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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

SZANOWNI PAŃSTWO,
Za nami trudny, pełen wyzwań rok 2020. Musieliśmy zmienić sposób
myślenia i pracy. W nowej rzeczywistości, na nowo, ważne stały się
podstawowe wartości do jakich przez lata przywykliśmy - bezpie
czeństwo, zdrowie, solidarność czy przewidywalność jutra.

Jak — jako gmina — poradziliśmy sobie z wyzwaniami postawionymi
przez pandemię? Co udało nam się zrealizować pomimo przeciwno
ści? Jakie działania podjęliśmy, aby wspomóc mieszkańców?

Zapraszam do zapoznania się z naszym raportem o stanie Gminy
Konstancin-Jeziorna za rok 2020.

Znajdą w nim Państwo informacje o tym co zrobiliśmy, jaki jest nasz
potencjał na tle podobnych do nas gmin, a także w którym momencie
realizacji konkretnych strategii jesteśmy. To dokument o nas sa
mych, dla nas samych — mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna.

Dla Państwa wygody, raport przedstawiamy w formie strony interne
towej. Chcemy, aby nasze działania były transparentne. Aby dowolną
informacją można się podzielić z bliskimi „jednym kliknięciem”. Do
tego też Państwa zachęcam!

Z życzeniami zdrowia i szybkiego powrotu do normalności

Kazimierz Jańczuk
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

Strona 4



E III”

S

L

N
N



Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

POŁOŻENIE I PODSTA1NOUVE PARAMETRY

yIOJEWÓDZTWO:
mazowieckie

TYP:
gmina miejsko-wiejska

POIIAT:
piaseczyński

SĄSIEDNIE GMINY:
m.st. Warszawa, Góra

Kalwaria, Józefów, Karczew,

Otwock, Piaseczno

SIEDZIBA PJUDZ GMINY:
Konstancin-Jeziorna

SOIECTWA:
Borowina, Bielawa, Cieciszew, Ciszyca, Czarnów,
Czernidła, Dębówka, Gassy, Habdzin, Kawęczyn,
Kaweczynek. Kępa Oborska, Kępa Okrzewska.
Kierszek, Łęg, Obory, Obórki, Okrzeszyn, Opacz,
Parcela, Piaski, Słomczyn, Turowice

OSIEDLA:

POWIERZCHNIA:
78,6 3 krn2

LICZBA LUDNOSCI:
23121 osób

Mirków, Grapa, Nowe Wierzbno, Stare Wierzbno

Józefów
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

SAMORZĄD GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

WŁADZE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Burmistrz Gminy
Konstancin -Jeziorna

Zastępca
Burmistrza Gminy

Konstancin-Jezlorna

Ii Zastępca
Burmistrza Gminy

Konstancin-Jeziorna

Sekretarz Gminy
Konstancin-Jeziorna

Skarbnik Gminy
Konstancin-Jezłorna

DZIAŁALNOŚĆ RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA W 2020 R.

LJ
128

podjętych uchwał

9
interpelacji

1
zapytanie zgłoszone
do Burmistrza Gminy

KA2IMIERZ RYSZARD DARIUSZ BI)ŻENA DARIUSZ
JAŃCZUK MACHAtEK ZIELIŃSKI PINDELSKA LIPIEC
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

RADA MIEJSKA KONSTANCIN-JEZIORNA

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ: POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY

MIEJSKIEJ:
Agata Wilczek

Krzysztof Bajkowski

WICEPRZEWODNICZĄCY BADY
Anna Borowska

MIEJSKIEJ: Renata Dąbrowska

Arkadiusz Głowacki

Andrzej Cieślawski
Ignacy Gołębiowski

Arkadiusz Zewar
Adam Grzegorzewski

Bogusław Komosa

Alfreda Konopka

Aleksandra Kostrzewska

Hubert Meronk

Iwona Siudzińska

Grzegorz Szewczyk

Irena Śliwka

Piotr Wasilewski

Izabella Wieczorek

Renata Wieczorek

Bożena Wierzbicka

Włodzimierz Wojdak
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

RADA SENIORÓW GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

PRZEiNODNICZĄCA RSG: POZOSTALI CZłONKOVIIE RADY GMINY:

Danuta Maria Błeszyńska Witold Biernacki

Maria Matejak

1IICEPRZEW0DNICZĄCA RSG: Anna Mrówka

Wanda Pindelska

Celina Łuszczyńska
Przemysław Rogalski

Teresa Sendor

Krystyna Siemiątkowska

Marek Skonecki

Marek Szewczyk

Bożena Zwolińska

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ

Kategoria! obszar

W 2020 roku Rada Miejska Konstancin-Jeziorna Kwestie orgar1izacne ustrojowe 39

podjęła 128 uchwał. Zdecydowana większość uchwał
Finanse 24

podjętych przez Radę dotyczyła spraw organizacyjnych

ustrojowych. Na ich mocy rozpatrywano różnego Zarządzanie nieruchomościami 24

rodzaju skargi i petycje, nadawano nazwy ulicom oraz
Gospodarowanie przestrzenne 11

ustalano skład osobowy poszczegolnych Komisji,

Gospodarka komunalna 10
Drugim z najczęściej poruszanych obszarów przez

Radę były kwestie finansowe. Uchwały dotyczyły Jednostki organizacyine 4

przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale Ochrona środowiska 4
budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej

Gminy. Z taką samą częstotliwością Radni poruszali Oświata 4

kwestie związane z nieruchomościami, a konkretniej Gospodarka mieszkaniowa 3
ich dzierżawą, sprzedażą czy nabywaniem.

Pomoc społeczna 3

Wiele uchwał dotyczyło również spraw z zakresu
Inne 2

zagospodarowania przestrzennego.
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

REALIZACJA UCHU”JAŁ RADY MIEJSKIEJ

Numer uchwały
I Data I

Tytuł uchwały Statuspodjęcia

185/VIII/15/2020 26.02.2020 zmian uchwały budżetowej na rok 2020 zrealizowana

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
186/VI I l/15/2020 26.02.2020 zrealizowana

Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

pomocy finansowej dla powiatu piase
czyńskiego na zakup masy bitumicznej do

187/VII l/15/2020 26.02.2020 zrealizowanawykonania nawierzchni drogowej w ul.
Jabłoniowej I ul. Sarenki

planu dofinansowania form doskonalenia zrealizowana w stopniu
zawodowego i ustalenia maksymalnej możliwym do realizacji

188/VII l/15/2020 26.02.2020
kwoty dofinansowania na doskonalenie podczas pandemii COyID

zawodowe nauczycieli w 2020 r. 19

zmiany uchwały Nr 244/V/17/2008 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8

189/VIII/15/2020 26.02.2020 . . zrealizowanawrzesnja 2008 r. w sprawie Statutu
Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna

uchwalenia Programu opieki nad zwierzę
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-

190/VIII/15/2020 26.02.2020 uchwała zrealizowanadomności zwierząt na terenie gminy Kon
stancin-Jeziorna w 2020 roku

uchwalenia regulaminu dostarczania wody
191/VIII/15/2020 26.02.2020 odprowadzania ścieków na terenie zrealizowana

Gminy Konstancin-Jeziorna

nadania ulicy znajdującej się na działce
ewidencyjnej nr 61 z obrębu 01-14w mie

192/VIII/15/2020 26.02.2020 zrealizowanaście Konstancin-Jeziorna nazwy Braci
Komorowskich

ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy
193/VIII/15/2020 26.02.2020 zrealizowanaKonstancin-Jeziorna”

wyboru składu osobowego Komisji Rewi
194/VII I/15/2020 26.02.2020 zrealizowanazyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

— I

wyboru składu osobowego Komisji skarg,
195/VII l/15/2020 26.02.2020 wniosków i petycji Rady Miejskiej Kon- zrealizowana

stancin-Jeziorna

powołania doraźnej Komisji Statutowo —

196/VIII/15/2020 26.02.2020 Regulaminowej Rady Miejskiej Konstan- zrealizowana
cm-Jeziorna

powołania radnych do stałych Komisji
197/VIII/15/2020 26.02.2020 zrealizowanaRady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

powołania radnych do stałych Komisji
198/VII I/15/2020 26.02.2020 zrealizowanaRady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

rozpatrzenia petycji złożonej przez adwo
199/VIII/15/2020 26.02.2020 kat Renatę Sutor z dnia 28 listopada zrealizowana

2019r.
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

Data I
Numer uchwały Tytuł uchwały Status

I podjęcia

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy

200/VIII/15/2020 26.02.2020 Konstancin-Jeziorna dotyczącej pisma z zrealizowana
dnia 20 maja 2019r. (BRM 271/2019)

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy

201/VI l/15/2020 26.02.2020 Konstancin-Jeziorna dotyczącej pisma z zrealizowana
dnia 12 czerwca 2019r. (BRM 272/2019)

rozpatrzenia skargi na działania Dyrek

202NIII/15/2020 26.02.2020 tora Zakładu Gospodarki Komunalnej zrealizowana
(BRM 277/2019)

I I

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy
Konstancin-Jeziorna dotyczącej braku

203/VIII/15/2020 26.02.2020 zrealizowana
wskazania urzędnika odpowiedzialnego za

zredagowanie pisma (BRM 278/2019)

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy
Konstancin-Jeziorna dotyczącej niedopeł

204/VIII/15/2020 26.02.2020 nienia obowiązków służbowych przez zrealizowana
urzędników nadzorujących firmy ze

wnętrzne (BRM 291/2019)

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy
Konstancin-Jeziorna dotyczącej braku

205/VI II/15/2020 26.02.2020 zrealizowana
skutecznych zabiegów pielęgnacyjnych

drzew na ul. Sobieskiego (BRM 292/2019)

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy
Konstancin-Jeziorna dotyczącej niedopeł

206/VI II/15/2020 26.02.2020 nienia obowiązków służbowych przez zrealizowana
funkcjonariuszy Straży Miejskiej (BRM

293/2019)

Wieloletniego programu gospodarowania unieważniona wyrokiem

207/VI II/15/2020 26.02.2020 mieszkaniowym zasobem Gminy Konstan- WSA w dniu 27.01.2021
cm-Jeziorna na lata 2020—2024 roku

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewi
208/VI II/15/2020 26.02.2020 zrealizowana

zyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

209/VI II/16/2020 30.04.2020 zmian uchwały budżetowej na rok 2020 zrealizowana

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

210/VII I/16/2020 30.04.2020 Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020- zrealizowana
2025

udzielenia pomocy finansowej Wojewódz zrealizowana211/VIII/16/2020 30.04.2020
twu Mazowieckiemu

zwolnienia z podatku od nieruchomości od
gruntów, budynków i budowli związanych

212/VII l/16/2020 30.04.2020 wtrakcie realizacji
z prowadzeniem działalności gospodarczej

na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

niedochodzenia należności o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Gminie
Konstancin-Jeziorna lub jej jednostkom

213NIII/16/2020 30.04.2020
organizacyjnym w stosunku do podmio- zrealizowana
tów, których płynność finansowa uległa

pogorszeniu w związku z ponoszeniem ne
gatywnych konsekwencji ekonomicznych

z powodu COyID-19

Strona 11



Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej Kon
stancinie-Jeziornie przy ulicy Mieszka 1,
stanowiącej działkę ewidencyjną numer

49/2 obrębu 03-23

215NII l/16/2020 30.04.2020

2l6NlI I/16/2020 30.04.2020

217NII l/16/2020 30.04.2020

2 18NI II/16/2020 30.04.2020

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo
ści gruntowej położonej w Konstancinie

Jeziornie przy ul. Piaseczyńskiej, stan
owiącej działkę ewidencyjną numer 36 z

obrębu 01-22

wyrażenia zgody na wydzierżawienie czę
ści nieruchomości oznaczonej jako działka
ewidencyjna numer 32/6 z obrębu 00-16

Obory w gminie Konstancin-Jeziorna

wyrażenia zgody na sprzedaż komunal
nego lokalu mieszkalnego nr 15o po

wierzchni użytkowej 83,97 mkw. położo
nego w budynku wielorodzinnym przy ul.

Anny Walentynowicz 21L w Konstancinie
Jeziornie, położonym na działce ewiden

cyjnej numer 7/8 z obrębu 02-02

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżawy z dotychczasowymi

dzierżawcami części działki ewidencyjnej
numer 4/10 z obrębu 02-02, położonej w

Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkow
skie

w trakcie realizacji

niezrealizowana

wtrakcie realizacji

zrealizowana

219/VI II/16/2020 30.04.2020

220/VII l/16/2020 30.04.2020

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy z dotychczasowym

dzierżawcą części działki ewidencyjnej nu
mer 98/15 z obrębu 03-12, położonej w
Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wila

nowskiej

przyjęcia sprawozdania z realizacji Gmin
nego Programu Wspierania Rodziny na

lata 2018-2020 za rok 2019

zrealizowana

zrealizowana

221/VI II/16/2020 30.04.2020

222/VII l/16/2020 30.04.2020

193/VIII/15/2020 ustanowienia tytułu
„Zasłużony dla Gminy Konstancin-Je

ziorna” w zakresie załącznika nr 2

uchwalenia Regulaminu utrzymania czy
stości i porządku na terenie Gminy Kon

stancin-Jeziorna”

1

zrealizowana

uchwała zmieniająca po
uwagach Wojewody Mazo

wieckiego
255/VIII/18/2020

223/VII l/16/2020 30.04.2020

224/VIII/16/2020 30.04.2020

szczegółowego sposobu i zakresu świad
czenia usługw zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomo

ści zamieszkałych i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną

opłatę (zmienione przez
256/VIII/18/2020)

wyboru metody ustalenia opłaty i stawki
za gospodarowanie odpadami komunal

nymi z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna

uchwała zmieniająca po
uwagach Wojewody Mazo

wieckiego
256/VIII/18/2020

uchwała realizowana od 1
czerwca 2020 i realizo

wana nadal

214/VII I/16/2020 30.04.2020 wtrakcie realizacji
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

I Data
Numer uchwały Tytuł uchwały Status

podjęcia

zasad korzystania z Gminnego Punktu Se- uchwała zmieniająca po
lektywnego Zbierania Odpadów Komunal- uwagach Wojewody Mazo

225NII I/16/2020 30.04.2020
nych zlokalizowanego w Konstancinie-Je- wieckiego

ziornie przy ul. Mirkowskiej 43 257NIII/18/2020

zmiany uchwały nr 324NI I/2 1/2016 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29

czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklara uchwała realizowana od 1
cii o wysokości opłaty za gospodarowanie

czerwca 2020 i realizo226/VI II/16/2020 30.04.2020 odpadami komunalnymi na terenie Gminy
wana nadal

Konstancin-Jeziorna składanej przez wła
ściciela nieruchomości, na której zamiesz

kują mieszkańcy

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go
spodarowanie odpadami komunalnymi na uchwała realizowana od 1

227/VIII/16/2020 30.04.2020 terenie Gminy Konstancin-Jeziorna skła- czerwca 2020 realizo
danej przez właścicieli nieruchomości, na wana nadal

której zamieszkują mieszkańcy

uchwała realizowana od 1
przyjęcia Konstancińskiego Programu

czerwca 2020 i realizo228/VII l/16/2020 30.04.2020 Wsparcia Rodzin Wielodzietnych wana nadal

zmieniające zarządzenie nr
182/VIII/14/2019 ustalenia jednostko

wych stawek dotacji przedmiotowych na
pokrycie wpłat na fundusze remontowe

231/VI I l/17/2020 27.05.2020 wspólnot mieszkaniowych według udziału zrealizowana
własności należącej do Gminy Konstancin
Jeziorna dla zakładu budżetowego — Za
kład Gospodarki Komunalnej w Konstan

cinie-Jeziornie na rok 2020.

zasad i kryteriów wynajmowania lokali
232/VIII/17/2020 27.05.2020 wchodzących w skład mieszkaniowego za- zrealizowana

sobu gminy Konstancin-Jeziorna

uchwalenia regulaminu dostarczania wody
233/VIII/17/2020 27.05.2020 i odprowadzania ścieków na terenie zrealizowana

Gminy Konstancin-Jeziorna

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżawy z dotychczasowymi

dzierżawcami części działki ewidencyjnej
234/VII l/17/2020 27.05.2020 zrealizowana

numer 4/10 z obrębu 02-02, położonej w
Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkow

skiej

przystąpienia gminy Konstancin-Jeziorna
235/VIII/17/2020 27.05.2020 do wykonywania działalnościwzakresie

usług telekomunikacyjnych

ustalenia górnych stawek opłat ponoszo
nych przez właścicieli nieruchomości za wtrakcie realizacji -

236/VIII/17/2020 27.05.2020 usługi w zakresie odbierania odpadów ko- obowiązująca
munalnych oraz opróżniania zbiorników

bezodpływowych

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
237/VII l/17/2020 27.05.2020 Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020- zrealizowana

2025
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jezlorna w 2020 roku

I Data I
Numer uchwały Tytuł uchwały Status

podjęcia

zmiany miejscowego planu zagospodaro
wania przestrzennego gruntów osiedla stwierdzenie nieważności

238NIII/17/2020 27.05.2020 Grapa i terenów przyległych — dla działki o przez Wojewodę Mazo
nr ew. 69 z obrębu 03-12w Konstancinie- wieckiego

Jeziornie

zmiany uchwały nr 312/VI l/20/2016 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1

czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia
239/VII l/17/2020 27.05.2020 do sporządzenia miejscowego planu zago- w trakcie realizacji

spodarowania przestrzennego centrum
miasta Konstancin-Jeziorna rejon uI.

Kolejowej

oceny zasobów pomocy społecznej w

240/VIII/17/2020 27.05.2020
oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecz zrealizowana
nej i demograficznej gminy Konstancin-Je

ziorna za rok 2019

rozpatrzenia skargi na działania Burmi
strza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczą-

241/VIII/17/2020 27.05.2020 cej niedopełnienia obowiązków służbo- zrealizowana
wych przez funkcjonariuszy publicznych

(BRM 2 16/2019)

udzielenia Burmistrzowi Gminy Konstan
242/VIII/18/2020 30.06.2020 zrealizowana

cm-Jeziorna wotum zaufania

zatwierdzenia sprawozdania finansowego
243/VIII/18/2020 30.06.2020 i sprawozdania z wykonania budżetu zrealizowana

Gminy Konstancin-Jeziorna za 2019 rok

udzielenia absolutorium Burmistrzowi
244/VIII/18/202 30.06.2020 zrealizowana

Gminy Konstancin-Jeziorna za 2019 rok

245/VIII/18/2020 30.06.2020 zmian uchwały budżetowej na rok 2020 zrealizowana

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
246/VII I/18/2020 30.06.2020 Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020- zrealizowana

2025

ustalenia wysokości opłat za pobyt
zrealizowana w roku 2020 i

247/VIII/18/2020 30.06.2020 dziecka w Gminnym Żłobku nr iw Kon-
realizowana nadal

stancinie-Jeziornie

ustalenia średnich cen jednostek paliwa w zrealizowana w roku 20201
248/VIII/18/2020 30.06.2020 Gminie Konstancin-Jeziorna na rok realizowana nadal

szkolny 2020/202 1

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy najmu lokalu użytkowego, stano-

249/VII l/18/2020 30.06.2020 wiącego własność Gminy Konstancin-Je- zrealizowana
ziorna, położonego przy ul.Warszawskiej

nr 64w Gminie Konstancin-Jeziorna.

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nie
ruchomości położonej w Konstancinie-Je

250/VII l/18/2020 30.06.2020 ziornie przy ulicy Szymanowskiego stano- zrealizowana
wiącej część działki ewidencyjnej numer

196/8 z obrębu 03-23

251/VIII/18/2020 30.06.2020
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nie- zrealizowana
ruchomości położonej w Konstancinie-Je
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I Data I
Numer uchwały Tytuł uchwały Status

podjęcia

ziornie przy ulicy Królowej Jadwigi stano
wiącej część działki ewidencyjnej numer

158 z obrębu 03-15

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nie
ruchomości położonej w Konstancinie-Je
ziornie przy ulicy Bielawskiej stanowiącej
działkę ewidencyjną numer 84/6 z obrębu

01-16

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nie
ruchomości położonej w Konstancinie-Je
ziornie przy ulicy Jagiellońskiej stanowią
cej część działki ewidencyjnej numer 58 z

obrębu 03-23

zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstan
cm-Jeziorna nr 338/VI l/22/2016 z dnia 7
września 2016 r. w sprawie określenia za
sad i trybu udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie z budżetu Gminy Kon

stancin-Jeziorna przedsięwzięć z zakresu
ochrony środowiska, obejmujących mo
dernizację systemów ogrzewania w bu
dynkach i lokalach mieszkalnych, na ko

rzystniejsze z punktu widzenia kryterium
sprawności energetycznej oraz kryterium

ekologicznego

W sprawie zmiany uchwały nr
222/VII l/16/2020 Rady Miejskiej Kon

30.06.2020
stancin- Jeziorna w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystosc, I po

rzadku na terenie Gminy Konstancin - Je
ziorna

W sprawie zmiany uchwały nr
223/VIII/18/2020 Rady Miejskiej Kon
stancin- Jeziorna w sprawie szczegóło

wego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbioru odpadów komunal
nych od właścicieli nieruchomości za

mieszkałych i zagospodarowania tych od
padów w zamian za uiszczoną opłatę

257/VI II/18/2020 30.06.2020

258/VII l/18/2020 30.06.2020

w sprawie zmiany uchwały nr
225/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Kon

stancin - Jeziorna wsprawie zasad korzy
stania z Gminnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych zlokali
zowanego w Konstancinie - Jeziornie przy

uI. Mirkowskiej 43 C

określenia zasad udzielenia dotacji celo
wej z budżetu gminy na zadania służące
ochronie zasobów wodnych, polegającej
na gromadzeniu wód opadowych i rozto

powych w miejscu ich powstania

w trakcie realizacji

uchwała nieważna, Kole
gium Regionalnej Izby Ob
rachunkowej w Warszawie
Uchwała Nr 15.289.2020 z
dnia 14 lipca orzekło nie

ważność uchwały Nr
258/VII l/18/2020

259NIII/18/2020 30.06.2020
nadania skwerowi położonemu w Kon
stancinie-Jeziornie przy AI. Miłośników

zrealizowana

252/VI I l/18/2020 30.06.2020

253/VII I/18/2020 30.06.2020

254/VII l/18/2020 30.06.2020

zrealizowana

zrealizowana

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

255Nl II/2020

256/VIII/18/2020 30.06.2020
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rozpatrzenia skargi na niedopetnienie ob
owiązków służbowych przez Burmistrza

Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM
455/2019)

263/VIII/19/2020 29.07.2020 zmian uchwały budżetowej na rok 2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konstancin-Jeziorria na lata 2020-

2025

w sprawie zmian uchwały budżetowej na
rok 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna

na lata 2020-202 5

zrealizowana

267/VII l/20/2020 16.09.2020
ustalenia wysokości opłat za pobyt

dziecka w Gminnym Żłobku nr iw Kon
stancinie-Jeziornie

zrealizowana w roku 2020 i
realizowana nadal

268/VII l/20/2020 16.09.2020

269/VII l/20/2020 16.09.2020

270/VII l/20/2020 16.09.2020

271/VI I l/20/2020 16.09.2020

zasad i kryteriów wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego za

sobu gminy Konstancin-Jeziorna

określenia zasad udzielenia dotacji celo
wej z budżetu gminy na zadania służące
ochronie zasobów wodnych, polegającej
na gromadzeniu wód opadowych i rozto

powych w miejscu ich powstania.

wyrażenia zgody na odstąpienie od obo
wiązku przetargowego trybu zawarcia

umowy najmu

183/VII l/14/2019 w sprawie ustalenia
jednostkowej stawki dotacji przedmioto
wej na dopłatę do 1 m3 ścieków dla samo

rządowego zakładu budżetowego — Za
kład Gospodarki Komunalnej w Konstan

cinie-Jeziornie na 2020 r.

w realizacji-obowiązująca

wtrakcie realizacji

zrealizowana

zrealizowana

272/VII l/20/2020 16.09.2020

273/VII I/20/2020 16.09.2020

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo
ści gruntowej położonej w Konstancinie
Jeziornie przy ulicy Jana Sobieskiego, sta

nowiącej działkę ewidencyjną numer
141/4 z obrębu 03-15

nabycia do zasobu nieruchomości Gminy
Konstancin-Jeziorna prawa własności nie
ruchomości gruntowej położonej w miej

wtrakcie realizacji

zrealizowana

Konstancina i ul. Henryka Sienkiewicza,
nazwy Skwer im. prof. Mariana Weissa”

261/VII I/18/2020 30.06.2020

nadania tytułu zasłużony dla Gminy Kon
260/VIII/18/2020 30.06.2020 zrealizowana

stancin-Jeziorna

24/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstan
cm-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w

sprawie powołania radnych do stałych Ko
misji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

262/VIII/18/2020 30.06.2020

zrealizowana

zrealizowana

264/VII I/19/2020 29.07.2020

265/VIII/20/2020 16.09.2020

266/VIII/20/2020 16.09.2020

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

Strona I 16



Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nie
ruchomości położonej w Konstancinie-Je

1609.2020 ziornie przy ulicy Bolesława Prusa stano
wiącej część działki ewidencyjnej numer

58/2 z obrębu 03-06.

nadania drodze wewnętrznej znajdującej

1609 2020
się na działkach ewidencyjnych nr 51/1 i
51/2 z obrębu 01-14 wmieście Konstan

279/VI II/20/2020 16.09.2020

cm-Jeziorna nazwy Józefa Hiebowicza

przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gruntów Osiedla Grapa i
terenów przyległych - dla działki o nr ew.
69 z obrębu 03-12 W Konstancinie-Jezior

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu obejmującego ob
ręb geodezyjny 03-32 wmieście Konstan

zrealizowana

cm-Jeziorna - etap 1

280NI II/20/2020 16.09.2020

28 1/VI II/20/2020 16.09.2020

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Skolimowa pół
nocnego - rejon ulic Kołobrzeskiej i Puła

skiego - etap 1

rozpatrzenia petycji złożonej przez Rado
sława Milewskiego z dnia 6 kwietnia 2020

r.

zrealizowana, Wojewoda
Mazowiecki - stwierdził

nieważność par. 22, pkt 2,
lit.a

zrealizowana

zmiany w składzie osobowym Komisji
skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej

Konstancin-Jeziorna.

