze własnościowej przedsiębiorstw, co świadczy o 
wysokim zaangażowaniu tego sektora w lokalną 
przedsiębiorczość. Potwierdza to również wzrost poziomu 
aktywności gospodarczej mieszkańców, mierzony udziałem 
liczby osób prowadzących działalność gospodarczą w liczbie 
osób w wieku produkcyjnym. W Gminie Konstancin-Jeziorna 
nastąpił również spadek poziomu bezrobocia (mierzony 
udziałem osób bezrobotnych w ogóle ludności Gminy oraz 
udziałem osób długotrwale bezrobotnych w ogóle ludności 
Gminy).
 
Korzystne zmiany nastąpiły również w obszarze związanym 
z oświatą (obszar "Edukacja"). Na tle gmin w grupie 
porównawczej, w Gminie Konstancin-Jeziorna korzystne zmiany 
dotyczyły wskaźnika skolaryzacji przedszkolnej oraz liczebności 
oddziałów w szkołach podstawowych. W obu przypadkach 
sytuacja Gminy uległa poprawie, a skala zmian była wyższa niż 
w gminach w grupie porównawczej. Wysoki wskaźnik 
skolaryzacji przedszkolnej świadczy o atrakcyjności oferty 
przedszkolnej Gminy dla rodziców spoza terenu Gminy. 
Podobnie jak ma się to w gminach w grupie porównawczej, tak i 
w Gminie Konstancin-Jeziorna realizacja zadań oświatowych 
wiąże się z niedofinansowaniem ze strony budżetu państwa.
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KOMENTARZ cz. 2Ocena...

Menu

Część 1 Korzystna sytuacja ma miejsce również w obszarze 
związanym z lokalną demografią, a miało na to wpływ 
przede wszystkim dodatnie saldo migracji. Świadczy to 
atrakcyjności Gminy jako miejsca do zamieszkania.
W odniesieniu do gmin w grupie porównawczej, w Gminie 
Konstancin-Jeziorna w strukturze wiekowej mieszkańców, 
wzrósł odsetek ludzi młodych, co świadczy o atrakcyjności jej 
potencjału demograficznego. 
 
W obszarze infrastrukturalnym Gmina Konstancin-Jeziorna 
na tle gmin w grupie porównawczej wypada korzystnie 
biorąc pod uwagę rentowność systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, jak również pod względem 
wysokości ponoszonych kosztów zagospodarowania 
odpadów w przeliczeniu na mieszkańca (nastąpiła 
poprawa sytuacji Gminy na tle pozostałych jednostek). 
Należy przy tym wskazać, że pomimo relatywnie korzystnej 
na tle innych jednostek sytuacji w zakresie systemu 
gospodarowania odpadami w 2019 roku Gmina zmuszona 
była dołożyć ponad 750 tys. zł w celu zbilansowania 
ujemnego wyniku w zakresie gospodarki odpadami  Na tle 
gmin w grupie porównawczej nastąpiło zmniejszenie 
aktywności Gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie realizacji 
inwestycji drogowych. Ponadto, na terenie Gminy 
odnotowano większą awaryjność sieci kanalizacyjnej w 
porównaniu do gmin w grupie porównawczej.
 

W 2019 r. w zakresie pomocy społecznej (obszar „Zdrowie, 
pomoc społeczna i wsparcie dla rodzin”) Gmina Konstancin-
Jeziorna jest liderem wśród gmin w grupie porównawczej w 
zakresie udziału liczby osób korzystających ze 
środowiskowej pomocy społecznej w liczbie mieszkańców 
ogółem. Niska wartość wskazanego współczynnika pokazuje z 
jednej strony dobrobyt mieszkańców gminy, a z drugiej strony 
świadczy o właściwym kierunku działań społecznych 
podejmowanych przez Gminę.
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Menu

Realizowane programy, polityki i strategie

Misja Gminy Konstancin-Jeziorna

 

Realizacja polityk, 
programów i 

strategii
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Menu

Strategie MISJA GMINY

Misją samorządu Gminy Konstancin-Jeziorna jest harmonizowanie rozwoju 
społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego Gminy 

oraz poprawa jakości życia mieszkańców z uwzględnieniem roli 
Konstancina-Jeziorny jako nowoczesnego uzdrowiska, łączącego 

lecznictwo uzdrowiskowe i rehabilitację z profilaktyką zdrowotną. Misję 
władz samorządowych traktuje się jako generalną zasadę i nadrzędny cel 

strategii rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna. 
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Menu

Strategie

Cz. 2

 
Niniejsza część przedstawia podsumowanie 
najważniejszych zadań wykonywanych w 2019 
roku przez Gminę Konstancin-Jeziorna w 
związku z realizacją lokalnych polityk, 
programów i strategii. 
 
Istotna część zadań Burmistrza w 2019 roku 
związana była z realizacją i wdrożeniem działań 
zaplanowanych w licznych dokumentach o 
charakterze programowym i strategicznym. 
Spośród wielu uchwał Rady Miejskiej 
stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych 
polityk, programów i strategii, w pierwszej 
kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię 
Rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna do 2020 
roku, który jest dokumentem o charakterze 
strategicznym, wyznaczającym główne kierunki 
rozwoju Gminy.
 
Na stan Gminy w 2019 roku wpływały również 
działania podejmowane w ramach realizacji 
poszczególnych programów i strategii 
dedykowanych wybranym zadaniom własnym.
 

REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE
 

Obok Strategii, w 2019 roku Gmina 
Konstancin-Jeziorna realizowała

 

20
 

dokumentów i programów
strategicznych, w tym:

8 z obszaru pomocy społecznej,
6 z obszaru ochrony środowiska,

1 z obszaru ochrony zdrowia,
2 z obszaru ładu przestrzennego,

2 z obszaru gospodarki komunalnej,
1 z obszaru gospodarki mieszkaniowej.
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Menu

Strategie

Cz. 1

Cz. 3

Program / Strategia
 

Obszar

Program ochrony powietrza – benzo(a)piren

Program ochrony powietrza - pyły zawieszone PM10 i PM2,5

Program Ochrony Środowiska dla gminy Konstancin-Jeziorna na ata 2013-2020

Konstancińska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Konstancin-Jeziorna

Konstancińska Karta Mieszkańca

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Konstancin-Jeziorna

Wieloletni gminny program osłonowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2020

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Konstancin-Jeziorna na rok 2019

Plan opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
w 2019 roku

Program Wspierania Rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2020

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Konstancin-
Jeziorna na lata 2014-2020

Program rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Ochrona środowiska

Pomoc społeczna

Gospodarka mieszkaniowa

Ochrona zdrowia

Gospodarka komunalna

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Ład przestrzenny

REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE

Pełna tabela znajduje się w załączniku nr 1 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.
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REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIEStrategie

Cz. 2
Nazwa dokumentu strategicznego

 

Podstawa obowiązywania Link do
dokumentu

Strategia Rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna do 2020 roku

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2008-2020

Program współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna 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 wolontariacie na rok 2019

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z 1999 roku

Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-
Jeziorna

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2032

Uchwała Nr 456/IV/29/05 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z
dnia 19 grudnia 2005

Uchwała Nr 450/V/38/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z
dnia 01 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 879/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 10 października 2018 r.

Uchwała Nr 91/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
18 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr 97/III/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
27 grudnia 1999 r.

Uchwała nr 164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
28 października 2013 r. w sprawie POP dla strefy mazowieckiej

(PM10, PM2,5) zmieniony Uchwałą nr 98/17 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w

sprawie oraz Uchwałą nr 162/17 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w

których następuje spalanie paliw

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
przyjętego 14 lipca 2009 r przez Radę Ministrów















Cz. 4

Pełna tabela znajduje się w załączniku nr 2 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.
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http://bip.konstancinjeziorna.pl/archiwum/index.phpmnu323id4113.htm
https://docplayer.pl/19302153-Strategia-integracji-i-rozwiazywania-problemow-spolecznych-gminy-konstancin-jeziorna-na-lata-2008-2020-wstep-3-metodologia-9.html
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Menu

Strategie

Cz. 3

CELE STRATEGICZNE GMINY
Cel strategiczny 1. Wykreowanie Konstancina-Jeziorny na nowoczesne uzdrowisko o randze krajowej i europejskiej przy wykorzystaniu 
unikatowych zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz położenia w sąsiedztwie Warszawy.
 
Wybrane działania w 2019 r.: Na terenie Gminy znajduje się 113 ha terenów zieleni oraz blisko 5 ha powierzchni obszarów chronionych. Na utrzymanie 
zieleni wydatkowano w 2019 r. kwotę 1.793.164,54 zł. Zakupiono nowe rośliny i konstrukcje kwiatowe o wartości 119.980 zł. Pielęgnowano trawniki oraz 
zieleń w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowiskowych i terenach przyległych. Posadzono 124 drzew oraz prawie 700 krzewów. W 2019 r. skończono 
budowę skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeskiej. Wartość tej inwestycji wyniosła 482.986,64 zł. Dbając o bezpieczeństwo na terenie Gminy 
sprawdzano oświetlenie uliczne i poddawano je konserwacji. Zmodernizowano lub wymieniono 217 lamp oraz postawiono 18 nowych. Wydatkowano na ten 
cel 129.792,00 zł

Cel strategiczny 2. Stałe podwyższanie standardów usług publicznych.
 
Wybrane działania w 2019 r.: Poprawiając funkcjonowanie placówek oświatowych oraz poziom ich kształcenia rozbudowano Szkołę Podstawową Nr 1 
przy ul. Wojewódzkiej. Była to jedna z największych inwestycji w 2019 r. w Gminie. Na terenie placówki wybudowano nowoczesną halę sportową, sale 
dydaktyczne oraz kuchnie ze stołówką. Koszt tej inwestycji wyniósł 11.053.083,40 zł. Dodatkowo zwiększając bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców 
zmodernizowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w przedszkolu przy ul. Oborskiej. Całkowita wartość tych inwestycji wyniosła 558.007,5 zł. 
Szkoły na terenie Gminy, wzbogacając swoją bazę edukacyjną, brały udział w programach „Aktywna Tablica” oraz „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa”. Wzięło w nich udział prawie 1700 uczniów. Programy te były realizowane z udziałem środków zewnętrznych. Na te cele otrzymano 
dofinansowanie w wysokości ponad 70.000,00 zł.

Cel strategiczny 3. Usprawnienie komunikacji indywidualnej i zbiorowej do Warszawy i sąsiednich gmin oraz w obrębie gminy.
 
Wybrane działania w 2019 r.: Rozwój usług komunikacyjnych na terenie Gminy ożywia funkcje turystyczno-rekreacyjną oraz uzdrowiskową. Na
terenie Gminy funkcjonuje 13 linii autobusowych (linie ZTM: 200, 251, 264, 710, 724, 742, N50  oraz linie L: L14, L15, L16, L21, L28), którymi w 2019 r. 
przewożono średnio miesięcznie 15 790 pasażerów. Utrzymanie sprawnych połączeń komunikacyjnych z Warszawą ma wpływ na rozwój Gminy. Z tego 
tytułu zawarto porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa na świadczenie usług w zakresie przewozu osób w 8 liniach autobusowych. 
Skomunikowano również tereny wiejskie z Konstancinem i Warszawą w ramach wspólnego biletu. Dla ułatwienia korzystania z usług wypożyczenia roweru, 
system „Konstancińskiego Roweru Miejskiego” jest spójny z systemem warszawskim oraz piaseczyńskim, umożliwia to wypożyczenie sprzętu na tych 
samych zasadach. Na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano w 2019 r. 7.022.159,82 zł.
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Wolontariusz Roku 2019

Menu

Zmiany demograficzne

Statystyka spraw cywilnych

Struktura demograficzna Gminy 
 
 

Mieszkańcy
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Mieszkańcy

394

403

413

731

901

969

824

759

910

964

834

711

581

559

565

626

591

529

166

218

300

508

700

791

709

709

797

805

871

770

655

592

606

624

617

495

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Kobiety MężczyźniLiczba mieszkańców
ogółem w 2019 r.:

23197
Zmiana liczby ludności r/r:

0,03%

18,03%

57,39%

24,59%

Przeprodukcyjny

Produkcyjny

Poprodukcyjny

* Wiek przedprodukcyjny: 0-17 lat; wiek produkcyjny: 18-65 dla mężczyzn i 18-60 dla kobiet; wiek 
poprodukcyjny: 65+ dla mężczyzn i 60+ dla kobiet.

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA GMINY
Grupy wiekowe

23 197
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0,01%

Liczba ludności Wzrost liczby ludności r/r

Zameldowania na
pobyt stały:

1261

Wymeldowania z
pobytu stałego:

881

Mieszkańcy

Menu

ZMIANY DEMOGRAFICZNE

Liczba ludności Gminy Konstancin-Jeziorna od kilku lat 
pozostaje na stosunkowo równym poziomie ok. 23,2 
tys. mieszkańców. W demografii Gminy dostrzec 
można dość nieregularną tendencję, charakteryzującą 
się naprzemiennymi wzrostami i spadkami liczby 
mieszkańców. Dzieje się tak, ponieważ od kilku lat 
liczba ludności Gminy warunkowana jest przede 
wszystkim statystyką zameldowań i wymeldowań z 
pobytu stałego, przy czym pierwsza z wymienionych 
dominowała znacznie w 2019 r. Niestety, podobnie jak 
w skali całego kraju, zauważalny staje się problem 
przewagi liczby zgonów nad liczbą urodzeń.

1 261

38



STATYSTYKA SPRAW CYWILNYCHMieszkańcy

Menu

Liczba Urodzeń:

197

Liczba Zgonów:

258

Liczba zawartych
małżeństw:

113

Liczba par obchodzących
50-lecie małżeństwa:
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Urodzenia żywe Zgony

Liczba rozwodów:

43
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Mieszkańcy

Menu

WOLONTARIUSZ ROKU 2019

27 maja 2019 r. Gmina Konstancin-Jeziorna wręczyła tytuły „Wolontariusz roku 2018”. Oto wyróżnieni społecznicy:
 
KATEGORIA KULTURA
dr Joanna Żurowska, społeczniczka angażująca się w walkę o zabytki i przyrodę Konstancina-Jeziorny
Witold Rawski, pasjonat i badacz historii gminy
 
KATEGORIA SPORT
Mirosław Kapitan, trener działający na rzecz rozwoju sportu 
Paweł Kopiec, organizator cotygodniowych biegów „Parkrun”
 
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 
Celina Łuszczyńska, wolontariuszka działająca na rzecz integracji mieszkańców Gminy
Magdalena Ołdakowska, organizatorka akcji „Szpik pozwala ujść z życiem!” – na co dzień jest nauczycielką biologii, chemii i przyrody 
w No Bell Education Centre w Konstancinie-Jeziornie
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Analiza dochodów

Menu

Główne kierunki wydatków

Pozyskane dotacje i środki zewnętrzne

Kondycja finansowa w 2019 r.

Podatki i opłaty lokalne

 
 
 

Budżet

Informacje o majątku
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Menu

Budżet

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Konstancin-
Jeziorna w 2019 roku były wpływy z podatku dochodowego 
od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 50% wszystkich 
dochodów Gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie 
dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 82,23% 
wszystkich wpływów.

001

206

292

031

049

201
050

002 203

ANALIZA DOCHODÓW
Opis Dochody

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych

93 431 726,00 zł

19 858 659,57 zł

19 105 852,00 zł

12 370 537,46 zł

7 710 351,65 zł

6 723 991,09 zł

5 863 922,71 zł

3 621 387,25 zł

Suma 185 431 968,96 zł

10 najistotniejszych paragrafów dochodowych 
w Gminie Konstancin-Jeziorna:

Pełna tabela znajduje się w załączniku nr 3 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.
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Budżet

80,28%

10,63%

5,97%

PIT Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki lokalne CIT

Najważniejszym źródłem spośród dochodów podatkowych 
Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku były wpływy z udziału 
w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), kształtujące 
się na poziomie ponad 93,4 mln złotych. Drugie co do wartości 
były wpływy z podatku od nieruchomości, kształtujące się na 
poziomie blisko 12,4 mln złotych. Wartość pozostałych 
dochodów podatkowych przekroczyła 10,5 mln złotych.

Łączny koszt skutków obniżenia górnych stawek
podatkowych dla osób fizycznych:

2 311 561,75 zł
Łączny koszt udzielonych ulg i zwolnień podatkowych dla

osób fizycznych:

5 143,60 zł

0%

20%

40%

60%
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2015 2016 2017 2018 2019

Dochody własne PIT i CIT Subwencje Dotacje

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
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POZYSKANE DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Menu

Budżet

Nazwa zadania Źródło finansowania Wartość dotacji pozyskanej
w 2019 r.

 

Wartość zadania

Rozwój Usług cyfrowych w gminie Konstancin-
Jeziorna - E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT
(refundacja w styczniu 2020 r.)

Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-
Jeziorna

Podniesienie kompetencji cyfrowych miszkańców
województwa mazowieckiego

Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja Promocji Gmin
Polskich

450 856,00 zł

150 375,00 zł

32 912,16 zł

996 669,00 zł

150 047,87 zł

134 113,19 zł

Suma  634 143,16 zł 1 280 830,06 zł

Projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” został zrealizowany przy 100% udziale środków UE 
(Fundacja Promocji Gmin Polskich). Poniesiono wydatki na administrację i zarządzanie projektem, wynagrodzenia instruktorów (umowa z firmą 
zewnętrzną), zakup sprzętu komputerowego do przeprowadzenia szkoleń dla mieszkańców gminy (24 komputery) oraz organizację szkoleń w 7 
modułach:
1. "Rodzic w Internecie",
2. "Mój biznes w sieci",
3. "Moje finanse i transakcje w sieci",
4. "Działam w sieciach społecznościowych",
5. "Tworzę własną stronę internetową (blog)",
6. "Rolnik w sieci",
7. "Kultura w sieci".
 
W ramach projektu przeszkolono 300 mieszkańców gminy. Komputery po zakończeniu projektu zostały przekazane do gminnych placówek 
oświatowych. Ogółem na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 134.113,19 zł.
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Dział Wydatki
 

Oświata i wychowanie

Rodzina

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Administracja publiczna

Transport i łączność

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Różne rozliczenia

Pomoc społeczna

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

Gospodarka mieszkaniowa

Rolnictwo i łowiectwo

Kultura fizyczna

Edukacyjna opieka wychowawcza

Ochrona zdrowia

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

54 200 040,38 zł

27 995 659,18 zł

24 878 931,87 zł

17 128 910,14 zł

12 984 225,74 zł

11 976 600,83 zł

9 087 465,00 zł

7 460 453,83 zł

5 483 060,23 zł

5 388 357,94 zł

3 637 428,63 zł

2 927 308,75 zł

2 310 293,32 zł

827 763,11 zł

227 459,08 zł

Suma 187 000 929,73 zł

GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓWBudżet

Menu

W 2019 r. najwięcej środków budżetowych przeznaczono na realizację zadań z 
zakresu oświaty, wsparcia rodziny oraz gospodarki komunalnej i ochrony 
środowiska. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w 
strukturze wydatków Gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu 
w większości gmin w Polsce. Udział wydatków oświatowych wynosił niemal 
29% wszystkich nakładów w Konstancinie-Jeziornie. Środki przeznaczone na 
wsparcie rodziny pochodzą z kolei z budżetu państwa, a przeważająca ich 
część wiąże się z rządowym programem "Rodzina 500+". Wydatki ponoszone 
w obszarze gospodarki komunalnej wiązały się z zakupem usług (51%) oraz 
prowadzonymi inwestycjami (26%).

10 najistotniejszych działów wydatkowych w 
Gminie Konstancin-Jeziora:
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Pełna tabela znajduje się w załączniku nr 4 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.
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Dochody majątkowe na
mieszkańca:

181,69 zł

Wynik budżetu
bieżącego:

30 384 970,06 zł

Zadłużenie w stosunku
do dochodów ogółem:

0,00%

Wydatki ogółem na
mieszkańca:

8 061,43 zł

Wydatki majątkowe na
mieszkańca:

1 559,19 zł

KONDYCJA FINANSOWA W 2019 ROKUBudżet

Menu

Dochody ogółem na
mieszkańca:

7 993,79 zł
Wartość wskazuje na poziom 

zamożności gminy.
Wartość wskazuje na 

skuteczność działań w zakresie 
pozyskiwania dodatkowych 

środków na inwestycje.