283/VII l/21/2020 28. 10.2020 zmian uchwały budżetowej na rok 2020 zrealizowana

285/VII l/21/2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-

2025

miejscowego planu zagospodarowania
28.10.2020 przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z

obrębu 03-23w Konstancinie-Jeziornie

scowości Czarnów, oznaczonej w ewiden
cji gruntów i budynków jako działka ewi
dencyjna numer 125/9 z obrębu Czarnów

274NIII/20/2020 16.09.2020

nabycia do zasobu nieruchomości Gminy
Konstancin-Jeziorna prawa własności

oraz udziału we współwłasności w nieru
zrealizowana

chomosciach gruntowych połozonych w
obrębie 0001 Bielawa na terenie osiedla

Konstancja Sp. z o.o.

275/VII I/20/2020

276/VIII/20/2020

277/VIII/20/2020 16.09.2020

zrealizowana

zrealizowana

w trakcie realizacji

zrealizowana278/VIII/20/2020

nie.

miejscowego planu zagospodarowania

16.09.2020
przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31

z obrębu 03-16 położonej w Konstancinie
Jeziornie

282/VIII/20/2020 16.09.2020

284/VI II/21/2020 28.10.2020

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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I Data
Numer uchwały Tytuł uchwały Status

podjęcia

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nie
ruchomości położonej w Konstancinie-Je

286Nl II/21/2020 28.10.2020 ziornie przy ulicy Ignacego Paderewskiego zrealizowana
stanowiącej część działki ewidencyjnej nu

mer 150/1 z obrębu 03-23

nabycia do zasobu nieruchomości Gminy
Konstancin-Jeziorna prawa własności

oraz udziału we współwłasności w nieru
287Nlll/21/2020 28.10.2020 . . . . zrealizowana

chomosciach połozonych w obrębie 0001
Bielawa na terenie osiedla Konstancja Sp.

z o.o.

określenia wymagań, jakie powinien speł
niać przedsiębiorca ubiegający się o uzy

2881V /21/2020 28.10.2020
skanie zezwolenia na prowadzenie działal-

w trakcie realizacji
nosci w zakresie ochrony przed bezdom
nymi zwierzętami na terenie Gminy Kon

stancin-Jeziorna.

przyjęcia Programu współpracy Gminy
Konstancin-Jeziorna z organizacjami po

289Nl II/21/2020 28.10.2020
zarządowymi oraz podmiotami, o których

w trakcie realizacji
mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nie
ruchomości położonej w Konstancinie-Je

290Nll l/21/2020 28.10.2020 ziornie przy ulicy Anny Walentynowicz zrealizowana
stanowiącej część działki ewidencyjnej nu

mer 10/54 z obrębu 02-02

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania

291Nll l/21/2020 28.10.2020 przestrzennego dla działki o nr ew. 40 z w trakcie realizacji
obrębu 03-04 położonej w Konstancinie

Jeziornie

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyj
292Nll1/21/2020 28.10.2020 mowanej do obliczenia podatku rolnego wtrakcie realizacji

na 2021 rok

rozwiązania doraźnej komisji Rady Miej
293N11 l/21/2020 28.10.2020 skiej Konstancin-Jeziorna do spraw cyfry- zrealizowana

zacji

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy
Konstancin-Jeziorna dotyczącej niedopeł

nienia obowiązków służbowych przez
gminnych urzędników oraz nieudostęp

294N1l l/21/2020 28.10.2020 nienia w formie papierowej dokumentów zrealizowana
finansowych wydatkowania pieniędzy pu

blicznych w sprawie dotyczącej przebu
dowy ulicy Piotra Skargi w Konstancinie

Jeziornie (BRM 376/2019)

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy
Konstancin-Jeziorna dotyczącej niedopeł

295N1 II/21/2020 28.10.2020 nienia obowiązków służbowych i przekro- zrealizowana
czenia uprawnień funkcjonariusza publicz
nego w sprawie dotyczącej pozostawienia
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465/2019)

rozpatrzenia skargi na działania Burmi
strza Gminy Konstancin-Jeziorna w spra
wie dotyczącej nieprzydzielenia kwate
runkowego lokalu mieszkalnego (BRM

451/2019)

rozpatrzenia skargi na niedopełnienie ob
owiązków służbowych przez Burmistrza
Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej
odstąpienia od obowiązku przesłania
sprawy do organu właściwego (BRM

102/2020)

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy
Konstancin-Jeziorna dotyczącej projekto

wanej drogi publicznej, tj. przedłużenia
ulicy Biedronki w Konstancinie-Jeziornie

(BRM 174/2020)

w sprawie zmian uchwały budżetowej na
rok 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2024

w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Konstancin-Jeziorna na 2021 rok

zrealizowana

realizowana od 1 stycznia
2021r.

302/VII l/22/2020 16.12.2020
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro
gnozy Finansowej Gminy Konstancin-Je

ziorna na lata 2021-2028

realizowana od 1 stycznia
2021r.

303/VII l/23/2021 16.12.2020

304/VII l/23/2021 16.12.2020

305/VI I l/22/2020 16.12.2020

306/VII l/22/2020 16.12.2020

w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budże

towego 2020 oraz ustalenia planu finanso
wego tych wydatków

w sprawie ustalenia jednostkowych sta
wek dotacji przedmiotowych na pokrycie
wpłat na fundusze remontowe wspólnot
mieszkaniowych według udziału własno

ści należącej do Gminy Konstancin-Je
ziorna dla zakładu budżetowego - Zakład

Gospodarki Komunalnej na rok 2021.

ustalenia jednostkowej stawki dotacji
przedmiotowej z przeznaczeniem na do
płatę do 1 m3 ścieków dla samorządo

wego zakładu budżetowego — Zakład Go
spodarki Komunalnej w Konstancinie-Je

ziornie na 2021 r.

przyjęcia Gminnego Programu Profilak
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho
lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

wGminie Konstancin-Jeziorna na rok
2021

realizowana od 1 stycznia
2021r.

realizowana od 1 stycznia
2021r.

realizowana od 1 stycznia
2021r.

realizowana od 1 stycznia
2021r.

betonowych słupów po wykonaniu utwar
dzenia nawierzchni ulicy królowej Jadwigi

w Konstancinie - Jeziornie (BRM

296NI II/21/2020 28.10.2020

297/VIII/21/2020 2 8.10.2020

298/VIII/21/2020 28.10.2020

299/VIII/22/2020 16.12.2020

300/VIII/22/2020 16.12.2020

301/VII I/22/2020 16.12.2020

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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I Data I
Numer uchwały Tytuł uchwały Status

podjęcia

planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego i ustalenia maksymalnej realizowana od 1 stycznia

307/VII l/22/2020 16.12.2020 kwoty dofinansowania na doskonalenie 2021r.
zawodowe nauczycieli w 2021 r.

nabycia do zasobu nieruchomości Gminy
Konstancin-Jeziorna prawa własności nie-
zabudowanej nieruchomości gruntowej

308/VIII/22/2020 16.12.2020 zrealizowana
położonej w Konstancinie-Jeziornie, sta

nowiącej działkę ewidencyjną numer 8/6 z
obrębu 02-02

nabycia do zasobu nieruchomości Gminy
Konstancin-Jeziorna prawa własności nie
ruchomości gruntowej położonej w miej

309/VIII/22/2020 16.12.2020 scowości Kierszek, oznaczonej w ewiden- realizowana
cji gruntów i budynków jako działka ewi

dencyjna numer 50/5 z obrębu 0013 Kier
szek

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo
ści gruntowej położonej w Konstancinie

31ONII I/22/2020 16.12.2020 Jeziornie przy ulicy Królowej Jadwigi, sta- w trakcie realizacji
nowiącej działkę ewidencyjną numer

158/3 z obrębu 03-15

wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowa
nej nieruchomości gruntowej położonej w
Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkow

skiej 51, stanowiącej projektowaną
311/VII l/22/2020 16.12.2020 działkę ewidencyjną nr 10/61 z obrębu w trakcie realizacji

02-01 oraz ustanowienia ograniczonego
prawa rzeczowego — służebności grunto
wej w działce ewidencyjnej nr 11/1 zob

rębu 02-0 1

zmiany uchwały nr 181/VI/20/2012 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lu
tego 2012 r. w sprawie przystąpienia do

sporządzenia miejscowego planu zagospo
312/VIII/22/2020 16.12.2020 wtrakcie realizacji

darowania przestrzennego obszaru Słom
czyna Zachodniego i terenów przyległych,
zmienionej uchwałą nr 357/VI/31/2013 z

dnia 7 marca 2013 r.

zmiany uchwały nr 385/VII/24/2016 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26
października 2016 r. w sprawie przystą

313/VII l/22/2020 16.12.2020 w trakcie realizacji
pienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla te

renu Klarysew-Gawroniec

w sprawie miejscowego planu zagospoda
rowania przestrzennego obszaru pół-

314/VIII/22/2020 16.12.2020
nocno-zachodniej części miasta Konstan-

zrealizowana

cm-Jeziorna — etap 2
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ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY - OBSZARY

W 2020 roku Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

wydaiw sumie 215 zarządzeń. Zdecydowana
większość zarządzeń podjętych przez Burmistrza
poruszała kwestie finansowe. Na ich mocy
dokonywano zmian w budżecie Gminy.

Drugim z najczęściej poruszanych obszarów przez
Burmistrza była organizacja Gminy i Urzędu. Na ich
mocy m.in. wprowadzano zmiany w regulaminie
organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy, organizowano
pracę Urzędu w dobie pandemii COVID19 czy
przeprowadzano nabór na wolne stanowiska
urzędnicze.

Znacząca część zarządzeń dotyczyła także spraw
nieruchomości gminnych - wyznaczano nieruchomości
przeznaczone do sprzedaży oraz do oddania w
dzierżawę.

Obszar Liczba zaiządzei

Finanse 63

Organizacja Ur2ędu i Gminy 55

Inne 26

Zarządzanie nieruchomościami 33

Oświata 12

Jednostki organizacyjne 7

Zarządzanie majątkiem 8

Gospodarowanie przestrzenne 6

Sport 3

Gospodarka mieszkaniowa 1

Zamówienia publiczne 1

INYKAZ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA GMINY

Numer I Data i
zarządzenia podjęcia

Tytuł zarządzenia

1/VIII/2020 02.01.2020 planu finansowego budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020

spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkanio

2/VI II/2020 02.01.2020 wego zasobu Gminy Konstancin-Jeziorna w formie świadczenia niepienięż
nego

Polityka Bezpieczeństwa oraz inne dokumenty tworzące system bezpie
czeństwa informacji w Urzędzie są dokumentami wewnętrznymi, o kluczo

3NIII/2020 08.01.2020 wym znaczeniu dla bezpieczeństwa informacji w Urzędzie i nie podlegają
udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej, w tym publikacji

w Biuletynie Informacji Publicznej

Polityka Bezpieczeństwa oraz inne dokumenty tworzące system bezpie
czeństwa informacji w Urzędzie są dokumentami wewnętrznymi, o kluczo

4/VIII/2020 08.01.2020 wym znaczeniu dla bezpieczeństwa informacji w Urzędzie i nie podlegają
udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej, w tym publikacji

w Biuletynie Informacji Publicznej

Polityka Bezpieczeństwa oraz inne dokumenty tworzące system bezpie
czeństwa informacji w Urzędzie są dokumentami wewnętrznymi, o kluczo

5/VIII/2020 08.01.2020 wym znaczeniu dla bezpieczeństwa informacji w Urzędzie i nie podlegają
udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej, w tym publikacji

w Biuletynie Informacji Publicznej.

Polityka Bezpieczeństwa oraz inne dokumenty tworzące system bezpie
czeństwa informacji w Urzędzie są dokumentami wewnętrznymi, o kluczo

6/VIII/2020 08.01.2020 wym znaczeniu dla bezpieczeństwa informacji w Urzędzie i nie podlegają
udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej, w tym publikacji

w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Polityka Bezpieczeństwa oraz inne dokumenty tworzące system bezpie
czeństwa informacji w Urzędzie są dokumentami wewnętrznymi, o kluczo

7NIII/2020 08.01.2020 wym znaczeniu dla bezpieczeństwa informacji w Urzędzie i nie podlegają
udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej, w tym publikacji

w Biuletynie Informacji Publicznej.

8/VII l/2020 10012020
szczegółowego sposobu zlecania realizacji zadań publicznych z pominię

ciem otwartego konkursu ofert w roku 2020

9/VIII/2020 14.01.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

ustalenia wzoru upoważnienia do kontroli nieruchomości oraz zakresu

10/VIII/2020 14012020
kontroli prowadzonych przez pracowników Wydziału Ochrony Środowi
ska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz strażni

ków Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie

zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w

11/V I/2020 15.01.2020
czasie dowozu dzieci uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu kosztów
dojazdu, jezeli dowozenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie

prawni

I powołania komisji konkursowej do oceny wniosków o przyznanie dotacji,
12/VII l/2020 16.01.2020 złożonych w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu w

Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2020.

13/VIII/2020 17.01.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

14/VIII/2020 20.01.2020
powołania Komisji do przeprowadzania przetargu na sprzedaż nierucho

mosci komunalnej

powołania Komisji w celu przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym
15/VII l/2020 20.01.2020 pomieszczeń w budynku posadowionym na działce nr ew. 59/10w obrębie

03-12 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sobieskiego 5

16/VIII/2020 „ 21.01.2020
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w

gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2020

wprowadzenia instrukcji określającej zasady dokonywania odpisów prze
dawnionych zobowiązań podatkowych, opłat, zobowiązań pieniężnych o

17/VIII/2020 23.01.2020 charakterze cywilnoprawnym, zobowiązań stanowiących niepodatkowe
należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w Urzędzie Mia

sta i Gminy Konstancin-Jeziorna

powołania Komisji w celu przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym

18/VII l/2020 23012020
lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku posadowionym na działce
nr ew. 46/iw obrębie ewidencyjnym 03-12w Konstancinie-Jeziornie, przy

ul. Sobieskiego 6a.

19/VIII/2020 24.01.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

ustalenia terminów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i
20/VII I/2020 24.01.2020 pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021w gminie

Konstancin-Jeziorna

21/VIII/2020 29.01.2020
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Konstancin

Jeziorna

22/VII I/2020 30.01.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

23/VIII/2020 03.02.2020 zmian wbudżecie gminy na rok 2020
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zarządzenia podjęcia
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powołania komisji do rozpatrzenia i oceny wniosków o realizację zadania
24/VI II/2020 03.022020 publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w gminie Konstancin-Jeziorna w

roku 2020

25/VI l/2020 03.02.2020
powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko

urzędnicze

zmiany Zarządzenia Nr 164/V/20 10 Burmistrza Gminy Konstancin-Je

26/VI II/2020 05.02.2020
ziorna z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodaro
wania składnikami majątku ruchomego stanowiącymi własnosc Gminy

Konstancin-Jeziorna

powołania Komisji do likwidacji zbędnych lub zużytych środków trwałych z

27/VII l/2020 06.02.2020
wyłączeniem likwidacji zespołów komputerowych zakwalifikowanych do
grupy 487 srodkow trwałych, znajdujących się na stanie Gminy Konstan

cm-Jeziorna

powołania Komisji do likwidacji zbędnych lub zużytych zespołów kompu
28/VIII/2020 06.02.2020 terowych zakwalifikowanych do grupy 487 środków trwałych znajdują

cych się na stanie Gminy Konstancin-Jeziorna

oddania w użyczenie na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 62/2
29/VI II/2020 06.02.2020 z obrębu 03-12 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jana Sobieski

ego 13

30/VII l/2020 07.02.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

zmiany Zarządzenia Nr 25 1V1 112018 Burmistrza Gminy Konstancin-Je

31/VIII/2020 11.02.2020
ziorna z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji

obiegu dokumentow finansowo-księgowych oraz ich archiwizowania w
Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

32/VII l/2020 12.02.2020
wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kon

stancin-Jeziorna

wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego

33/VIII/2020 12022020
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołanego Zarządze
niem Nr 6N1112015 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 13

stycznia 2015 roku

34/VII l/2020 13.02.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

35/VIII/2020 13.02.2020 zmianwbudżeciegminyna rok2O2O

powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie
36/VIII/2020 14.02.2020 ofert na realizację zadań publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna w

roku 2020

powołania Komisji do likwidacji zbędnych lub zużytych środków trwałych
37/VIII/2020 14.02.2020 zakwalifikowanych zgodnie z Klasyfikacją Srodków Trwałych do grupy

487,623 i 629, znajdujących się na stanie Gminy Konstancin-Jeziorna

38/VIII/2020 19.02.2020
powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko

urzędnicze

39/VI II/2020 20.02.2020
ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 12 czerwca 2020 roku w zamian za

odpracowaniem w dniu 20 czerwca 2020 roku

40/VII /202021.02.2020
powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko

41/VIII/2020 27.02.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020
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42/VI l/2020 27.02.2020
sprzedaży aparatów telefonicznych pracownikom Urzędu Miasta Gminy

Konstancin-Jeziorna

43/VIII/2020 02.03.2020 przyznania dotacji celowej i określenia jej wysokości

44/VIII/2020 03.03.2020 zmianwbudżecie gminy na rok 2020

45/VI II/2020 03.03.2020
powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko

urzędnicze

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zesta

46/VIII/2020 05.03.2020
wienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienale
zących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2019, połozonych

na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna

47/VIII/2020 10.03.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

48/VIII/2020 11.03.2020
organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, uI. Piasec

zynska 77, w okresie zagrozenia koronawirusem

przedstawienia jednostkom organizacyjnym oraz instytucjom kultury
49/VIII/2020 11.03.2020 Gminy Konstancin-Jeziorna rekomendacji w zakresie organizacji pracy w

okresie zagrożenia koronawirusem (zmienione przez 87/VIII/2020)

zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego prowadzonych
50/VIII/2020 11.03.2020 przez Gminę Konstancin-Jeziorna w związku z zagrożeniem koronawiru

sem

51/VIII/2020 16.03.2020
organizacji obsługi mieszkańców i pracy Urzędu Miasta i Gminy Konstan
cm-Jeziorna, ul. Pmaseczynska 77, w okresie zagrozenia koronawirusem

52/VIII/2020 17.03.2020 zmianwbudżecie gminy na rok 2020

53/VIII/2020 23.03.2020
pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Je

ziorna

54/VIII/2020
250320zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Konstancmn-Jeziorna

55/VII l/2020 27.03.2020
przedłożenia sprawozdaniaz wykonania budżetu gminy Konstancin-Je

ziorna za rok 2019

56/VIII/2020 31.03.2020
powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko

urzędnicze

57/VII l/2020 01.04.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr
58/VIII/2020 02.04.2020 4/10 z obrębu 02-02 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkow

skiej

59/VII l/2020 06.04.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

60/VIII/2020 08.04.2020
ogłoszenia konkursu na świadczenie usługi pielęgniarek w szkołach dla

ktorych gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym

61/VIII/2020 09.04.2020
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Konstan

cm-Jeziorna dotyczących Budzetu Partycypacyjnego na 2021 rok

62/VII l/2020 10.042020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

63/VIII/2020 10.04.2020
powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Konstan

cmnie-Jeziornie oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania
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65/VIII/2020

66/VI II/2020

67/VIII/2020

68/VI II/2020

69/VIII/2020

powołania członków oraz sekretarza Gminnej Komisji Urbanistyczno-Ar-
10.04.2020 chitektonicznej w Konstancinie-Jeziornie

powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
16.04.2020 urzędnicze

wysokości środków budżetowych przewidzianych na realizację zadań w ra
20.04.2020 mach Budżetu Partycypacyjnego w roku 2021

22.04.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

powołania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym

22042020
konkursie ofert na realizację zadań „Świadczenie usługi opieki pielęgniarek

w szkołach dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowa

23.04.2020

dzącym”

zmian w budżecie gminy na rok 2020

70/VI II/2020 23.04.2020
zmiany składu komisji powołanej do przeprowadzenia naboru na wolne

stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia

71/VII l/2020 27.04.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

72/VIII/2020 29.04.2020
ogłoszenia konkursu na świadczenie usługi pielęgniarek w szkołach dla

ktorych gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym

zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w

73/VIII/2020 30042020
Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wprowadzonego Zarządze

niem nr 117/VI II/2019 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 7
maja 2019 r.

zatwierdzenia planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu

74/VIII/2020 30.04.2020
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
oraz tabeli dopłat dla poszczegolnych rodzajow działalnosci socjalnej w

roku 2020

75/VIII/2020 04.05.2020 wznowienia opieki w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
w Konstancinie-Jeziornie

powołania Komisji ds. Opracowania Koncepcji Przebiegu Ścieżek Rowero
04.05.2020 wych w gminie Konstancin-Jeziorna oraz standardów projektowych i wy

konawczych dla systemu rowerowego w gminie Konstancin-Jeziorna

oddania w użyczenie na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 30 z
04.05.2020 obrębu 03-17, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Stanisława Mo

niuszki 22B

oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr
05.05.2020 98/15 z obrębu 03-12 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wila

nowskiej

określenia podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i in
08.05.2020 nych form wychowania przedszkolnego na rok 2020w Gminie Konstancin

Jeziorna

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Kon

08 03 2020
cepcji Przebiegu Scieżek Rowerowych w gminie Konstancin-Jeziorna oraz

standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w
gminie Konstancin-Jeziorna

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Kon
cepcji Przebiegu Scieżek Rowerowych w gminie Konstancin-Jeziorna oraz

64/VIII/2020

1

1

76/VIII/2020 04.05.2020

77/VI I l/2020

78/VIII/2020

79/VIII/2020

80/VIII/2020

81/VIII/2020

82/VIII/2020 13.05.2020
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standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w
gminie Konstancin-Jeziorna

83/VI II/2020 13.05.2020
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Konstancińskiego

Domu Kultury za rok 2019

powołania komisji ds. opracowania założeń do przetargu nieograniczonego
84/VIII/2020 18.05.2020 na nabór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości za

mieszkałych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr
85/VIII/2020 18.05.2020 4/10 z obrębu 02-02 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkow

skie

86/VI II/2020 18.05.2020
powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko

urzędnicze

49NIII/2020 przedstawienia jednostkom organizacyjnym oraz instytu
87/VIII/2020 20.05.2020 cjom kultury gminy Konstancin-Jeziorna rekomendacji w zakresie organi

zacji pracy w okresie zagrożenia koronawirusem

wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego

88/VIII/2020 21052020
do spraw Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie, powołanego Zarządze

niem nr 6/ViI/2015 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 13
stycznia 2015 roku

powołania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym

89/ViII/2020 27.05.2020
konkursie ofert na realizację zadań Świadczenie usługi opieki pielęgniarek

w szkołach dla ktorych gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowa
dzącym

90/VII I/2020 27.05.2020
wprowadzenia Zasad publikacji i procedur aktualizacji danych w Biuletynie

Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna

wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego

91/VI I l/2020 2805 2020
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołanego zarządze

niem nr 6/VII/2015 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna zdnia 13
stycznia 2015 roku

92/VIII/2020 29.05.2020
przedstawienia Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna Raportu o stanie

Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku

93/VII l/2020 29.05.2020
przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu

Gminy Konstancin-Jeziorna za I kwartał 2020 roku

przedłożenia do publicznej wiadomości informacji wzakresie wykonania
budżetu za 2020 rok, udzielonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna w

94/VIII/2020 29.05.2020 2020 roku poręczeń i gwarancji oraz informacji o kwotach dotacji otrzyma
nych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji

udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

przedłożenia do publicznej wiadomości informacji przedstawiającej wykaz
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadają
cych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opiat udzie

95/VIII/2020 01.06.2020 lono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w roku 2019 oraz
wykazu osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposia

dających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w
2019 roku

96/VIII/2020 01.06.2020
organizacji obsługi mieszkańców i pracy Urzędu Miasta i Gminy Konstan
cm-Jeziorna, ul. Piaseczynska 77, w okresie zagrozenia koronawirusem

97/VIII/2020 01.06.2020
organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wdniu 10

czerwca 2020 roku
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sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej
98/VIII/2020 02.06.2020 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mieszka 1, stanowiącej działkę ewiden

cyjną numer 49/2 z obrębu 03-32

99/VII/2020 02.06.2020
powołania komisji opiniującej wnioski i przeprowadzającej procedurę

kształtowania Budzetu Partycypacyjnego

100/VI II/2020 08.06.2020 opieki w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych

10 1/VI I/2020 08.06.2020 powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

102/VIII/2020 08.06.2020 powołania Gminnego Biura Spisowego

103/VI I l/2020 15.06.2020
ogłoszenia konkursu na świadczenie usługi pielęgniarek w szkołach dla

ktorych gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym

102/VIII/2020 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 8 czerwca
104/VI I I/2020 15.06.2020 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisoweeo powołania

Gminnego Biura Soisoweeo

105/VIII/2020 15.06.2020 przekazania nieruchomości w zarządzanie

106/VII I/2020 16.06.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

107/VIII/2020 16.06.2020
powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko

urzędnicze

108/VI I l/2020 23.06.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

powołania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym

109/VIII/2020 25.06.2020
konkursie ofert na realizację zadań „Program szczepień profilaktycznych

przeciw grypie dla gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2018 w okre
sie 2019-2023

110/VIII/2020 25.06.2020 ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

przeprowadzenia konsultacji społecznych nad koncepcją projektu miejsco
111/VIII/2020 25.06.2020 wego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu

Wsi Bielawa

112/VIII/2020 29.06.2020
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegają

cych się o awans na stopien nauczyciela mianowanego

powołania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym

113/VIII/2020 26.06.2020
konkursie ofert na realizację zadań „Świadczenie usługi opieki pielęgniarek

w szkołach dla ktorych gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowa
dzącym”

114/VII l/2020 26.06.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

115/VIII/2020 29.06.2020
powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstan

cm-Jeziorna

116/VIII/2020 02.07.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

117/VIII/2020 02.07.2020 odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

1
sprzedaży oraz przekazania sprzętu komputerowego beneficjentom pro

118/VIII/2020 02.07.2020 jektu pn.,Konstancin-Jeziorna — Gmina bez wykluczenia cyfrowego” oraz
„Konstancin-Jeziorna — Gmina bez wykluczenia cyfrowego etap II”
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

Numer I Data Tytuł zarządzenia
zarządzenia podjęcia

119/VIII/2020 03.07.2020
oddania w dzierżawę na czas oznaczony działkę ewidencyjną numer 158 z
obrębu 03-15 połozoną w Konstancin-Jeziornie przy ul. Krolowej Jadwigi

120/V I/2020 03.07.2020
oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości położonej w

Konstancin-Jeziornie przy ul. Karola Szymanowskiego

121/VI l/2020 06.07.2020
sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz 0004 oraz powołania Ko

misji do przeprowadzenia przetargu

122/VII I/2020 07.07.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

123/VIII/2020 08.07.2020
ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Konstancin-Jeziorna w zamian za swięto przypadające w sobotę

124/VII l/2020 08.07.2020
oddania w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonej w Kon

stancinie-Jeziornie przy ul. Prusa

oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr
125/VIII/2020 08.07.2020 10/46 z obrębu 02-02 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Anny

Walentynowicz

126/VIII/2020 10.07.2020
wprowadzenia „Procedury wyboru reprezentacji pracowników w ramach

Pracowniczych Planow Emerytalnych

127/VIII/2020 10.07.2020
powołania Komisji do opracowania Strategii rozwoju gminy Konstancin

Jeziorna na lata 2021-2035

128/VIII/2020 14.07.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji projektu
129/VIII/2020 15.07.2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta

Konstancin-Jeziorna — rejon ul. Kolejowej (etap 1 i 2)

130/VIII/2020 20.072020
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej

do wynajęcia

131/VIII/2020 23.07.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

132/VIII/2020 29.07.2020 udzielenia pełnomocnictwa

133/VII l/2020 29.07.2020 udzielenia pełnomocnictwa

134/VII l/2020 3 1.07.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

135/VIII/2020 05.08.2020
oddania W dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonej w Kon

stancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej

136/VII l/2020 06.08.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

137/VIII/2020 10.08.2020
powołania Komisji do wyłonienia reprezentacji pracowników w ramach

Pracowniczych Planow Emerytalnych

138/VIII/2020 11.08.2020
oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości położonej w

Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jagiellonskiej
1

139/VIII/2020 11.08.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

ogłoszenia wykazu nieruchomości-lokali mieszkalnych, stanowiących wła
140/VII l/2020 12.08.2020 sność Gminy Konstancin-Jeziorna przeznaczonych do sprzedaży w formie

bezprzetargowej.

141/VII l/2020 18.08.2020
wprowadzenia Regulaminu przyznawania opasek bezpieczeństwa wyposa

zonych w przycisk SOS
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

Numer I Data I
zarządzenia podjęcia

T”tuł zarządzenia

142/VI I t/2020 21.08.2020
powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko

urzędnicze

143/VI l/2020 28.08.2020
przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Koristan

cm-Jeziorna za I połrocze 2020r.

144/VII I/2020 3 1.08.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

I uszczegółowienia zasad zwrotu kosztów za zakup imiennego okresowego

145/VI II/2020 01.09.2020
biletu ulgowego komunikacji publicznej, dla dzieci pobierających naukę w
szkołach lub studiujących na terenie miasta stołecznego Warszawy i gmin

powiatu piaseczyńskiego, do ukończenia 25 roku życia.

146/VIII/2020 01.09.2020
przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu

Gminy Konstancin-Jeziorna za II kwartał 2020 roku

147/VIII/2020 08.09.2020
ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego

ma rki Jelcz 004.

148/VIII/2020 08.09.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

zmiany Zarządzenia nr 141/VIII/2020 z dnia 18.08.2020 r. w sprawie
149/VIII/2020 09.09.2020 wprowadzenia Regulaminu przyznawania opasek bezpieczeństwa wyposa

żonych w przycisk SOS

150/VIII/2020 09.09.2020 powołania Zespołu ds. Pracowniczego Programu Emerytalnego

151/VI I I/2020 17.09.2020 zmian w budżecie gminy na rok 20

152/VIII/2020 2 1.09.2020
powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko

urzędnicze.

153/VIII/2020 21.09.2020
powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko

urzędnicze

154/VIII/2020 21.09.2020
wyznaczenia osób odpowiedzialnych za realizację spraw w zakresie do

stępnosci cyfrowej w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Kon
stancja-Jeziorna w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kon

155/VI I/2020 25.09.2020 stancja-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któ
rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno

ści pożytku publicznego i owolontariacie, na rok 2021

156/VII l/2020 25.09.2020 zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin -Jeziorna.

157/VII/2020 25.09.2020 zmianwbudżeciegminyna rok2O2O

158/VIII/2020 30.09.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

zmiany Zarządzenia nr 77/VIII/2020 Burmistrza Gminy Konstancin-Je
ziorna z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Opracowania

159/VII/2020 30.09.2020 Koncepcji Przebiegu Ścieżek Rowerowych w gminie Konstanciri-Jeziorna
oraz Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego

W gminie Konstancin-Jeziorna

160/VIII/2020 30.09.2020 wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczo

161/VIII/2020 06.10.2020
nego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstanci
nie-Jeziornie przy ulicy Pmaseczynskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną

numer 36 z obrębu 01-22
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Raocirt o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

Numer Data izarządzenia j podjęcia
Tytuł zarządzenia

162/VIII/2020 06.10.2020
powołania Komisji do przeprowadzania przetargu na sprzedaż nierucho

mosci komunalnej

163/VII l/2021 05.10.2020 przyznania dotacji celowej i określenia jej wysokości

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 160/VIII/2020 Burmistrza Gminy Kon
164/VII l/2020 06.10.2020 stancin-Jeziorna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koor

dynatora do spraw dostępności

165/VII l/2020 08.10.2020
wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Lokalnego Administratora Sys

temu LAS w Urzędzie Miasta Gminy Konstancin-Jeziorna

166/VIII/2020 12.10.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości położonej w
167/VII l/2020 13.10.2020 Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bolesława Prusa, stanowiącej część działki

ewidencyjnej nr 58/2 z obrębu 03-06

oddania w użyczenie części pomieszczeń znajdujących się w budynku
168/VII l/2020 13.10.2020 Willa Kamilin” w Konstancinie-Jeziornie na działkach ewidencyjnych nr

14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 przy ul. Józefa Piłsudskiego

I sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej
169/VIII/2020 14.10.2020 w Konstancinie-Jeziornie przyul. Mieszka I stanowiącej działkę ewiden

cyjną numer 49/2 z obrębu 03-23

170/VIII/2020 14.10.2020
wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola nr 2

„Tęczowe Przedszkole w Konstancinie-Jeziornie

171/VII l/2020 19.10.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

172/VIII/2020 19.10.2020 przekazania nieruchomościwzarządzanie

173/V1II/2020 23. 10.2020
wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola nr 2

Tęczowe Przedszkole w Konstancinie-Jeziornie

174/VII l/2020 23.10.2020 przekazania nieruchomości w zarządzanie

175/VI l/2020 28.10.2020
organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin

Jeziorna przyul. Piaseczynskiej 77

176/VII I/2020 29.10.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

powołania Zespołu do opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania
177/VIII/2020 29.10.2020 Gminy Konstancin-Jeziorna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bez

pieczeństwa państwa i wczasie wojny”

opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Konstancin-Je
ziorna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i

178/VIII/2020 30.10.2020 wczasie wojny” oraz udziału w tym procesie komórek i jednostek organi
zacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Burmistrza Gminy

Konstancin-Jeziorna

aktualizacji wysokości podstawowych kwot rocznych dotacji dla niepu
179/VIII/2020 30.10.2020 blicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na rok

2020w Gminie Konstancin-Jeziorna

180/VIII/2020 04.11.2020
pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Je

ziorna

181Nl I l/2020 05.11.2020
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiega

jącego się o awans na stopien nauczyciela mianowanego
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Ranort o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

Numer Data
zarządzenia podjęcia

Tytuł zarządzenia

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony nieru

182/VI/2020 09 112020
chomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Ignacego Paderew
skiego stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 150/1 z obrębu 03-

23.

183/VII l/2020 10.11.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

sprzedaży na drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej
184/VIII/2020 10.11.2020 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jana Sobieskiego stanowiącej działkę

ewidencyjną numer 141/4 z obrębu 03-15

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczo
nego komunalnego lokalu mieszkalnego nr 15 o powierzchni 83,46 m2 po-

185/VIII/2020 10.11.2020 łożonego w budynku wielorodzinnym przy uI. Anny Walentynowicz 21L w
Konstancinie-Jeziornie, usytuowanego na działce ewidencyjnej numer 7/8

z obrębu 02-02

186/VIII/2020 10.11.2020
powołania Komisji do przeprowadzania przetargu na sprzedaż nierucho

mosci komunalnej

przedłożenia Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna projektu uchwały bu
187/VII l/2020 13.11.2020 dżetowej na 2021 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na

lata 2021-2028

powołania Zespołu do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród pie
188/VIII/2020 16.11.2020 niężnych w roku 2020 za wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym

lub krajowym współzawodnictwie sportowym

189/VIII/2020 17.11.2020 przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

190/VIII/2020 19.11.2020
ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Konstancin-Jeziorna w zamian za swięto przypadające w sobotę

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji projektu
191/VIII/2020 19.11.2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta

Konstancin-Jeziorna — rejon ul. Kolejowej (etap 2)

192/VIII/2020 19.11.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

193/VIII/2020 27.11.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

194/VIII/2020 03.12.2020
sprawie wewnętrznej organizacji pracyw Urzędzie Miasta i Gminy Kon

stancin-Jeziorna

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Kon

195/VIII/2020 03.12.2020
cepcji Przebiegu Ścieżek Rowerowych w gminie Konstancin-Jeziorna oraz
Standardow projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w

gminie Konstancin-Jeziorna

196/VIII/2020 04.12.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości położonej w
197/VIII/2020 08.12.2020 Konstancinie-Jeziornie przy ul. Anny Walentynowicz stanowiącej część

działki ewidencyjnej nr 10/54 z obrębu 02-02

198/VIII/2020 10.12.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczo

199/VIII/2020 16.12.2020
riego niezabudowariej nieruchomości gruntowej położonej w Konstanci

nie-Jeziornie przy ulicy Letniej 14 stanowiącej działkę ewidencyjną numer
46 z obrębu 03-04
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RaDort o stanie Gminy Konstancin-Jezjorna w 2020 roku

Numer I Data i
zarządzenia podjęcia

Tytuł zarządzenia

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczo
nego zabudowanej nieruchomości, położonej w Konstancinie-Jeziornie

200NI II/2020 16122020 przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 81 stanowiącej działkę ewidencyjną nu
mer 64z obrębu Ol-21

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczo
nego zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie

201/VIII/2020 16.12.2020 przy ulicy Grodzkiej 17 stanowiącej działkę ewidencyjną numer 24 zob
rębu 03-02

I —

powołania Komisji do odbioru dostarczonego i zamontowanego urządze
202/VII l/2020 17.12.2020 nia UPS w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Konstancin-Jeziorna

203/VI li/2020 18.12.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

powołania Komisji do odbioru dostarczonego i zamontowanego urządze
204Nil l/2020 18.12.2020 nia UPSwsiedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Konstancin
205/VI II/2020 22.12.2020 Jeziorna

zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy
206/VII l/2020 22.12.2020 Konstancin-Jeziorna”

207/VI II/2020 23.12.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

planu finansowego budżetu Gminy na rok 2021 z zakresu administracji
208NI II/2020 28.12.2020 rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

odrębnymi ustawami

209/VIII/2020 28.12.2020 zmian wbuclżecie gminy na rok 2020

210/VII l/2020 29.12.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

211/VI II/2020 29.12.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020

wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Regula
212/VII l/2020 30.12.2020 minu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Konstancin-Jeziorna,

których wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty 129 999,99 zł

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju
213/VI li/2020 30.12.2020 sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2021

zmiany Zarządzenia nr 141/VIII/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu przyznawania opasek bezpieczeństwa wyposa

214/VIII/2020 30.12.2020 żonych w przycisk SOS zmienionego Zarządzeniem Nr 149/VIII/2020 z
dnia 9 września 2020 r.

215/Vi II/2020 3 1.12.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

DOKUMENTY REGULUJĄCE PRACĘ GMINY I URZĘDU

STATUT GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

W 2020 r. obowiązywał Statut przyjęty uchwałą Nr 14 1/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13

września 2011 r. z późn. zm. Obecnie obowiązuje Statut przyjęty uchwałą Nr 316/VIII/23/2021 Rady Miejskiej

Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2021 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przyjęty zarządzeniem Nr 160/VI/2011

Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 28 listopada 2011 r. z późn. zm. W 2020 r. Burmistrz Gminy

Konstancin-Jeziorna dokonał dwóch zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Konstancin

Jeziorna. Zmiany zostały przyjęte zarządzeniem nr 21/VIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. oraz zarządzeniem nr

205/VIII/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY

Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przyjęty zarządzeniem Nr 233/VII/2017 Burmistrza

Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2017 r. z późn. zm. W 2020 r. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

dokonał zmian W treści Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-jeziorna zarządzeniem Nr

156Nl11/2020 z dnia 25 września 2020 r.
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

ZATRUDNIENIE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2020 R.

Wyszczególnienie liczba pracowników

Zatwdnieni ogółem 154

Pełnozatrudnieni 145

Niepełnozatrudnieni 9

Przyjęci do pracy w 2020 r. 16

Zwolnieni z pracy w 2020 r. 12

Zmiana w zakresie zatrudnienia w 2020 r. 4

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

GMINNY ŻŁOBEK NR 1 PRZEDSZKOLE NR 1 „ZIELONY ZAKĄTEK”

Konstancin-Jeziorna ul. Anny Walentynowicz 3a Konstancin-Jeziorna ul. Oborska 2

Dyrektor: Ewa Styś Dyrektor: Małgorzata Jarosz

Zatrudnienie w 2020 r.: 25 etatów Zatrudnienie w 2020 r.: 16,54 etatów

PRZEDSZKOLE NR 2 „TĘCZOE PRZEDSZKOLE” PRZEDSZKOLE NR 3 „KOLOROViE KREDKI”

Konstancin-Jeziorna ut. Anny Walentynowicz 3 Konstancin-Jeziorna Obory 22

Dyrektor: Ewa Winek Dyrektor: Dorota Kamecka

Zatrudnienie w 2020 r.: 27,5 3 etatów Zatrudnienie w 2020 r.: 2 1,95 etatów

W 2020 r. w Urzędzie Miasta Gminy
Konstancin-Jeziorna zatrudniano 154

pracowników, z czego 94% pracowników
zatrudnionych było w pełnym wymiarze

czasu pracy. W stosunku do stanu na
koniec 2019 r. zatrudnienie zwiększyło się

o4 pracowników. Główną przyczyną
zwolnień było zakończenie okresu

obowiązywania umowy, porozumienie

stron bądź przejście pracowników na
emeryturę.
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PRZEDSZKOLE NR 4 Z ODDZIAŁAMI SZKOŁA PODSTAJOWA NR 1 IM. KARDYNAŁA

INTEGRACYJNYMI „LEŚNA CHATKA” STEFANA NYSZYNSKIEGO

Konstancin-Jeziorna ul. Sanatoryjna 8 Konstancin-Jeziorna ul. Wojewódzka 12

Dyrektor: Ewa Bader Dyrektor: Paulina Karczmarczyk

Zatrudnienie w 2020 r.: 32,82 etatów Zatrudnienie w 2020 r.: 71,93 etatów

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STEFANA SZKOŁ.A PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. JANA

ŻEROMSKIEGO TWARDOWSKIEGO

Konstancin-Jeziorna ul. Żeromskiego 15 Konstancin-Jeziorna ul. Bielawska 57

Dyrektor: Katrzyna Chiszko Dyrektor: Katarzyna Hampel

Zatrudnienie w 2020 r.: 73,28 etatów Zatrudnienie w 2020 r.: 65,52 etatów

SZKOŁA PODSTAINOVIA NR 4 IM. JANA MEJSTERA SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 5 IM.

ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ BATALIONÓVI
21.8

„KRAWIEC” I NSZ „MĄCZYŃSKI”
Dyrektor: Tomasz Kucza

Zatrudnienie w 2020 r.: 38,47 etatów Konstancin-Jeziorna ul. Szkolna 7

Dyrektor: Artur Krasowski
Zatrudnienie w 2020 r.: 44,57 etatów

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. MACIEJA RATAJA

Konstancin-Jeziorna Opacz 9

Dyrektor: Urszula Puchalska
Zatrudnienie w 2020 r.: 2 9,42 etatów
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

KonstancinJeziorna ul. Rycerska 13 Konstancin-Jeziorna ul. Żeromskiego 15

Kierownik: Ewa Michalska Dyrektor: Jolanta Urbańska
Zatrudnienie w 2020 r.: 34 etaty Zatrudnienie w 2020 r.: 11 etatów

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Konstancin-Jeziorna ul. Warecka 22 Konstancin-Jeziorna Ul. Świetlicowa 1

Dyrektor: Edward Skarżyński Dyrektor: Ewa Rewkowska

Zatrudnienie w 2020 r.: 82 pracowników Zatrudnienie w 2020 r.: 19 etatów

KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ

Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15

Dyrektor: Edyta Markiewicz-Brzozowska Konstancin-Jeziorna ul. Warecka 15A
Zatrudnienie w 2020 r.: 23 etaty

Dyrektor: Iwona Jaku bczyk
Zatrudnienie w 2020 r.: 26 pracowników
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REALIZWNANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE

Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2020 roku przez Gminę
Konstancin-Jeziorna w związku z realizacją lokalnych polityk. programów i strategii.

Spośród wielu uchwal Rady Miejskiej stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii.
w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Gminy Konstancin-Jezlorna do 2020 roku, która
jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym glówne kierunki rozwoju Gminy.

Istotna część zadań Burmistrza w 2020 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w
licznych dokumentach o charakterze programowymi strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym
zadaniom własnym.