Wartość wskazuje na zdolność 
do realizacji inwestycji i spłaty 
zobowiązań bez pozyskiwania 
finansowania zewnętrznego.

Wartość wskazuje na udział 
kwoty długu w dochodach 

budżetowych.

Wartość wskazuje na poziom 
nakładów na realizację zadań.

Środki do dyspozycji:

30 347 752,08 zł

Wartość wskazuje na poziom 
nakładów na realizację 
inwestycji oraz przyjęte 

priorytety w zakresie realizacji 
zadań własnych.

Wartość nadwyżki operacyjnej 
pomniejszona o spłatę długu. 

Wskazuje na zdolność do realizacji 
inwestycji bez pozyskiwania 
finansowania zewnętrznego.

Koszt obsługi długu:

0,00 zł

Wartość wydatków na zapłatę 
odsetek od każdego 1 mln 

zaciągniętych kredytów, 
pożyczek oraz emisji obligacji.
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INFORMACJE O MAJĄTKU - STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Menu

Budżet

Pozycja
 

Wartość

AKTYWA TRWAŁE, w tym:

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - gr 0

budynki i lokale - gr 1

obiekty inżynierii lądowej i wodnej - gr 2

Kotły i maszyny energetyczne – gr 3

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - gr 4

maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - gr 5

urządzenia techniczne - gr 6

środki transportu - gr 7

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - gr 8

inwestycje

wartości niematerialne i prawne

774 843 067,29 zł

429 049 485,95 zł

73 334 849,32 zł

225 773 454,86 zł

77 955,18 zł

3 313 622,17 zł

20 399,37 zł

3 051 506,81 zł

387 904,67 zł

1 187 591,08 zł

35 460 315,39 zł

638 935,73 zł

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

W stosunku do ubiegłego 
roku, wartość majątku 

Gminy wzrosła o:
 
 

8,12%

Pełna tabela znajduje się w załączniku nr 5 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.
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Ceny usług komunalnych

Transport publiczny

Menu

Infrastruktura - stan na początek 2019 r.

Mieszkania komunalne

Odpady komunalne

Woda i ścieki

Infrastruktura 
i gospodarka 

komunalna
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69,9%
budynków mieszkalnych 

podłączonych do sieci wodociągowej

INFRASTRUKTURA (POCZĄTEK 2019 R.)
Menu

Infrastruktura

176,3
km sieci wodociągowej

4537
przyłączy wodociągowych

74,8%
mieszkańców korzystających z 

sieci wodociągowej

5972
budynków mieszkalnych

55,6%
budynków mieszkalnych 

podłączonych do sieci kanalizacyjnej

156,1
km sieci kanalizacyjnej

3625
przyłączy kanalizacyjnych

65,0%
mieszkańców korzystających z 

sieci kanalizacyjnej

7,5
km ścieżek rowerowych

GOSPODARKA WODOCIĄGOWA GOSPODARKA KANALIZACYJNA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA INFRASTRUKTURA DROGOWA

140,8
km dróg gminnych

109,3
km dróg gminnych utwardzonych669

gminnych lokali komunalnych

73
gminne lokale socjalne

4 537

5 972

3 625
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Infrastruktura

Menu

WYBRANE PARAMETRY 
GOSPODARKI WODNEJ

WYBRANE PARAMETRY 
GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

WODA I ŚCIEKI

Zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w 2019 r. 
realizowane były przez ZGK Konstancin-Jeziorna

1270,5 tys.
m3 sprzedanej wody pitnej dla 

mieszkańców w 2019 r.

3 481
średnie dobowe 

zużycie wody (w m3)

1,05
długość nowo wybudowanej 
sieci wodociągowej (w km)

135
szt. nowych przyłączy 

wodociągowych w 2019 r.

14
awarii sieci wodociągowej 

na 1000 przyłączy w 2019 r.

1124,3 tys.
m3 odebranych ścieków od 

mieszkańców w 2019 r.

3 080
średnia dobowa produkcja 

ścieków (w m3)

150
awarii sieci kanalizacyjnej 

na 1000 przyłączy w 2019 r.

137
szt. nowych przyłączy 

kanalizacyjnych powstałych 
w 2019 r.

2,03
długość nowo wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej (w km)

1 270,5 tys. 1 124,3 tys.
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Menu

Infrastruktura MIESZKANIA KOMUNALNE

4,54%

18,92%

13,82%62,72%

Pozostałe Zakup usług zewnętrznych Remonty i modernizacje Inwestycje Zakup materiałów

0,0 mlnzł

0,5 mlnzł

1,0 mlnzł

1,5 mlnzł

0,3 mlnzł 0,4 mlnzł

1,5 mlnzł

Użytkowanie wieczyste Najem lokali Pozostałe

Wydatki:

Dochody:

Liczba wyremontowanych
lokali mieszkalnych:

18

Liczba wynajętych (nowy
najem) mieszkań w trybie

bezprzetargowym:

15

Liczba sprzedanych na rzecz
najemców mieszkań w trybie

bezprzetargowym:

58

Całkowita liczba lokali:
1. komunalnych: 669
2. socjalnych: 73
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0 mln zł

2 mln zł

4 mln zł

6 mln zł

8 mln zł

Dochody Wydatki

ODPADY KOMUNALNE
Menu

Infrastruktura

22,15%

3,78%

4,8%

7,33%

3,08%

58,86%

bioodpady

szkło

pozostałe

tworzywa sztuczne

papier i tektura

odpady zmieszane

Odebrane odpady komunalne
(w tonach):

7863,79

Odebrane odpady
segregowane (w tonach):

3235,35

Odebrane odpady
niesegregowane (w tonach):

4628,44

Odpady dostarczone do PSZOK
(w tonach):

291,36

Odpady odebrane na mieszkańca
(w kg):

339,00

Odpady odebrane bezpośrednio z
nieruchomości (w tonach):

7572,43

7 863,79

3 235,35

4 628,44

7 572,43
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Infrastruktura TRANSPORT PUBLICZNY

0% 20% 40% 60% 80% 100%

64,15% 33,30%

Utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego Drogi gminne Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe

Liczba linii autobusowych
gminnych:

13

Ilość przejechanych
wozokilometrów na terenie

Gminy w 2019 r.:

2881952

Liczba przewiezionych
pasażerów na linii gminnej:

15790

Długość wyremontowanych dróg
gminnych (w km):

0,5

Liczba nowych lamp ulicznych:

18

Liczba zmodernizowanych lamp
ulicznych:

217 Długość wyremontowanych
chodników (w km):

0,8

Struktura wydatków w zakresie transportu publicznego w 2019 r.

2 881 952

15 790
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Menu

Infrastruktura CENY USŁUG KOMUNALNYCH

Cz. 2 WODA
GOSPODARSTWA DOMOWE
 
Cena netto za 1 m3 zużytej wody:  2,95 zł   
(uwzględniając potencjalną dopłatę) 
 
Opłata abonamentowa:     5,35 zł
 
POZOSTAŁE GRUPY ODBIORCÓW

ŚCIEKI
GOSPODARSTWA DOMOWE
 
Cena netto za 1 m3 odprowadzonych ścieków:  8,89 zł   
(uwzględniając potencjalną dopłatę) 
 
Opłata abonamentowa:          3,72 zł
 
POZOSTAŁE GRUPY ODBIORCÓW

Zgodnie z decyzją Organu Regulacyjnego: link

ODPADY KOMUNALNE
ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

 
15,00 zł/os. (I-IV 2019 r.)

31,00 zł/os. (V-XII 2019 r.)

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY
 

26,00 zł/os. (I-IV 2019 r.)
47,00 zł/os. (V-XII 2019 r.)

LOKALNE MIESZKALNE
STAWKA BAZOWA CZYNSZU NAJMU LOKALU 

KOMUNALNEGO
 

4,59 zł/m2

STAWKA NAJMU LOKALU SOCJALNEGO
 

1,84 zł/m2
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Menu

Infrastruktura CENY USŁUG KOMUNALNYCH

Cz. 1 TRANSPORT PUBLICZNY

Bilet jednoprzejazdowy, normalny:  
20 min (1+2 strefa) - 3,40 zł
75 min (1+2 strefa) - 4,40 zł
90 min (1+2 strefa) - 7,00 zł

Bilet jednoprzejazdowy, ulgowy:  
20 min (1+2 strefa) - 1,70 zł
75 min (1+2 strefa) - 2,20 zł
90 min (1+2 strefa) - 3,50 zł

Bilet okresowy 30-dniowy, normalny: 110 zł 
bilet Warszawa+ (1+2 strefa)     166,00 zł
bilet Warszawa+ (2 strefa)      98,00 zł
 

Bilet okresowy 30-dniowy, ulgowy:  55 zł 
bilet Warszawa+ (1+2 strefa)     83,00 zł
bilet Warszawa+ (2 strefa)      49,00 zł
 

Mieszkańcy Gminy Konstancin-Jeziorna, którzy deklarują opłacanie podatku PIT na terenie miejsca 
zamieszkania, czyli Konstancina-Jeziorny otrzymują Konstancińską Kartę Mieszkańca, dzięki czemu 

komunikacja na terenie Gminy dla tych mieszkańców jest bezpłatna (linie L14, L15, L16, L21 i L42).
 
Na podstawie porozumienia z Gminą Górą Kalwaria w zakresie dofinansowania funkcjonującej linii L28 

łączącej obydwie gminy, pasażerowie posiadający imienną Konstancińską Kartę Mieszkańca są 
upoważnieni do bezpłatnych przejazdów linii.

 
Gmina K-J dofinansowuje zakup biletu metropolitalnego "Warszawa+" w wysokości 8% dla wszystkich 

zakupionych biletów przez mieszkańców Gminy. 
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Menu

Ochrona środowiska

 
 

Ochrona 
środowiska
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Menu

Ochrona OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem poniesione na działania 
z zakresu gospodarki komunalnej i 

ochrony środowiska w 2019 r.:
 

24.878.507 zł

Wydatki poniesione na działania z 
zakresu ochrony wód i gospodarki 

ściekowej w 2019 r.:
 

3.289.424 zł

Wydatki poniesione na działania z 
zakresu gospodarki komunalnej w 2019 r.:
 

8.139.764 zł

Wydatki poniesione na działania z 
zakresu ochrony powietrza 
atmosferycznego w 2019 r.:

 

103.077 zł

Wydatki poniesione na działania związane 
z edukacją ekologiczną w zakresie 

gospodarki odpadami w 2019 r.:
 

14.840 zł

Wydatki poniesione na działania z 
zakresu oczyszczania Miasta w 2019 r.:

 

1.757.197 zł

Cz. 2
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Menu

Ochrona

Cz. 1

Cz. 3

OCHRONA ŚRODOWISKA

 
W ramach prowadzonej przez Gminę Konstancin-

Jeziorna akcji, materiały budowlane zawierające azbest 
odbierane są od mieszkańców nieodpłatnie (Gmina 

pokrywa 100 % kosztów związanych z odbiorem i 
utylizacją azbestu, tj.: koszt demontażu, transportu oraz 

unieszkodliwienia). W 2019 roku z terenu Gminy 
usunięto 125 ton materiałów zawierających azbest. 

Gmina na ten cel wydatkowała w 2019 r. kwotę 
48.622,89 zł.

 
W 2019 roku przyznano i rozliczono 32 dotacje dla 
osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć 

obejmujących modernizację systemów ogrzewania w 
budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z 

punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej 
oraz kryterium ekologicznego. Gmina na ten cel 

wydatkowała w 2019 r. kwotę 84.283 zł.
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Inwestycje oświatowe

Sukcesy uczniów

Młody Mistrz Nauki 2019

Budżet oświatowy

Egzaminy

Aktywność szkół gminnych

Statystyka oświatowa 
 
 

Edukacja

Menu
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Łączne wydatki poniesione na oświatę 
i wychowanie w 2019 r.

BUDŻET OŚWIATOWY

Najwyższe wydatki w oświacie w 2019 r. zostały poniesione w ramach 
utrzymania szkół podstawowych. Wyniosły one 31.966.020,84 zł, co stanowiło 
58,98% wydatków oświatowych. Wydatki szkół podstawowych kształtowały się w 

2019 r. na poziomie o 7.958.374,19 zł wyższym niż w roku ubiegłym.
 
Znaczące wydatki ponoszone były również w obszarze przedszkoli. Wyniosły 
one 12.181.215,66 zł, co stanowiło 22,47% wydatków oświatowych. W ramach 
przedszkoli w 2019 r. poniesiono wydatki niższe o 2.055.219,10 zł niż w 2018 r.

Menu

Edukacja

Rozdział Opis Wydatki
 

Udział

80101

80104

80150

80148

Szkoły podstawowe

Przedszkola

Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach
podstawowych

Stołówki szkolne i przedszkolne

31 966 020,84 zł

12 181 215,66 zł

2 206 105,13 zł

1 680 101,98 zł

58,98%

22,47%

4,07%

3,10%

Subwencja oświatowa na ucznia
w 2019 r.:

11 387,56 zł

Bieżące wydatki oświatowe na
ucznia w 2019 r.:

28 230,80 zł

Subwencyjne wydatki oświatowe
na ucznia w 2019 r.:

19 686,58 zł

Dopłata ze środków własnych na
kształcenie 1 ucznia w 2019 r.:

8 299,02 zł

Pokrycie bieżących wydatków
oświatowych subwencją

oświatową w 2019 r.:

40,34%

54 200 040,38 zł

Pełna tabela znajduje się w załączniku nr 6 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.
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Współczynnik skolaryzacji
przedszkolnej:

146,20%

Średnia liczebność
oddziałów w szkołach

podstawowych
20

Średnia liczba oddziałów
na 1 etat nauczycielski w
szkołach podstawowych:

0,31

Liczba uczniów w szkołach
podstawowych

1677

Współczynnik
skolaryzacji w szkołach

podstawowych:

83,31%

STATYSTYKA OŚWIATOWA W 2019 ROKU
Menu

Liczba dzieci objętych
nauczaniem przedszkolnym

w wieku 3-5 lat:

1019
Wskaźnik określa stosunek liczby 

dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym w wieku 3-5 lat w 
ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

Wskaźnik określa ilu uczniów 
przypada przeciętnie na 1 

oddział klasowy.

Wskaźnik określa przeciętne 
obciążenie etatu 
nauczycielskiego.

Liczba uczniów na etat
nauczycielski w szkołach

podstawowych:

6
Wskaźnik określa jaki odsetek 
dzieci objętych obowiązkiem 
szkolnym pobiera naukę w 

szkole podstawowej.

Wskaźnik określa ilu uczniów 
przypada na 1 etat nauczycielski w 

szkole podstawowej.

Wskaźnik efektywności
zatrudnienia nauczycieli:

6,1
Wskaźnik określa ilu uczniów 
potrzeba, aby sfinansować 1 

umownie liczony etat 
nauczyciela.

Edukacja

* wskaźnik oznacza, że do przedszkoli gminnych uczęszczają również dzieci spoza terenu Gminy Konstancin-Jeziorna
** wskaźnik oznacza, że blisko 17% dzieci w wieku szkolnym pobiera naukę w szkołach poza terenem Gminy Konstancin-Jeziorna

*

**

1 019

1 677
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EGZAMINY
Menu

Edukacja

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI

GMINA

POWIAT

KRAJ 63% 45% 59%

72% 56% 73%

70% 51% 73%

*Wyniki dotyczą egzaminu ósmoklasisty
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Menu

Edukacja AKTYWNOŚĆ SZKÓŁ GMINNYCH 
Organizacja Akcji Zima w Mieście dla 100 dzieci w dwóch szkołach.
 
Organizacja Akcji Lato w Mieście dla 300 dzieci w trzech szkołach.
 
I Konstancińskie Forum Nauczycieli i Wychowawców "Epicka
Szkoła" - konferencja dla wszystkich nauczycieli z gminnych szkól i
przedszkoli.
 
Uroczyste otwarcie nowej części Szkoły Podstawowej nr 1 w
Konstancinie-Jeziornie.
 
Wiele akcji i wydarzeń w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa - np. Noc Bibliotek, Międzynarodowy Dzień Kropki.
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SUKCESY UCZNIÓW
Menu

Edukacja

Nazwa konkursu Liczba
uczniów

Miejsce Szczebel

Ogólnopolski Konkurs Olimpus Matematyka

Ogólnopolski Konkurs Olimpus Chemia

Ogólnopolski Konkurs Oilmpus Język Angielski

Ogólnopolski Konkurs Oilmpus Język Polski

Kangur Konkurs Matematyczny

Konkurs Albus Chemia

Konkurs Albus Historia

Konkurs Albus Język Angielski

Konkurs Albus Język Polski

Konkurs Albus Matematyka

Konkurs Fotograficzny "Portret"

"Warszawskie dzieci-poległym chwała, wolność żywym"

5

3

18

1

13

5

3

6

6

10

1

1

VI,XII,XII,XIII,

laureat

VII,IX,XI, XII, XIII, XIV

laureat

4x wynik bardzo dobry, 9x
wyróżnienie

2x laureat, 3x wyróżnienie

VI,VII

1xlaureat, 5x wyróżnienie

1xlaureat, 5x wyróżnienie

2xlaureat, 8x wyróżnienie

wyróznienie

II

ogólnopolski

ogólnopolski

ogólnopolski

ogólnopolski

międzynarodowy

ogólnopolski

ogólnopolski

ogólnopolski

ogólnopolski

ogólnopolski

ogólnopolski

ogólnopolski

Pełna tabela znajduje się w załączniku nr 7 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.
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Menu

Edukacja MŁODY MISTRZ NAUKI 2019

 W 2019 r. tytułem „Młody Mistrz Nauki” wyróżnionych zostało 11 
prymusów. 
 
SP nr 1: Szymon Miklewski i Magdalena Szulewska; SP nr 2: Patryk 
Wojciechowski i Maja Wojciechowska; SP nr 3: Wiktoria Pachocka i 
Jakub Piórkowski; SP nr 4 w Słomczynie: Antoni Kujawa i Carmen 
Karolina Skowron-Rodriguez; SP nr 5: Zuzanna Maćkowiak i Tytus 
Dunin; SP nr 6 w Opaczy: Krystian Węcławiak.

65



Edukacja

Menu

INWESTYCJE OŚWIATOWE
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1
 
Przygotowanie do wymiany nawierzchni na placach 
zabaw w Przedszkolach nr 2 i nr 3
 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 - nowa sala 
gimnastyczna wraz z zapleczem, 3 sale lekcyjne, 
kuchnia i stołówka szkolna- zakup pełnego 
wyposażenia.
 
Przygotowanie projektu rozbudowy Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Słomczynie.
 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 
- nowa świetlica, gabinet logopedy, psychologa, 
toalety, boisko szkolne- zakup pełnego wyposażenia. 
 
Zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Szkoła 
Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła 
Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 
5, Szkoła Podstawowa nr 6. 
 
Zakup sprzętu w ramach programu "Aktywna Tablica" 
- Szkoła Podstawowa nr 6. 
 
Zakup sprzętu do pracowni: chemii, biologii, geografii 
i fizyki z 0,4% rezerwy subwencji oświatowej dla 
Szkoły Podstawowej nr 6.
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Pomoc społeczna w liczbach

Konstancińska Karta Mieszkańca

Menu

Konstancińska Karta Seniora

Konstancińska Karta Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zdrowie, pomoc 
społeczna 

i wsparcie dla 
rodzin
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Menu

Zdrowie OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki zrealizowane w ramach
pomocy społecznej i wsparcia

rodziny w 2019 r.:

35 606 160,88 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie
OPS w 2019 r.:

3 884 842,69 zł

Wydatki na wynagrodzenia
pracowników OPS w 2019 r.:

3 415 409,05 zł

Wysokość wypłaconych świadczeń
społecznych w 2019 r.:

26 709 390,07 zł

27,37%

72,63%

Zadania własne

Zadania zlecone
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Menu

Zdrowie

Już od dwóch lat seniorzy w Gminie Konstancin-Jeziorna korzystać mogą z programu „Ogólnopolska Karta
Seniora – edycja Konstancin-Jeziorna”. Kartę otrzymać może na wniosek każda osoba po 60. roku życia zamieszkała na 

terenie Gminy. Karta uprawnia do zniżek na usługi instytucji gminnych i podmiotów prywatnych – zarówno lokalnych
partnerów, jak i ogólnopolskich partnerów programu, których jest ponad 700. Są to m.in. uzdrowiska, sanatoria, ośrodki 

zdrowotno-medyczne, instytucje kulturalne, hotele, gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie i salony optyczne.
 