21 4 1 1
zobszaru zobszaru zobszaru

ochrony środowiska ladu przestrzennego gospodarki mieszkaniowej

dokumentów i
programów

strategicznych Gminy
z obszaru z obszaru z obszaru

było realizowanych w pomocy społecznej gospodarki komunalnej rewitalizacji

2020 roku,

3 2
W TYM: ocharakterze zobszaru —

ogólnym ochrony zdrowia

KRÓTKI OPIS REALIZACJI

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 002020 ROKU

W ramach realizacji niniejszej Strategii w 2020 roku, podjęto następujące dzialania:

• rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego;

• likwidowanie źródeł skażenia azbestem;

• współudziałw opracowywaniu planu ochrony CHPK:

sporządzenie operatu uzdrowiskowego w celu zmiany wykazu kierunków leczniczych sy uzdrowisku;

• promocja uzdrowiska:

• rozwój baz-y materialnej działalności kulturalnej i sportowej;

• rozwój szkół:

współudział w opracowaniu projektów koncepcyjnych i budowlanych dla drogowych inwestycji
ponadlokalnych:

• wykup gruntów pod drogi gminne;

• modernizacja istniejących dróg gminnych i chodników.
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STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBI.EMÓW SPOŁECZNYCH GMiNY KONSTANCIN-JEZIORNA NA

LATA 2008-2020
Niniejsza Strategia wskazuje kierunki działań w kształtowaniu i realizacji lokalnej polityki społecznej. Dokument ma
także na celu wspieranie rodziny. Realizację Strategii w dużej mierze prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej W

Konstancinie-Jeziornie, poprzez szereg programów związanych z pomocą społeczną, które były realizowane również
w 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.W 2020
roku wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej objęto 693 osoby. Pomocą objęto 497 rodzin (wtym 68 rodzin na wsi).

PROGRAM WSPWPRACY 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 2020 R.
Program został przyjęty Uchwałą nr 149N1 l/13/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada
2019r. Program był realizowanym okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przez Biuro Komunikacji
Społecznej oraz Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia. W 2020 roku zawarto łącznie 9 umów na realizację zadań
publicznych w formie wsparcia w poszczególnych rodzajach zadań,w trybie konkursowym. Na realizację zadań z
pominięciem otwartego konkursu ofert podpisane zostały 3 umowy. Na realizację zadań publicznych w 2020 roku
przeznaczono środki z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w łącznej wysokości 217.500 zł.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY

KONSTANCIN-JEZIORNA
Zgodnie z polityką przestrzenną Gminy, określoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, w 2020 roku uchwalono 5 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA LATA

2012-2032
Realizacja Programu ma na celu usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizację
negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na obszarze Gminy oraz likwidację
szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. W ramach realizacji niniejszego programu sy 2020 roku
dokonano utylizacji płyt azbestowo-cementowych w ilości 126.11 lMgl. Usługę wykonano u 48 osób.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA LATA 2014-2020
Niniejszy Program ma na celu realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie m.in poprzez działalność
Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, prowadzenie procedury Niebieskiej Karty. W 2020 roku
wydatkowano środki z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 20.470,53 zł na opłacenie wynagrodzenia

terapeuty, który przeprowadził terapię indywidualną dla ofiar i sprawców przemocy domowej w ramach
indywidualnych spotkań. W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zorganizowano

także warsztaty Podniesienia Kompetencji Rodzicielskich dla mieszkańców Gminy.

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMiNIE KONSTANCIN-JEZIORNA NA LATA 2018-2020

Niniejszy Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 837N11/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin
Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. Program ma na celu realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i

systemie pieczy zastępczej. Rodzinom w trudnej sytuacji zapewniono pomoc asystenta rodziny oraz pomoc
psychologa.
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KONSTANCINSKI PROGRAM WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH

Niniejszy Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 228N111/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin
Jeziorna z dnia 30 kwietnia 2020 r. Ma on na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej
pozytywnego wizerunku, wspieranie dzieci i młodzieży w procesie wychowawczym, zwiększanie członkom rodzin
wielodzietnych dostępności do usług z zakresu kultury, sportu i opieki przedszkolnej w jednostkach podległych
Gminie Konstancin-Jeziorna oraz preferowanie rodzin wielodzietnych przy kształtowaniu lokalnego prawa.
Konstanciński Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych umożliwia posiadaczom Karty Dużej Rodziny
korzystanie z szerokiego katalogu ulg. Więcej informacji na ten temat zawarto na podstronie Karta Dtiżej.RQdzifly.
W ramach Konstancińskiego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych członkowie rodzin wielodzietnych z terenu
Gminy mogą uzyskać ulgi zOgólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wydawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Konstancinie-Jeziornej.

GMINNY PROGRAM PROFiLAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA

NARKOMANII DLA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA ROK 2020
Celem programu jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych
poprzez zawieranie umów z terapeutami i psychologami, współpracę z poradniami, ośrodkami oraz kierowanie
wniosków do Sądu o zastosowanie leczenia. W 2020 roku na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono środki w wysokości 608.485,47 zł (środki wydatkowano
m.in. na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, umowy z osobami
pełniącymi dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania

świetlic środowiskowych, zakup 156 laptopówdo nauki zdalnej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, opłacenie pobytu
osób z Gminy Konstancin-Jeziorna na Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich(.

W 2020 roku podjęto także działania związane ze zwalczaniem narkomanii - na ten cel wydatkowano środki w

kwocie 26.298 zł, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na organizację imprez lokalnych
promujących zdrowy tryb życia oraz opłaty za dyżury psychologa oraz lekarza psychiatry w Punkcie Konsultacyjnym
Profilaktyki i Rozwiązyzania Problemów Uzależnień.

W1EI.OLETNI GMINNY PROGRAM OSŁONOWY „POSIŁEK W SZKOLE IW DOMU NA LATA 20 19-2020

W 2020 roku gmina Konstancin-Jeziorna realizowała program rządowy „Posiłekw szkole i domu Gmina otrzymała

dotację celową na realizację wydatków w tym obszarze w kwocie 202.634,96 zł. W ramach realizacji programu
objęto pomocą 279 mieszkańców Gminy. Na pomoc w zakresie dożywiania w 2020 roku wydatkowano środki w
wysokości 340.474.94 zł.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Program jest realizowany z ZGK, który administruje 45 budynków komunalnych o pow. 25.744 m2 oraz sprawuje
nadzór właścicielski w imieniu gminy nad 1.91. lokalami o powierzchni 7.162 m2 w 40 budynkach wspólnot
mieszkaniowych (stan na 30.12.2019r.(. Program untala zasady tworzenia warunków zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych gospodarstwo niskich dochodach należących do wspólnoty samorządowej.

Program jest realizowany przez:

• zapewnienie najmu lokali mieszkalnych,najem socjalnych lokali i pomieszczeń tymczasowych;

• ustalenie zadań w zakresie remontów i modernizacji budynków komunalnych;

• sprzedaż lokali stanowiących własność gminy:

• politykę czynszową, sposoby i zasady zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy:

• ustalenie finansowania gospodarki mieszkaniowej a także wysokość wydatków z podziałem na koszty bieżącej
eksploatacji, koszty remontów i modernizacji lokali i budynków komunalnych oraz koszty inwestycyjne. W
2020r. wyremontowano 9 lokali z budżetu wydziału .sprzedano 5 lokali.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA LATA 20 13-2020
W 2020 roku dokonano inwentaryzacji żródeł ciepła na terenie Konstancina-Jeziorny. Celem przeprowadzonej

inwentaryzacji było pozyskanie informacji. wjaki sposób mieszkańcy Gminy ogrzewają swoje domy lub lokale

handlowo-usługowe oraz jakie mają picze. Zadanie pn. Inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Konstancin-Jeziorna”

było realizowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego

Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020.
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PROGRAM KDPERTA ŻYCI”

W 2020 roku Gmina Konstancin-Jeziorna prowadziła akcję edukacyjną Koperta życiafl. Niniejszy Program
skierowany jest do osób starszych, samotnych oraz przewlekle chorych i ma na celu pomoc w sytuacji nagłego
zagrożenia życia. „Koperta życia” zawiera najistotniejsze informacje o stanie zdrowia jej posiadacza, grupie krwi,
przyjmowanych lekach oraz kontakt do najbliższych osób.

W 2020 roku wydano 38 „Kopert życia”.

„Kopertę życia wraz z kartą informacyjną i naklejką można nieodpłatnie odebrać w Biurze Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorria (ul. Piaseczyńska 77. pokój nr 4).

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE) DLA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
W 2020 roku przyznano 15 dotacji na wymianę źródeł ciepła, opiewających na kwotę 72,665,37 zł. Od 25 sierpnia
2020 roku mieszkańcy Gminy Konstancin-Jeziorna mogli skorzystać ze wsparcia na wymianę pieca węglowego (do
75% wartości nowego urządzenia grzewczego, ale nie więcej niż 8tys. zł).

Prowadzono także liczne akcje edukacyjno-społeczne związane z problematyką niskiej emisji oraz odnawialnych
źródeł ciepła. Prowadzono wymianę oświetlenia ulicznego. Wykonano I etap koncepcji budowy ścieżek rowerowych
na terenie Gminy Konatancin-Jeziorna.

PI.AN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2024
Celem Programu jest prowadzenie na terenie Gminy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Od 1.
czerwca 2020r. wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (obowiązkowa segregacja
odpadów naS frakcji).

PLAN OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY

KONSTANCIN-JEZIORNA W 2020 R.

W 2020 roku Gmina Konstancin-Jeziorna kontynuowała akcję zapobiegania bezdomności zwierząt. Podjęto
następujące działania:

• udzielono dofinansowań w wysokości 50% do kastracji i sterylizacji psów i kotów - na ten cel wydatkowano
49.300 zł i dokonano 313 zabiegów u zwierząt:

• bezpłatnie czipowano psy i koty - na ten cel wydano 12.400 zł i zaczipowano 31.0 zwierząt;

PROGRAM REWiTALIZACJI KONSTANCIN-JEZIORNA 2O2O

W ramach realizacji Programu w 2020 roku udzielono dotacji dla Konstancińskiego Domu Kultury w wysokości
2.151.305 zł jako wkład własny do projektu realizowanego z udziałem środków UE „Muzeum Wycinanki Polskiej”.
Łącznie na ten cel wydatkowano 3.051.464,73 zł (przy czym kwota 900.1.59,73 zł została sfinansowana z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Budowa tego innowacyjnego obiektu zlokalizowana jest w
dawnym Domu Ludowym przy Ul. Anny Walentynowicz 18.

• odłowiono 50 zwierząt bezdomnych - na ten cel wydatkowano środki w wysokości 80.266 zł:

W ramach niniejszego Programu, na terenie Gminy funkcjonują także opiekunki kotów bezdomnych, które w okresie
zimowym otrzymują karmę dla kotów od Gminy.

PROGRAM REWITALIZACJI KONSTANCIN-JEZIORNA 2020÷

W ramach realizacji Programu w 2020 roku udzielono dotacji dla Konstancińskiego Domu Kultury w wysokości

2.151.305 zł jako wkład własny do projektu realizowanego z udziałem środków UE „Muzeum Wycinanki Polskiej”.

Łącznie na ten cel wydatkowano 3.051.464,73 zł (przy czym kwota 900.159.73 zł została sfinansowana z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Budowa tego innowacyjnego obiektu zlokalizowana jest w
dawnym Domu Ludowym przy ul Anny Walentynowicz 18.
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Zabytek po renowacji będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstaną w nim m.in. winda,
toalety, szatnia, pokoje biurowe, nowoczesna sala wystawiennicza, konferencyjna oraz warsztatowa. Obiekt zostanie
wyposażony także w innowacyjne rozwiązania technologiczne zwiększające jego wydajność energetyczną.
Zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest na 2021 rok

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

W 2020 roku realizowano zadania związane z wymianą źródeł ciepła. Prowadzono działania związane z wymianą
oświetlenia ulicznego. Podjęto także prace związane z budową nowych ścieżek rowerowych, w celu zachęcania
mieszkańców Gminy do tej formy przemieszczania się.

KONSTANCINSKA KARTA MIEszKAŃCA

Program jest elementem realizowanej przez Gminę politykI społecznej.

Działanie to ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców, budowanie szerokiej oferty zaspokajania potrzeb
społeczności lokalnej, w tym możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, dostępności do form
działalności i wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych.

Udział mieszkańców w Programie ma na celu przyczynić się do większego uczestnictwa w społecznym Życiu Gminy
oraz zaktywizować środowiska gospodarcze do większej podaży usług, a także do zwiększenia wpływów Gminy z
tytułu udziału w podatku od osób fizycznych.

DO OTRZYMANIA KONSTANCINSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA UPRAINNIONY JEST KAŻDY

MIESZKANIEC GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA, KTÓRY:

Mieszka na terenie Gminy i rozlicza
podatek dochodowy od osób fizycznych w
Urzędzie Skarbowym w Piasecznic, ze
wskazaniem Gminy Konstancin-Jeziorna
jako miejsce zamieszkania.

Mieszka na terenie Gminy i rozlicza w
Gminie Konstancin-Jeziorna podatek rolny
ztytułu prowadzenia gospodarstwa
rolnego.

Dzieci osób, o których mowa w pkt. 1. 2 od
7. do roku Życia, pod warunkiem
wspólnego zamieszkania z rodzicem oraz
posiadania statusu ucznia lub studenta.

315
Liczba wydanych kart

w 2020 r.

4332
Liczba wydanych kart ogółem

7
Liczba nowych partnerów programu

Wydanie Konstancińskiej Karty Mieszkańca następuje na podstawie złożonego wniosku, podpisanego przez osobę
uprawnioną lub rodzica/opiekuna prawnego. Drukwniosku dostępny jestw siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 oraz na stronie internetowej Gminy w zakładce Konstancińska Karta
Meszkańca - WnIosek

Przy skladaniu wniosku należy:

• okazać do wglądu oryginał pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem
złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznic ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna

• w przypadku rozliczania się przez Internet, należy okazać wydrukowaną pierwszą stronę formularza PIT oraz
wydrukowane UPO lUrzędowe Potwierdzenie Odbioru);

• posiadający gospodarstwo rolne na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, utrzymujący się wyłącznie z rolnictwa,
do wglądu załączają decyzję w sprawie wysokości podatku rolnego za dany rok lub zaświadczenie o posiadaniu
gospodarstwa rolnego;

• wspólmałżonek nie osiągający dochodu, jeśli rozlicza się wspólnie ze współmałżonkiem, okazuje wspólny PIT;

• załączyć aktualne zdjęcie (zdjęcie zwracane jest przy odbiorze Karty).

Strona 42



Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

W imieniu osoby cło 18. roku życia wniosek składa rodzic lub opwkun prawny, który wypełnia wniosek wpisując dane
osoby. w imieniu której występuje oraz składa pod wnioskiem swój podpis.

Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie. W przypadku zagubienia karty za wydanie duplikatujest opłata w
wysokości 10zł.

KORZYSCI Z POSIADANIA KARTY MIESZKAŃCA

Konstancińskl Dom Kultury-10% zniżki za udział w odpłatnych zajęciach i imprezach kulturalnych.

Gminny żłobek- 10% zniżki z wyłączeniem opłat za wyżywienie

Gminny żłobek - 10% zniżki z wyłączeniem opiat za wyżywienie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 10% zniżki za udział w odpłatnych zajęciach i imprezach sportowych.

Przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej:

prowadzonej przez ZTM Warszawa ulga na zasadach określonych w systemie Warszawa +„;

prowadzonej dla systemu wewnętrznej komunikacji mikrobusowej „.L posiadacze Konstancińskiej Karty
Mieszkańca jeżdżą bezpłatnie.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Program jest elementem realizowanej przez Gminę polityki społecznej. Program ma na celu promowanie modelu
rodziny wielodzietnej I kształtowaniejej pozytywnego wIzerunku oraz zwIększanie członkom rodzin wielodzietnych
dostępności do usług zzakresu kultury, sportu i opieki przedszkolnej.

Do 31 maja 2020r. wydawano Konstancińską Kartę Dużej Rodziny. Uchwałą nr 228N1 II/16/2020 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 30 kwietnia 2020r. podjęto decyzję, iż w ramach Konstancińskiego Programu Wsparcia
Rodzin Wielodzietnych członkowie rodzin wielodzietnych z terenu Gminy mogą uzyskać ulgi z Ogólnopolskiej Karty

Dużej Rodziny wydawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornej.

KARTA DUŻEJ RODZINY - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Kartę Dużej Rodziny może uzyskać Każdy
członek rodziny, w której rodzk (rodzice)
lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu
przynajmniej troje dzieci, czyli:

• ojciec matka,

• macocha lub ojczym (małżonek jednego
z rodziców(,

• dzieci.

• Kartę mogą dostać także rodziny
zastępcze i rodzinne domy dziecka.

• Kartajest przyznawana niezależnie od
dochodu w rodzinie.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny,
rodzice nie mogą być pozbawieni — w
stosunku do co najmniej trojga dzieci —

władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we
władzy rodzicielskiej przez umieszczenie
dziecka w pieczy zastępczej.

116
Liczba wniosków o wydanie Karty Dużej

Rodziny, które wpłynęły do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Konstancinie

Jeziornej

42
Liczba wydanych Konstancińskich Kart

Dużej Rodziny
od 1.01.2020 do 31.05.2020 r.

8155
Liczba partnerów ogólnokrajowych
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KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY DUŻEJ RODZINY W RAMACH KONSTANCINSKIEOO PROGRAMU
WSPARCiA RODZIN WIELODZiETNYCH

25% zniżki w opłacie za opiekę przekraczającą czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej za każde dziecko pod
warunkiem, że dziecko to uczęszcza do gminnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej;

25% zniżki dla dzieci przyoplatach pobieranych za zajęcia organizowane przez Konstanciński Dom Kultury i Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji;

• 25% zniżki przy zakupie biletów wstępu na imprezy organizowane przez podmioty podległe gminie Konstancia-Jeziorna;

• 25% zniżki w opiacie stałej za każde dziecko w Gminnym żłobku

• 25% zniżki przy zakupie okresowego ulgowego biletu: komunikacji publicznej dla dzieci pobierających naukę w szkołach lub
studiujących na terenie miasta stołecznego Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego, do ukończenia 25 roku życia:

• 10% zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

KONSTANCIŃSKA KARTA SENIORA

DO OTRZYMANIA KONSTANCINSKIEJ KARTY SENIORA UPRAWNIONY JEST KAŻDY

MIESZKANIEC GMINY, KTORY UKOŃCZYŁ 60 LAT

51 655 2500
Liczba wydanych kart Liczba wydanych kart ogółem Liczba ogólnopolskich partnerów

programu

KORZYŚCI Z POSIADANIA KONSTANCIŃSKIEJ KARTY SENIORA

Konstancińskl Dom Kultury- zniżka 15% na zakup biletów wstępu na imprezy kulturalne.

Gminny Ośrodek Sportuj Rekreacji - zniżka 50% na udział w odpłatnych zajęciach i imprezach organizowanych
przez GOSiR.

Uzdrowisko Konstandn-Zdrój:

• 10% zniżki na wszystkie usługi Uzdrowiska Konstancin, w tym wstęp do tężni solankowej;

20% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne realizowane w Białym Domu Szpitalu Sue Ryder.

Karta uprawnia także do wielu innych zniżek na usługi instytucji gminnych I podmiotów prywatnych - zarówno
lokalnych partnerów,jak I ogólnopolskich partnerów Programu. Sąto m.in. uzdrowiska, sanatoria, ośrodki
zdrowotno-medyczne, instytucje kulturalne, hotele, gabinety kosmetyczne, salony tryzjerskie i salony optyczne.
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MIESZKAŃCY

LICZBA MIESZKANCÓW NA KONIEC 2020 ROKU

23121

do roku 2019

L L

658 731 185 317
Zameldowania na Wymeldowania Liczba Liczba

pobyt stały pobytu stałego urodzeń zgonów

liczba mieszkańców w Gminie Konstancin-Jezlorna w roku 2020 spadła 00,33% W stosunku do roku poprzedniego.
Spadek jest spowodowany przede wszystkim przewagą liczby zgonów nad liczbą urodzeń. Znaczenie ma również
przewaga osób dokonujących wymeldowania pobytu stałego nad osobami meldującymi się na pobyt stały. Wskazać
należy, że zmiana w zakresie liczby ludności Gminy rokrocznie jest bardzo niewielka.
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24 tys

22tys.

20 tys.

18tys.

16 tys

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I ZMIANY OSTATNICH LAT

n

F

Dynamika zmian liczby mieszkańców

85—

80-8*

75-79

70-74

55-60

68-04

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

Mieszkańcy według ekonomicznych grup
wieku

Piramida wieku mieszkańców

-

1

Przedprodukcyjny .Produkcyjny s Poprodukcyjny

Wiek przedprodukcyjny. 0-17 lat
Wiek produkcyjny 18-65 dla mężczyzn i 18-60 dla kobiet
Wiek poprodukcyjny 65- dla mężczyzn 60 dla kobiet -I

S Kobiety • Mężczyźni

• Liczba ludności - - - Wzrost liczby ludności r/r
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BUDŻET

DOCHODY

DOCHODY OGÓŁEM WYKONANE W 2020 R.

190 603 288 ZŁ

do roku 2019

DOCHODY 000ŁEM NA MIESZKAŃCA iN 2020 R.

8244ZŁ

+3,14%
do roku 2019

7940,69 ZŁ 303,04 ZŁ 1 663,92 ZŁ 36,11 ZŁ
Dochody bieżące na Dochody majątkowe na Dochody własne na Dochody unijne na mieszkańca

mieszkańca mieszkańca mieszkańca
WaIOŚĆ wkazujn na aklwnośćjadncasa

Wawnkana;n na pooantrannfnnaw WaaiośĆwnkanjn na nkntnnnno dn,ałaa Warlać rnkaźwn na poznan w zaknesa pezyskawarna środkow

knnżesyohdobndnntn woannaepnasnIdwesa dkeswnh samodzwlnesn „sowej jednonsd ZeWn52nYch

śreknwna inwnetydn panom eIaynośd 00000W

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy KonstancInJezlorna w 2020 roku były wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych (PIT). stanowiące ponad 44% wszystkich dOChOdÓW Gminy. Należy przy tym nadmienić, że w
stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy Konstancin-Jeziorna z tytułu udziału w podatku dochodowym od
o5Ób fizycznych zmniejszyły się zaledwie o ponad 9 p.p (dochody wykonano na poziomie niższym o ponad 8,3 mln zł
w stosunku do 2019 r.) . Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na
80% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r.,
poza wpływami zPIT, były wpływyz tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły 11,6 mln iii generowały
6,13% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych Gminy były również wpływy z innych łokainych
opłat pobieranych przez Gminę (wykonane es wysokości 9,6 mln zł) oraz wpłwwy z podatku od czynności cywilno
prawnych (wykonane wwysokości 7mln zł).
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GŁÓWNE ŹRÓDŁ.A DOCHOÓW GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2020 R.

Paragtat Opis Wa,ocśt

001 Wpływy z podatku dochodowego od osób uzyczhycs

Dotacje celowe otrzymane z budzeto państwa na zadartia biezącu c zakresu administracji
rządowej zlecone gminom (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym), związane
reatizacją świadczenia wychowawczego stanco iącego pomoc państwa w wycłrowywaola
dzieci

292 subwencje ogólne z budżeta państwa

031 Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z Innych lokalnych opiat pobieranych przez1ednoutki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ostaw

Dotacte celowe otrzymane z hodzete państwa na realizacte zadań błezących z zakresa
201 admoristracll rządowej oraz innych zadań diecoaycy gminie (związkom gmin związkom

powiatowo-gminnym) ustawami

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2020 R.

2 558 035,00 zł

Łączny koszt udz:eionych ulg i zwełnieri podatkowych dla
osób fizycznych

10 146,00 zł

•Dnctrody własne .PtTłCiT .sobwencje sDctaqe

111110
201-t 20t6 2018 2020

. PW . Podatek od nietuchomońci n Pozontałe podatki to CIT

es oso 970 zł

26 935 377 zł

19181 202zł

11 681 ObOzi

9 635 208 zł

7 064 087 zł

7 dos 363 zł

4 379 032 zł

3 642 620 zł

2 724 942 zł

050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

002 Wpływy z podatku docoodowegn od osób praw nycn

097 Wpływy Z róznych dochodów

Środki na doltnarioowanie własnych inwebtycjl gmin, powiatów (związków gmin, zssiazkdw
629 powlatowo-gmintrycti. związków powiatów), samorządów n”ntewództw, pozyokane

innych źródeł
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WYDATKI

WYDATKI 00ŁEM WYKONANE W 2020 R.