KONSTANCIŃSKA KARTA SENIORA

Liczba wydanych kart 
w 2019 r.:

 

161

Liczba złożonych wniosków
w 2019 r.:

 

161

Liczba partnerów programu 
w 2019 r.:

 

12 
(w tym 3 zgłoszonych w 2019 r.)
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Menu

Zdrowie KONSTANCIŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Konstancińska Karta Dużej Rodziny wydawana jest członkom rodzin wielodzietnych (z trojgiem lub więcej dzieci 
poniżej 18. roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki poniżej 24. roku życia) w ramach Programu Wsparcia 

Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna. Dodatkowymi warunkami są miejsce zamieszkania na terenie 
Gminy oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla Gminy. 

Posiadacze Karty mogą korzystać np. z preferencyjnego przyjęcia do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
zniżek na bilety komunikacji publicznej i usługi instytucji gminnych oraz wszystkich partnerów programu, chętnych do 

wsparcia rodzin wielodzietnych.

Liczba wydanych kart 
w 2019 r.:

 

151

Liczba partnerów programu 
w 2019 r.:

 

2

Liczba złożonych wniosków
w 2019 r.:

 

30
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Menu

Zdrowie

Konstancińska Karta Mieszkańca służy zachęceniu mieszkańców Gminy do korzystania z usług gminnych lub 
przedsiębiorców lokalnych. Przyznawana jest na wniosek każdemu, kto mieszka w Gminie Konstancin-Jeziorna i 

rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie, ze wskazaniem Gminy 
Konstancin-Jeziorna jako miejsca zamieszkania lub płaci podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na 
terenie Gminy. Kartę otrzymują też dzieci takich osób do 26. roku życia, jeśli się uczą. Karta uprawnia do rabatów m.in. 

na opłatę za Gminny Żłobek, zajęcia i imprezy płatne w Konstancińskim Domu Kultury oraz w Gminnym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji, a także do zniżek u 8 partnerów programu. 

KONSTANCIŃSKA KARTA MIESZKAŃCA

Liczba wydanych kart 
w 2019 r.:

 

150

Liczba złożonych wniosków
w 2019 r.:

 

150

Liczba partnerów programu 
w 2019 r.:

 

7
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POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH

Menu

Zdrowie

Liczba świadczeń wypłaconych
w ramach programu "Rodzina

500+" w 2019 r.:

39354

Liczba świadczeń wypłaconych
w ramach programu "Dobry

start" w 2019 r.:

3019

Cz. 2

W 2019 r. ze środków rządowego 
programu "Rodzina 500+" 

skorzystało 4 678 dzieci.
 

Na wskazany cel wydatkowano 
19.604.101,52 zł.

 
Z kolei świadczenie "Dobry Start 

300+" objęło 3 019 dzieci.
 

Całkowita kwota świadczenia 
wyniosła 905.400,00 zł.

Rodzaj świadczenia Rodziny objęte
pomocą

Kwota wypłaconych
świadczeń

Świadczenie wychowawcze (Program
500+)

Zasiłek rodzinny z dodatkami

Świadczenie opiekuńcze (zasiłki
pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)

Świadczenie z funduszu
alimentacyjnego

Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka

Świadczenie rodzicielskie

2939

453

506

62

72

350

19 604 101,52 zł

1 134 498,00 zł

2 475 962,00 zł

426 720,00 zł

72 000,00 zł

324 452,00 zł

39 354 3 019
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POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH

Menu

Zdrowie

Cz. 1
Powód Liczba rodzin

 

Długotrwała lub ciężka choroba

Ubóstwo

Bezrobocie

Niepełnosprawność

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego

Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym
wielodzietność

Alkoholizm

Bezdomność

Trudność w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego

Narkomania

Przemoc w rodzinie

Sytuacja kryzysowa

Zdarzenie losowe

230

188

144

126

107

36

25

17

7

4

4

1

1

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w 
Gminie Konstancin-Jeziorna w 2019 r. była długotrwała lub ciężka 
choroba, ubóstwo i bezrobocie. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina 
może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie.
 
Aby uzyskać pomoc ze strony OPS rodzina lub osoba ubiegająca się o 
pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód 
osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie 
musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o 
pomocy społecznej.
 
W Ośrodku Pomocy Społecznej w 2019 r. było zatrudnionych 3 asystentów 
rodziny. Swoimi działaniami wspierali 30 rodzin, gdzie łącznie 
wychowywało się 55 dzieci. Ich głównym zadaniem jest pomoc rodzinie, 
zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wydatki na wynagrodzenia wraz z
zadaniami wyniosły 150.749,73 zł.
 
Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej. W 2019 r. najczęściej z usług ośrodka korzystały osoby
powyżej 60 roku życia. Pomocą społeczną zostało objętych 675 osób tj. 486
rodzin.
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Polityka senioralna

 
 

Polityka 
senioralna
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Cz. 2

Polityka... POLITYKA SENIORALNA
Gmina Konstancin-Jeziorna aktywnie wspiera działania dla 
najstarszych mieszkańców Gminy. Od początku 2019 r. 
funkcjonuje Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019 – 
2021. Ten dokument określa działania samorządu dla osób 
starszych, aby poprawić ich funkcjonowanie na terenie 
poszczególnych Gmin. Na początku roku Seniorzy z Konstancina-
Jeziorny mogli w ramach konsultacji społecznych wnieść uwagi do 
przeprowadzenia formy programu. Odpowiedzialność za jego 
wykonanie spoczywa w rękach Mazowieckiego Centrum Polityki 
Senioralnej.
 
W 2019 r. rozpoczęły się merytoryczne prace nad gminnym 
dokumentem dotyczącym polityki senioralnej. W tym celu wśród 
mieszkańców powyżej 60 roku życia rozpowszechniono anonimową 
ankietę, w której mieszkańcy mogli zawrzeć swoją opinie oraz uwagi 
do opracowania jak najskuteczniejszego programu dla najstarszych 
mieszkańców Gminy. 
 
W 2019 r. zrealizowano zadanie „Konstancin przyjazny 
seniorom”. Wydatkowano na ten cel 45.456,6 zł. W ramach tego 
projektu były m.in organizowane rozgrywki w boule w Parku 
Zdrojowym oraz z inicjatywy mieszkańców bezpłatne zajęcia 
brydżowe. Kontynuacją spotkań zajął się w Konstanciński Dom 
Kultury. W 2019 r. minęło 5 lat od powstania przy KDK „Hugonówka” 
klubu Brydż 60+. W ramach tych spotkań odbyło się wiele turniejów 
oraz zajęć doszkalających. Uczestnicy klubu wystartowali również w 
Mistrzostwach Polski Klubów Brydż 60+ zdobywając brązowy 
medal. 
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Cz. 1

Cz. 3

Polityka... POLITYKA SENIORALNA
W styczniu z inicjatywy Fundacji Świat Seniora odbyły się
bezpłatne warsztaty, w ramach których były przeprowadzone 
wykłady oraz ćwiczenia o tematyce opieki domowej nad 
seniorami. 
 
Seniorzy mogli korzystać z kursu aktywizacji zawodowej dla
osób 65+. Kolejna edycja została przeprowadzona przez 
warszawską Fundację Instytutu Innowacji. Bezpłatne warsztaty 
uczyły seniorów funkcjonowania na rynku pracy w obecnych 
czasach. Można było skorzystać z konsultacji oraz pomocy
w poszukiwaniu pracy.  
 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził różnorodne 
zajęcia, z których mogli skorzystać seniorzy z Gminy. Po 
okazaniu Konstancińskiej Karty Mieszkańca zajęcia były bezpłatne. 
Najstarsi mieszkańcy ćwiczyli ciało i umysł pod okiem 
wykwalifikowanych prowadzących. Zajęcia ruchowe i gimnastyka 
poprawia sprawność fizyczną i chroni przed urazami. Prowadzono 
również ćwiczenia redukujące stres oraz poprawiające sposób 
oddychania. Mieszkańcy mogli skorzystać z zajęć tanecznych, 
ćwicząc taniec z najdalszych zakątków świata. Z tej bogatej oferty 
skorzystało ponad 200 seniorów.
 
W 2019. programy profilaktyki zdrowotnej wydatkowano środki w 
wysokości 28.275 zł. Na podstawie ogłoszonego konkursu 
zrealizowano program zdrowotny "Szczepienia przeciwko grypie", 
który był realizowany w okresie jesiennym w 2019 r.
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Polityka... POLITYKA SENIORALNA

W październiku w Konstancińskim Domu Kultury odbył się 6. 
Przegląd Twórczości Seniorów „Wrzosowiska”. Na scenie 
pojawiły się grupy wokalne, taneczne, kabaretowe oraz recytatorzy. 
Wystąpiło ponad 200 osób. Uczestniczy otrzymali od władz Gminy 
podziękowania i upominki.
 
Gmina przyznała dotację w wysokości 6.000 zł Integracyjnemu 
Klubowi Sportowemu „Konstancin” na naukę pływania 
seniorów oraz ponad 9.000 zł na organizacje spotkań 
edukacyjnych i aktywizujących osoby niepełnosprawne oraz 
seniorów.
 
W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowano „Dzień Seniora”, 
projekt „Seniorzy bez wykluczenia” oraz spotkania edukacyjno-
kulinarne. Gmina na te cele wydała ponad 6.000 zł.
 
Z projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 
mazowieckiego”, zorganizowano bezpłatne kursy komputerowe, z 
których korzystali seniorzy oraz inni mieszkańcy. Mogli się oni
uczyć bieżącej obsługi komputera a także tworzyć strony 
internetowe. 
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Lokalna przedsiębiorczość

Zarządzanie przestrzenią

Tereny zielone

 
 
 

Gospodarka
Wspieranie aktywności gospodarczej
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LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Podatek od
nieruchomości

Stawka
maksymalna

Stawka w
gminie

Różnica

związany z prowadzeniem
działalności gospodarczej
- grunty

związany z prowadzeniem
działalności gospodarczej
- budynki

0,93 zł

23,47 zł

0,80 zł

20,33 zł

0,13 zł

3,14 zł

Podatek od ŚT Stawka
maksymalna

Stawka w
gminie

Różnica

powyżej 3,5 tony do 5,5
tony włącznie

powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie

powyżej 9 ton, ale poniżej
12 ton

832,71 zł

1 389,14 zł

1 666,96 zł

677,60 zł

1 130,80 zł

1 353,00 zł

155,11 zł

258,34 zł

313,96 zł

Stosowanie niższych niż maksymalne, stawek 
podatku od nieruchomości i podatku od środków 
transportowych, na terenie Gminy Konstancin-
Jeziorna, stanowi wyraz dążenia władz do 
zwiększania jej potencjału gospodarczego.
 
Wysokość obowiązujących stawek zapewnia 
stabilność finansową Gminy, a przy tym gwarantuje 
możliwość dalszego rozwoju. Pochodną zwiększającej 
się bazy przedsiębiorców na terenie Gminy są również 
uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2019 r. 
wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 
1 mieszkańca wyniosła 4.183,86 zł, podczas gdy w 
2018 r. było to 3.951,80 zł.

Liczba osób prowadzących
działalność gospodarczą

3269

Liczba wniosków o wpis do
rejestru REGON w 2019r.:

191

Liczba wniosków o wypis z
rejestru REGON w 2019 r.:

167

Wpływy z PIT i CIT na
mieszkańca w 2019 r.:

4 183,86 zł

Gosp...

3 269
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Gosp... WSPIERANIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
Władze Gminy Konstancin-Jeziorna dbają o ciągły rozwój 
aktywności gospodarczej mieszkańców.
 
Lokalni przedsiębiorcy mają możliwość pochwalenia się 
swoimi wyrobami wśród mieszkańców Gminy oraz 
przyjezdnych gości. Podczas organizowanych na terenie 
Gminy imprez i festynów np. "Zielone Świątki", "Dni 
Konstancina", "Wianki nad Wisłą", "Dożynki", "Otwarte 
Ogrody" itp. mają możliwość wystawiania stoisk z towarami i 
wyrobami, promowania ich i sprzedawania.
 
Bezrobotni mieszkańcy Gminy mogą liczyć na pomoc w 
postaci możliwości podjęcia prac społecznie użytecznych i 
uzyskania w ten sposób niezbędnych środków finansowych. 
Koszty tych prac są współfinansowane w ramach współpracy 
przez Gminę i Powiatowy Urząd Pracy, przy czym Gmina 
pokrywa 40 % wynagrodzenia za wykonane prace. W okresie 
od wiosny do jesieni bezrobotni mieszkańcy Gminy mają 
możliwość wykonywania prac interwencyjnych w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej. 
 
Wydatki na rzecz rozwoju Gminy i jej mieszkańców oraz 
obniżone stawki podatków lokalnych muszą mieć swoje 
pokrycie, dlatego mieszkańcy są zachęcani do rozliczania się 
z podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Gminy. 
Rozliczanie PIT-u na terenie Gminy jest szeroko 
reklamowane poprzez portal nacoidamojepieniadze.pl.
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ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄGosp...

MIEJSCOWY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO

LICZBA WYDANYCH DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Budynki mieszkalne:

28

Pozostałe budynki:

3

Liczba obowiązujących
planów:

70
Liczba planów uchwalonych

w 2019 r.:

4
Powierzchnia objęta MPZP

(w ha):

6491
Udział powierzchni gminy

objętej MPZP:

82,60%

W roku 2019 Rada Miejska przyjęła cztery uchwały w sprawie MPZP, wszystkie 
dotyczyły terenów w mieście Konstancin-Jeziorna. Obszary w północno-zachodniej 
części miasta oraz w centrum zostały przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną i usługową z wyznaczonymi terenami pod drogi publiczne klasy 
głównej i zbiorczej oraz pod wody powierzchniowe śródlądowe. Działkę przy ul. 

Jagiellońskiej przeznaczono pod zabudowę usługową z zakresu usług zdrowia i 
opieki zdrowotnej, natomiast obszar przy ul. Warszawskiej przeznaczono pod 

zabudowę usługową. 
 

W 2019 r. przystąpiono również do sporządzenia planów miejscowych dla trzech 
działek w Konstancinie-Jeziornie, części działki z obrębu Słomczyn oraz części 

sołectwa Kawęczynek.

6 491
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Wydatki poniesione na utrzymanie
parków i zieleni oraz porządku i

czystości w 2019 r.:

3 550 361,36 zł

Drzewa posadzone
w 2019 r.:

127

Powierzchnia terenów
zieleni (w ha):

45

Powierzchnia obszarów
chronionych (w ha):

4 521

Powierzchnia
lasów (w ha):

975

Powierzchnia
parków (w ha):

15

TERENY ZIELONE I OBSZARY CHRONIONE

Krzewy posadzone
w 2019 r.:

671

Gmina Konstancin-Jeziorna obejmuje wiele form ochrony przyrody. Przede 
wszystkim Gmina znajduje się na terenie Warszawskiego Obszaru Ochrony 
Krajobrazu. Tereny Gminy obejmują część Chojnowskiego Parku 
Krajobrazowego oraz kilka rezerwatów przyrody – Rezerwat Łęgi Oborskie, 
Rezerwat Łyczyńskie Olszyny, Rezerwat Skarpa Oborska, Rezerwat Obory, 
a także położone w korycie Wisły Rezerwat Wyspy Świderskie oraz 
Rezerwat Wyspy Zawadowskie. 
 
 
Cennym elementem Chojnowskiego Parku Krajobrazowego jest dolina rzeki 
Jeziorki, znajdujące się tam łąki i pastwiska ciągle użytkowane rolniczo 
stanowią dogodne miejsce dla zwierząt związanych z podmokłymi terenami. 
Przy rzece Jeziorka położony jest również Park Zdrojowy im. hrabiego 
Witolda Skórzewskiego w Konstancinie-Jeziornie, którego serce stanowi 
tężnia solankowa. Jest ona jedną z sześciu tężni w Polsce i drugą 
najbardziej rozpoznawalną. Działanie lecznicze solanki korzystnie 
wpływa na układ nerwowy, układ gruczołów dokrewnych jak i ogólną 
odporność organizmu. W Parku Zdrojowym znajduje się także piękny 
amfiteatr. Wśród pozostałych miejsc wartych zobaczenia można wymienić 
piękne wille i kościoły znajdujące się na terenie Gminy, a w miejscowości 
Obory zabytkowy zespół pałacowo-parkowy.
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Turystyka uzdrowiskowa

 
 

Turystyka 
uzdrowiskowa
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Cz. 2

Turystyka... TURYSTYKA UZDROWISKOWA

Liczba kuracjuszy leczonych 
stacjonarnie  w 2019 r.:

 

4.384

Liczba kuracjuszy cudzoziemców 
leczonych stacjonarnie w w 2019 r.:

 

20

Liczba łóżek dostępnych dla 
kuracjuszy w 2019 r.:

 

219

Łączna liczba dni pobytu kuracjuszy w 
ośrodkach uzdrowiskowych w 2019 r.:

 

68.097
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Turystyka...

Cz. 1

TURYSTYKA UZDROWISKOWA
Konstancin-Jeziorna to jedyne na Mazowszu miasto o charakterze 
uzdrowiskowym. W dniu 14.08.2019 r. Minister Zdrowia pismem Nr 
OZU.533.120.2018.PSP potwierdził spełnienie przez obszar uzdrowiska 
Konstancin-Jeziorna wymagań określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o 
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej 
oraz gminach uzdrowiskowych. Powyższe potwierdzenie nastąpiło na podstawie 
sporządzonego i przedłożonego operatu uzdrowiskowego dla Gminy Konstancin-
Jeziorna.
 
Na terenie miasta funkcjonuje "Uzdrowisko Konstancin-Zdrój". Obiekty 
Uzdrowiska Konstancin-Zdrój to: Tężnia solankowa, Poliklinika Kardiologiczna, 
Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej, Szpital Rehabilitacji Neurologicznej, Zakład 
Przyrodoleczniczy Biały Dom. W 2019 r. Uzdrowisko Konstancin-Zdrój 
obchodziło 100-lecie istnienia!
 
W centrum części uzdrowiskowej Konstancina-Jeziorny położony jest Park 
Zdrojowy. Oprócz uzdrowiska istotną rolę w kształtowaniu zdrowotnego 
charakteru Gminy odgrywa Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, w ramach 
którego funkcjonuje szpital. Istotą działalności CKR jest przede wszystkim 
poprawa jakości życia osób cierpiących na schorzenia narządów ruchu, 
niepełnosprawnych ruchowo oraz osób z następstwami uszkodzenia układu 
nerwowego. 
 
Na terenie Miasta znajduje się również Mazowieckie Centrum Rehabilitacji 
Stocer. Ta placówka, której właścicielem jest Samorząd Województwa 
Mazowieckiego cieszy się ogromną popularnością pacjentów z kraju i zagranicy, 
głównie ze względu na wysocespecjalistyczną pomoc w zakresie schorzeń 
kręgosłupa.
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Główne kierunki inwestycyjne

Inwestycje wieloletnie

Inwestycje główne w 2019 r.