185 516 680
-0,79%

do roku 2019

WYDATKI 000ŁEM NA MIESZKANCA W 2020 R.

8024ZŁ
-0,47%

do roku 2019

7 103,27 ZŁ 920,46 ZŁ
Wydatki bieżące na mieszkańca Wydatki majątkowe na mieszkańca

Wn wkję n p śrdo5wj an”no n WrwĆ wkj n ę

reę bżąIdtki or p

W ramach wydatków, w 2020 r. Gmina Konstancin-Jeziorna najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań

z zakresu oświaty i wychowania (49,3 mln zł, co stanowiło 26,59% budżetu zrealizowanego przez Gminę). Obecność

wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków Gminy wpisuje się w standardowy obraz tej
części budżetu w większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w 2019 r. Wydatki

z obszaru pomocy społecznej I wsparcIa rodziny wiązaly się w głównej mierze z realizacją rządowego programu
Rodzina 500+” oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

i wsparcia rodzinywydatkowano łącznie 43,2 mln zł, co stanowiło 23,32% budżetu Gminy. Znaczący udział w
strukturze wydatków Gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
(22,9 mln zł), cowiązalo się z m.in. realizacją zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy.
Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2020 r. kosztowało ponad 16,3 mln zł, co stanowiło 8,80% wydatków

Gminy.
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STRUKTURA WYDATKDJ GMINY N 2020 R.

DzłaI Opis Wa,tośc

49 327 074 zł

35 363 650 zł

22 979 298 zł

16327 101 Zł

12 230 654 zł

9624 751 Zł

8226 834 zł

7 900 220 zł

6 697 872 Zł

6026451 zł

5 057 530 Zł

2 283 071 Zł

1 988 459 Zł

824 940Zł

230 327 Zł

214233zł

161 704Zł

21 427Zł

18 969 zł

9 800 Zł

315zł

- zł

185 516 680 zł

Oświata wychowanie

Rodzina

Gospodarna komunalna ochrona środowiska

Administracja publiczna

Transport i łączność

Różne rozliczenia

Kultura ochrona dziedzictwa narodowego

Pomoc społeczna

Rolnictwo I łowiectwo

Gospodarna mieszkaniowa

Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpocarossa

K000ra fizycZna

Edukacyjna opieka wychowawcza

Ochrona Zdrowia

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa

Działalność usługowa

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną. gaz i wodę

925 Ogrody botaniczne i zoOlogiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

630 Turyotyka

730 Szlsolnictwo wyzsze I nauka

757 Obsługa długu publicznego

RAZEM

ZADŁUŻENIE

ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE GMINY NA KONIEC 2020 R.

0ZŁ

0%
do roku 2019

801

855

900

750

600

756

921

852

010

700

754

926

854

851

853

751

710

400
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ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE GMINY
NA MIESZKANCA W 2020 R.

0ZŁ

0%
do roku 2019

5086609ZŁ 19361846ZŁ 0%

Cto”etIa n ninamnOr ssę ponriędpy

yknśsr n yskanych doshoddwi

arnaliznwanysh ozydatków,

Wartość wtk poje na ndn!nośd do reoiaanji
inwentyoji spłaty zob siośOif boz

pozyskiwania finansowania zewnętnneto

Wartoóc wskazuje na udział waty diaSu

w dochodach budzetowyd,
Wailość wydatków na zapłatę odsetek od
każdem I mln zacifięniętyce kredytów,

pożyczek oraz emisji skugacji

5%

Na koniec 2020 r. Gmina Konstancin-Jeziorna nie posiadała zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek. W stosunku do roku poprzedniego Gmina utrzymała stabilność w zakresie kwoty zadłuzenia (w
2019 r. dług Gminy również wynosiłO zł). Poziom wygenerowanej w2020 r. nadwyżki operacyjnej zapewnla

bezpieczeństwo stabilność finansową. Uwzględnione na poniższym wykresie spłaty obsługi zadłużenia dotyczą
kredytów i pożyczek, jakie Gmina Konstancin-Jeziorna zaplanowała do zaciągnięcia w latach 2021-2023 (opłata
zobowiązań planowanych).

KSZTAŁT 1NPF GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA WG ZAŁOŻEŃ NA DZIEŃ 16.12.2020 R.

186%

12,74%

eWskażnik faktycznej obsługi zadłuzenta - Wskaźnik maksymalnej obsługi zadłużenia

Wynik budżetu Wynik budżetu Zadłużenie w stosunku cło Koszt obsługi
ogółem bieżącego dochodów długu

0ZŁ

20%

15%

10%

0%
2020

11,80%

10,16%

9,30%

8,77% 9,95%

20242022
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INWESTYCJE

WARTOSC ZREAUZOJANYGH INYDATKON MAJĄTK0IYCH

iN 2020 H:

21281 9O8
-41,16%
do roku 2019

19361 847ZŁ
środki własne
na inwestycje

Wartoaz nad yOk rawinni porno j000na o

WskazuJe na zdcinoc do realizacji nwnntycii bez

pszyswuoia coanzowaoa znwnttzznego.

2658936ZŁ
Wydatki zrealizowane

dofinansowaniem

WartoatwzoeaiipzzarrpIrz ud.iaternzrzdłców

znn,nętrzrrych śoraduzyoaktywnośo JOT wzakresie

pooskiwauiazewnętrarrych 2rddeł finairnozarr,a.

GŁOWNE KIERUNKI INWESTYCYJNE

Oświata i wychowanie O 80%
Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa

849%

Transport łączność 1062% -

Gospodarka komunalna ochrona środo
1304%

Kultura ochrona dziedzictwa narodowego /
1407%

Rolnictwo iłowiectwo 30 49%

Gcscożzrka mieszkaniowa 1993%

Dział .010 .700 .921 .900 .600 .754 •750 .801 .926 851 .400 .852
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

INWESTYCJE W OBSZARZE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY

Koszt6.489486,31 zł

W ramach zadania:

• zakończono i rozliczono II etap robót na terenie Starego Czarnowa, wykonano sieć wodociągowo-kanalizacyjną

w odcinkach ulic: Koncertowa, Skowronka, Powstańców Warszawy;

• wybudowano sieci wodociągowo-kanalizacyjną w 2 sięgaczach drogowych od ul. Zaleśnej w Borowinie oraz sieć
kanalizacyjną w sięgaczu ul. Śnieżnej Bw Słomczynie;

• wykonano odcinek sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie m. Ciszyca;

zakończono II etap realizacji robót dotyczącej budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości
Kierszek, wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej od ul Konopnickiej do ul. Działkowej;

• kontynuowano prace projektowe dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej w sołectwach
położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna”.

WYKUPY GRUNTUW POD INWESTYCJE I BROGI

Koszt4241.526,90 zł

Wydatki związane z nabyciem nieruchomości pod inwestycje gminne, pod drogi, odszkodowania za grunty przejęte

pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w trybie innych ustaw, ustalone przez inne
organy na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, Na realizację budżetu składają się m.in. następujące
wydatki:

• 2.893201:1,00 zł — nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr

3/5, 32./1, 38/1,3/6, 32/2 z obrębu 03-08;

• 1,155,984,00 zł— odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na podstawie art 98 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, bądź w trybie innych aktów normatywnych, przeznaczone

w planie pod drogi gminne

80.383,00 zł — odszkodowania za nieruchomości nabyte przez Gminę na podstawie decyzji Staroty
Piaseczyiiskiego dotyczących zgody na realizację inwestycji drogowej (zrid) w Czarnowie;

• 45.549,00 zł - wypłata zaległego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 26/iw Słomczynie z przeznaczeniem pod ul. żwirową, ustalonego przez Starostę
Piaseczyńskiego na podstawie decyzji nr 47/2018 z dnia 19.02.2018 r. Wypłata dotyczyła udziału w prawie
własności nieruchomości wynoszącego U części:

57.445,00 zł - odszkodowania za nieruchomości nabyte przez Gminę na podstawie decyzji Staroty
Piaseczyńskiego dotyczącej zgody na realizację inwestycji drogowej (zridi — ul. Elektryczna (kwoty przekazane

do depozytów sądowych).

Pozostała kwota stanowi koszty aktu notarialnego dotyczącego nabycia nieruchomości o której mowa wyżej oraz
inne wydatki związane z wykupem gruntów pod inwestycje oraz odszkodowaniami.

INWESTYCJE W OBSZARZE KULTURY I OCHRONY DZIEDZIC1WA NARODOWEGO

Koszt: 2995 387,37 zl

Wydatki zrealizowane w obszarze kultury i ochrony dziedzIctwa narodowego w 2020 r. obejmują:

• dotację celową przekazaną do KDK jako wkład własny projektu realizowanego z udziałem środków UE -

„Muzeum Wycinanki Polskiej”;

realizację zadania związaną z przebudową budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej;

• wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy u. Piłsudskiego 42 od strony południowej.
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

POZOSTAŁE ZREAUZOVIANE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 R.

Lp. Nazwa zadania Wykonanie

5 Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK
1

6 Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK

7 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna

8
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-ga
śniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kawęczynek

9 Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie

10 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu

11 Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie

12 Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa

13 Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie

14 Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa

15 Przebudowa ul.Powsińskiej wraz z infrastrukturą

16
Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachod
niego

17
Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) ul. Jabłoniowej w Słomczynie na
terenie gminy Konstancin-Jeziorna

18 Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów

19 Zakup urządzenia UPS

20 Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Elektryczną a ul.Piaseczyńską

21
Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bielawie

22 Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania

23 Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela

24 Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn

1 Rozbudowa budynku OSP Jeziorna

2
Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie nawierzchni drogo
wej w ul. Jabłoniowej i ul, Sarenki

Budowa drogi gminnej (klasy D) do parkingu przt ul. Kolejowej w Konstancinie
Jeziornie

4 Przebudowa drógw Czarnowie

1140837zł

615000zł

531 000 zł

513604zł

510000zł

402500zł

372812zł

349831zł

319685zł

315541zł

255873zł

224843zł

193170zł

145000zł

140601zł

133578zł

129833zł

99445zł

93941zł

81180zł

79950zł

72 665 zł

71575zł

65 000 zł
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 raku

Lp. Nazwa zadania Wykonanie

25 Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach 59778zł

26 Zagosdpodarowanie terenu przy SzP Nr iw Konstancinie-Jeziornie 55 166zł

27 Przebudowa placu zabaw w Tęczowym Przedszkolu” w Konstancinie-Jeziornie 54412 zł

28 Przebudowa placu zabaw w przedszkolu Kolorowe Kredki w Oborach 43 848zł

29 Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie 40437zł

30”Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej
33 303 zł

nr 77w Kawęczynie

31 Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie 31 900zł

32
Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kon- 28 600 zł
stancinie-Jeziornie

33 Budowa oświetlenia drogowegowsi Parcela 27921zł

Dotacja celowa dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na finansowanie kosztów
34 . ... ... . . 24846zł

realizacji inwestycji zakupow inwestycyjnych

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogo-
22 820 zł

wego)

36
Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 21427zł
48A-E, Brzozowa i Kozia

37 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Skolimów 20000zł

38 Zakupi montaż kamer w GPSZOK 20000zł

39 Doposażenie placu zabaw w Ciszycy 16 900 zł

40 Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska 16 600 zł

41
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od uL Pułaskiego do mostu na

16 0S2 zł
rzece Jeziorce przy Starej Papierni

42
Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2w 13 161 zł
Kierszku

43 Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie 12461zł

_9_

44 Budowa „Tyrolki” na terenie działki gminnej nr ewid. 77w Kawęczynie 11 510 zł

45 Przebudowa oświetlenia ul. Zaleśnej w Borowinie 10600zł

46 System informatyczny do inwentaryzacji pieców co na terenie gminy 10000zł

Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu skokochronu ratow- 10000zł
niczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piasecznie

48 Zakup sprężarki do butli dla OSP Bielawa 8800zł

Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 8 610 zł
48,48a,49,49a

-r
50 Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77w Kawęczynie 8000zł
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Ranort o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

Lp. Nazwa zadania Wykonanie

51 Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie

52 Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ratusza

53 Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie

Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Konstancin-Jeziorna Domu Dziennego Po
bytu Seniora

Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach
48,48a,49,49a

56 Zakupi montaż kamery monitoringu przy Domu Ludowym w Słomczynie

57 Modernizacja monitoringu we wsi Borowina

58
Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycz
nego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie

59 Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie

60
Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów ko
munikacji publicznej w rejonie ul.Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie

61 Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie

62 Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach

63 Budowa fontanny w Parku Zdrojowym

64 Przebudowa willi „Gryf” na cele publiczne

8000zł

7000 zł

7000zł

6760zł

6150zł

6000zł

5000zł

4982zł

4920zł

3960zł

3900zł

3399zł

2909zł

911zł
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

WODA I ŚCIEKI

L

1 142 rys. 3,18 KM 128 szi 72,6%
m3 sprzedanej wody nowej sieci

pitnej dla mieszkańców wodociagowej nowych przyłaczy budynkow mieszkalnych
wodociągowych podłączonych do sieci

wodociągowej

„
L4

1123 rys. 4,07 KM 169 szi 59,5
ni3 odebranych ścieków nowej sieci

od mieszkańców kanalizacyjnej nowych przyłączy budynkow mieszkalnych
kanalizacyjnych podłączonych do sieci

kanalizacyjnej

ODPADY KOMUNALNE

WYDATKI NA GOSPODARKĘ ODPADAMI W 2020 R.

11515436ZŁ
4147%
do roku 2019

Wzrost kosztów ponoszonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest
skutkiem wzrostu masy odpadów odebranych od mieszkańców oraz wzrostu stawek jednostkowych
unieszkodliwiania odpadów w zakładzie unieszkodliwiania odpadów. Dowodem na to jest chociażby wartość ofert
złożonych w 2020 r. w postępowaniu na „Odbiór, transport zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2021-2022”, w
którym najtańsza oferta opiewała na kwotę 15.590046,57 zł, podczas gdy w 2019 r. w podobnym postępowaniu,
najkorzystniejsza oferta wynosiła 1.3.099.217,40 zł.
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

BILANSOWANIE SYSTEMU VI 2020 R.
12mln zł

10mln zł

S min zł

6 mln zł

4 mln zł

2 mln zł

O mln zł
.Oochody .Wydatki

W 2020 r. system gospodarki odpadami nie uległ
zbilansowaniu. W celu zmniejszenia rozbieżności w
wysokości ponoszonych kosztów i uzyskiwanych
wpływów dnia 30 kwietnia 2020 r. została podjęta
uchwała zmieniająca stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Od 1.czerwca 2020 r.
obowiązują wyższe stawki, tj. 36,00 zł 1+5,00 zł) za
odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od
osoby zamieszkującej na nieruchomości, zaś 72,00 zł
(i-25,00 zł) za odpady komunalne, które nie są zbierane
odbierane w sposób selektywny. Różnica między

wydatkami a dochodami w 2020 r. opIewała na wartość
2.244.909,61 zł.

tj
13563,34

Odebrane odpady
komunalne (tonyl

5 953,75
Odebrane odpady

segregowane (tony)

7 609,59
Odebrane odpady

niesegregowane (tony)

STRUKTURA ZEBRANYCH ODPADÓW VI 2020 R.

Szkło 41%
Papier i tektura 4,46%

Pozostałe selektywne 9.44%

Bioodpady 24,97%

Nieselektywne 56,19o

. Nieseleklywne • Bioodpady • Pozostałe selektywne Papier i teklura • Szkio • Tworzywa sztuczne
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Raport o stanie Gminy Konstancirt-Jeziorna w 2020 roku

15514,35
Odpady odebrane

nieruchomości PSZOK Iw tonach)

1951,01
Odpady dostarczone
do PSZOK )w tonach)

0,59
Odpady odebrane na

mieszkańca Iw tonach)

TRANSPORT PUBLICZNY

łYDATKI NA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC IW 2020 R.

12 230654ZŁ
-5,80%

do roku 2019

STRUKTURA 1NYDATK VI NA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W 2020 R.

20% 40% 60% 80%

. Utrzpmanie skalnego transportu zbiorowego Drogi gminne • Drogi wojewódzlke • Drogi powiatowe

14
Liczba linii

autobusowych

48
Liczba nowych publicznych miejsc

parkingowych

104,94
Długość linii

autobusowych Iw kml

0% 1005
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

rfl
1,72 1,60 59 72

Długość wyremontowanych Długość zmodernizowanych Liczba nowych Liczba zmodernizowanych
dróg gminnych Iw krn) chodników Iw krn) lamp ulicznych lamp ulicznych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

WYDATKI NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ IN 2020 R.

6026451 ZŁ

+11,94%
do roku 2019

423 19 17
Liczba obowiązujących umów najmu Liczba zawartych umów najmu gminnych Liczba rozwiązanych umów najmu

gminnych lokali mieszkalnych w 2020 r. lokali komunalnych w 2020 r. gminnych lokali komunalnych w 2020 r.

55 15 5
Liczba obowiązujących umów najmu lokali Liczba zawartych umów najmu lokali Liczba rozwiązanych umów najmu lokali

socjalnych w 2020 r. socjalnych w 2020 r. socjalnych w 2020 r.

Strona 60



Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

QO\

O 8,0 8,0
Grunty przekazane,sprzedane inwestorom Zasób gruntów miejskich przeznaczonych Zasób uzbrojonych grulitow miejskich

pod budownictwo mieszkeniowe Iw ha) pod budownictwo mieszkaniowe przeznsczonch pod budownictwo
w 2020 r. (ha) izieszkaiiiowe w 2020 r. (ha)
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

EDUKACJA

BUDŻET OŚIWIATOWY

POKRYCIE BIEŻĄCYCH NYDAK OŚINIATO1NYCH
SUBiNENCJĄ OSNIATONĄ:

37,45%
-2,89 RP.
do roku 2019

lO42O,3lzŁ 1740681zŁ
Bieżace .wdatk oświatowe Subwencja oświatowa Dopłata za środków własnych

na ucznia na 1 ucznia

ŁĄCZNE VJYDAKI PONIESIONE NA OSINIATĘ
I NYCHONANIE J 2020 R.

51 315533zŁ
+2,56%

cło roku 2019

Strona J 62



R
aporto

stanie
G

m
iny

K
onstancin-Jeziorna

w
2020

roku

BUDŻET0ŚNIATDVJY
GMINY

KONSTANCIN-JEZIORNA
IN2020

R.
R

o
zd

zial
O

p
is

W
rd

atk
i

80101
5

;C
c.

p
:.Z

:”
.e

21
505

232
Zł

80101
5r
Z

5
C

5
b

„54
5
0

9
:

59100
Z

afliza:;
I
1
5
2

c
-
c
o
::

0
2

1
4

8
a
z
z

re
i
:r

:e
:s

:;
re

8
9
2

0
5

5
Z

r—
a;a

n
:,:1

t:tu
,

b
Z

t;it!”
it;”

I
:
:
t
:

:
r
e
:
s
:

:
:
:
:

c
”
s:,

:r
e
z
c
::

—
.
:r

w
r
z
t
:
:
—

.s
.”

:
..—

8
1
5

267
Z

:
:r

”
t:r

.„
..c

r:ta
n

s

35401
5”.

„5111C

83103
Q

3
5
:ra

ł:
Z

rzen
s:k

tI1
e

y,
czł:Z

łS
Z

fl
Z

Z
Z

S
S

S
;Z

Z
,
:r

SSE
003

80112
:Z

:::e
1

12Zfl1C
,”.

do
5:561

.585
232

30180
50

2
2

5
a
ła

działainnec
04725

8
0
1
0
6

in
c

1
O

n
1

:c
h
n
”
.a

n
ia

p
rz

c
:
5
Z

ii1
5
2
C

2
02

Zł

U
Z

Z
n
m

.5
1
i

00
Z

C
2

2
•a

”
e
J:

5
5

J
ZZ

::1
rc

:z
K

6
..

t
0
,
i
a
:
i
r
r
.
:
i

i_b
r”

a
:e

ra
u

..
ć
.ri::e

”
Z

..:”

63546
:

.c
5
z
:c

:a
.e

I
d

csS
Z

iaIen
iS

ra
u

c
:::Ie

i
4
2

6
9

2
5
4
6
4

:zen
n
e

„cp
y
rrau

ar”e
r
:
:
y

:
:

c
:e

.:ra
„39

412
Z

5
5
4
1
5

c
y

-c
c

rra
e
S

a
iia

5
5

b
o
n

c:.
C

Z
ra

re
sie

rz
e

r
c
o
y
s
c
in

r
r

57

85412
K

i
e
Z

z
Z

e
z

ile
S

u
m

”.
„:„p

Z
Z

:flk
U

2
2
1
5
0
1
1

fl”13221e:Z
5Z

52
le

i
S

00
183

8
5

4
1

5
0Z

m
n

c
m

aterIaln
a
5

U
ZZIIC

,”.
C

u
ra

ra
rte

Iz
e

c
c
c
.sin

:rr
20

4
5

05400
n
zn

5
tał5

1:1515
1252

:6
1
:

05440
::e

s:ra
l:a

n
le

Z
c
b

u
ia

Ie
rIn

rauZ
Z

.C
[C

I
0

0
0

2
1

00120
—

:nn
:n

śIrrsn
Z

rm
:n

Z
e

1
co

:
Zł

-
51

215
523

Zł

0ŚwIATA
PODSTAVOIfIIE

PARAMETRY

W

1049
154,95%

19,71
2,44

Liczba
d
:ieci

objetych
W

sólczynnik
sk

o
la

ry
z
a
c
ji

S
re

d
n
ia

liczebnoć
cddziałcr”.

S
rednia

liczba
etatóc,

n
au

czan
iem

p
rzed

szk
o

ln
y

m
r:e

d
a
:k

o
ln

e
j

m
szkolach

p
c
d
str”

;y
,y

c
h

n
u
c
z
y
c
ie

Ik
ic

h
na

C
ddZ

iaI
Z.

Sp
:1

5
:1

r
.

C
H

O
I

G
tu

f
lZ

I
t

C
i,Ę

G
i

rtm
.
:
1
.
”
.
”
:

r
.r”r

n
lm

W
O

r:e:rO
tn

e
s
”
r
t
I
:
i

112v
:rim

r
0
5
5
1

5
„
5
1

;2
,2

5
!

0
7

,2
5
t5

ci_S
:
:
r
:
r

:r:e
:e

l”
t

1
3

Iru
t

::n
,:h

S
trona

I 63



Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

1 853 82,32% 8,09 7,9
Lcrba dzieci n szkołach Wspołczynnik skolaryzacji w Liczba uczniów na etat Ws2aónik efektywności

podstawosrych szkołach todstawoywch nauczycielski w szkołach :atrudrienia nauczycieli
pcdstayowych

E iii ja: I = awri ni nin IJ flfl tnwn:, E

STRUKTURA 0ŚWIATY GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA N 2020 R.

W roi, s:koInyiy 2019 2020 Gmina Konstancin-Jeziorna j.n 2”.r5:ila 6 szkół podstawowych,4 przedszkola oraz
żłobek gminny . odwole na:

• Szkoła Podstawowa nr lim Ksrclynsłs Stefana Wyszynskiepo
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Zeromsl:iego

• Szkoła Podstawowa nr3 im. ks. Jana Twaro..skieno

• Szkoła Podstawowa nr4 im. Jana Mejstera

• Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 im. Zołniei zo Armii Krajowej Batalionon.” Krawiec” i NSZ .„Maczyneki
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieła Rataja

• Przedszkole nr 1 Zielony Zakatek

• Przedszkole nr 2 Teczoye Przedszkole”

• Przedszkole nr 3 k:lrcwje kredkO

• Przedszkole nr 4 zoddziałami integracyjnymi Leśns Chatka
• Gminny Żłobek nr 1

ORGANIZACJA SYSTEMU SZKOLNICTNA „N ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lia Licaba średida uciw w Etaty Etaty aImIStIaCI IwyszigóInIeni

iI I

nr 2 22 .132 :29! 11

19 227 1771 .1202 225

11 221 2009

152 025”

15 193 19

94 1053 19,71 225.11

nrz25Z,jc, Er 1 ZIKCII\
Zakaek 3 70 2.133

nr I Kr

nzsz.. nr.1 _esna
alka 131 21 53 1732 155

000LEM PRZEDSZKOLA 49.09 49.75

112 2204 20.39 270.2 14303

59 nr 3

SP nr.1

nn iezEs:,,ra nr 5

5n nr Y

DQÓLEM SZKOŁY
PODSTAWOWE

11

1 33”

O O OL EM

13 431 23.94

1225
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

W zy.”rpzku z pandemią COVID-19. egzamin ćsnioklasisty odbył sięwpóżniejszym niż zwykle terminie 16-18
czerwca. Zzodnre y.t.”cznymi Ministra Zdrowia. Głownego Inspektora Sanitarrieo oraz Ministra Edu aci
Narozcz.ej (rzirscznc nr zapobiegania npizeciwdzialar”ia COVID-19 wsród dzieci. rodzicom i nauczycieli, podczas
organizozzanezo egzaminu osmoklasistyobomiazywaiy szczenólne zasady oraz n djtn dodetLmmn środki
hezpieczenstwa osobistego. Obejmowały one m.in. zakaz uczestniczenia mot ganizowanyrnr egzaminie osob
objawami chorobowymi wskazującymi na chorobę zakaźną, obowiązek zakrw,ania ust i nosa, także zachoymwanie
min. 1.5 nr odstepu między Lnczestrnikaml

Wyniki konstancińskich ósmoklasistów są znacząco wyższe od średnich wyników osiągniętych na poziomie powiatu
piaseczynskiego, województwa mazowieckiego oraz kraju”

EGZAMIN OsMoKLAsIsTY IN 2020 R.
WysegóbeiPfde Jqz5k polski maltmatyb Język soglelski

SP nr I

S nr 2

SP rirl

„ 4

ine3ra:ja nrd

9 rrr6

7t 30% 51 49% 7932%

74.09% c2% 74 00%

EEtO% 4552% 52,72%

Gmirra Konstsnels1J.zlorna 70.00% 56,00% 73.00%

::% di 2% 59

5 56%

5 SSOo

861%

STRUKTURA ETATOIN PRACOINNIKOIN 0BSUGI I ADMINISTRACJI IN 2020 R.

2 76%

.sw:ztzww, .„sź”na
p 11% .„. „z ezrnockucnenns

• rc

•zo”nzc nauzzzc”e!a

•-cs: ma

• sekretarz nzkcm

• referent

•orser”,atzr

•n”erz,”mn n „3cszzzaczn
• nifcrrnatk

zem”enInk

EGZAMIN OSMOKLASISTY

19 47”
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN

NYSOKOŚĆ ZREALIZOI4NYCH WYDATKOIW N RAMACH POMOCY
SPOŁECZNEJ I JSPARCIA RODZINY:

43494 197 ZŁ

+22,15%
do roku 2019

Znaczacywzrost wydatków na pomoc społeczna wsparcie dla rodziny w 2020 r, wieże se ze znec:ąc r Wzrostemwydatków Gminy Konstancin-Jeziorna na wypłatę świadczeń wychowawczych. W 2019 r. na ten cel sw datkossano36mln zł podczas gdy s”. 2020 r. wdatki te s.,niosły ponad 3 mln zł.

34 134 448 zt
Wysokość wypłaconych świadczeń

społecznych

443O646ZŁ
Wydatki na biedace utrzymanie OPS Wartość zadań zrealizowanych z

dofinanso..nnier (dotzcje UE)

ŚNIADCZENIA NSPARCIA MATERIALNEGO iN 2020 R.

s:s.-zs ..,zcz,aycze 550—

S.aO::enie PCSry 5az

5.. al::s-ia cze-zi:ze -:as-.i c:enora:i—e a.sisz::ea zsss:, is sa:lazasriek cc ekurz :asiiek dla c:ekuns

Zasiek rczzinn. z

Jedcrazc.. a :ac:nlc3a Z 1ułs urzc:en:a zoe:ka

5y,ad:zenia Z rsJnduscij aIrnenlac,Ineso

3. adc:nn,e rccz:,Is..5

dncazt.. a zapomosa za Zwiem

W 202J r. ze śrcdkós”. rzadowago proeramJ Rodzina 500+ skorzyscaio4.432dzieci. 5a;.sks:sn cc
y,mdatkomano 2670710130zł. Z kolei świadczenie Dobry Start 300+ objęło 2.907 dzieci. Całkowita kwota
świadczenia wyniosła 870.750,00 zł.

4 420 03 7C7 101:4

„53

StO 433 CC” :

301
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w2020 roku

PRZYCZYNY KORZYSTANIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W 2020 R.

Najcząściej w”,nsępującym poaozeni korzystaniaz
pomsor społecznej yiGminie Konetancin-Jeziorsa ty
2020 r. były długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo i
bezrobocie. Należy przy cym zaznaczyc. że rodzina
noże orzyscać z pomocy z powodu różnych
przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być
ujeta to tabeli w pozycjach ubóstwo. bezrobocie i
długotr.yała lub ciężka chorobal. Aby uzyskać pomoc
ze strony OPS rodzina lub osoba ubiegająca sic o
pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po
pierzasze dochód oocby lub rodziny nie może
prcekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi
wystąpić co najmniej jedna przesłanka. o której mowa
s-a ustawie o pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej „.„rspiera osoby. kcore
znalazły się „-a trudnej sytuacji życiowej W 2020
najcześciej z usług ośrozka korzystały osoby
długocr.-aale chorei z niepełnosprawnością.

Pomocą społeczną w 2020 r. objęto 609 rodzin tj. 1.105
.5osób. wiadczeniami pieniężnymi objęto 168 rodzina

niepieniężnymi 70 rodzin. Pracę socjalną swiaztczono
wobec 174 rodzin.

1

W 2020 roku z różnych łorm pomocy w oparciu o
ustawę o pomocy społecznej skorzystały 693 osoby
497 rodzin. v ksorych żyje 929 osób Z pomocy
udzielonej m postaci pracy socjalnej skorzystało 585
rodzin, w którąch żyje 1.037 osób. z czego 195 rodzin
otrzymało pomocy wyłącznie w postaci pracy
socjalnej.

Biorąc pod uwagę. ze Gnilna liczy 23.942 mienzkańcow
zameldowanych na pobyt stały i czasomy. procentowy
udział osola objętych pomocą npzreczcs mogole
n”iienzkancoyr gminy wysionł 2,89”. W tyci miejscu
należy wnkazac. że na terenie Gminy zsacząco
zmniejsza się prohieni alkoholoyzy Alkoholizm jako
powód przyznania pomocy społecznej so 2018i oku
obejmował 1 rodzin, a w 2020 roku 18 rodzin, Na
przestrzeni dwóch ostatnich lat odnotowano zasyci
spadek na poziomie 56%.

WYBRANE PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
• Strategia integracji i rozwiązywania problemom apołecznych Gminy Konstanzin-Jeziorna.
• Gminny pronram przeciwdziałania przemocyw rodzinie oraz ochrony ofiar przemocuw rodzinie Gmjny

Konstancin-Jeziorna na lata 2010-2020
• Program „zapierania rożziny s-r Gminie Konatancin-Jeziorna na lata 20182020.
• Konatancinski program wsparcia rodzin wielodzietnych
• Gmissy program profilaktyki i rozwiązywania problemow alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanadla Gminy Konatancin-Jeziorsa na rok 2020.
• Wieloletni Gminny program osłonowy Posiłekw szkole i wdomu” na lata 2019-2020.

Szczegółowa, informację na temat realizacji ww. programów przedstawiono ur zakładce ęajjZpołjgy,i.
piggramytSrategie

Jszst”yc
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

PROGRAM VSPIERAJ SENIORA

W ramach programu osobom st5rszym mogą być dostarczone arzykLiry podstawowej potrzeby, w tym artykllł\
spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior Osoba wspierająca seniora noże rownież
yrekonaĆ niecdpłatnre ęzynrrosci związane z codziennam tunkcjonowaniem np. sprawa urządowe jeżeli zakres pch
usług nie „v” maga upoważnienia od Seniora lub udostepnienia danych wrażliyw”ch „ wyprowadzenie psa itp Zairną
usług na rzecz osoby starszej jest ograniczonytzy.”. dystansem sanitarnym, Z programu mogą sorwstać osobystarsze po7O roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia

(% si1

OPIEKA WYTCHNIENIOMA

Opieka wchnieniowa to program „.ysparcia dla „ozzicow, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych.
Opiekurowie osób niepełnosprawnych z Gminy Konstancin-Jeziorna mogli 2020 roku liczyć nawsparciew
codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Takę możliwość dał r:ądor”yi program Opieka
wytchnieniowa”, do którego przystąpił Konatanciriski Ośrodek Ponrocy Sporec:nei.
Głównym celem programu było ich doraźne odciążenie. m.in. poprzez zapewnieniewsparcia w\-,mkonyrzaniu
obowiązków opiekuóczych lu zapewnienie zastepatwa. Dzięki ternu opiekunowie zyskali czas dla siebie, mogli m.in.
załatwić sprawy urzędowe. udać się do lekarza czy choćby pójść na spacer.
Pomoc świadczona była nieodpłatnie w ramach pObytu dzenneao w miejscu zamieszkania osoby riepełnoscrawyej.
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

GOSPODARKA

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

WPŁYWY Z PIT I CIT NA MIESZKANCA W 2020 R.:

3868k
-7,55%

do roku 2019

3395 165 151
Liczba osób prowadzacych dzialalność Liczba wniosków o wpis do rejestru Liczba wnioskówo nis z rejestrugospodarcza REGON REGON

PODATKI DLA PRZEDSIĘBIORCOiN OBOWIĄZUJĄCE W 2020 R.
WyzczgóInien.e S*3wa mksymaMa SL1wa w Gmmie Rónica

2CZatek Cl flł14O1ZflC5i razany C
rIo.. alzenrI dzłaIa:czsci lcapzlarcze)

uw

I5 Cl nerucnomos: zz acan
CZ3łaflC5 ccsĘzlarC:ej

1IlCflk

zcla1odSpz...:ę2S1cz5..:zo

rodatek od 97 pozze S St Co St złączne

ZCZaIecd 57 pczże 5tn oS pcios 121

2392 cł

547 79 zł

1 .314 „5zł

1 659 9” zł

O BO zł

2222 Zł

I 130 BO zł

zoz

07

Stoso..sniu niższych ni: moksymalne sry.ek podutky od nieruchomcści i pozatkJ od śrockoz CrarspzrCozoch. naterenie Gminy Konstancin-Jeziorna stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potenciału gospodarczego Gminy.Potwierdzają co chociażby dane o liczbie podmiotów ypisarychy. 2020 r. do r5jestru REGON. Wcsokość
oowiazujacych stawek zapemnia stabilność finanso,”.a Gmino. a Przy tZIfl Ę.zarantzje niożlic.Cść dalszego rozwoju.Pochodną wiekszajacej sia bazy przedsiehorcózy na toronie Konstancina-Joziornej są również uzyskiwane wpływyp0dtku PIT iCIT.W 2020 r.wysokość wpływoy.z tych podatkóww pr2elic:enu na 1 mietzksńca ulełsrriecnielkiemu pogoruzeriu I wyniosła 3.868,15 zł, podczasgdyw 2019 r. było to4.183.86zł
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

GMINA KONSTANCINiEZIORNA LIDEREM
PRZEOSIĘBIORCZOSCI

Gmina Koristancin-Jezorna po raz kolejny znalazła się w czołówce
Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu
Terytorialnego realizowanego przez Wydział Administracji i
społecznych Politechniki Warszawskiej. Rankiny obejmował trzy 1)) 7LQ, I /obszary rozwoju. eospodarczy, społeczny i ochrony srodowista.
Konstancin-Jezioma zajął piate miejscem kategorii gnsir niiejsł O

Nwiejskich najdynamiczniej rozwijajacych przedsiebnorczość se
—latach 2003 201P.

R.ni..,eu %am.w,.Jó, %a1d,nawasn,r1

watah 1mfl.2ll1.
lwa %l,ai,. .51w

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY

W 2020 r. C-mina Konstancin-Jeziorna wdalszym ciągu prowadziła Kacikprzeclsiebiorcy.ąjprzedsjgbły tomiejsce. w którym lokalny mikro-przedsiębiorca znajdzie pomocne informacje oraz uzyska bezpłatne e-porady wzakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ

Odpowiednie zm zadzanie przestrzenią sy Gminie ma bardzo dude znaczenie dla utrzymania por zydlu
przestr:enneyo uchwalanie nowych miejscowych planom zagospodarowania przestrzennego ma korzystneOłiieotrm-ałe delty Zmniejza się liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy przez co procesy inwestycyjne
są sprawniejsze, No”..e plany mnejscc .-„ewpł, maja or:ystcie ric zagospodarowanie niezabudowanycłi leszczeterenów. W Gminie Konstancin-Jeziorna większa częsc powierzchni objęta jest MPZP. co roku jednak podejmowane
są nowe ochwaty w sprawie objęcia kolejnych terenów miejscowymi planami oraz uchwały mające na celu dokonaniezmian wobowiazujących planach. Taki stan s”jjływa pozytywne na wizerunek Gnilny oraz zadowolenie
mieszkańców”

W 2020 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęte zostały tereny Skolimowa północnegoprzy rejonie ul. Kołobrzeskiej i Pułaskiego. obszaru północno zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna oraz trzydziałki położone w Konstancinie-Jeziornie, Ponadto przystapiono do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.-.” centrum miasta Konstancin-Jeziorna. gruntów Oriedla Grapa i tej ero”,-.pi zyległych, terenu Klarytem Gamroniec oraz obszaru Słornczyna Zacłsonsiygz terenom przyleł”ch

Gurmistrz Konstancina-Jeziorny powołał 30 kwietnia 2020 roku Gminną Komisję Urbanlstyczno-Architektoeiiczną,która będzie stała na straży ładu przestrzennego Gminy. Członkowie komisji będą doradzali y, sprawach zs-iięzanyclsplanowaniem i zagospodarowaniem przestrzennem. W skład komisji weszli: Jacek Ryszkomski. Hanna Kowińska.Maciej Czerski. Anna Grabowska oraz Tomasz Dybicz

GMINA

74 5 6522 83,00%
Liczba MPZP Liczba planów Powierzchnia objem Powierzchnia Gminyobowiązujących uchwalonych MPZP ha) objęta MPZP
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

TERENY ZIELONE

Gmina Konstancin-Jeziorna obejmujewiele form ochrony przyrody. Gnilca znajduje nie na terenie Warszuwskienci0bszru Ochrony Krajobrazu.Tereriy Gminy cibe(muja cześc Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz kilkarezerwatow przyrody Rezerwat Łęgi Oborskie, Rezerwat Łyczwcike Olszyny Rezn „ust Skarcia Oborska, RezerwatObory, Rezerwat Wyspy Świderskie oraz Rezerwat Wyspy Zawasoy”skie

45
Powierzchnia terenów zieleni

(ha)

975
Powierzchnia )asow (ha)

100
Drzewa posadzone W 20201.

15

3860
Powierzchnia terenów

chronionych (ha)

Powierzchnia parków (ha)

10
Krzewy posadzone w 2020 r.
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

C0yID-19

Koronawirus zmienił naszą codzienność. Zarówno prywatsą,jak i te zawodowa Przedstawiamydzialasia jakiepodjęliśmy s”. Ui zęzzie Miasta i Gminy, reapalac na nową i dynamiczną sytuację. Działania podjęte przez UrządMiasta i Gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej. a także radnach i osoba prywatne częstowymagafyogromnegozaangażowania.

URZĄD MIASTA I GMINY

W pieiwszun” okresie pandemii ci trosce o zdrowie mieszkańców urzędnikom zdecydowanoo ograsiczeni doninzżedneeo minsnum bezpośrednieeo kontaktu inieszkancow z srzednikamr przy jednoczesnym zapewnieniupełnej dostępnosci mis s”. formie kontaktu zdalnego. Po częściowym powrocie do tzw normalności wokreaie letnim.jenienna druga fala pandemii spowodowała dalsze zmiany ss funkcionowaniu Urzędu Ograniczeniom sisalubezposrednia obsługa intei esantors Załatwienie spraw możliwe bs”z tylko po wcześniejszam telełor”czncnr labmailowym amomienia wizycy, Ponadto tu holu UMiG ustawiona została skrzynka podawcza, do ktor ci intereąancmagli wrzucać wszelką koi esoondencję. Do odwołanie zawieszono także przyjmowanie interesantow ar zezBurmintrza i jego zastępców a kontakt z nimi możliwy jest wyłącznie drogą telefoniczną lub elektroniczną n.;nazt
m trosce o bezpieczeństwo interesantom pr acowników urzędu zostala wprowadzana praca zdalna na stanowiskach.które nie dezorganizują prazy Urzcdu i cbsiu;i mieszkańców

BIBLIOTEKA PUBLICZNA iN KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Biblioteka Publicznam Kr.nątancinie”Jęzirirnic równie dostosowała zasadyfunkcjorrowaniadorzeczywiatoścr
pandemicznej.

Po pierwotnym całkowitam zaniknięciu biblioteki ci pierwszel połowie siuta otwarto biblioteke dla czytelnikomprzy jeonoczennym pozostawieniu wwłączonej z uzytkowania czytelni oraz sali son”psiterowej Już w kwietniuBiblioteka Publiczka w Konstancinie-Jeziornie udostępniła swoim czytelnikom darmowe kody do platformy Legimi.gdzie mieli oni dostęp dowielu ebooków i audiobooków. Warto zaznaczyc, że czsrelnicy Bujlioteki mieli równieżzostęp do takich platform bibliotecznych jak IBUK Libra, POLON czy Academica. Do końca rocu jeszcze w
listozadzie biblioteka została zaniknięta zgodnie z w”ytycznami rzadu, natomiast przez cały czas czytelnic nrrelidoatępdo treści cyfrowych. Konstancrśaka Biblioteka Publiczna już odS lat umożliwiała swoim czytelnikom dostetzdo cyfrowych książek. ale nigdy elektroniczne wypożyczenia nie cieszyły sie takdażyni zainteresowaniem jak w
czasie pandemii.

Urząd Miasta iGminy Konatancin-Jezrorna podobnie jak wszystkie inatyturrr pchli znc duoie pandemii zmieniłzasady funkcjonowania.

iii1 IW$ WWą_
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

KONSTNCINSKI DOM KULTURY „HUGONONKA”

W poczatkoy.ej fazie gandemś KDK odwołał wszystkie wydarzenia kulturalne. :alecia warsztaty koncertu orazspektakle Nie:y.cuznie jednak zaczeto przenosić działalnośćdo Internetu. propor.uJ3c ro:neoc rodzaju rozikulturalne. cy:tc:enia plastyczne czy zadania edukacyjne. W czute tz. Iocioun u, kiedyośrotjki kultur. musiałypozostac zamknięte, Konstancinski Dom Kultury poprzez ucrcstepnianie treści w Internecie starał sięwypeł nic czasmieszkańcom Gminy. Wrtum odroto.yania jeut wworzenie cyklu warsztatoc, rodzinnych on-lim. czar tni”na żywo można było v-raz: niacw-. n,earni KDK tworzyć różnego rodzalu dzieła Jlascyczne angaczrc ucz tup:
wszystkich domownikow

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym w szczególności baseny, pływalnie oraz siłownie w ogromnym Stopniupoddane zostały ogólnokrajowym restrykcjom związanym z pandemią COyID-19.

Rć.”mież Gminny Ośrodek Sp3rtu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziorniew ramach azln-inistro.-.”unych ieL:tcz.znluszony był do ich czusosyezo zanskniecia lub ograniczenia możliwosci koi zystairia : nich Natomiast s. okresachnieobjetych restrykcjami obiekty GOSiR funkcjonowały na normalnych zasadach i odbywały się na nich zajęciazoieani:o.:ane,

Konstanciński Dom Kultury i-ługonówka podcbr asrystkie instytucje kultury w Polsce zobligowany byt
dostosować się do odgórnych wytycznych dotyczą Instytucji publicznych wczasie pandemii

.

L

Wsparcie dla mieszkańców i Oddziaływanie na budżet Gminy
Przedsiębiorców
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

WSPARCIE DLA MIESZKANCOINI PRZEDSIĘBIORCÓN

11 I
MASECZKI OCHRONNE DLA MIESZKANCÓI

- I

DEZYNFEKCJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Na zlecenie Urzedu Miasta i Giriny Konstancin-ezorns
zdezynfekowano pomieszczenia gminnych plaCOyeK osyriatowych
— żłobka pt zedazkoli szkot podstarrorych

Dezynfekcja miała na celu zapewnienie poczucia spokoju dzieci
uczniów. nauczycieli ipersonelu placówek ta by po powi oc je
przymusowej przerwy w nauce wszyscy mogli czuc siew nich
bezpiecznie bez stresu wrócić do codziennych osowiazków. To
także ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania sic koronawrusa sy
przestrzeni publicznej.

IIp

.(

dT p”;

fał

MSPIERAMY LOKALNE FIRMY

W ramach akcji Wspieramy lokalrcie m stworzono akualna
oazę lonstancinseich orzedsiebiorco.-,. która zostaw
W Biuletynie Iriformaculnym Gminy oraz na stronie Intel nerw-. e
Przedsiębiorstwa zostały podzielone na poazczegolne
abs można było łatwiej zralezc interesujaca firme, Ponadto
stoi zono ogolnodostępnę bazę konstancińskicfi lokali
gastronomicznych. „r których mozna zamowic posiłki z dowozem i
na sJynos,

Sanoi zad Kocstaiicina”)eziorriy zakupił 25tys, siateczek
ochronnych. Z poczatkiem kwietnia rozpoczęta się ich custr youcia.
Pukety dla rodzin prz”poto”rane zostały przez pracownikow
Urzędu Miasta i Gminy Maseczki przekazywane Oyły do skrzynek
pocztow”s”ch — sukcesywnie poprzez

• sotysor”r i przesrodniczacych zarzadoy.” osiedli:
• zarzadców i administratorom wspólnot mienzkaniowych

Spóid:ielsię Mieszlanioy.”a Lokatorsko-Własnościowa oraz
ZGK:

• wolontariuszy, strażników miejskich. strażakoo” ochotsików
OSP pracowników Lcr-stancnskiego magistratu oraz
instruktorki insti uktorów ZHP

WSPiERAMY
LOKALNE rIRNY
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RaDort o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

WSPARCIE LOKALNYCH PRZEOSIEBCORCOW

Przedsiębiorcy z Gminy Konstancin Jeziorna mogli liczyć na
wsparcie samorządu w związku z kryzysem ekonomicznym
wywołanym przez epidemię koronawirusa. W rarnacłi iferowariej
pomory można było wnioskować o zwolnienie z podatku od
nieruchomości oraz nodstąpienie od dochodzenia nalezności o
charakterze cywilnoprawnym. O podjeciu działan na, zecz
lokalnych przedsiębiorcom zdecydowała Rada Miejska
Konstancina-Jeziorny podczas sesji, która odbyła się 30 kwietnia

Radni poparli dwa proiekty uchwał przygotowane i pi zedłozone
przez burmistrza Kazimierza Jadczuya. Dotyccyły one możliwości
zwolnienia z podatku od nie, uchomości niektórych gruntów,
budynkowi budowli związanych z prowadzeniem dzialalnosci
gospodarczei oraz niedochodzenia należności o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Gminie KonstancinJeziorna lub
lej jednostkom organizacylnyw.