Inwestycje drogowe

Realizowane zadania inwestycyjne
 

 
 

Inwestycje
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25,35%

17,9%

17,7%

9,47%

8,81%

7,87%

7,4%

4,02% 0,13%

Dział 801 900 921 010 700 600 754 750 926 400 852 710

GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCYJNE
Menu

Rozdział Opis Wartość
 

80101

90095

92195

01010

70005

75412

92109

60016

60095

75095

60017

75023

80104

Szkoły podstawowe

Pozostała działalność

Pozostała działalność

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ochotnicze straże pożarne

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Drogi publiczne gminne

Pozostała działalność

Pozostała działalność

Drogi wewnetrzne

Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

Przedszkola

8 695 288,44 zł

5 720 783,80 zł

4 374 984,92 zł

3 426 641,31 zł

3 187 891,30 zł

2 619 727,44 zł

1 952 032,33 zł

1 084 827,28 zł

814 492,57 zł

775 116,48 zł

734 217,67 zł

679 587,06 zł

471 999,00 zł

Całkowita kwota inwestycji w 2019 r.:

36 168 516,28 zł

Inwestycje

Pełna tabela znajduje się w załączniku nr 8 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r. 87



Inwestycje

Menu

REALIZOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE

Nazwa zadania Wykonanie planu na dzień
31.12.2019 r.

W tym środki
niewygasające

Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części
gminy Konstancin-Jeziorna

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi

Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E,
Brzozowa i Kozia

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od
ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie do miejscowości Ciszyca

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul.Pułaskiego do mostu na rzece
Jeziorce przy Starej Papierni

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego

Przebudowa dróg w Czarnowie

Przebudowa ul.Powsińskiej wraz z infrastrukturą

Przebudowa ulicy Uzdrowiskowej wraz z infrastrukturą

Przebudowa ul.Grabowej na odcinku od ul.Cedrowej do ul. Jodłowej w Konstancinie-Jeziornie

P b d l P d j K t i i J i i

1 532 389,30 zł

1 863 052,01 zł

31 200,00 zł

47 970,00 zł

149 000,00 zł

16 052,00 zł

456 589,98 zł

33 511,10 zł

128 547,00 zł

88 473,20 zł

208 960,00 zł

10 000 00 ł

0,00 zł

1 052 800,00 zł

0,00 zł

47 970,00 zł

149 000,00 zł

16 052,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

128 547,00 zł

22 865,00 zł

0,00 zł

0 00 łSuma 31 095 229,11 zł 4 818 654,00 zł

Pełna tabela znajduje się w załączniku nr 9 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.
88



Inwestycje

Menu

INWESTYCJE WIELOLETNIE

Nazwa inwestycji Łączne planowane nakłady finansowe
na realizację zadania

Łączne zrealizowane wydatki
majątkowe do 31.12.2019r.

Wydatki na realizację
zadania w 2019 roku

Budowa ciągu pieszo-jezdnego
wraz z oświetleniem od ul.
Pułaskiego do mostu na rzece
Jeziorce przy Starej Papierni

Budowa instalacji CO i CWU w
budynkach komunalnych na
ulicach: Mirkowska 48A-E,
Brzozowa i Kozia

Budowa łacznika drogowego
pomiędzy ul. Elektryczną a ul.
Piaseczyńską

Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w sołectwach
położonych w północno-
wschodniej części gminy
Konstancin-Jeziorna

Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w sołectwach
położonych w południowej
części gminy Konstancin-
Jeziorna

1 501 502,00 zł

100 000,00 zł

619 434,00 zł

12 349 200,00 zł

35 907 094,00 zł

1 501 502,00 zł

47 970,00 zł

19 434,00 zł

24 600,00 zł

18 210 690,00 zł

16 052,00 zł

47 970,00 zł

19 434,00 zł

0,00 zł

1 863 052,01 zł

Pełna tabela znajduje się w załączniku nr 10 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.
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Inwestycje

Menu

Cz. 2

INWESTYCJE GŁÓWNE 

Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 
w Konstancinie przy ul. 

Wojewódzkiej w Konstancinie-
Jeziornie

 
Wydatek ogółem: 11.053.083,40 zł
Wydatek w 2019 r.: 6.883.850,40 zł

 
W ramach rozbudowy wybudowano 

nową halę sportową, kuchnię ze 
stołówką oraz dodatkowe sale 

dydaktyczne.
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Inwestycje

Menu

Cz. 3

Cz. 1

INWESTYCJE GŁÓWNE 

Przebudowa willi GRYF na cele 
publiczne

 
Wydatek ogółem: 6.839.874,73 zł

Wydatek w 2019 r.: 5.348.544,21 zł
 

Kompleksowa przebudowa 
zabytkowego budynku, w którym 
siedzibę znajdzie filia biblioteki, 

świetlca środowiskowa i filia 
Konstancińskiego Domu Kultury.
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Inwestycje

Menu

INWESTYCJE GŁÓWNE 
Cz. 2 Adaptacja z robudową budynku 

przy ul. Piłsudskiego 42
 

Wydatek ogółem: 5.951.775,93 zł
Wydatek w 2019 r.: 4.374.984,92 zł

 
 
Kompleksowa przebudowa budynku, 

który będzie pełnił funkcję pałacu 
ślubów. Ponadto w budynku 

zlokalizowana będzie informacja 
turystyczna i sale wystawiennicze. 
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INWESTYCJE DROGOWE W 2019 R.Inwestycje

Menu

Nazwa inwestycji Wydatki w 2019 r.
 

Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego

Przebudowa ul.Grabowej na odcinku od ul.Cedrowej do ul. Jodłowej w Konstancinie-Jeziornie

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Mirkowskiej w
Konstancinie-Jeziornie do miejscowości Ciszyca (wydatki niewygasające)

Przebudowa ul.Powsińskiej wraz z infrastrukturą (wydatki niewygasające)

Przebudowa ulicy Uzdrowiskowej wraz z infrastrukturą (w tym wydatki niewygasające 22 865,00 zł)

Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie

Przebudowa ul. Czarnieckiego e Konstancinie-Jeziornie

Przebudowa dróg w Czarnowie

R b d l P t j BIS K t i i J i i ( d tki i j )

709 783,67 zł

456 589,98 zł

208 960,00 zł

149 000,00 zł

128 547,00 zł

88 473,20 zł

49 200,00 zł

48 954,00 zł

33 511,10 zł

29 740 00 ł

Wydatki na realizację inwestycji
z zakresu infrastruktury

drogowej w 2019 r.:

1 296 327,28 zł

Wydatki na realizację inwestycji
z zakresu gminnej infrastruktury

drogowej w 2019 r.:

1 084 827,28 zł

Udział wydatków na infrastrukturę
drogową w wydatkach
majątkowych w 2019 r.:

7,87%

Pełna tabela znajduje się w załączniku nr 11 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.
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Dni Konstancina 2019

Porządek i bezpieczeństwo

Menu

Budżet Obywatelski 2019

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 

 

Działania dla 
mieszkańców

Sportowiec Roku 2019

Kultura fizyczna i sport

Fundusz Sołecki 2019
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Menu

Działania...

Cz. 2 Wysokość budżetu obywatelskiego 
na 2019 r.:

 

800.000 zł

Liczba zadań proponowanych do realizacji 
w ramach BO w 2019 r.:

 

47

Liczba zadań zaopiniowanych pozytywnie 
w ramach BO w 2019 r.:

 

15

Liczba oddanych głosów w ramach BO w 
2019 r.:

 

2.265

% mieszkańców powyżej 60 r.ż. 
głosujących w ramach BO w 2019 r.:

 

14%

% kobiet głosujących w ramach BO w 
2019 r.:

 

64%

BUDŻET OBYWATELSKI 

Liczba projektów wybranych do realizacji 
w ramach BO w 2019 r.:

 

15

Liczba oddanych głosów ważnych w 
ramach BO w 2019 r.:

 

2.116
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Menu

Działania...

Cz. 1

Cz. 3

Nazwa zadania Okres
realizacji

Miejscowość Koszt Liczba oddanych
głosów

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Konstancinie-Jeziornie

Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć
rekreacyjnych dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny
„Zdrowy kręgosłup”

Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa

2019

2019

2019

Konstancin-
Jeziorna

Konstancin-
Jeziorna

Bielawa

68 296,50 zł

20 800,00 zł

19 200,00 zł

296

278

259

BUDŻET OBYWATELSKI

W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 r. do realizacji zostało wybrane zadanie pn. "Poprawa 
nawierzchni i wymiana ogrodzenia parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na Osiedlu Grapa". W ramach realizowanego 
zadania została wykonana dokumentacja projektowa utwardzenia działki gminnej (teren znajduje się w strefie Konserwatorskiej). 
Sporządzony w ramach przedmiotowej dokumentacji kosztorys Inwestorski opiewał na kwotę 379.667,09 zł brutto. Była to wartość znacznie 
przewyższająca środki finansowe zakładane w budżecie obywatelskim i zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 r. Z uwagi na wysokie 
poparcie mieszkańców, realizacja tego zadania została wprowadzona do budżetu Gminy na 2020 rok. W chwili obecnej rozpoczęły 
się prace budowlane za kwotę 220.443,06 zł brutto.
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Menu

Działania...

Cz. 2
Nazwa zadania Koszt Stopień realizacji zadania

Białe Soboty Konstancina – akcje profilaktyki chorób serca,
nowotworów kobiecych, cukrzycy i wad postawy oraz próchnicy u
dzieci

Dni Kultury Francuskiej

Gimnastyka i taniec w Opaczy

Klub kaligraficzny „Littera"

Konstancin przyjazny seniorom

Otwarte kościoły, cykl tematycznych spotkań słowno-muzycznych
zorganizowanych w 4 różnych kościołach gminy z udziałem artystów

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych

Szyjący Cieciszew – warsztat, nauka szycia

Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kultura,
integracja w Bielawie

Zakup altany ogrodowej, wraz z montażem, na powstający plac
zabaw w sołectwie Kawęczyn

43 240,00 zł

44 296,59 zł

30 900,00 zł

15 997,44 zł

45 456,60 zł

22 486,00 zł

58 600,00 zł

22 948,38 zł

37 993,84 zł

12 651,64 zł

30 000,00 zł

ukończone

ukończone

ukończone

ukończone

ukończone

ukończone

ukończone

ukończone

ukończone

ukończone

ukończone

BUDŻET OBYWATELSKI
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Menu

Działania...

Cz. 2

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Przyznane środki w 2019 r. Wykonanie wydatków w 2019 r.

Sołectwo Bielawa

Sołectwo Borowina

Sołectwo Cieciszew

Sołectwo Ciszyca

Sołectwo Czarnów

Sołectwo Czernidła

Sołectwo Dębówka

Sołectwo Gassy

Sołectwo Habdzin

Sołectwo Kawęczyn

Sołectwo Kawęczynek

Sołectwo Kępa Oborska

Sołectwo Kępa Okrzewska

Sołectwo Kierszek

Sołectwo Łęg

60 349,00 zł

23 597,00 zł

27 399,00 zł

20 458,00 zł

52 866,00 zł

20 398,00 zł

22 028,00 zł

23 657,00 zł

36 873,00 zł

639,00 zł

21 364,00 zł

15 389,00 zł

20 820,00 zł

22 872,00 zł

26 312,00 zł

60 020,00 zł

23 564,72 zł

27 187,58 zł

20 457,88 zł

52 857,00 zł

20 396,96 zł

22 024,42 zł

23 656,26 zł

36 099,91 zł

638,07 zł

20 813,69 zł

14 145,00 zł

20 307,98 zł

22 758,00 zł

20 648,57 zł

Pełna tabela znajduje się w załączniku nr 12 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.
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Menu

Działania... FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Nazwa zadania Koszt
 

Sołectwa Kawęczyn /
Turowice (zadanie wspólne)

Sołectwo Obory

Sołectwo Opacz

Sołectwo Dębówka

Sołectwo Borowina

Sołectwo Bielawa

Sołectwo Słomczyn

Sołectwo Piaski

Sołectwo Kierszek

Sołectwo Obórki

Sołectwo Parcela

S ł t H bd i

Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie
według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne
Kawęczyna i Turowic

Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla
mieszkańców Obór

Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy

Zakup drewnianej wiato-altany na plac gminny przy świetlicy w Dębówce wraz z
ułożeniem podłoża z kostki brukowej

Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny

Dokończenie i naprawa drogi śródpolnej gminnej - etap III tzw. Załaziskowej

Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla
mieszkańców sołectwa Słomczyn

Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach

Wykonanie projektu drogi gminnej (tzw. łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w
Kierszku

Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137 wraz z budową progu w Obórkach

Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela

Z k t AGD i bli d D S ł ki H bd i i

40 450,00 zł

24 530,00 zł

22 204,00 zł

22 024,42 zł

20 100,00 zł

19 680,00 zł

19 345,99 zł

19 000,00 zł

17 958,00 zł

17 922,95 zł

16 956,77 zł

15 661 07 ł

Cz. 1

Cz. 3

Pełna tabela znajduje się w załączniku nr 13 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.
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Menu

Działania... FUNDUSZ SOŁECKI

Dział Wydatki ogółem
 

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

Edukacyjna opieka wychowawcza

Transport i łączność

Pomoc społeczna

Kultura fizyczna

Administracja publiczna

248 885,55 zł

204 276,16 zł

68 496,32 zł

67 227,32 zł

63 140,75 zł

2 157,28 zł

1 988,00 zł

649,10 zł

248 885,55 zł

67 699,97 zł

61 746,32 zł

67 227,32 zł

63 140,75 zł

2 157,28 zł

1 988,00 zł

649,10 zł

0,00 zł

136 576,19 zł

6 750,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Cz. 2
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Menu

Działania...

Dotacja podmiotowa przekazana
Konstancińskiemu Domowi Kultury

w 2019 r.:

3 428 760,00 zł

Wartość wydatków zrealizowanych
w ramach kultury i dziedzictwa

narodowego w 2019 r.:

11 976 600,83 zł

Wartość dotacji podmiotowej
przekazanej Bibliotece Publicznej w

2019 r.:

1 250 000,00 zł

Wartość wydatków inwestycyjnych
zrealizowanych w ramach kultury i
dziedzictwa narodowego w 2019 r.:

6 400 861,05 zł

Cz. 2

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w tym:
 

Adaptacja z rozbudową budynku przy 
ul. Piłsudskiego 42 - 4.374.984,92 zł

Dotacja przekazana stowarzyszeniom
z zakresu kultury, edukacji i ochrony
dziedzictwa narodowego w 2019 r.:

23 000,00 zł
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Menu

Działania...

Cz. 1

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Największa impreza w 2019 r.:
 

Dni Konstancina
 

15-16.06.2019 r. 

Liczba imprez 
kulturalnych zorganizowanych 

w 2019 r.:
 

123

Wybrane imprezy cykliczne:
 

Dzień Strażaka
Dożynki Gminne

Festiwal Otwarte Ogrody
Piknik historyczny 

Jarmark Bożonarodzeniowy
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Działania...

Menu

DNI KONSTANCINA 2019

Mnóstwo dobrej zabawy dla dzieci i dorosłych, świetne koncerty i szereg 
dodatkowych atrakcji, w tym doroczna parada retro. Tak wyglądały Dni 
Konstancina 2019. Motywem przewodnim święta miasta były lata 20. i lata 30., 
co znalazło swój wyraz w olśniewających strojach i zabytkowych samochodach 
z tego okresu. Tłumy do amfiteatru ściągnął Kacper Kuszewski z koncertem 
„Album rodzinny”. Dwudniowa impreza zakończyła się z przytupem – dosłownie! 
Na Balu Apasza, czyli potańcówce w stylu lat 20. i 30. mieszkańcy bawili się do 
późnych godzin wieczornych.
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Działania...

Menu

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wartość inwestycji zrealizowanych w ramach
kultury fizycznej i sportu w 2019 r.:

461 323,64 zł

Wydatki zrealizowane w ramach kultury
fizycznej i sportu w 2019 r.:

2 927 308,75 zł

Cz. 2

 
w tym:

 
Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. 

Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie - 384.818 zł
 

Utrzymanie i realizacja zadań przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2019 r.:

1 955 968,65 zł

Wartość dotacji przekazanej klubom i
stowarzyszeniom sportowym w 2019 r.:

495 389,09 zł
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Działania...

Menu

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Cz. 1

Wybrane imprezy sportowe w Gminie 
Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

 
 Bieg Niepodległości

Bieg Papieski
 LOTTO Poland Bike Marathon

Bieg im. Tomasza Hopfera
Bieg Konstanciński im. Piotra Nurowskiego

Liczba osób, które otrzymały stypendia 
sportowe w 2019 r.:

 

41

Liczba klubów sportowych działających na 
terenie Gminy w 2019 r.:

 

9
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Działania...

Menu

SPORTOWIEC ROKU 2019

W 2019 r. do Nagrody Burmistrza zostało zgłoszonych 41 zawodników. Wnioski 
wpłynęły od klubów sportowych, fundacji, stowarzyszeń i mieszkańców. 
Wszystkie kandydatury zweryfikował zespół powołany przez Burmistrza, który 
zdecydował o przyznaniu 38 osobom nagrody pieniężnej oraz 3 osobom 
nagrody rzeczowej. Wyróżnieni zawodnicy osiągnęli sukcesy sportowe na 
różnych szczeblach: mistrzostwach Europy i Polski, w rywalizacjach 
wojewódzkich i regionalnych, a także w rozmaitych dyscyplinach. Łączna pula 
nagród, która w tym roku była przeznaczona do rozdysponowania, wynosiła 
35.000 zł.

106



Działania...

Menu

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO
Cz. 2

 
 
w tym dofinansowanie do zakupu samochodu typu SUV dla 

Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornej
 - 47.500 zł

w tym:
 

Rozbudowa budynku OSP Jeziorna - 2.536.722 zł
 

Wydatki poniesione na bezpieczeństwo
publiczne i ochronę przeciwpożarową w

2019 r.:

5 483 060,23 zł

Wydatki poniesione na rzecz Komendy
Wojewódzkiej Policji w 2019 r.:

97 497,00 zł

Wydatki poniesione na rzecz Straży Miejskiej
w 2019 r.:

1 906 806,31 zł

Wydatki poniesione na rzecz Ochotniczych
Straży Pożarnych w 2019 r.:

3 414 936,69 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach
bezpieczeństwa publicznego w 2019 r.:

2 677 227,44 zł
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Działania...

Menu

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

W 2019 r. Straż Miejska realizowała szeroko zakrojone działania 
ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej 
poprzez: prelekcje, zajęcia szkolne, szkolenia. Kontynuowano edukację 
komunikacyjną z wykorzystaniem mobilnego miasteczka ruchu. Strażnicy 
aktywnie uczestniczyli w ogólnokrajowych i lokalnych działaniach na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa dzieci: w domu, w szkole, na ulicy, oraz 
ekologiczną, m.in. Bezpieczne Ferie Bezpieczne Wakacje, Bezpieczna 
Droga do szkoły, Gminna karta rowerowa, działania ZNICZ 2019, 
przeciwdziałanie spalaniu odpadów, edukacja w zakresie ekologii. 
Zabezpieczali wszystkie imprezy sportowe i kulturalne odbywające się na 
terenie Gminy. 

Dodatkowo, w 2019 r.:
 
1.   Stworzono i wyposażono nową siedzibę Straży Miejskiej 
wraz z Centrum Monitoringu Miejskiego. 
2.   Dokonano rozbudowy i modernizacji systemu Monitoringu 
obejmującego swoim zasięgiem obszar całej Gminy. 
3.   Wdrożono nowoczesny system zarządzania i wizualizacji 
obrazów. 
4.   Zwiększono o blisko 1/3 liczbę kamer monitorujących obiekty 
użyteczności publicznej, skrzyżowania dróg i ulic, place zabaw.
 

Cz. 1

Cz. 3
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Działania...

Menu

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

W roku 2019 w ramach budżetu OSP zrealizowano między innymi:
zakupy w ramach funduszu sołeckiego:
- zakup wyposażenia i umundurowania dla strażaków OSP Opacz i 
Gassy,
- zakup zbiornika na wodę o poj. 5.000 l dla OSP Bielawa,
zakupy inwestycyjne:
- zakup pompy szlamowej o wydajności min. 2000 l/min dla OSP 
Bielawa,
- zakup kamery termowizyjnej dla OSP Konstancin-Jeziorna,
- zakup narzędzi hydraulicznych – ratowniczych dla OSP Bielawa i 
Kawęczynek.

Ponadto w ramach budżetu Gminy zakupiono umundurowanie bojowe 
i ochronne dla strażaków OSP biorących udział w szkoleniu 
pożarniczym (nowo powołanym strażakom) oraz zakupiono w ramach 
budżetu sprzęt i armaturę wodną dla potrzeb jednostek OSP Gminy. 
Dokonano także przeglądu i konserwacji sprzętu pożarniczego oraz 
aparatów powietrznych będących na wyposażeniu jednostek OSP. Na 
bieżąco dokonywano napraw sprzętu i pojazdów pożarniczych tak aby 
utrzymać właściwą działalność operacyjną tych jednostek. W 2019 
roku rozpoczęto również rozbudowę budynku remizy OSP 
Konstancin-Jeziorna, która to zostanie oddana do użytku na 
przełomie II-III kw. 2020 r.

Cz. 2
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Rejestr uchwał 

Menu

Urząd Miasta i Gminy

Miasta partnerskie

Wyróżnienia dla Gminy w 2019 r.

Jednostki organizacyjne Gminy
 

 

Zarządzanie 
samorządowe

Podsumowanie
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Menu

Zarządzanie URZĄD MIASTA I GMINY

Kancelaria 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Wydział Finansowy, w skład którego wchodzą:
Referat budżetowy oraz

Referat Podatków, Opłat i Egzekucji 
Administracyjnej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw 
Lokalowych

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydział Planowania Przestrzennego

Wydział Inwestycji i Remontów

Wydział Dróg Gminnych Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej

Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej

Biuro Komunikacji Społecznej

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Biuro Prawne

Biuro Rady Miejskiej

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro Zarządzania Kryzysowego

Urząd Stanu Cywilnego

Wieloosobowe stanowisko ds. Działalności 
Gospodarczej

Wieloosobowe stanowisko ds. Technicznego 
Utrzymania Obiektów

Wieloosobowe stanowisko ds. Kadr

Straż Miejska

Samodzielne stanowisko ds. BHP

Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
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Menu

Zarządzanie JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Konstanciński Dom Kultury

Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Mejstera

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów 
"Krawiec" i NSZ "Mączyński"

Przedszkole nr 1 "Zielony zakątek"

Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"

Przedszkole nr 3 "Kolorowe kredki"

Przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi "Leśna Chatka"

Gminny Żłobek nr 1
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Zarządzanie

Menu

Cz. 2

MIASTA I GMINY PARTNERSKIE

Denzlingen 
(Niemcy)

Hranice 
(Czechy)

Krzemieniec
(Ukraina)

Leidschendam-Voorburg
(Holandia)

Nowa Wilejka
(Litwa)

Saint-Germain-en-Laye
(Francja)

Pisogne 
(Włochy)
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Zarządzanie

Menu

Cz. 1

MIASTA I GMINY PARTNERSKIE

Współpraca partnerska skupiona została w głównej mierze na
wymianie międzyszkolnej uczniów z Konstancina-Jeziorny i 
szkół miast partnerskich. 
 
Oprócz tego, władze i mieszkańcy Gminy Konstancin-Jeziorna
20 i 21 lipca 2019 r. uczestniczyli w „Święcie Europy”  
organizowanym w niemieckim Denzlingen. Z okazji „Święta 
Europy” gospodarze zorganizowali dwudniowy festyn, podczas 
którego wystąpiła grupa taneczna pod kierownictwem Anny 
Lamparskiej, absolwentki Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstancinie-
Jeziorne i choreografki działającego w „dwójce” Zespołu Pieśni i 
Tańca „Przepióreczka”. Tancerze, w strojach ludowych, 
zaprezentowali m.in. polskie tańce narodowe: poloneza, mazura, 
oberka i kujawiaka. 
 
Publiczność była zachwycona, a polski występ nagrodziła gromkimi 
brawami. W holu centrum kulturalno-społecznego otwarto wystawę 
pt. „Konstancin-Jeziorna w okresie zmian”, przygotowaną przez 
Komitet Współpracy Miast Partnerskich Konstancin-Jeziorna–
Denzlingen, prezentującą zmiany, które dzięki funduszom unijnym 
zaszły w naszej Gminie.
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Zarządzanie

Menu

WYRÓŻNIENIA DLA GMINY W 2019 R.
 

WSPÓLNOTA
Ranking "Bogactwo samorządów"
Kategoria: miasta inne (597 skategoryzowanych jednostek)

 

13
 

WSPÓLNOTA
Ranking "Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych 
samorządów 2016-2018"
Kategoria: miasta inne (597 skategoryzowanych jednostek)

 

31
 

WSPÓLNOTA
Ranking "Fundusze europejskie. Ranking wykorzystania środków 
europejskich na inwestycje transportowe 2014-2018"
Kategoria: miasta inne (597 skategoryzowanych jednostek)

 

403
 

RZECZPOSPOLITA
Ranking Samorządów 2019
Kategoria: gminy miejskie i miejsko-wiejskie (864 skategoryzowane jednostki)

 

162

POZYCJA
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Zarządzanie REJESTR UCHWAŁ

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Tytuł (w sprawie) Status

27/VIII/4/2019

28/VIII/4/2019

29/VIII/4/2019

30/VIII/4/2019

31/VIII/4/2019

32/VIII/4/2019

33/VIII/4/2019

29 stycznia
2019 roku

29 stycznia
2019 roku

29 stycznia
2019 roku

29 stycznia
2019 roku

29 stycznia
2019 roku

29 stycznia
2019 roku

29 stycznia
2019 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-
Jeziorna na lata 2019-2023.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum
miasta Konstancin-Jeziorna-etap 2.

w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na
pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według
udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu
budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na
2019 rok.

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w
Konstancin-Jeziornie na 2019 rok.

w sprawie Regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe
nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje, Wojewoda
Mazowiecki stwierdzenie
nieważności w par. 6 pkt 7,
par. 36

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje

Pełna tabela znajduje się w załączniku nr 14 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r. 116



PODSUMOWANIE
Przedstawiony powyżej Raport o stanie Gminy Konstancin-
Jeziorna w 2019 roku pozwala stwierdzić, że był to kolejny rok
zrównoważonego rozwoju Gminy, ukierunkowany przede 
wszystkim na podniesienie standardu życia mieszkańców. 
Dobra polityka finansowa pozwoliła osiągnąć zakładane cele, 
przy jednoczesnym zrównoważeniu dochodów i wydatków oraz 
co należy podkreślić, braku zadłużenia na koniec 2019 roku. 
Sytuacja taka jest ewenementem na tle jednostek o podobnej 
charakterystyce i pozwala pozytywnie prognozować dalszy 
rozwój Gminy w latach następnych.
 
Wartym podkreślenia są również podejmowane działania 
proekologiczne. Gmina w 2019 realizowała 6 strategii z zakresu 
ochrony środowiska, mających na celu przede wszystkim 
ochronę powietrza oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej. 
Duży nacisk położono na monitorowanie i ochronę środowiska 
poprzez badanie jakości powietrza, dofinansowywanie wymiany 
pieców i pokryć dachowych wykonanych z azbestu, kontrolę 
zagospodarowywania odpadów komunalnych i płynnych. Duży 
nacisk położono na edukację proekologiczną kierowaną do 
wszystkich grup społecznych. Tylko w 2019 roku Gmina 
sfinansowała odbiór i utylizację ponad 125 ton materiałów 
zawierających azbest.
 
Poprawie uległa sytuacja społeczna. Wartości analizowanych 
wskaźników kształtują się na korzystnym poziomie. Bez 
zakłóceń realizowano zadania własne i zlecone z zakresu 
pomocy społecznej. Warto zwrócić szczególną uwagę na niski 
udział osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku 
do ogółu mieszkańców Gminy. 

Nie sposób nie zauważyć działalności Gminy w zakresie działań 
związanych z szeroko rozumianą oświatą. Pomimo, że 
subwencja oświatowa w 2019 roku wystarczyła jedynie na 
pokrycie 40% wydatków bieżących w oświacie, 
a wydatki na oświatę wzrosły w stosunku do 2018 roku o niemal 
8 milionów złotych, to poza wydatkami o charakterze bieżącym
udało się przeprowadzić szereg inwestycji związanych m.in. 
z Rozbudową Szkoły Podstawowej nr 1, Budową placu zabaw 
przy Przedszkolu nr 1 czy zaopatrzeniem bibliotek szkolnych 
w nowe pozycje książkowe.
 
Zatem wartym wyróżnienia są 4 obszary stanowiące filary 
działalności Gminy w 2019 roku. Po pierwsze utrzymanie
stabilności finansowej, co pozwala ze spokojem spoglądać 
w przyszłość. Po drugie, co niezwykle istotne z punktu widzenia 
uzdrowiskowego charakteru Gminy, zapewnienie czystego 
środowiska. Po trzecie działalność prospołeczna rozumiana 
zarówno jako działania w zakresie pomocy społecznej, ale 
przede wszystkim jako działania na rzecz mieszkańców, co w 
2019 roku zauważyć można było m.in. w wysokim poziomie 
utrzymywania realizacji licznych przedsięwzięć kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Po czwarte 
edukacja na wszystkich szczeblach działalności samorządu 
gminnego, tj. przedszkola oraz szkoły podstawowe. 
Spoglądając chociażby na poziom zrealizowanych inwestycji 
oświatowych zauważyć można, że pomimo wysokiego poziomu 
niedoinwestowania oświaty ze strony Państwa, Gmina 
zrealizowała planowane działania w tym obszarze na wysokim 
poziomie.

Zarządzanie

Menu
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Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

Program/strategia Obszar

Strategia Rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna do 2020 roku Ogólny

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Konstancin-Jeziorna na lata 2008-2020
Pomoc społeczna

Program współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna 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 wolontariacie na rok 2019

Pomoc społeczna

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 Gospodarka komunalna

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z 1999 roku
Ład przestrzenny

Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-

Jeziorna
Ochrona środowiska

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2032
Ochrona środowiska

Program rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+ Ład przestrzenny

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Konstancin-Jeziorna na 

lata 2014-2020

Pomoc społeczna

Program Wspierania Rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 

2018-2020
Pomoc społeczna

Plan opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 

roku

Gospodarka komunalna

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Konstancin-Jeziorna na rok 2019

Ochrona zdrowia

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019
Gospodarka mieszkaniowa

Wieloletni gminny program osłonowy "Posiłek w szkole i w domu" na 

lata 2019-2020
Pomoc społeczna

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Konstancin-

Jeziorna
Ochrona środowiska

Konstancińska Karta Mieszkańca Pomoc społeczna

Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Konstancin-Jeziorna Pomoc społeczna

Konstancińska Karta Dużej Rodziny Pomoc społeczna

Program Ochrony Środowiska dla gminy Konstancin-Jeziorna na ata 

2013-2020
Ochrona środowiska

Program ochrony powietrza - pyły zawieszone PM10 i PM2,5 Ochrona środowiska

Program ochrony powietrza – benzo(a)piren Ochrona środowiska



Załącznik nr 2 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

Nazwa dokumentu 

strategicznego
Podstawa obowiązywania Link do dokumentu

Strategia Rozwoju Gminy 

Konstancin-Jeziorna do 2020 roku

Uchwała Nr 456/IV/29/05 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 

dnia 19 grudnia 2005 

http://bip.konstancinjeziorna.pl/archi

wum/index.phpmnu323id4113.htm

Strategia Integracji i 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Konstancin-

Jeziorna na lata 2008-2020

Uchwała Nr 450/V/38/2010 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 

dnia 01 lutego 2010 r. 

https://docplayer.pl/19302153-

Strategia-integracji-i-rozwiazywania-

problemow-spolecznych-gminy-

konstancin-jeziorna-na-lata-2008-

2020-wstep-3-metodologia-9.html

Program współpracy Gminy 

Konstancin-Jeziorna 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 wolontariacie na rok 

2019

Uchwała Nr 879/VII/49/2018 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 

dnia 10 października 2018 r.

https://www.konstancinjeziorna.pl/s

amorzad/dla-

mieszkancow/wspolpraca-z-

organizacjami-

pozarzadowymi/program-

wspolpracy-gminy-z-organizacjami-

pozarzadowymi/program-

wspolpracy-gminy-z-organizacjami-

pozarzadowymi-na-2019-r/program-

wspolpracy-gminy-z-organizacjami-

pozarzadowymi-na-2019-r#cnt

Plan gospodarki odpadami dla 

województwa mazowieckiego 2024

Uchwała Nr 91/19 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z 

dnia 18 czerwca 2019 r. 

https://www.mazovia.pl/samorzad/s

ejmik/uchwaly-

sejmiku/uchwala,3841,9119.html

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Konstancin-

Jeziorna z 1999 roku

Uchwała Nr 97/III/99 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 

dnia 27 grudnia 1999 r. 

http://bip.konstancinjeziorna.pl/archi

wum/index.phpmnu59id7707.htm

Plan gospodarki niskoemisyjnej na 

terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

Uchwała nr 164/13 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z 

dnia 28 października 2013 r. w 

sprawie POP dla strefy 

mazowieckiej (PM10, PM2,5) 

zmieniony Uchwałą nr 98/17 

Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 

2017 r. w sprawie oraz Uchwałą nr 

162/17 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 24 

października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia na obszarze 

województwa mazowieckiego 

ograniczeń i zakazów w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw

https://www.konstancinjeziorna.pl/a

ssets/konstancinJeziorna/media/file

s/5e63eaf1-166e-4d07-845e-

c7a4cd63b9e1/plan-gospodarki-

niskoemisyjnej-na-terenie-gminy-

konstancin-jeziorna.pdf

Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 

2012-2032

Program Oczyszczania Kraju z 

Azbestu na lata 2009-2032 

przyjętego 14 lipca 2009 r. przez 

Radę Ministrów Rzeczypospolitej 

Polskiej

http://bip.konstancinjeziorna.pl/artyk

ul/109/238/program-usuwania-

wyrobow-zawierajacych-azbest-z-

terenu-gminy-konstancin-jeziorna-

lata-2012-2032

1



Program rewitalizacji – Konstancin-

Jeziorna 2020+

Uchwała Nr 416/VII/26/16 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 

dnia 14 grudnia 2016 r. (z późn. 

zm.)

http://bip.konstancinjeziorna.pl/archi

wum/program%20rewitalizacji%20k

onstancin-jeziorna%202020.pdf

Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie Gminy Konstancin-

Jeziorna na lata 2014-2020

Uchwała Nr 575/VI/44/2014 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 

dnia 21 maja 2014 rr.

http://bip.konstancinjeziorna.pl/archi

wum/ovr0/uchwala_575_vi_44_201

4.pdf

Program Wspierania Rodziny w 

Gminie Konstancin-Jeziorna na 

lata 2018-2020

Uchwała Nr 837/VII/48/2018 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 

dnia 5 września 2018 r.

http://bip.konstancinjeziorna.pl/archi

wum/ovr1/uchwa_25c5_2582a_837

_vii_48_2018.pdf

Plan opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 

roku

Uchwała Nr 50/VIII/5/2019 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 

dnia 5 marca 2019 r. 

http://bip.konstancinjeziorna.pl/uch

wala/522/uchwala-nr-50-viii-5-2019

Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 

2019

Uchwała Nr 35/VIII/4/2019 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 

dnia 29 stycznia 2019 r.

http://bip.konstancinjeziorna.pl/uch

wala/377/uchwala-nr-35-viii-4-2019

Wieloletni program 

gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Konstancin-

Jeziorna na lata 2015-2019

Uchwała Nr 73/VII/2015 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 

dnia 29 kwietnia 2015 r.

http://bip.konstancinjeziorna.pl/archi

wum/ovr0/uchwala_073_vii_7_2015

.pdf

Wieloletni gminny program 

osłonowy "Posiłek w szkole i w 

domu" na lata 2019-2020

Uchwała Nr 87/VIII/7/2019 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 

dnia 28 maja 2019 r. 

http://bip.konstancinjeziorna.pl/uch

wala/765/uchwala-nr-87-viii-7-2019

Program Ograniczenia Niskiej 

Emisji (PONE) dla Gminy 

Konstancin-Jeziorna

Uchwała Nr 126/VIII/10/2019 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 

dnia 11 września 2019 r.

http://bip.konstancinjeziorna.pl/uch

wala/986/uchwala-nr-126-viii-10-

2019

Konstancińska Karta Mieszkańca

Uchwała Nr 635/VI/47/2014 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 

dnia 10 września 2014r. (z późn. 

zm.)

http://bip.konstancinjeziorna.pl/archi

wum/ovr0/uchwala_635_vi_2014.pd

f

Ogólnopolska Karta Seniora – 

edycja Konstancin-Jeziorna

Uchwała Nr 462/VII/28/2017 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 

dnia 29 marca 2017 r.

http://bip.konstancinjeziorna.pl/archi

wum/ovr0/uchwala_462_vii_28_201

7.pdf

Konstancińska Karta Dużej 

Rodziny

Uchwała Nr 467/VI/37/2013 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 

dnia 17 października 2013 r. ( z 

późn. zm.)

https://www.konstancinjeziorna.pl/a

ssets/konstancinJeziorna/media/file

s/a889a7bd-fa64-438c-8339-

3a4d9f2b5300/uchwala-rm-w-

sprawie-zmiany-programu-wsparcia-

rodzin-wielodzietnych.pdf

Program Ochrony Środowiska dla 

gminy Konstancin-Jeziorna na ata 

2013-2020

Uchwała Nr 603/VI/45/2014 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 

dnia 11 czerwca 2014 r.

http://bip.konstancinjeziorna.pl/archi

wum/ovr0/uchwala_603_vi_45_201

4.pdf

Program ochrony powietrza - pyły 

zawieszone PM10 i PM2,5

Uchwała Nr 98/17 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z 

dnia 20 czerwca 2017 r.

https://www.mazovia.pl/samorzad/s

ejmik/uchwaly-

sejmiku/uchwala,3353,9817.html

Program ochrony powietrza – 

benzo(a)piren

Uchwała Nr 99/17 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z 

dnia 20 czerwca 2017r.

https://www.mazovia.pl/samorzad/s

ejmik/uchwaly-

sejmiku/uchwala,3354,9917.html
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Załącznik nr 3 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

Opis Dochody

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 93 431 726,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

19 858 659,57 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 105 852,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości 12 370 537,46 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
7 710 351,65 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

6 723 991,09 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 863 922,71 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 621 387,25 zł

Wpływy z różnych dochodów 2 540 537,97 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2 490 085,06 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności
2 149 485,58 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości
1 483 016,45 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 334 476,35 zł

Środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 172 599,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

828 834,08 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 680 869,07 zł

Wpływy z podatku rolnego 524 943,93 zł

Wpływy z usług 422 275,67 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego
372 823,38 zł

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 345 614,95 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych 314 612,87 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 283 370,78 zł

Wpływy z opłaty targowej 226 689,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

209 641,30 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące 

dochodów majątkowych
188 807,69 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

181 575,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 156 654,80 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 130 291,85 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 123 873,28 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 119 784,50 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 97 774,10 zł

1



Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej
55 292,02 zł

Wpływy z różnych opłat 42 015,81 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 

fizycznych
41 806,52 zł

Wpływy z podatku leśnego 34 573,22 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
32 866,90 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

32 540,00 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 28 878,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień
23 092,95 zł

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 

wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
16 037,78 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

13 942,35 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 12 000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących

10 000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 510,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych

5 364,00 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 119,00 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości

2 914,86 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 

finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów 

rządowych

2 225,00 zł

Wpływy do wyjaśnienia 1 761,28 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego
676,50 zł

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych
600,00 zł

Wpływy z opłaty produktowej 539,81 zł

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości

103,57 zł

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
25,00 zł

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 20,00 zł

2



Załącznik nr 4 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

Dział Wydatki

Oświata i wychowanie 54 200 040,38 zł

Rodzina 27 995 659,18 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 878 931,87 zł

Administracja publiczna 17 128 910,14 zł

Transport i łączność 12 984 225,74 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 976 600,83 zł