PUMOC PEOAGOGIcZNO-PSYCHOLOGICZNA

Gminne placowki oświatowe uruchomił specjalne telałon
konsultacyjne dla dzieci. młc4:iez rodziców i opiekuno.. W
wybrane dni tygoanis dyżurują przn nich szkolni peoaeodzś i
psychologowie, którzy udzielają pomocy w trudnych s”.tuaclach
zyriazanych z pandemia koronawirusa. Gotowosc wsparcia w
zakresie psychologicznopedagogicznym skierowana była do dzieci
i młodzieży oraz rodziców opiekunow prawnych zamieszkałych na
terenie Gminy Konstancinieziorna,

LAPTOPY OLA UCZNIOM NAUCZYCIELI °°

Gmina Kormstancin”Jezmorna zakupiła laptopu, zoprogramowaniem
niezbedne do zdalnej nauki. Łucznic na zakup laptopom do zoalnej
nauki wydatkowano 878 788 zł. z czego z dofinansowanie ze
srodków zewnetrznych stanowiło 151 254 zł. Z przeznaczeniem du
zdalnel nauki sy szkołach zakupiono łącznie 292 aprops Cłom e
zostały przekazane do gminnych placówek os”iatowsch

ł
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Raport o stanie Gminy Konstancinjeziorna w 2020 roku

WPŁYVI NA BUDŻET GMINY

WYDATKI PONIESIONE NA PRZECIWDZIAŁANIE
COyID-19 W 2020 R.

1 332733ZŁ

DOCHODY

109 573 052 z
Suma dcchodńyj podatkowych

planocanych pr:d yyystapiecisrn
COyID-19 plan na 31.03.2021 r.)

-388 679 ZŁ
Zmiana dochodów podatKowych n trakcie

COyID-19

109 184373ZŁ
Suma dochodów podatkon.ch

nnyonanych po w.zgieonieruu akutkow
COyID-19 (yźykonanie na dzień

3 1.12.202 in1

00 nIn Ol

00 nin Ol

40 mln Ol

20 nIn Ol

DOCHODY PODATKOWE WG WYBRANYCH PARAGRAFOW BUDŻETU W 2020 R.
Plan •Wykonanle Sketnica

2ml,. Ol

I 21111 Ol

o mln Ol

.7 mir. Ol

.2 ni In Ol

.3 mln xl

.20G1.3Tl .1 000.00 Ol

O min Ol I.—_._
Wplywy O Wplyw3 O Wpływa O Wplawy WOlIam O Wptyauy O Wplywy O Wply O Wpływy O WplyWy Opodatku podatku od podatku od podatku podatku paśniku od oploty podatku od podatku opłatyd0300do... nieruchu.. conirnosci dOch020.. rolnego tradkowtkarbnwal dolałulno.. leśnego ekoylnata..od 0,01 cywilnopr.. od etol tranuporl.. gotpodar.,.lioyconycu prawnych otul

liOy000yOl,,

oplncocego

karty pod...
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

123 277 600 z

WYDATKI

-12 768 424 z 110509 176 ZŁ
Suma wydatków bieżacych planowanych

przed wystąpieniem COVID-19
Zmiana wybranych wydatków hieżacych w

trakcie COVID-19
Suma wybranych wydatków hieźacych w

trakcie COVID- 19

5DM 21

4DM 2,

3DM 21

2DM 21

1DM Zł

WYDATKI BIEŻĄCE WG WYBRANYCH DZIAŁÓW BUDŻETU W 2020 R.

Piali •WlkoflOnia •Róznica

OM zł

-IM Zł

•2M 21

-3M 21

•4M 21

.201000.00 oI

-9g,219.63 i

DM21 I..
Oswlato I Gospod... Adminis... Transport Kultura i Bozpiec...
wychow... komuna. publiczno i łcznosc ochrona publiczno

I ochrona dzlodzlc... 1 ochrona
środowI.., narodu... przeciw...

— — —
Kultura Edukac... Gospod... Ochrono Obsiugo Wytwor...
fizyczna opieka mieszka... zdrowia długu i

wychow... publłczn... zaopair...
W eneigW
elCktryC...

gaz
wodO
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

NYNIK BUDŻETU

*
1237974SZŁ

Suma skutków finansowych po stronie
dochodów wydatków budżetowych w

zwizku z wyszpieniem COyID-19

2724942z
Wartość dotacji uzyskanych z Rzdosiego

Funduszu Inicjatyw Lokalnych (bon
samorzidowy)

151O4687ZŁ
Suma skutków finansowych COVID-19 w

2020r.

SUMA SKUTKÓPJ FINANS0PJYCH COVID-19 2020 R. PER CAPITA

PORO.NANIE

pcz:jw Pis 9

500:

pp: :I.kJ,,..p
-1.G00: -5D0

woJEwÓoii-wo

• 000 z
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Raporto stanie Gminy Konstancin-Jeziorna W 2020 roku

DzIAŁALNoŚć KULTURALNA

WYDATKI ZREALIZOWANE IN RAMACH KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO W 2020 R.:

8228834ZŁ
-31,29%

do roku 2019

WARTOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ PRZEKAZANEJ
KONSTANCISKIEMU DOMOWI KULTURY W 2020 R.:

3363000ZŁ
-1,92%

do roku 2019

NAJWIĘKSZA IMPREZA GMINNA W 2020 ROKU

IMWNINY KONSTANCJI”
16.022020 r.

„Imieniny Konstancji to cieszace sic wielkim zainteresowaniem wydarzenie corocznie organizowane wGrninieKonstancin-Jeziorna. W ubiegłorocznej edycji Dom Kultury zadbał o szeroki wachlaiz rozrywek Były miiiNarsztaty spotkania. stoiska z lokalnymi produktami oraz wieczorna potańcdwka. Toyszystko z na cześć hrabirnrKonstancji Skórzewskiej z Potulickich. patronki miasta.
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

INNE WYDARZENIA KULTURALNE W 2020 R.

1.28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. Koncert noworocznywwykonaniu zespołu jrebunie-Tutki
3. Wieczór filmowy z Marylin Monroe

4. Warsztaty rodzinne rysunkowe

5. Wernisaż Ewy Panasiuk

6. Widowisko muzyczne oraz koncert kolęd W wykonaniu Konstancińskiego Chóru Kameralnego
7. Spotkanie autorskie z Heniem psem
8. Spektakl Czarownica z Piaseczna

9. Akcja Moda na recykling”

10. Koncert Katarzyny żak „Bardzo śmieszne piosenki” oraz Oskarowy Wieczór z Tomaszem Raczkiem
11. Feriezwojskiem

13. Ferie zimowe

14. Jubileusz Koła Seniora nr 15w Slomczynie
15. Spotkanie w ramach Wirtualnego Muzeum Konstancina pt. Ziemlańskie tradycje weselne na starych
fotografiacW

16.Spektakl Dobry wieczór z Pakosińską

17. Wernisaż Bożeny Wojtaszek i Katarzyna Małyszko pt. O ludziach i drzewach - patchwork artystyczny
18. Spektakl dla dzieci i projekcja filmu Wyklęty”
19. Babski weekend

20. Zajęcia online: malarstwo/rysunek dla dorosłych i młodzieży, plastyka i rysunek dla dzieci, taniec dla starszej
grupy baletowej oraz grup jazzowych, a także nauka gry na pianinie i gitarze.
21. Konkurs plastyczny „Wiosna. ach to Ty”
22. Spotkanie online z dr. hab. Jackiem Pniewskim z okazji Dnia Ziemi Fakty i mity o zmianach klimatycznych
23. Spotkanie on-line z Beatą i Witkiem Muchowskimi
24. Konkurs fotograficzny pt. Moje Urzecze

26. Wakacyjne półkolonie dla dzieci i młodzieży
27. Dzień dziecka online

28. Dni Konstancina w formie onilne

29. Lato z Hugonówką

30. Koncert grupy grupa The Warsaw Dixielanders
31. Uroczystości związane ze 100-leciem Bitwy Warszawskiej
32. Festiwal Food Trucków

34. Pożegnanie lata z Hugonówką - koncert duetu Karolina Leszko Paweł Piątek.
35. Festiwal „Otwarte Ogrody” w formie online
36. Dzień Otwarty Punktu Informacji Turystycznej
37. Zajęcia jogi

38. Piknik Nadwiślańskie Urzecze

39. Spektakl improwizacji teatralnej w wykonaniu zespołu BCA Flach
40. Konkurs plastyczny dla dzieci Bądż eko!
41.1V Festiwal Filmowy Świat Maklaka i Jego Przyjaciół
42. Spotkanie z bajką

43. Rodzinne warsztaty online

44. koncert online „Polskie drogi do wolności
45. Bajeczna fiesta
46. Spotkanie autorskie z Ewą Cielesz

47. Jarmark świąteczny w formie online

48. Spektakl z tytułem w balonie

49. Koncert ontine kolęd i pastorałek
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Raporto stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

CZYTELNICTINO GMINNE

DOTACJA PODMIOTOWA DLA BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH W 2020 R.;

1317000ZŁ
5,O4%

do roku 2019

WYDARZENIA GMINNE W 2020 R.
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

DzIAŁALNoŚĆ SPORTOWA

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH KULTURY FIZYCZNEJ I
SPORTU W 2020 R.:

2283071ZŁ
-22,01%

do oku 2019

UTRZYMANIE I REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ BMINNY OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI iN 2020 R.:

1642152ZŁ
-17,73%

do roku 2019

WARTOŚć DOTACJI PRZEKAZANEJ KLUBOM I STOWARZYSZENIOM
SPORTOWYM W 2020 R.:

495414ZŁ

do roku 2019
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Raport o stanie Gminy KonstancinJeziorna w 2020 roku

IMPREZY SP0RT0NE 2020 ROKU

„2IMA iN MIEŚCIE”

10.02.2020 r.

Zima wmieście to wydarzenie organizowane zrzez Gminny Osroclek Sportu i Rekreacji Zima y, mieściewystartowała 10 lutego W pierwszym tygodniu ferii na zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek SportuRekreacji w Konstancinie-Jeziornie uczęszczało 5 dzieci. a w drugim — 30. W ramach akcji uczniowie z gminyKonstancjo-Jeziorna poznawali różne dyscypliny sportowe. Był też czas na gry. np. w dwa ognie. w badmintona orazzabawy rLichoyde zajecia przy muzyce. Ponadto dzieci brały udział w konkursach. a na lodowisku doskonaliły jazdena łyżwach.

„LATO iN MIEŚCIE”

03.08.2020 r.

Tegoroczna edycja Lata wmieście wystartowala 3 sierpnia. W pierwszym tygodniu akcji w zajeciach sportowo-rekreacyjnych udzial wzięło 36 dzieci w wiekLi od 8 do 12 lat, natomiast w drugim tygodniu 2 cłzieci w tym samymprzedziale wiekowym. W ramach akcji uczniowie z gminy Konstancin-Jeziorna poznawali różne dyscypliny sportoweBył też czas na gry. np. w dwa ognie iw badmintona oraz zabawy uchowe i zajęcia pizy muzyce Ponadto rizieci brałyudział w konkursach — na najfajniejszą pidżamę. na najśmieszniejsza — minę, fryzurę i ulubiona zabawkę oraz w braliudział tdiriiiejacłl sportowych.

„1 —
-.

* 1——
-
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

POZOSTAŁE NYDARZENIA SPORTONE iN 2020 R.

1. Turniej tenisa stołowego, lodowisko i maraton zumby w ramach finału WOŚP
2. Szkolne mistrzostwa w tenisie stokowym

3. Zajęcia sportowo-rekreacyjne
4. Grand Prix Konstancina-Jeziorny w tenisie stołowym
5. Grand Prix Konstancina-Jeziorny w Badmintonie

NAGRODY DLA SPORTOiNCÓIN IN 2020 ROKU:

WARTOŚt NAGRÓD PRZYZNANYCH SPORTOINCOM IN 2020 R.:

35000ZŁ
45 nagrodzonych sportowców

W tym roku do nagrody za wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwiezostało zgłoszonych 48 osób. Wnioskodawcami były tradycyjnie kluby sportowe. stowarzyszenia mieszkańcy.Zadecydowano o nagrodzeniu 45 sportowców. Wśród laureatów ta zawodnicy, którzy osiągnęli sukcesy na rożnychszczeblach — w mistrzostwach Europy i Polski. rwyalizacjach wojewódzkich i regionalnych. wjeżdzie na rolkach.łyżwiarstwie szybkim. judo. korfballsi, koszykówce, szermierce — również na wózkach tańcu sportowym. pływaniu.canicrossie. karate. tenisie stołowymi siatkówce. Łaczna pula nagród wynosiła 35 tys. zł.
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Raport o stan je Gminy Konstancjn-Jezjorna w 2020 roku

WSPÓŁPRACA Z NOO

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH iW
RAMACH WSPÓŁPRACY Z NGO W 2020 R.

352500ZŁ

ŚRODKI WYKORZYSTANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH IW
RAMACH WSPÓŁPRACY Z N80 W 2020 R.

52804ZŁ
PROGRAM WSPOŁPRACY GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Program wsnólpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz poclmiotamr o których mowawart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 oku o cłziałalnosci pożytku publicznego j owoloi,tariacie. ca rok 2020został przyjety Uchwała nr 19,ylł/132019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z ania 27 listopada 2019 r. Przeauchwaleniem rocznego Programu. zgodnie z Ustawa. był poddany konsultacjom w okresie od 17 cło 28 pażdziernika2019r.

Za realizację zadań pozytku publicznego z zakresu: kultury fizycznej, turystyki, integracji społecznej. tradycjinarodowej. oielęgnoyiania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej. kultury. sztuki.ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. ratoyjnictwa t ochrony ludności. ochrony środowiska. ocipowiadaloBiuro Komunikacji Społecznej. Za realizację zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom ipatologiom społecznym, odpowiadał Wydział Oświaty. Kultury i Zdrowia.

REALIZACJA ZAOAN POŻYTKU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU: KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI, INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ, TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI, ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ.
OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DOBR KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO, RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA
Na cycpaicie realizacji zadan pożytku publicznego z zakresu kcilturyfi:ycznej. turystyki, integracji społecznej.tradycji narodowej. pielęgnowania olskosci. rozwoju świadomości narodowej. obywatelskiej i kulturowej. kultury.sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności. ochrom środo.”.iska. wGminie Konstancin-Jeziorna w roku 2020. przeznaczono ogółem kwotę 217 500zł. Na realizacje zadań puolic:nychogłoszono w roku 2020 jeden otwarty konkursy ofert. Złożono 21 ofert. Na realizację zadań publicznych y, trybiekonkursowym zawartych zostało łącznie 9 umów. w tym:

w formie wsparcia zawarto 9 umów.
w formie powierzenia nie zawarto żadnej umowy.

Na realizację zadań publicznych z pominięciem ocwartego konkursu złożono łącznie 5 ofert Podisai,e zostały 3
umowy.
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Raport o stan je Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

rodld finansowe Siud przekazwe ŚnaIrl
Iwzemaczone na organizacjom iw wykarmianeLp. Nazwa zakresu zadania p1icznego
raafizację zadania iea[nscję zadania pizaz— —

I Kultura hzycna

2 Tur rlyśa

3 stegracja społeczna

Tradycja narodowa peleanowane
4 toiekośc rozój dl

narcidower obylaterskiej kulturowe

Kultura sztuka ochrona dóbr kultury
dzedzictna narodoweno

6 Ochrcria środowiska

7 Rats..ncrio Ochrola udnoszi

RAZEM

9500000zł 3560000zł 36.3i30z

2450200zł 630000zł 630000zł

2500000zł 324000zł 3240 00w

25020 20zł 3222 OOz

3000000zł 3D000z 310000z1

1000000zł

800000zł -zł

217 50000 zł 51 24000 zł

Na Wsparcie ealizacji zadań pożytku pubticzneco Z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiomspołecznym w Gminie Konstancin-Jeziorria w roku 2020. przeznaczono ogółem ks,ozę 135 000 zi. Na realizacjęzadań publicznych nie ogłaszano otwartego konkursu ofert Zawarto 2 umowy w trybie art. 19a ustawy odział alnosci pożytku publicznego i o wolontariacie (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

I powerzenie 90 030 00 zł
- 21

2 wsparcie .15 000 OD Zł 8 500 00 Zł

RAZEM 135 000.00 zł 8 500.00 ił

Y!:
44 303,30 zł

REALIZACiA ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PRZECINDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Nazwa zakresu zadania 3rod finamowe p,zezoaczane na reafizację S.oil wykorzystane przezpublcznego zadania publicznego organizacje
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna W 2020 roku

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
W roku 2020 Gmina Konstandn-Jeziorna przeznaczyła 5055 188,87 zł na wydatki zwiazane z bezpieczeństwempublicznym. Na działalność komendy cowiatoyJ€j Państwowej Straży Pożarnej ai zeznaczono 10000zł. 2748659,33 zł zostało wydatkowane na działalność ochotniczej wraży pożarnej. Na wydatki zwiazane Z ohi oną cywilnaprzeznaczono 1 228,65 zł. natomiast sa utrzymanie sil azy miejskiej 1957631.68 zł. Dodatkowo, KomendaWojewódzka Policji wydatkowała trodki w wysokości 4981,50 zł. Jednym z większych zadań inwestycyjnychzrealizowanych wobszarze bezpieczeństwa publicznego była rozbudowa budynku OSP Jeziorna. na realizacjęktórego Gmina wydatkowała środki w wysokości 1 140 837 zł. Zadanie realizowano w latach 2019 2020.

INNE DZIAŁANIA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTINA PODJĘTE „iN 2020 R.:
• dofinansowanie dodatkowych patroli Policji;
• sypłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie skokochronu ratowniczego dla Jednostki RatowniczoGasniczej PSP w Piasecznie:
• zakup umundurowania dla strażaków OSP
• zakup części zamiennych tło remontowanych samochodów.

naprawy systemu łacznosci:
• opłata za dzierżawa sieci światłowodowej do systemu monitoringu miejskiego oraz jej konserwacja:
• przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczogaśniczego wraz zwyposażeniem dla OSP Kaweczynek 349 831.00 zł.

r
—
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

BUDŻET PARTYCYPACYJNY I FUNDUSZ SoŁEcKI

BUDŻET PARTYCYPACYJNY

NIELK0ŚI BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO iN 2020 R.:

800 000ZŁ

JYDATKI ZREALIZOINANE „iN RAMACH BUDŻETU
PARTYCYPACYJNEGO „iN 2020 R.:

396 597ZŁ

@

=Ą

49 34 19
Liczba projektów zgłoszonych do realizacji Liczba projektów poddanych pod Liczba projektów yyhranych do realizaciiw ramach budżetu partycypacyjnego glosowanie yą ramach budżetu w ramach budżetu partycypacjnego

partycypacyjnego

@

6657 4350 40
Liczba głosów ważnych oddanych w Liczba osób głosujacych w ramach budżetu Liczba nieważnych kart złożonych wramach budżetu partycypacyjnego partycypacyjnego aniach budżetu pai tycypacyjnego
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RaDort o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

PROJEKTY MIĘKKIE PODDANE POD 6OSO1NANIE V RAMACH BP

H lP-HOP Festiwal 2020

Zdrowy kręgosłup Zumba Stretching. Promocja aktywności
fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyj
nych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

Gimnastyka i taniec w Opaczy.

Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków

Doposażenie w sprzęt sportowy Dom Ludowy w Czernidłach

Klub Kaligraficzny Littera

Gminny Dzień Seniora w Gminie Konstancin-Jeziorna

Zakup naklejek ściennych podłogowych i na schody do SP nr 2
w Konstancinie-Jeziornie

Otwarte Kościoły Muzyka w naszych Świątyniach

Szyjący Cieciszew- warsztaty- nauka szycia

Aktywność fizyczna i społeczna seniorów

Łurzycanki-nowe pokolenie

Wesele na Urzeczu rekonstrukcja tradycyjnego wesela na
Urzeczu

Czytaj, Mówi Twórz

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych -kontynuacja spotkań,
oraz ich wzbogacenie, dla kobiet z gminy Konstancin-Jeziorna
w Hugonówce

Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6-9 lat w sołectwie
Habdzin

Teatr Letni w altanie

Jazz w Altanie

ORKIESTRA DĘTA

Klub Talentów - warsztaty artystyczne dla dorosłych

„Zostań lepszą wersją siebie” - cykl warsztatów dla dorosłych.
Zajęcia polegające na rozoju umiejętności życiowych m.in:
umiejętności komunikowania się, wyrażania emocji, pozytywne
myślenie

Grający Cieciszew - brydż nie tylko dla seniora

50000zł -zł 409

28860zł 12400zł 317

32300zł

49300zł

4569zł

16000zł

14200zł

3650zł

49800zł

31200zł

37800zł

20500zł

49500zł

41000zł

3655zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

260

202

159

152

151

146

117

114

95

84

75

69

39000zł -zł 60

18820zł

49000zł

48000zł

49620zł

20000zł

1963zł

- zł

- zł

- zł

- zł

60

54

52

42

42

21900zł -zł 39

40500zł -zł 34
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Raport o stan je Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

Z powodu sytuacji epidemicznej w krajLi związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-Coy-2 nie udało sięzrealizować większości zaplanowanych działań w Budżecie Parts”cypacyjnym Ograniczenie w realizacji zadańdotyczyło głównie projektów miękkich. Część zadań została przeniesiona do realizacji na 2021 r. W czesci udało sięzrealizować zadanie pn. Zdrowy kręgosłup. Zurnba Stretching”, Gimnastyka i taniecwOpaczy oraz Projektedukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6-9 lat w sołectwie Habdzin”.

PROJEKTY TIARDE PODDANE POD OŁOSOV1ANIE „N RAMACH BP

Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP
Słomczyn

Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie

65500zł 65000zł 712

28600zł 28600zł 434

Modernizacja placu zabawi wykonanie projektu we wsi Piaski,
tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem za
gospodarowania terenu

Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów

Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach

Budowa placu zabawi siłowni w sołectwie Kawęczyn

Remont pomieszczeń (sala weselna, kuchnia, zaplecze magazy
nowe) w Domu Ludowym w Czernidłach

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomię
dzy Pułaskiego a ul. Chylicką

Projekt i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Parceli

Zieleń przy Walentynowicz 21c

99445zł 99445zł 339

60180zł 59778zł 317

90000zł -zł 273

26800zł 24500zł 261

28160zł -zł 216

21000zł -zł 140

15000zł -zł 129

Strefa artystyczna Art.Park - cykliczne warsztaty w Parku
31 500 zł

- zł 14zdrojowym, prowadzone przez okres wakacyjny.

Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej
80000zł 79 950 zł 733Straży Pożarnej w Bielawie

46500zł -zł 356

Strona I 93



Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

FUNDUSZ SOŁECKI

WYDATKI ZREALIZOWANE IN RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO IN 2020 R.:

705 266
+7,37%
do roku 2019

PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO IN 2020 R.

3 B3

13 2O°

14 97°c

2 lt%

• Concoafla cn12na OC • k orane±r • Ee::2rr oot-- •Katjra trOili 0000 •7 O itiflOit • t CO
- • linolEa olo . 0001 OC
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

WYDATKI SOŁECTW W 2020 R.

Wykonanie naSołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia
31.12.2020 r.