Różne rozliczenia 9 087 465,00 zł

Pomoc społeczna 7 460 453,83 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 483 060,23 zł

Gospodarka mieszkaniowa 5 388 357,94 zł

Rolnictwo i łowiectwo 3 637 428,63 zł

Kultura fizyczna i sport 2 927 308,75 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza 2 310 293,32 zł

Ochrona zdrowia 827 763,11 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa
227 459,08 zł

Działalność usługowa 204 216,30 zł

Opieka społeczna 150 047,87 zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 

przyrody
73 329,80 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 47 970,00 zł

Turystyka 10 900,00 zł

Nauka 503,75 zł

Obsługa długu publicznego 3,98 zł



Załącznik nr 5 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

Pozycja Wartość

AKTYWA TRWAŁE, w tym: 774 843 067,29 zł

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - gr 0 429 049 485,95 zł

budynki i lokale - gr 1 73 334 849,32 zł

obiekty inżynierii lądowej i wodnej - gr 2 225 773 454,86 zł

Kotły i maszyny energetyczne – gr 3 77 955,18 zł

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - gr 4 3 313 622,17 zł

maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - gr 5 20 399,37 zł

urządzenia techniczne - gr 6 3 051 506,81 zł

środki transportu - gr 7 387 904,67 zł

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - gr 8 1 187 591,08 zł

inwestycje 35 460 315,39 zł

wartości niematerialne i prawne 638 935,73 zł

akcje i udziały 0,00 zł

należności długoterminowe 2 547 046,76 zł

AKTYWA OBROTOWE 7 341 772,44 zł



Załącznik nr 6 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

Rozdział Opis Wydatki Udział

80101 Szkoły podstawowe 31 966 020,84 zł 58,98%

80104 Przedszkola 12 181 215,66 zł 22,47%

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

2 206 105,13 zł 4,07%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 680 101,98 zł 3,10%

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 529 321,10 zł 2,82%

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego

1 419 360,76 zł 2,62%

80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 090 118,44 zł 2,01%

80110 Gimnazja 919 277,84 zł 1,70%

80195 Pozostała działalność 380 965,79 zł 0,70%

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 367 991,52 zł 0,68%

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach 

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 

szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 

technikach, szkołach policealnych, branżowych 

szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w 

branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 

artystycznych

164 190,61 zł 0,30%

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

154 364,81 zł 0,28%

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 139 312,90 zł 0,26%

80120 Licea ogólnokształcące 1 693,00 zł 0,00%



Załącznik nr 7 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

Nazwa konkursu
Liczba 

uczniów
Miejsce Szczebel

Ogólnopolski Konkurs Olimpus Matematyka 5 VI,XII,XII,XIII, ogólnopolski

Ogólnopolski Konkurs Olimpus Chemia 3 laureat ogólnopolski

Ogólnopolski Konkurs Oilmpus Język Angielski
18

VII,IX,XI, XII, 

XIII, XIV
ogólnopolski

Ogólnopolski Konkurs Oilmpus Język Polski 1 laureat ogólnopolski

Kangur Konkurs Matematyczny

13

4x wynik 

bardzo dobry, 

9x wyróżnienie

międzynarodowy

Konkurs Albus Chemia
5

2x laureat, 3x 

wyróżnienie
ogólnopolski

Konkurs Albus Historia 3 VI,VII ogólnopolski

Konkurs Albus Język Angielski
6

1xlaureat, 5x 

wyróżnienie
ogólnopolski

Konkurs Albus Język Polski
6

1xlaureat, 5x 

wyróżnienie
ogólnopolski

Konkurs Albus Matematyka
10

2xlaureat, 8x 

wyróżnienie
ogólnopolski

Konkurs Fotograficzny "Portret" 1 wyróznienie ogólnopolski

"Warszawskie dzieci-poległym chwała, wolność 

żywym"
1 II ogólnopolski

XI Festiwal Patriotyczny w Pamiątce-konkurs 

literacki
1 III powiatowy

XI Festiwal Patriotyczny w Pamiątce-konkurs 

recytatorski
1 wyróżnienie powiatowy

Konkurs recytatorski "Witaj Majowa Jutrzenko" 1 finalista wojewódzki

Konkurs recytatorski "Panie usłysz moje słowa" 1 finalista wojewódzki

Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka" 1 finalista wojewódzki

XIII Wojewózki Konkurs Kolęd i Pastorałek 1 wyróżnienie wojewódzki

Międzyszkolny Konkurs Poezji Śpiewanej
3 Grand Prix, I,III wojewódzki

III Ogólnopolski Konkurs "Wsześciu strunach 

zaklęta muzyka"
1 II ogólnopolski

Kuratoryjny Konkurs Geograficzny-Gimnazjum 1 laureat wojewódzki

Kuratoryjny Konkurs Języka Rosyjnskiego-

Gimnazjum
1 finalista wojewódzki

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Olmpusek 2 laureat ogólnopolski

Ogólnopolskie Rozgrywki quatro Korfball PZKorf w 

kategorii Młodziki
11 II ogólnopolski

Ogólnopolskie Turniej Korfballu pięć klas ze 

szkoły
II,II,II,II,III ogólnopolski

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Alfik 1 laureat ogólnopolski

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur
1 laureat międzynrodowy

Mistrzostwa Polski w Jeździe Szybkiej na Wrotkach

1

2 x tytuł 

laureata na 

100m i 200 m

ogólnopolski

Międzynarodowe Zawody w Łyżwiarstwie szybkim 

Viking Race
1

5 srebrnych 

medali
międzynarodowy

Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

2

pólfinał - I 

miejsce, III 

miejsce

wojewódzki



Załącznik nr 8 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

Rozdział Opis Wartość

80101 Szkoły podstawowe 8 695 288,44 zł

90095 Pozostała działalność 5 720 783,80 zł

92195 Pozostała działalność 4 374 984,92 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 426 641,31 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 187 891,30 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne 2 619 727,44 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 952 032,33 zł

60016 Drogi publiczne gminne 1 084 827,28 zł

60095 Pozostała działalność 814 492,57 zł

75095 Pozostała działalność 775 116,48 zł

60017 Drogi wewnetrzne 734 217,67 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 679 587,06 zł

80104 Przedszkola 471 999,00 zł

92695 Pozostała działalność 384 817,64 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 349 069,77 zł

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 320 000,00 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 149 000,00 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 84 283,07 zł

92604 Instytucje kultury fizycznej 76 506,00 zł

92127
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz 

ochrony pamięci walk i męczeństwa
73 843,80 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe 62 500,00 zł

40095 Pozostała działalność 47 970,00 zł

75404 Komendy wojewódzkie Policji 47 500,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej 14 883,00 zł

71095 Pozostała działalność 10 553,40 zł

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 10 000,00 zł



Załącznik nr 9 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

Nazwa zadania

Wykonanie 

planu na dzień 

31.12.2019 r.

W tym środki 

niewygasające

Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 

Czarnowie
1 532 389,30 zł 0,00 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach 

położonych w południowej części gminy Konstancin-

Jeziorna

1 863 052,01 zł 1 052 800,00 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 

wsi
31 200,00 zł 0,00 zł

Budowa  instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych  

na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia
47 970,00 zł 47 970,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi 

wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Mirkowskiej w 

Konstancinie-Jeziornie do miejscowości Ciszyca

149 000,00 zł 149 000,00 zł

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od 

ul.Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej 

Papierni

16 052,00 zł 16 052,00 zł

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie 

Skolimowa północno-zachodniego
456 589,98 zł 0,00 zł

Przebudowa dróg w Czarnowie 33 511,10 zł 0,00 zł

Przebudowa ul.Powsińskiej wraz z infrastrukturą 128 547,00 zł 128 547,00 zł

Przebudowa ulicy Uzdrowiskowej wraz z infrastrukturą 88 473,20 zł 22 865,00 zł

Przebudowa ul.Grabowej na odcinku od ul.Cedrowej do ul. 

Jodłowej w Konstancinie-Jeziornie
208 960,00 zł 0,00 zł

Przebudowa ul.Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie 10 000,00 zł 0,00 zł

Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie 14 800,00 zł 0,00 zł

Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie 48 954,00 zł 0,00 zł

Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą w 

Konstancinie-Jeziornie 
49 200,00 zł 0,00 zł

Rozbudowa ul.Pocztowej BIS w Konstancinie-Jeziornie 29 740,00 zł 29 740,00 zł

Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Elektryczną a 

ul.Piaseczyńską
19 434,00 zł 0,00 zł

Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul.Kolejowej w 

Konstancinie-Jeziornie
5 000,00 zł 0,00 zł

Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej 

Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie
709 783,67 zł 0,00 zł

Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) 

dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. 

Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie

814 492,57 zł 158 670,00 zł

Przebudowa  gminnego budynku  przy ul. Warszawskiej 32 599 745,07 zł 0,00 zł

Modernizacja budynku OSP Skolimów 11 808,00 zł 0,00 zł

Rozbudowa budynku OSP Jeziorna 2 536 721,50 zł 1 108 074,00 zł

Monitoring obiektu OSP w Bielawie 6 750,00 zł 0,00 zł

Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul.Wojewódzkiej 

w Konstancinie-Jeziornie
6 883 850,40 zł 0,00 zł

Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. 

Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie
1 579 720,14 zł 0,00 zł

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie 115 496,00 zł 0,00 zł

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w 

Konstancinie-Jeziornie
68 296,50 zł 0,00 zł

Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego 5 000,00 zł 0,00 zł

Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej 471 999,00 zł 0,00 zł

1



Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia 

ulicznego (drogowego)
317 968,00 zł 0,00 zł

Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska 14 145,00 zł 0,00 zł

Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela 16 956,77 zł 0,00 zł

Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne 5 348 544,21 zł 1 393 386,00 zł

Przebudowa willi Białej 26 445,00 zł 0,00 zł

Modernizacja miejskiego systemu monitoringu 204 000,00 zł 0,00 zł

Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie 9 000,00 zł 0,00 zł

Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach 19 000,00 zł 0,00 zł

Zagospodarowanie działek gminnych o numerach 

ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu 

wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie 

wspólne Kawęczyna i Turowic

40 450,00 zł 0,00 zł

Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej 1 652 032,33 zł 711 550,00 zł

Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek" 73 843,80 zł 0,00 zł

Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 4 374 984,92 zł 0,00 zł

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw przy ul. 

Sobieskiego
76 506,00 zł 0,00 zł

Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. 

Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie
384 817,64 zł 0,00 zł
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Załącznik nr 10 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

Nazwa inwestycji

Łączne 

wykonane 

nakłady

Nakłady w 

2019 r.

W tym środki 

zewnętrzne

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z 

oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece 

Jeziorce przy Starej Papierni

1 501 502,00 zł 1 501 502,00 zł 16 052,00 zł

Budowa instalacji CO i CWU w budynkach 

komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, 

Brzozowa i Kozia

100 000,00 zł 47 970,00 zł 47 970,00 zł

Budowa łacznika drogowego pomiędzy ul. 

Elektryczną a ul. Piaseczyńską
619 434,00 zł 19 434,00 zł 19 434,00 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 

sołectwach położonych w południowej części 

gminy Konstancin-Jeziorna

35 907 094,00 zł 18 210 690,00 zł 1 863 052,01 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 

sołectwach położonych w północno-wschodniej 

części gminy Konstancin-Jeziorna

12 349 200,00 zł 24 600,00 zł 0,00 zł

Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa 150 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Projekt i budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej w Czarnowie
12 759 135,00 zł 4 259 135,00 zł 1 532 389,30 zł

Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie 

Okrzewskiej
3 534 828,00 zł 1 736 347,00 zł 1 652 032,33 zł

Przebudowa dróg w Czarnowie 12 460 570,00 zł 160 570,00 zł 33 511,10 zł

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na 

terenie Skolimowa pólnocno-zachodniego
19 327 437,00 zł 513 539,00 zł 456 589,98 zł

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie 15 778 288,00 zł 128 288,00 zł 115 496,00 zł

Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą 1 628 547,00 zł 158 547,00 zł 128 547,00 zł

Przebudowa ul. Uzdrowiskowej wraz z 

infrastrukturą
1 697 820,00 zł 110 342,00 zł 22 865,00 zł

Rozbudowa budynku OSP Jeziorna 4 625 163,00 zł 2 658 248,00 zł 2 451 851,50 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

na terenie 6 wsi
2 177 400,00 zł 72 600,00 zł 31 200,00 zł

Wykonanie zatoki postojowej wraz z infrastrukturą 

dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. 

Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie

873 655,57 zł 873 655,57 zł 873 655,57 zł



Załącznik nr 11 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

Nazwa inwestycji Wydatki w 2019 r.

Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej 

Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie
709 783,67 zł

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-

zachodniego
456 589,98 zł

Przebudowa ul.Grabowej na odcinku od ul.Cedrowej do ul. Jodłowej w 

Konstancinie-Jeziornie
208 960,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 

721 na odcinku od ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie do 

miejscowości Ciszyca (wydatki niewygasające)

149 000,00 zł

Przebudowa ul.Powsińskiej wraz z infrastrukturą (wydatki niewygasające) 128 547,00 zł

Przebudowa ulicy Uzdrowiskowej wraz z infrastrukturą (w tym wydatki 

niewygasające 22 865,00 zł)
88 473,20 zł

Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie 49 200,00 zł

Przebudowa ul. Czarnieckiego e Konstancinie-Jeziornie 48 954,00 zł

Przebudowa dróg w Czarnowie 33 511,10 zł

Rozbudowa ul.Pocztowej BIS w Konstancinie-Jeziornie (wydatki 

niewygasające)
29 740,00 zł

Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Elektryczną  a ul.Piaseczyńską 19 434,00 zł

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul.Pułaskiego do 

mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni (wydatki niewygasające)
16 052,00 zł

Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie 14 800,00 zł

Przebudowa ul.Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie 10 000,00 zł

Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul.Kolejowej w Konstancinie-

Jeziornie
5 000,00 zł



Załącznik nr 12 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

Sołectwo
Przyznane środki w 

2019 r.

Wykonanie wydatków 

w 2019 r.

Sołectwo Bielawa 60 349,00 zł 60 020,00 zł

Sołectwo Borowina 23 597,00 zł 23 564,72 zł

Sołectwo Cieciszew 27 399,00 zł 27 187,58 zł

Sołectwo Ciszyca 20 458,00 zł 20 457,88 zł

Sołectwo Czarnów 52 866,00 zł 52 857,00 zł

Sołectwo Czernidła 20 398,00 zł 20 396,96 zł

Sołectwo Dębówka 22 028,00 zł 22 024,42 zł

Sołectwo Gassy 23 657,00 zł 23 656,26 zł

Sołectwo Habdzin 36 873,00 zł 36 099,91 zł

Sołectwo Kawęczyn 639,00 zł 638,07 zł

Sołectwo Kawęczynek 21 364,00 zł 20 813,69 zł

Sołectwo Kępa Oborska 15 389,00 zł 14 145,00 zł

Sołectwo Kępa Okrzewska 20 820,00 zł 20 307,98 zł

Sołectwo Kierszek 22 872,00 zł 22 758,00 zł

Sołectwo Łęg 26 312,00 zł 20 648,57 zł

Sołectwo Obory 41 098,00 zł 39 122,42 zł

Sołectwo Obórki 17 924,00 zł 17 922,95 zł

Sołectwo Okrzeszyn 23 174,00 zł 22 328,09 zł

Sołectwo Opacz 35 486,00 zł 35 450,76 zł

Sołectwo Parcela 36 399,00 zł 36 119,61 zł

Sołectwo Piaski 20 510,00 zł 20 500,00 zł

Sołectwo Słomczyn 36 934,00 zł 36 878,96 zł

Sołectwo Turowice 22 519,00 zł 22 471,65 zł

Sołectwa Kawęczyn / Turowice (zadanie 

wspólne)
40 450,00 zł 40 450,00 zł

RAZEM 669 515,00 zł 656 820,48 zł



Załącznik nr 13 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

Nazwa zadania Koszt

Stopień 

realizacji 

zadania

Sołectwa Kawęczyn / 

Turowice (zadanie wspólne)

Zagospodarowanie działek gminnych o numerach 

ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według 

projektu wykonanego dla wyżej wymienionych 

działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic

40 450,00 zł

Sołectwo Obory

Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-

kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców Obór

24 530,00 zł

Sołectwo Opacz Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy 22 204,00 zł

Sołectwo Dębówka

Zakup drewnianej wiato-altany na plac gminny przy 

świetlicy w Dębówce wraz z ułożeniem podłoża z 

kostki brukowej

22 024,42 zł

Sołectwo Borowina
Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców  

Borowiny
20 100,00 zł

Sołectwo Bielawa
Dokończenie i naprawa drogi śródpolnej gminnej - 

etap III tzw. Załaziskowej
19 680,00 zł

Sołectwo Słomczyn

Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-

edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców sołectwa Słomczyn

19 345,99 zł

Sołectwo Piaski Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach 19 000,00 zł

Sołectwo Kierszek
Wykonanie projektu drogi gminnej (tzw. łącznika) na 

terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku
17 958,00 zł

Sołectwo Obórki
Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137 wraz z 

budową progu w Obórkach
17 922,95 zł

Sołectwo Parcela Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela 16 956,77 zł

Sołectwo Habdzin
Zakup sprzętu AGD i mebli do Domu Sołeckiego w 

Habdzinie
15 661,07 zł

Sołectwo Czarnów
Remont istniejących ścieżek na terenie Placu 

zabaw w Czarnowie
15 500,00 zł

Sołectwo Ciszyca Doposażenie placu zabaw w Ciszycy 15 000,00 zł

Sołectwo Kępa Oborska Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska 14 145,00 zł

Sołectwo Cieciszew
Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-

rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie
11 449,00 zł

Sołectwo Czernidła
Zakup i montaż parapetów i rolet do okien w Domu 

Ludowym w Czernidłach
9 751,96 zł

Sołectwo Gassy Zakup wyposażenia dla OSP w Gassach 9 500,00 zł

Sołectwo Kawęczynek
Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej w 

Kawęczynku
8 960,00 zł

Sołectwo Turowice
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 

sołectwa Turowice
6 983,35 zł

Sołectwo Łęg
Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez 

kulturalno-oświatowych w Łęgu
6 980,70 zł

Sołectwo Kępa Okrzewska
Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-

sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska
6 499,98 zł

Sołectwo Okrzeszyn
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w 

sołectwie Okrzeszyn
6 300,00 zł

Sołectwo Kawęczyn
Zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na działce76 i 

77 w Kawęczynie obręb 00-09
638,07 zł



Załącznik nr 14 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

Numer 

uchwały

Data 

podjęcia
Tytuł (w sprawie) Status

27/VIII/4/2019
29 stycznia 

2019 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-

Jeziorna na rok 2019
obowiązuje

28/VIII/4/2019
29 stycznia 

2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-

2023.

obowiązuje

29/VIII/4/2019
29 stycznia 

2019 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna-

etap 2.

obowiązuje

30/VIII/4/2019
29 stycznia 

2019 roku

w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji 

przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze 

remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału 

własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla 

zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2019 rok.

obowiązuje, 

Wojewoda 

Mazowiecki 

stwierdzenie 

nieważności w 

par. 6 pkt 7, 

par. 36

31/VIII/4/2019
29 stycznia 

2019 roku

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji 

przedmiotowej dla samorządowego zakładu 

budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Konstancin-Jeziornie na 2019 rok.

obowiązuje

32/VIII/4/2019
29 stycznia 

2019 roku

w sprawie Regulaminu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli oraz określenia specjalności i form 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 

w 2019 roku.

obowiązuje

33/VIII/4/2019
29 stycznia 

2019 roku

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne 

usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi), oraz szczegółowych zasad częściowego 

lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich 

pobierania.

obowiązuje

34/VIII/4/2019
29 stycznia 

2019 roku

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w 

zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023 i określenia zasad zwrotu wydatków 

poniesionych na świadczenia przyznane w ramach 

programu.

obowiązuje

35/VIII/4/2019
29 stycznia 

2019 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Konstancin-

Jeziorna na rok 2019.

obowiązuje

36/VIII/4/2019
29 stycznia 

2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu 

użytkowego, położonego w Konstancinie-Jeziornie przy 

ul. Warszawskiej 23 oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargu.

obowiązuje

37/VIII/4/2019
29 stycznia 

2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali 

zlokalizowanej w lokalu użytkowym nr 1, położonym w 

budynku w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Anny 

Walentynowicz 24.

obowiązuje
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38/VIII/4/2019
29 stycznia 

2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy 

ul. Literatów stanowiącej część działki ewidencyjnej 

numer 108/15 z obrębu 03-12.

obowiązuje

39/VIII/4/2019
29 stycznia 

2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 

osobom fizycznym będącym właścicielami budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych 

lub spółdzielniom mieszkaniowych od wnoszonej opłaty 

jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntu w prawo ich własności.

obowiązuje

40/VIII/4/2019
29 stycznia 

2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez 

Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na 

działkach ewidencyjnych numer 9/14 i 53 z obrębu 03-

26

obowiązuje

41/VIII/4/2019
29 stycznia 

2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez 

Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na 

rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład 

Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej nr 

143/10 z obrębu 0002 Cieciszew.

obowiązuje

42/VIII/4/2019
29 stycznia 

2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez 

Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na 

rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład 

Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej 

numer 92/18 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina.

obowiązuje

43/VIII/4/2019
29 stycznia 

2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez 

Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na 

rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Lublinie na działce ewidencyjnej numer 66 z obrębu 

0011 Kępa Oborska.

obowiązuje

44/VIII/4/2019
29 stycznia 

2019 roku

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Parcela gm. Konstancin-

Jeziorna , stanowiącej projektowaną działkę gruntu 

numer 27/10 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn

obowiązuje

45/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną opłatę.

obowiązuje

46/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-

Jeziorna”.

obowiązuje

47/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

terenu Gminy Konstancin-Jeziorna.

obowiązuje

48/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu 

budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Konstancin-Jeziornie z obowiązku wpłaty do budżetu 

Gminy nadwyżki środków obrotowych.

obowiązuje

49/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna.

obowiązuje
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50/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-

Jeziorna w 2019 roku.

obowiązuje

51/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w 

ramach inicjatywy lokalnej.

obowiązuje

52/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania procedury 

kształtowania budżetu obywatelskiego w gminie 

Konstancin-Jeziorna.

obowiązuje

53/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 

ew. 51/6 i 83 z obrębu 03-09 w Konstancinie-Jeziornie.

obowiązuje

54/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 183/VI/20/2012 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Skolimowa północnego-rejon ulic Kołobrzeskiej i 

Pułaskiego.

obowiązuje

55/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez 

Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na 

rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład 

Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej 

numer 57/15 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn.

obowiązuje

56/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez 

Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na 

działce ewidencyjnej numer 210/1 z obrębu 0021 

Słomczyn.

obowiązuje

57/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez 

Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na 

działce ewidencyjnej numer 96/1 z obrębu 0003 

Ciszyca.

obowiązuje

58/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez 

Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na 

działce ewidencyjnej numer 106 z obrębu 0021 

Słomczyn.

obowiązuje

59/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/3/2019 Rady Miejskiej 

Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018r. w 

sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

obowiązuje

60/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

zmieniająca uchwałę Nr 25/VIII/3/2019 Rady Miejskiej 

Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018r. w 

sprawie wyboru składu osobowego Komisji skarg, 

wniosków i petycji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

obowiązuje

61/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora 

ZGK w Konstancinie-Jeziornie (BRM 376/2018)
obowiązuje

62/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019. obowiązuje

63/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023.
obowiązuje

64/VIII/5/2019
5 marca 2019 

roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Piaseczyńskiemu.
obowiązuje
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65/VII/6/2019 
1 kwietnia 2019 

roku

w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej 

Konstancin-Jeziorna Aleksandry Kostrzewskiej
obowiązuje

66/VII/6/2019 
1 kwietnia 2019 

roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Konstancin-Jeziorna
obowiązuje

67/VII/6/2019 
1 kwietnia 2019 

roku

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej 

Konstancin-Jeziorna do spraw walki ze smogiem.
obowiązuje

68/VII/6/2019 
1 kwietnia 2019 

roku

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej 

Konstancin-Jeziorna do spraw cyfryzacji
obowiązuje

69/VII/6/2019 
1 kwietnia 2019 

roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 obowiązuje

70/VII/6/2019 
1 kwietnia 2019 

roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023.
obowiązuje

71/VII/6/2019 
1 kwietnia 2019 

roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 

Mazowieckiemu.
obowiązuje

72/VII/6/2019 
1 kwietnia 2019 

roku

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 

podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy 

Konstancin – Jeziorna.

obowiązuje

73/VII/6/2019 
1 kwietnia 2019 

roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 

Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o 

różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych.

obowiązuje

74/VII/6/2019 
1 kwietnia 2019 

roku
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami. obowiązuje

75/VII/6/2019 
1 kwietnia 2019 

roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej 

nieruchomości położonej w Konstancinie- Jeziornie 

przy ul. Mickiewicza 7.

obowiązuje

76/VII/6/2019 
1 kwietnia 2019 

roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej w Konstancinie – Jeziornie 

przy al. Wojska Polskiego stanowiącej część działki 

ewidencyjnej numer 5/2 z obrębu 02-03.

obowiązuje

77/VII/6/2019 
1 kwietnia 2019 

roku

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy 

Konstancin – Jeziorna prawa współwłasności 

nieruchomości gruntowej położonej w m. Konstancin – 

Jeziorna oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako działki ewidencyjne numer 35 z obrębu 01-03 i 

numer 81 z obrębu 01-08.

obowiązuje

78/VII/6/2019 
1 kwietnia 2019 

roku

w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Konstancin- Jeziorna 

służebnościami przesyłu i służebnościami gruntowymi.

obowiązuje

79/VII/6/2019 
1 kwietnia 2019 

roku

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-

2020.

obowiązuje

80/VII/6/2019 
1 kwietnia 2019 

roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
obowiązuje

81/VII/6/2019 
1 kwietnia 2019 

roku

w przedmiocie udzielenia informacji Rzecznikowi 

Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu w 

sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję 

Odwoławczą w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych przy Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie

obowiązuje
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82/VIII/7/2019
28 maja 2019 

roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 obowiązuje

83/VIII/7/2019
28 maja 2019 

roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Konstancin – Jeziorna na lata 2019-2023
obowiązuje

84/VIII/7/2019
28 maja 2019 

roku

w sprawie przekazania projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków do 

zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w Warszawie

obowiązuje

85/VIII/7/2019
28 maja 2019 

roku

w sprawie zmiany uchwały nr 33/VIII/4/2019 Rady 

Miejskiej Konstancin – Jeziorna z dnia 29 stycznia 

2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne 

usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi) oraz szczegółowych zasad częściowego 

lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich 

pobierania.

obowiązuje

86/VIII/7/2019
28 maja 2019 

roku

w sprawie zmiany uchwały nr 34/VIII/4/2019 Rady 

Miejskiej Konstancin – Jeziorna z dnia 29 stycznia 

2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023  i określenia zasad 

zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia 

przyznane w ramach programu.

obowiązuje

87/VIII/7/2019
28 maja 2019 

roku

w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego 

programu osłonowego „Posiłek w szkole  i w domu” na 

lata 2019-2023.

obowiązuje

88/VIII/7/2019
28 maja 2019 

roku

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w 

oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i 

demograficznej Gminy Konstancin – Jeziorna za rok 

2018.

obowiązuje

89/VIII/7/2019
28 maja 2019 

roku

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy 

Konstancin – Jeziorna prawa własności nieruchomości 

gruntowej położonej w gminie Konstancin – Jeziorna 

stanowiącej działkę ewidencyjną numer 83/2 z obrębu 

0015 Obory – Łyczyn.

obowiązuje

90/VIII/7/2019
28 maja 2019 

roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz 

użytkownika wieczystego nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Konstancin – Jeziorna w obrębach 

geodezyjnych 0015 Obory – Łyczyn oraz 0016 Obory.

obowiązuje

91/VIII/7/2019
28 maja 2019 

roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

ceny sprzedaży nieruchomości położonych na terenie 

gminy Konstancin – Jeziorna w obrębach geodezyjnych 

0015 Obory – Łyczyn oraz 0016 Obory.

obowiązuje

92/VIII/7/2019
28 maja 2019 

roku

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy 

Konstancin – Jeziorna prawa własności części 

nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie – 

Jeziornie przy ulicy Świetlicowej stanowiącej 

projektowane działki gruntu numer 14/4 i 12/8 z obrębu 

01-16

obowiązuje
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93/VIII/7/2019
28 maja 2019 

roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie – 

Jeziornie

obowiązuje

94/VIII/7/2019
28 maja 2019 

roku

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa 

uznanego za pomnik przyrody w granicach 

administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna

obowiązuje

95/VIII/7/2019
28 maja 2019 

roku

w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła.
obowiązuje

96/VIII/7/2019
28 maja 2019 

roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 

ewid. 28/2 oraz fragmentu działki o nr ewid. 38 z 

obrębu ewid. 0013 (Kierszek) gm. Konstancin – 

Jeziorna.

obowiązuje

97/VIII/7/2019
28 maja 2019 

roku

W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników do sądów powszechnych
obowiązuje

98/VIII/7/2019
28 maja 2019 

roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 24/VIII/3/2018 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018r.
obowiązuje

99/VIII/7/2019
28 maja 2019 

roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 24/VIII/3/2018 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grud 2018
obowiązuje

100/VIII/8/2019
25 czerwca 

2019 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Konstancin-

Jeziorna wotum zaufania.
obowiązuje

101/VIII/8/2019
25 czerwca 

2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

gminy  i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 

2018 rok

obowiązuje

102/VIII/8/2019
25 czerwca 

2019 r.

w sprawie udzielenia absolutoriom Burmistrzowi Gminy 

Konstancin-Jeziorna za 2018 rok.
obowiązuje

103/VIII/8/2019
25 czerwca 

2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. obowiązuje

104/VIII/8/2019
25 czerwca 

2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Konstancin – Jeziorna na lata 2019-2023.
obowiązuje

105/VIII/8/2019
25 czerwca 

2019 r.

w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Gminie Konstancin – Jeziorna lub jej jednostkom 

organizacyjnym.

obowiązuje

106/VIII/8/2019
25 czerwca 

2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Mazowieckiemu.
obowiązuje

107/VIII/8/2019
25 czerwca 

2019 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  z 

wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia 

z tych opłat w prowadzonych przez gminę Konstancin-

Jeziorna publicznych przedszkolach  i oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

obowiązuje

108/VIII/8/2019
25 czerwca 

2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Konstancinie – Jeziornie.

obowiązuje

109/VIII/8/2019
25 czerwca 

2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty 

przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków.

obowiązuje

110/VIII/8/2019
25 czerwca 

2019 r.

w sprawie nadania skwerowi położonemu w 

Konstancinie-Jeziornie przy rondzie im. Jana Pawła II 

nazwy „Skwer im. Stanisława Likiernika”.

obowiązuje

111/VIII/8/2019
25 czerwca 

2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru północno-zachodniej części 

miasta Konstancin-Jeziorna-etap 3.

obowiązuje
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112/VIII/8/2019
25 czerwca 

2019 r.

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy 

Konstancin-Jeziorna prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowych oznacz\onych jako działki 

ewidencyjne numer 3/5, 32/1,38/1,3/6, 32/2 z obrębu 

03-08

obowiązuje

113/VIII/9/2019 5 lipca 2019 r.

w sprawie uchylenia Uchwały o numerze 89/VIII/7/2019 

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 

2019 r. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości 

Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności 

nieruchomości gruntowej położonej w gminie 

Konstancin-jeziorna stanowiącej działkę ewidencyjną 

numer 83/2 z obrębu 0015 Obory – Łyczyn.

obowiązuje

114/VIII/9/2019 5 lipca 2019 r.

w sprawie uchylenia Uchwały o numerze 90/VIII/7/2019 

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na 

rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 

obrębach geodezyjnych 0015 Obory – Łyczyn oraz 

0016 Obory.

obowiązuje

115/VIII/9/2019 5 lipca 2019 r.

w sprawie uchylenia Uchwały o numerze 91/VIII/7/2019 

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 

położonych na terenie gminy Konstancin-jeziorna w 

obrębach geodezyjnych 0015 Obory-Łyczyn oraz 0016 

Obory.

obowiązuje

116/VIII/10/2019
11 września 

2019 r.

uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji 

Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej Konstancin-

Jeziorna

obowiązuje

117/VIII/10/2019
11 września 

2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. obowiązuje

118/VIII/10/2019
11 września 

2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Konstancin – Jeziorna na lata 2019-2023.
obowiązuje

119/VIII/10/2019
11 września 

2019 r.

w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Stołecznego 

Policji informacji o kandydatach na ławników.
obowiązuje

120/VIII/10/2019
11 września 

2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego 

dodatku energetycznego.
obowiązuje

121/VIII/10/2019
11 września 

2019 r.

sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej 

„Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie 

dla gminy Konstancin-Jeziorna”.

obowiązuje

122/VIII/10/2019
11 września 

2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 346/VI/31/2013 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w 

sprawie wprowadzenia regulaminu określającego 

niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-

Jeziorna.

obowiązuje

123/VIII/10/2019
11 września 

2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 108/VIII/8/2019 w sprawie 

uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-

Jeziornie.

obowiązuje
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124/VIII/10/2019
11 września 

2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości 

położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Adama 

Asnyka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 22/6 z 

obrębu 03-23.

obowiązuje

125/VIII/10/2019
11 września 

2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej 

nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy 

ul. Kazimierza Pułaskiego 81, stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 64 z obrębu 01-21.

obowiązuje

126/VIII/10/2019
11 września 

2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji (PONE) dla Gminy Konstancin-Jeziorna.
obowiązuje

127/VIII/10/2019
11 września 

2019 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-

Jeziorna”.

obowiązuje

128/VIII/10/2019
11 września 

2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną opłatę.

obowiązuje

129/VIII/10/2019
11 września 

2019 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych 

obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-

Jeziornie.

obowiązuje

130/VIII/10/2019
11 września 

2019 r.

w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z 

gminnych obiektów użyteczności publicznej 

zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.

obowiązuje

131/VIII/10/2019
11 września 

2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 

03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna – etap 2.

obowiązuje

132/VIII/10/2019
11 września 

2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 24/VIII/3/2018 oraz 

uchwały nr 26/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-

Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r.

obowiązuje

133/VIII/11/2019
23 października 

2019 r.
W sprawie wyboru ławników na kadencje 2020-2023 obowiązuje

134/VIII/11/2019
23 października 

2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. obowiązuje

135/VIII/11/2019
23 października 

2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Konstancin – Jeziorna na lata 2019-2023.
obowiązuje

136/VIII/11/2019
23 października 

2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-

Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów.

obowiązuje

137/VIII/11/2019
23 października 

2019 r.

w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w 

Konstancinie-Jeziornie oznaczonej jako działka 

ewidencyjna nr 177/2 z obrębu 03-32, nazwy „Michała 

Doliwo-Dobrowolskiego”.

obowiązuje
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138/VIII/11/2019
23 października 

2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy 

ulicy Literatów stanowiącej część działki ewidencyjnej 

numer 108/15 z obrębu 03-12.

obowiązuje

139/VIII/11/2019
23 października 

2019 r.

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 

gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna 

numer 20/53 z obrębu 0004 Czarnów.

obowiązuje

140/VIII/11/2019
23 października 

2019 r.

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy 

Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości 

gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne 

numer12/9, 12/10 z obrębu 0004 Czarnów.

obowiązuje

141/VIII/11/2019
23 października 

2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Słomczyn o 

przyznanie sołectwu środków z funduszu sołeckiego na 

2020 roku.

obowiązuje

142/VIII/11/2019
23 października 

2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Kawęczynek 

o przyznanie sołectwu środków z funduszu sołeckiego 

na 2020 roku.

obowiązuje

143/VIII/11/2019
23 października 

2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części 

sołectwa Kawęczynek, gmina Konstancin-Jeziorna.

obowiązuje

144/VIII/11/2019
23 października 

2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

działki o nr ew. 34 z obrębu 0021 (Słomczyn), 

położonej w gminie Konstancin-Jeziorna.

obowiązuje

145/VIII/11/2019
23 października 

2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki o nr ew. 121 z obrębu 03-13 

w Konstancinie-Jeziornie.

obowiązuje

146/VIII/11/2019
23 października 

2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 183/VI/20/2012 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Skolimowa północnego-rejon ulic Kołobrzeskiej i 

Pułaskiego.

obowiązuje

147/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. obowiązuje

148/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Konstancin – Jeziorna na lata 2019-2023.
obowiązuje

149/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Konstancin-Jeziorna 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 na rok 2020

obowiązuje

150/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

w sprawie przekazania projektu regulaminu 

dostarczenia wody i odprowadzania ścieków do 

zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

obowiązuje

151/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu 

użytkowego położonego w Konstancinie-Jeziornie przy 

ul. Wilanowskiej 10.

obowiązuje
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152/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 120/VIII/10/2019 Rady 

Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 

r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego 

dodatku energetycznego.

obowiązuje

153/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o 

nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 położonej w Konstancinie-

Jeziornie.

obowiązuje

154/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 

2020rok

obowiązuje

155/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. 

Matejki, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 10 z 

obrębu 03-10.

obowiązuje

156/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy 

Konstancin-Jeziorna prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości zabudowanej w Konstancinie-Jeziornie 

przy ul. Wojewódzkiej 16 oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 

56/4 z obrębu 03-06.

obowiązuje

157/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości położonej w 

Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej 

stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 33/7 z 

obrębu 01-06.

obowiązuje

158/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy 

ulicy Mirkowskiej stanowiącej część działki 

ewidencyjnej numer 4/10 z obrębu 02-02.

obowiązuje

159/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości położonej w 

Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej 

stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 33/7 z 

obrębu 01-06.

obowiązuje

160/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy 

ulicy Literatów stanowiącej część działki ewidencyjnej 

numer 108/15 z obrębu 03-12.

obowiązuje

161/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości położonej w 

Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej 

stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 33/7 z 

obrębu 01-06.

obowiązuje

162/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości położonej w 

Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej 

stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 33/7 z 

obrębu 01-06.

obowiązuje

163/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości położonej w 

Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej 

stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 33/7 z 

obrębu 01-06.

obowiązuje
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164/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości położonej w 

Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej 

stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 33/7 z 

obrębu 01-06.

obowiązuje

165/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy 

ulicy Literatów stanowiącej część działki ewidencyjnej 

numer 108/15 z obrębu 03-12.

obowiązuje

166/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy 

ulicy Wilanowskiej stanowiącej część działki 

ewidencyjnej numer 3 z obrębu 02-03.

obowiązuje

167/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy 

ulicy Mostowej stanowiącej część działki ewidencyjnej 

numer 2/6 z obrębu 03-10.

obowiązuje

168/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości położonej w 

Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej 

stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 33/7 z 

obrębu 01-06.

obowiązuje

169/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości położonej w 

Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej 

stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 33/7 z 

obrębu 01-06.

obowiązuje

170/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy 

Konstancin-Jeziorna ( BRM 212/2019)
obowiązuje

171/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy 

Konstancin-Jeziorna ( BRM 215/2019)
obowiązuje

172/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy 

Konstancin-Jeziorna ( BRM 235/2019)
obowiązuje

173/VIII/13/2019
27 listopada 

2019r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy 

Konstancin-Jeziorna ( BRM 238/2019)
obowiązuje

174/VIII/14/2019
18 grudnia 

2019r.

w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

rok 2019.
obowiązuje

175/VIII/14/2019
18 grudnia 

2019r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 

oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

obowiązuje

176/VIII/14/2019
18 grudnia 

2019r.

w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Konstancin – Jeziorna na lata 2019-

2023

obowiązuje

177/VIII/14/2019
18 grudnia 

2019r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-

Jeziorna na rok 2020.
obowiązuje

178/VIII/14/2019
18 grudnia 

2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Konstancin – Jeziorna na lata 2020-2025
obowiązuje

179/VIII/14/2019
18 grudnia 

2019r.

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków OSP w gminie Konstancin-Jeziorna
obowiązuje

180/VIII/14/2019
18 grudnia 

2019r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Konstancin-

Jeziorna na rok 2020.

obowiązuje

181/VIII/14/2019
18 grudnia 

2019r.

w sprawie ustalenia średnich cen jednostek paliwa w 

Gminie Konstancin-Jeziorna na rok szkolny 2019/2020
obowiązuje
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182/VIII/14/2019
18 grudnia 

2019r.

w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji 

przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze 

remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału 

własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla 

zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Konstancinie –Jeziornie na rok 2020.

obowiązuje

183/VIII/14/2019
18 grudnia 

2019r.

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji 

przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m³ 

ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego – 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-

Jeziornie na 2020 r.

obowiązuje

184/VIII/14/2019
18 grudnia 

2019r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych.
obowiązuje
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Załącznik nr 15 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

Gmina Woj.
Liczba 

ludności

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI łódzkie 32 315

BARCZEWO warmińsko-mazurskie 18 175

BŁAŻOWA podkarpackie 10 852

BŁONIE mazowieckie 21 705

BOGUCHWAŁA podkarpackie 20 839

BRWINÓW mazowieckie 26 753

BUK wielkopolskie 12 591

CHĘCINY świętokrzyskie 15 102

CHOROSZCZ podlaskie 15 276

CZARNA BIAŁOSTOCKA podlaskie 11 671

CZERWIEŃSK lubuskie 10 065

DALESZYCE świętokrzyskie 15 895

DOBCZYCE małopolskie 15 309

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI podkarpackie 20 264

GOLENIÓW zachodniopomorskie 36 148

GÓRA KALWARIA mazowieckie 26 982

GRODZISK MAZOWIECKI mazowieckie 48 203

GRYFINO zachodniopomorskie 32 192

HALINÓW mazowieckie 16 363

JELCZ-LASKOWICE dolnośląskie 23 326

KARCZEW mazowieckie 15 943

KARTUZY pomorskie 33 955

KĄTY WROCŁAWSKIE dolnośląskie 25 046

KOLUSZKI łódzkie 23 662

KONSTANCIN-JEZIORNA mazowieckie 23 253

KÓRNIK wielkopolskie 29 219

KORONOWO kujawsko-pomorskie 24 222

KOSTRZYN wielkopolskie 18 435

KOWALEWO POMORSKIE kujawsko-pomorskie 11 636

KRZESZOWICE małopolskie 32 451

ŁABISZYN kujawsko-pomorskie 10 197

ŁAZY śląskie 16 054

LEWIN BRZESKI opolskie 13 389

ŁOMIANKI mazowieckie 27 028

MORAWICA świętokrzyskie 16 674

MOSINA wielkopolskie 33 649

MUROWANA GOŚLINA wielkopolskie 16 889

MYŚLENICE małopolskie 44 460

NEKLA wielkopolskie 7 562

NIEMODLIN opolskie 13 459

NIEPOŁOMICE małopolskie 29 061

NOWE WARPNO zachodniopomorskie 1 668

OBORNIKI ŚLĄSKIE dolnośląskie 20 310

OŻARÓW MAZOWIECKI mazowieckie 25 053

PIASECZNO mazowieckie 85 292

PIASKI lubelskie 10 640

POBIEDZISKA wielkopolskie 19 708

POLICE zachodniopomorskie 41 745

PRÓSZKÓW opolskie 9 850

RADZYMIN mazowieckie 27 526

RZGÓW łódzkie 10 408

SEROCK mazowieckie 14 900

SIECHNICE dolnośląskie 22 572

SIEWIERZ śląskie 12 508
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SKAŁA małopolskie 10 576

SKAWINA małopolskie 43 577

SOBÓTKA dolnośląskie 12 843

SOLEC KUJAWSKI kujawsko-pomorskie 16 856

SOŚNICOWICE śląskie 8 925

STĘSZEW wielkopolskie 15 076

STRYKÓW łódzkie 12 658

SULECHÓW lubuskie 26 588

SUPRAŚL podlaskie 15 492

SWARZĘDZ wielkopolskie 51 495

ŚWIĄTNIKI GÓRNE małopolskie 10 161

SZUBIN kujawsko-pomorskie 24 879

TARCZYN mazowieckie 11 515

TRZEBNICA dolnośląskie 24 466

TUŁOWICE opolskie 5 257

TUSZYN łódzkie 12 415

TYCZYN podkarpackie 12 154

WASILKÓW podlaskie 17 419

WIELICZKA małopolskie 60 181

WOŁOMIN mazowieckie 51 956

ZABŁUDÓW podlaskie 9 292

ŻUKOWO pomorskie 40 252
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Załącznik nr 16 do Raportu o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 r.

Obszar Wskaźnik Nazwa Opis Uzasadnienie

M M03 Mieszkańcy w wieku kreatywnym
Liczba ludności w wieku 25-34 jako % liczby 

mieszkańców

Ocena stanu gminy pod względem liczby 

mieszkańców, którzy mogą stanowić 

główną siłę napędową rozwoju 

ekonomicznego

M M04
Zastępowalność pokoleń na rynku 

pracy

Stosunek liczby mieszkańców w wieku 10-

24 do mieszkańców w wieku 50-64 lat

Oszacowanie potencjału zmian liczby 

ludności gotowej do podjęcia aktywności 

zawodowej

M M05 Dochody z PIT per capita

Wartość dochodów budżetu gminy z tytułu 

podatku dochodowego od osób fizycznych 

w przeliczeniu na mieszkańca

Określenie poziomu dochodów 

mieszkańców gminy

M M06

Dochody z podatku od nieruchomości 

i podatku od środków transportowych 

od osób fizycznych per capita

Wartość dochodów budżetu gminy z tytułu 

podatku od nieruchomości i podatku od 

środków transportu płaconego wyłącznie 

przez osoby fizyczne w przeliczeniu na 

mieszkańca

Określenie wartości majątku trwałego 

mieszkańców gminy

M M07 Mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym
Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym 

jako % liczby mieszkańców

Określenie struktury demograficznej z 

punktu widzenia piramidy wieku i 

potencjału rynku pracy

M M09
Liczba ludności w wieku szkolnym (7-

14 lat)

Liczba ludności w wieku 7-14 jako % liczby 

mieszkańców

Określenie bieżącego zapotrzebowania na 

usługi edukacyjne

M M11 Saldo migracji

Zmiana liczby ludności z powodu zmiany 

miejsca zamieszkania w przeliczeniu na 1 

tys. mieszkańców

Określenie przyczyn zmian liczby ludności

M M13 Przyrost naturalny

Przyrost naturalny informuje o skuteczności 

działań pronatalnych podejmowanych przez 

lokalne władze

Prezentacja głównej przyczyny zmian 

liczby ludności, wyliczony jako różnica 

pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą 

zgonów (przeliczony na 1 tys. 

mieszkańców)

M M15 Frekwencja wyborcza
Udział mieszkańców w wyborach 

powszechnych

Ocena aktywności obywatelskiej 

mieszkańców

B B01 Dochody ogółem na mieszkańca Charakteryzuje zamożność JST Określenie bogactwa JST
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B B02 Dochody podatkowe na mieszkańca
Charakteryzuje samodzielność finansową 

JST

Stanowi uzupełnienie informacji o 

zamożności JST, pozwala określić 

potencjał finansowy JST do realizacji 

zadań własnych

B B04
Dotacje ze środków unijnych na 

mieszkańca

Informacja o wysokości dotacji unijnych 

przypadających na mieszkańca

Określenie aktywności JST w 

pozyskiwaniu zewnętrznych środków 

unijnych

B B05 Wydatki bieżące na mieszkańca
Charakteryzuje nakłady poniesione na 

realizację bieżących zadań JST

Określenie wysokości bieżących nakładów 

poniesionych na realizację zadań JST w 

przeliczeniu na mieszkańca

B B06 Wydatki majątkowe na mieszkańca
Charakteryzuje nakłady poniesione na 

realizację inwestycji
Określenie aktywności inwestycyjnej JST

B B07
Udział wydatków na wynagrodzenia i 

pochodne w wydatkach bieżących

Określa obciążenie wydatków bieżących 

wydatkami na wynagrodzenia i pochodne

Ocena zobowiązań wynikających z 

zatrudniania pracowników przez sektor 

JST i podmioty zależne

B B08
Udział wydatków na administrację w 

wydatkach bieżących

Określa obciążenie wydatków bieżących 

wydatkami administracyjnymi

Określenie kosztów utrzymania aparatu 

administracyjnego

B B10
Udział nadwyżki bieżącej w 

dochodach ogółem

Określa udział nadwyżki operacyjnej w 

dochodach ogółem

Podstawowy parametr charakteryzujący 

potencjalne zdolności JST do spłaty 

zobowiązań i finansowania wydatków o 

charakterze inwestycyjnym

B B11 Wskaźnik samofinansowania

Określa stosunek sumy nadwyżki bieżącej i 

dochodów majątkowych do wydatków 

majątkowych

Wskazuje na stopień, w jakim JST 

finansuje inwestycje środkami własnymi

B B12
Zadłużenie długoterminowe na 

mieszkańca

Obciążenie statystycznego mieszkańca 

obsługą zadłużenia

Określenie jaka wysokość długu JST 

przypada na jednego mieszkańca

B B13 Zdolność kredytowa JST
Wskaźnik skonstruowany w oparciu o art. 

243 UoFP (prawa strona nierówności)
Określenie limitu obsługi zadłużenia JST

B B14 Wskaźnik obsługi zadłużenia JST
Wskaźnik skonstruowany w oparciu o art. 

243 UoFP (lewa strona nierówności)

Określenie wysokości przypadających w 

danym roku spłat zobowiązań i kosztów 

obsługi długu

B B15 Koszty obsługi zadłużenia
Wydatki na obsługę długu w przeliczeniu na 

1 milion zadłużenia

Ocena rzeczywistych kosztów 

ponoszonych na płatność odsetek i prowizji

IG IG01
Dotacje pozyskane na inwestycje w 

drogi publiczne

Dochody majątkowe w rozdziałach 60011-

60018 i 90015 w przeliczeniu na 

mieszkańca

Ocena skuteczności pozyskiwania środków 

na inwestycje w infrastrukturę drogową
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IG IG02
Wydatki majątkowe na drogi 

publiczne

Wydatki majątkowe w rozdziałach 60011-

60018 i 90015 w przeliczeniu na 

mieszkańca

Ocena wartości inwestycji drogowych

IG IG03
Dopłaty do publicznego transportu 

zbiorowego

Różnica między dochodami w rozdziale 

60004, paragrafy: 083, 097, 231 oraz 290, a 

wydatkami bieżącymi w rozdziale 60004, 

powiększonymi o paragraf 601 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Ocena poziomu finansowania publicznego 

transportu zbiorowego bezpośrednio z 

budżetu

IG IG04 Awaryjność sieci wodociągowej

Liczba awarii sieci wodociągowej na każdy 

1000 przyłączy sieci wodociągowej w 

budynkach mieszkalnych

Ocena stanu sieci wodociągowej

IG IG05 Awaryjność sieci kanalizacyjnej

Liczba awarii sieci kanalizacyjnej na każdy 

1000 przyłączy sieci kanalizacyjnej w 

budynkach mieszkalnych

Ocena stanu sieci kanalizacyjnej

IG IG07 Koszt systemu gospodarki odpadami
Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami 

w przeliczeniu na 1 tonę odpadów

Ocena kosztów utrzymania systemu 

gospodarki odpadami ponoszonych przez 

JST

IG IG08
Rentowność systemu gospodarki 

odpadami

Stosunek dochodów bieżących do wydatków 

bieżących w rozdziale 90002

Ocena zbilansowania systemu gospodarki 

odpadami

IG IG09 Koszt zagospodarowania odpadów
Wydatki bieżące w rozdziale 90002 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Określenie rzeczywistego kosztu 

zagospodarowania odpadów

IG IG10

Udział lasów i terenów zielonych w 

powierzchni gminy (wskaźnik 

jednowymiarowy)

Udział sumy powierzchni lasów gminnych 

oraz terenów zielonych w powierzchni 

gminy

Określenie warunków naturalnych dla 

zachowania czystego powietrza

IG IG11
Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu (wskaźnik jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w rozdziale 90005 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Ocena wartości inwestycji w ochronę 

klimatu, np. walka ze smogiem

IG IG12
Inwestycje w obiekty sportowe 

(wskaźnik jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w rozdziale 92601 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Ocena wartości inwestycji w obiekty 

sportowe

IG IG13
Inwestycje w obiekty kultury (wskaźnik 

jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w dziale 921 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Ocena wartości inwestycji w obiekty 

służące kulturze i dziedzictwu 

narodowemu

E E02

Udział subwencji oświatowej w 

subwencyjnych wydatkach 

oświatowych

Relacja subwencji oświatowej do 

subwencyjnych wydatków oświatowych

Określa stopień pokrycia subwencyjnych 

wydatków oświatowych (tych, na które 

przeznacza się subwencję) otrzymywaną z 

budżetu państwa subwencją oświatową
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E E03 Wydatki bieżące na ucznia Koszt utrzymania jednego ucznia
Określa nakład, jaki JST ponosi na 

utrzymanie jednego ucznia

E E05 Subwencja oświatowa na ucznia
Relacja wysokości subwencji oświatowej do 

liczby uczniów

Określa wysokość subwencji oświatowej 

przypadającą na jednego ucznia

E E06 Współczynnik skolaryzacji brutto

Relacja liczby dzieci uczących się w 

szkołach podstawowych do liczby ludności 

w grupie określonej jako odpowiadająca 

temu poziomowi kształcenia

Określa jaki odsetek dzieci objętych 

obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w 

szkole podstawowej

E E07
Współczynnik skolaryzacji 

przedszkolnej

Relacja liczby dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym w wieku 3-5 lat do liczby 

dzieci w tym wieku ogółem

Określa jaki odsetek dzieci w wieku 3-5 lat 

zostało objętych wychowaniem 

przedszkolnym

E E08 Liczba uczniów na etat nauczycielski

Relacja liczby dzieci pobierających naukę 

do liczby etatów nauczycielskich w szkołach 

podstawowych

Najbardziej powszechna miara 

efektywności systemów szkolnych, 

świadczy o efektywności zatrudnienia 

nauczycieli w szkołach

E E09
Liczebność oddziałów w szkołach 

podstawowych
Relacja liczby uczniów do liczby oddziałów

Określa ilu uczniów przypada na 1 oddział 

w szkole podstawowej, pozwala ocenić 

sposób organizacji systemu szkolnictwa

E E10
Liczba oddziałów na etat 

nauczycielski

Relacja liczby oddziałów do liczby etatów 

nauczycielskich w szkołach podstawowych

Stanowi dopełnienie wskaźników E08 oraz 

E09

E E11
Wskaźnik efektywności zatrudnienia 

nauczycieli

Stosunek wydatków na wynagrodzenia i ich 

pochodnych w przeliczeniu na jednego 

nauczyciela do subwencji oświatowej na 

ucznia

Pokazuje ile uczniów statystycznie 

potrzeba, aby sfinansować jeden etat 

nauczyciela ze środków subwencji 

oświatowej

Z Z01
Inwestycje w obiekty ochrony zdrowia 

(wskaźnik jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w dziale 851 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Ocena wartości inwestycji w obiekty 

służące ochronie zdrowia

Z Z02 Porady lekarskie
Liczba porad lekarskich udzielonych ogółem 

w przeliczeniu na mieszkańca

Ocena samodzielności JST w zakresie 

realizacji podstawowych zadań w obszarze 

ochrony zdrowia

Z Z03 Dopłaty do szpitali

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych w przeliczeniu na mieszkańca

Ocena skuteczności nazdzoru nad SPZOZ 

prowadzonymi przez JST
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Z Z04
Dotacje na zadania zlecone z zakresu 

pomocy społecznej

Suma dochodów otrzymywanych w formie 

dotacji na zadania zlecone z zakresu 

pomocy społecznej w przeliczeniu na 

mieszkańca

Określenie wartości środków 

otrzymywanych z budżetu państwa na 

realizację zadań zleconych

Z Z05

Inwestycje w obiekty pomocy 

społecznej (wskaźnik 

jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w działach 852, 853 

oraz 855 w przeliczeniu na mieszkańca

Ocena wartości inwestycji w obiekty 

służące pomocy społecznej

Z Z06

Wydatki bieżące z zakresu pomocy 

społecznej finansowane ze środków 

własnych

Wydatki bieżące w działach 852, 853 oraz 

855, pomniejszone o dochody z dotacji na 

zadania zlecone, w przeliczeniu na 

mieszkańca.

Ocena zapotrzebowania mieszkańców na 

świadczenia z zakresu pomocy społecznej, 

które są finansowane ze środków własnych 

JST

Z Z07
Odsetek osób korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej

Udział liczby osób korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w liczbie 

mieszkańców ogółem

Określenie odsetka mieszkańców gminy 

korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej

Z Z08
Wysokość wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych

Kwota wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych w przeliczeniu na 

mieszkańca

Ocena zapotrzebowania mieszkańców na 

świadczenia społeczne wypłacane w 

formie dodatków mieszkaniowych

Z Z09
Przeciętna powierzchnia mieszkania 

komunalnego

Przeciętna powierzchnia mieszkania 

znajdującego się w komunalnym zasobie 

mieszkaniowym

Ocena standardu mieszkań komunalnych 

w gminie

Z Z11
Dotacje dla organizacji pożytku 

publicznego

Wydatki bieżące w paragrafie 236 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Ocena poziomu zaangażowania JST w  

finansowanie zadań realizowanych przez 

organizacje pożytku publicznego

G G01 Aktywność gospodarcza mieszkańców

Udział liczby osób prowadzących 

działalność gospodarczą w liczbie osób w 

wieku produkcyjnym

Określenie stopnia przedsiębiorczości 

osób zamieszkujących na terenie gminy

G G02 Wpisy do REGON
Liczba wpisów do REGON w przeliczeniu 

na 1 tys. mieszkańców

Ocena kierunku koniunktury w lokalnej 

gospodarce

G G03 Wypisy z REGON
Liczba wypisów z REGON w przeliczeniu na 

1 tys. mieszkańców

Ocena kierunku koniunktury w lokalnej 

gospodarce

G G04
Struktura własnościowa 

przedsiębiorstw
Udział sektora prywatnego w REGON

Ocena zaangażowania sektora prywatnego 

w lokalną przedsiębiorczość

G G05
Powierzchnia objęta MPZP (wskaźnik 

jednowymiarowy)

Udział powierzchni objętej miejscowymi 

planami zagospodarowania 

przedstrzennego w powierzchni ogółem

Określenie jakości zarządzania 

przestrzenią poprzez stosowanie 

przejrzystych reguł prowadzenia działań 

inwestycyjnych
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G G07 Polityka podatkowa

Udział skutków obniżenia górnych stawek, 

udzielenia ulg i zwolnień oraz rozłożenia na 

raty w podatkach od nieruchomości 

(wyłącznie osoby prawne) oraz od środków 

transportowych w sumie wpłacanych 

wpływów z tego tytułu

Ocena stosowanych preferencji 

podatkowych związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą

G G08 Wpływy z podatków PIT i CIT
Dochody z podatków PIT i CIT w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca

Ocena wartości dochodów osiąganych 

przez mieszkańców oraz przedsiębiorstwa 

mające siedzibę na terenie gminy

G G09 Poziom bezrobocia
Udział osób bezrobotnych w ogóle ludności 

gminy

Określenie, jaka część społeczności 

lokalnej pozostaje bez źródeł dochodu

G G10 Bezrobocie długotrwałe
Udział osób długotrwale bezrobotnych w 

ogóle ludności gminy.
Zbadanie elastyczności rynku pracy
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