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie
5 000,00 złBielawa

Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Biela-
17 835 00złwie (tzw. Dębowy Rów)

Bielawa Zakup wyposażenia dla OSP Bielawa 30289,65 zł
Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie 3 900,00 zł
Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie 4 920,00 zł
Zakup sprężarki do butli dla OSP Bielawa 8800,00 zł
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielawie 1 500,00 zł
Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Boro-

6 529 50złwiny

Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku
93600złautobusowego w BorowinieBorowina

Zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji imprez kul-
1465 00złturalno-oświatowych dla sołectwa Borowina

Modernizacja monitoringu we wsi Borowina 500000zł
Przebudowa oświetlenia ul. Zaleśnej w Borowinie 10 600,00 zł
Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie 200,00 zł
Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyj-

2 95000złnych i edukacyjnych w Cieciszewie

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie 14 197,56 zł
Cieciszew Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie 599,99 zł

Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie 8000,00 zł
Doposażenie OSP Cieciszew 2 500,00 zł
Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla sołec-

2000,00 złtwa Cieciszew

Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekrea-
6 697,95 złCiszyca cyjno - sportowych w Ciszycy

Doposażenie placu zabaw w Ciszycy 16899,99 zł
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołec-

3 527 50złtwa Czarnów

Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw w Czarno-
1 000,00 złwie

Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw w
1S 000,00 złCzarnów Czarnowie

Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie
152,40 złCzarnow

Remont wiat na Placu Zabaw w Czarnowie 8000,00 zł
Naprawa istniejącego na Placu Zabaw systemu nawad-

2481,00 złmającego
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Raporto stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

Wykonanie naSołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia
31122020 r.

Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie 7000,00 zł
Zakupi pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czar-

16 299,25 złnowie

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie
3500,00 złCzernidła

Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła 4 127,00 złCzernidła
Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Czernidła 8 703,61 zł

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Czernidłach 6454,72 zł

Zakup przenośnego klimatyzatora do świetlicy wiejskiej
4500,00 złw Dębówce

Dębówka Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dębówka 15 500,00 zł
Montaż instalacji elektrycznej we wnętrzu altany w Dę

4491,00 złbówce

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla miesz-
9668,68 złkańców sołectwa Gassy

Gassy
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach 11 988,22 zł
Doposażenie OSP Gassy 4 999,89 zł
Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w HabHabdzin 40437,48 złdzinie

Przyłącze energetyczne do działki gminnej nr 77w Kawę-
2 700,00 złczynie

Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym
8000,00 zł

Kawęczyn
77w Kawęczynie

Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc posto-
33303,10 złjowych na działce gminnej nr 77w Kawęczynie

Kępa Oborska Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska 16 600,00 zł
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kępie

34033,73 zł
Kępa Okrzewska

Okrzewskiej

Naprawa nawierzchni ul. Prawdziwka w Kierszku 11 977,49 zł
Kierszek Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie

13 161,00 złdziałek 16/1, 17/1, 17/2w Kierszku

Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kultu-
6 999,53 złramo-oświatowych w Łęgu

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie
2 500,00 złŁęg

Łęg Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny
3837,32 złsprzęt

Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu
6 150,00 złprzy posesjach 48,48a,49,49a

Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Łęg 6 708,00 zł
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Wykonanie naSołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia
31.12.2020 r.

Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych,
6860 20złsportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór

Zajęcia edukacyjnej sportowe dla dzieci i młodzieży w
1 248 00złOborach

Obory

Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach 3399,00 zł

Zakup komputerów przenośnych do nauczania zdalnego
23 596 32złdla potrzebujących dzieci z sołectwa Obory

Doposażenie OSP Konstancin-Jeziorna 8737,00 zł

Obórki Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy
20 186 76 złdziałki nr 122/iw sołectwie Obórki

Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce miesz-
2 437 00złkańców Okrzeszyna

Okrzeszyn
Doposazenie placu gminnego w Okrzeszynie 4000,00 zł
Zakup maseczek dla mieszkańców Okrzeszyna 1 962,00 zł
Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy 31 149,93 zł

Opacz Zakup dużych gnIli gastronomicznych i namiotów impre-
8 538 90złzowych dla spłectwa Opacz

Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkań-
999 10złców Parceli

Parcela Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na
2 246 23złplacu sołeckim w Parceli

Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli 12 479,70 zł
Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela 27 921,48 zł
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla miesz-

1 593,96 złkancow sołectwa Piaski

Piaski Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach 9 450,00 zł

Naprawa wjazdu na plac sołecki w Piaskach 5 997,48 zł
Doposażenie placu sołeckiego w Piaskach 4 550,00 zł

Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, spotowo-
3 500 00złrekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn

Doposażenie jednostki OSP Słomczyn 14992,49 zł
Zakup kosy spalinowej z osprzętem na potrzeby sołectwa

3450,00 złSłomczyn
Słomczyn

Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Słomczyn 10000,00 zł

Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie 6000,00 zł
Zakupi montaż modułów zabawowych na Plac Zabaw w

5 00000 złSłomczynie

Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie 500,00 zł
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Wykonanie naSołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia
31122020 r.

Zakup i montaż kamery monitoringu przy Domu Ludo-
6000,00wym w Słomczynie

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołec-
8348,90 złtwa Turowice

Tu rowice
Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Tu-

49977złrowkach
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KOMUNIKACJA Z URZĘDEM
Strona internetowa Gminy Konstancin-Jeziorna to miejsce, W
ktoiym zarówno mieszkańcy. przedsiębiorcy jaki lokalni działacze
znaicia szereg ważnych informacji aktLialnosci. W 2020 r. na
5cl onie internetowej minYKo n”n-ziQrna zamieszczano
aktualności i komunikaty oraz liczne zaproszenia na wydarzenia
organizowane przez gminę, sołectwa i osiedla oraz organizacje
pozarządowe.

Na stronie internetowej Gminy funkcjonował aIendydrzęn
a takze inne podstrony dedykowane noszczególnym inicjatywom
np. jpyypymu czy Na co idjęinj4dzęi.
Równocześnie zamieszczane były także posty. filmy wydn zenie na
gminoyrnfcbooku.

W 2020 n. wydano 5 numerów Biuletynu Informacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna. za pośrednictwem ktoregoprzekazywano najważniejsze informacje dotyczące działalności Burmistn za. Rady Miejskiej oi az pi acownikóyjUrzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. a także przedstawiano ealizowane przez nieszkańców inicjatwyi projekty. Numery 22020. 3”2020. 1I2020 oraz 52020 zostały wydane w nowej oprawne graficznej.

W 2020 r został yjznowioriy System Powiadamiania SMS System
Powiadamiania SS iest bezpłatnym kanałem przekazu informacli
skierowanym do mieszkańrów Gminy Konstancin-Jeziorna Ci
mieszkańcy. ktorzy pobrali aplikacje otrzymywali w 2020
ostrzeżenia pogodowe, komunikaty o zagrożeniach oraz
komunikaty urzędowe lub zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i
sortowych

W 2020 r. za pośrednictwem aplikacji wysłano łącznie około 200
powiadomień, do 3 244 użytkowników.

•I( I\-jI ZIOI(\

8ezpłotne
informocje gminne
no twoją komórkę!

ZO..fl* .- !. __„%ł_ •4J 4”

—
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GRuPA PORÓWNAVIICZA INNYCH GMIN

KONSTANCIN-JEZIORNA Vi GRUPIE750M1N MIEJSKO-WIEJSKICH,

BĘDĄCYCH STREFAMI ZEWNĘTRZNYMI OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH OŚRODKÓW
WOJEWÓDZKICH

Jest to grupa jednostek samorzdu terytorialnego o podobnych uwarunkowaniach rozwojowych wydzielona na
podstawie metodologii Polskiej Akademii Nauk.

Z KIM SIĘ PORÓWNUJEMY?

Nazwa Województwo Nazwa Województwo
Jelcz-Laskowice dolnośląskie Ożarów Mazowiecki mazowieckie
Oborniki Śląskie dolnośląskie Radzymin mazowieckie

Trzebnica dolnośląskie Wołomin mazowieckie
Kąty Wrocławskie dolnośląskie Lewin Brzeski opolskie

Sobótka dolnośląskie Niemodlin opolskie
Siechriice dolnośląskie Prószków opolskie
Koronowo kujawsko-pomorskie Tułowice opolskie

Solec Kujawski kujawsko-pomorskie Błażowa podkarpackie
Kowalewo Pomorskie kujawsko-pomorskie Boguchwała podkarpackie

Szubin kujawsko-pomorskie Głogów Małopolski podkarpackie
Łabiszyn kujawsko-pomorskie Tyczyn podkarpackie

Piaski lubelskie Choroszcz podlaskie
Czerwieńsk lubuskie Czarna Białostocka podlaskie
Sulechów lubuskie Supraśl podlaskie
Koluszki łódzkie Wasilkćw podlaskie
Rzgów łódzkie Zabłudów podlaskie
Tuszyn łódzkie Kartuzy pomorskie

Aleksandrów Łódzki łódzkie Żukowo pomorskie
Stryków łódzkie Siewierz śląskie
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Nazwa Województwo Nazwa Województwo
Krzeszowice małopolskie Sośnicowice śląskie

Skała małopolskie Łazy śląskie
S kawina małopolskie Chęciny świętokrzyskie

Świątniki Górne małopolskie Daleszyce świętokrzyskie
Dobczyce małopolskie Morawica świętokrzyskie

warmińsko-mazurMyslenice małopolskie Barczewo
skie

Niepołomice małopolskie Buk wielkopolskie
Wieliczka małopolskie Kostrzyn wielkopolskie

Grodzisk Mazowiecki mazowieckie Kórnik wieI kopolskie
Serock mazowieckie Mosina wielkopolskie

Halinów mazowieckie Murowana Goślina wielkopolskie
Karczew mazowieckie Pobiedziska wielkopolskie

Góra Kalwaria mazowieckie Stęszew wielkopolskie
Konstancin-Jeziorna mazowieckie Swarzędz wielkopolskie

Piaseczno mazowieckie Nekla wielkopolskie
Tarczyn mazowieckie Goleniów zachodniopomorskie
Brwinów mazowieckie Gryfino zachodniopomorskie

Błonie mazowieckie Nowe Warpno zachodniopomorskie
Łomianki mazowieckie Police zachodniopomorskie

METODOLOGIA
Analiza porównawcza została przeprowadzona zgodnie z metodami statystycznymi rekomendowanymi przezOECD. Zastosowano jedna z formuł normalizacyjnych . IJnitaryzację która polega na odjęciu wartości minimalnejwystępującej w grupie funkcjonalnej od wartości danej JST, a następnie podzieleniu przez rozstęp. Otrzymana w tensposób zmienna znajduje się w przedziale <0,1> Zmienną można interpretowac na dwa sposoby

• Jaka jest odległosć od lidera (wzorca) w danej grupie funkcjonalnej?
• Jaka jest odległość od najsłabszego (antywzorca) wdanej grupie funkcjonalne?

Przykład. Dla zmiennej Zjst wynoszacej 0.75 odległość od wzorca wynosi (1 - ZJst(. a od antywzorca jest równa ZjstW przypadku tego wskaźnika JST znajduje się trzykrotnie bliżej lidera iw od(eęiośc( 0.75). niż najsłabszej jednostki(0.25).
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JAK ROZUMIEĆ WYKRES OCENY?

Rozpatrzmy metodologię na tjodstawie przyrostu naturalnego na
1000 mieszkańców w 10 największych miastach w Polsce.

Wartościa minimalna w 2019 roku jest Łódź charakter yzujaca się
przyrostem na poziomie -5.61. a maksymalntr Białystok majtrcy
przyrost na poziomie 249. Łódź będzie więc przyjmowała wartość
0. a Białystok 1 na osi X.

Policzmy wartość wskaźnika dla Lublina mającego przyrost na
poziomie 0.11. Pozycja na osi X Lublina jest równa różnicy
pomiędzy Lublinem a Łodzi, podzielona przez różnicę pomiędzy
Białymstokiem a Łodzia. Przekładajac to na wartości liczbowe.
otrzymujemy 10.11 - -5.61)) /(2.49 - (-5,61)). Wartosc wskaźnika
dotyczacego przyrostu dla Lublina przyjmuje wartość 0.7062 na osi
X. Sytuacja Lublina jest sprzyjajaca. znacznie bliżej mu do
Białegostoku niż do Łodzi. Analogicznie liczona jest zmiana, czyli
pozycja na osi Y.

• Wykres przedstawia sytuację danej jednostki w badanym okresie oraz jej
zmianę w stosunku do okresu poprzedniego.

• Sytuacja wynik im bliższy prawej strony. tym korzystniejszy i bliżej mu do
lidera spośród podobnych gmin. lm bliżej lewej strony, tym mniejszy dystans
do jednostki charakteryzujacej się najgorszą sytuacja wdanej dziedzinie.

• Zmiana wynik im wyżej na wykresie. tym bliżej najclynamiczniej rozwijajace
się jednostki wśród podobnych gmin. lm niżej na wykresie. tym bliżej mu do
jednostki charakteryzującej się najgorsza zmianą w stosunku do
poprzedniego okresu.

Przyrost naturalny na 1000
mieszkańców

Warszawa 0.91 1,25

Kraków 2.05 197

Łódz -5.56 -5.61

Wrocław 0,75 0.87

Poznań 0.7 0.55

Gdańsk 0.5 0.99

Szczecin -2.72 -2.69

Bydgoszcz -2.5 -2.76

Lublin 0,17 0,11

Białystok 2.67 2.49
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OCENA OGÓLNA — MIESZKAŃCY
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KRÓTKA OCENA GMINY
Z punktu widzenia oceny demograficznej Gminy należy wskazać. że na tle gmin należących do grupy porównawczej.Gmina Konstancin-Jeziorna w 2020 r. była liderem pod względem wysokości uzyskiwanych wpływów z tytułupodatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość uzyskanych wpływów z tytułu udziału w PIT na mieszkańcabyła najwyższa w grupie porównawczej, pomimo że w stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy z tego tytułuprzeliczone na mieszkańca nieco zmalały i wyniosły w 2020 roku 3.826,99 zł.
Dzięki obywatelskiej mobilizacji mieszkańców. Gmina Konstancin-Jeziorna uzyskała frekwencję na poziomie 694%w 1111 turze wyborów prezydenckich. To z kolei przełożyło yię na wysoka pozycję Gminy w grupie porównawczej.Wskazać również należy, że w stosunku do roku poprzedniego znaczącej poprawie uległ wskaźnik zastępowalnościpokoleń na rynku pracy, co stwarza w długim okresie szansę na umocnienie kapitału demograficznego Gminy
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VISKAŹNIKI IN OBSZARZE MIESZKAŃCY

średnia dla lat średnia dla lat średnia dla latSymbol
2016-2018 2017-2019 2018-2020

MOl Mieszkańcy wwieku kreatywnym 122 12.05% l1.o9%

1402 Zastępowalność ookoień na rynku pracy 7081% 72 5% 74.78%

M03 Dochodyz PIT par zapita 3 429.5 zł 372482zł 382699zł

Dochody z podatku od nieruchomości podatku od środków
65 zł 175,1 zł 176.55 złtransportowych od osob fizycznych per zapita

M05 Mieszkańcy wwieku poprodukcyjnym 23 29 23 9% 2 58-

M0ó Liczba ludności wwieku szkolnym (7-14 lat) 8 39% 856% 8.65%

M07 Saldo mieracji
2.8 7.5 5.2

M08 Przyrost naturalny -3,4 -4.1

1409 Frekwencja wyborcza 6l.0% 6478% 69,43%
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OCENA OGÓLNA — BUDŻET

806

Obecną sytuację finansową Gminy należy ocenić jako stabilną i korzystną. Gmina charakteryzuje się wysokazdolnościa kredytowy. wyrażona jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżacymi w stosunku dodochodów ogołem. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu owykonanie budżetów z3 poprzednich lat, wynosi ponad 14%. Przyjmuje się. że jednostka o stabilnej i bezpiecznejsytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Stąd należy uznać, żeGminę Konstancin-Jeziorna charakteryzuje wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego.

Gmina Konstancin-Jeziorna spośród 75 porównywalnych gmin jest liderem pod względem dochodów podatkowychna mieszkańca oraz zadłużenia długoterminowego na mieszkańca, które w 2020 roku spadło do 0zł. Wskaźnikiciotyczace udziału nadwyżki bieżacej w dochodach ogółem oraz dochodów ogółem na mieszkańca sa również bardzokorzystne. Na tle gmin w grupie porównawczej, obecna sytuacja finansowa Gminy określona została jako bardzosprzyjająca, a Gmina Konstancin-Jeziorna jest liderem w aspekcie budżetowym.
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VSKAŹNIKI „N OBSZARZE BUDŻET

Symbol Średnia dla lat Średnia dla lat ŚTednia dla lat
2016-2018 2017-2019 2018-2020

601 Dochody ogółem na mieszkańca 6 689.79 zł 7 254.8 zł 7811,58 zł
502 Dochody podatkowe na mieszkańca 179.93 zł 70.77 zł 57255
503 Dotacje ze środków unijnych na mieszkańca 31.93 zł 11,47 zł 20.63 zł
601 Wydatki bież8ce na mieszkańca 5 295.10 zł 5 835.31 zł 6 163 75 zł
805 Wydalki maja,tkowena mieszkańca 152932zł 1 608.11 zł 1 300.61 zł

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w
34.66% 3.20% 33.38%wydatkach biezących

507 Udział wydatków na administrację wwsdatkah
16.7”% 14ó8”% 10.07%hiezących

608 Udział nadwyżki bieżącej ss dochodach ogółem 17.6% 17A2 14.67%
609 Wskażnik samońnansowania 93.27% 89,49% 106.27%
BlO Zadłużenie długoterminowe na mieszkańca 29.81 zł 9.26 zł 0.00 zł

811 Zdolność kredytowa JST 23.10% 21.87% 21.58%
812 Wskaźnik obsługi zadłużenia J5T 1,42% 0.36% 0.16%
813 Koszty obsługi zadłużenia 18665.18 zł 9577.07 zł 0.00 zł
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OCENA OGÓLNA — INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMU

NALNA
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KRÓTKA OCENA GMINY
W zakresie infrastrukturalnym Gmina Konstancin-Jeziorna wyróżnia się korzystnie pod względem rentownościsystemu gospodarki odpadami oraz kosztu zagospodarowania odpadów. Niepokojacy jest jednak fakt posiadaniawiększości wskaźników z obszaru infrastruktury w sytuacji niesprzyjajacej. ze szczególnym uwzględnieniemawaryjności sieci kanalizacyjnej.
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WSKAŹNIKI W OBSZARZE INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Średnia dla lat Śr dnia dla lat średnia dla latSymbol opis
2016-2018 2017-2019 2018-2020

1001 Dotacje pozyskane na inwestycje w drogi publiczne 0.43:1 0.43:1 )• 1 zł
002 Wydatki majtkowe na drogi publiczne 275.16 zł 227.16:1 10.58 zł

1003 Dopłaty do publicznego transportu zbiorowego 167.79 zł 218.55 cł 26d.71 zł
lG0 Awai yjisość sieci wodociagowęj 19 16.1 13.8
1005 Awaryjność sieci kanalizacyjnej 131.2 1389 1°2
1006 Koszt systemu gospodarki odpadami 1055.61 zł 1323.86:1 1935.20:1
1007 Rentowność systemu gospodarki odpadami 108.98% 975% 87 16%
1008 Koszt zagospodarowania odpadów 152.78:1 232.58 zł 357.87 zł

1009 Udział lasów iteienóyj zielonych y powierzchni gminy
068% 072% 075Iwskaznik ednowyrniacwy

1010 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
lAl zł 262zł 3 10:1(wskaznik jednowymiaioy,y)

Gil
inwestycjew obiekty sportowe )wtkażnik

04 zł 390zł 1,06 złjednowyniirowy)

1012 Inwestycjewobiekty kultury )sVskaznik
61.39:1 147.03:1 173.42 złjednowymiarowy)
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

OCENA OGÓLNA — EDUKACJA

EOl

tprzyjzjtrra
wymagajyca uwag!

KRÓTKA OCENA GMINY
W grupie porównawczej Gmina Konstancin-Jeziorna osiągnęła niemal najwyższy wskaźnik liczebnosci oddziałow Wszkołach podstawowych. Należy rownież wskazac na korzystną zmianę jaka nastąpiła w przypadku wskaźnikaefektywności zatrudniania nauczycieli. W 2020 r. zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach było dostosowanedo potrzeb liczby uczniów. Gminę charakteryzuje wysoki wskaźnik skolaryzacji przedszkolnej. Gmina KonstancinJeziorna uzyskała najwyższą wartość wskaźnika wśród gmino podobnych uwarunkowaniach rozwoju. Swiadczy to Oatrakcyjności oferty edukacyjnej kierowanej do najmłodszych mieszkańców. Wysoką jakość standard nauczaniapotwierdzaja chociażby wyniki egzaminu ósmoklasisty. które w 2020 r. kształtowały się znacząco powyżej średniej wpowiecie. województwie i kraju. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżącychjaki nastąpił w 2020 r. W Gminie Konstancin-Jeziorna wydatki bieżące na ucznia wzrosły w stosunku dopoprzedniego okresu o 3.233,56 zł i wyniosły 25.446,00 zł. Wskazać jednak należy, że realizacja ww. wydatkówprzekłada się na wysoki poziom edukacji w Gminie
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

VISKAŹNIKI „I”J OBSZARZE EDUKACJA

średniadlabt Średniadllt średnii.dlalatSymbol Op,S
2016-2018 2017-2019 2018-2020

EOl Udział subwencji oświatowej w subwencyjnych
5689 57 ć6 57 32jydatkach oswiatoyiych

E02 Wydatki bieżące na ucznia 18 Ć6.9 zł 22 2124 zł 25 46.OO zł

E03 Subwencja oświatowa na ucznia 7 5z41 zł 901875zł 10 0ą62 zł

E04 Współczynnik skolaryzacji brutto 9!,9wś 87.95 8$.6Ćś

E05 Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej 118 15 130.1Qś

EOó Liczba uczniów na etat nauczycielski 13.2 10.8 8.9

E07 Liczebność oddziałów w szkołacO podstawowych 18.3 19 19.3

EGO Liczba oddziałów na etat nauczycielski 0.7 0,6 0.5

E09 Wskażnik efektywroci zatrudnienia nauczycieli 12.5 t0.3 6.6
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

OCENA OOÓLNA — ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPAR

CIE DLA RODZIN

nieSprzyjajyca
ymajzya aktywności

.
ZOB

0,40,2

KRÓTKA OCENA GMINY

IQZO
korzystna

bardzo sprzyjaJąca
wymaoaląca Uwagi

W 2020 r. Gmina Konstancin-Jeziorna w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin realizowałazadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmino podobnych parametrach Gminę Konstancin-Jeziornawyróżnia korzystna zmiana jaka nastąpiła w przypadku odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocyspołecznej. Należy zauważyć. że opisane we wcześniejszej części Raportu. niewielkie wykonanie założonego planuwydatków na realizację zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarzdowymi wplyneła na
pogorszenie sytuacji Gminy względem pozostałych jednostek należących do grupy porównawczej. Na słabszy
pozycję względem gmin w grupie porównawczej wpływa również niewielka aktywność inwestycyjna w obiektyochrony zdrowia i pomocy społecznej.
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

WSKAŹNIKI W OBSZARZE ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN
średniadlalat Średniadlalat ś,-edniadlalat

2016-2018 2017-2019 2018-2020
Inwestycje w obiekty ochrony zdrowia (wtkażitik

000zł 000zł 036złleci flowymiarowy)

Z02 Porady lekarskie 5,7 5.9 5.6

Z03 Doplazydoszpitali 000zł 000zł 000zł

Z0 Dotacje 15 zadania zlecone z zakresu pomocy spolecznej 732.56 zł 902.95 zł 1 122.96 zł

Inwestycje w obiekty pomocy społecznej Iwskaznik205
079zł 0.59 zł 0.31 złjednowymiarowy)

206
Wydatki bieżace z zakresu pomocy społecznej

343.33:1 38139zł 41709złfinansowane ze środków własnych

Odsetek osób korzystajacych ze środowiskowej pomocy207
4.23 4.23 355społecznej

ZOO Wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych 9.21 zł 9.28:1 9.40 zł

Z09 Przeciętna powierzchnia mieszkania komunalnego 36,3 36.2 36.5
ZlO Dotacje dla organizacji pożytku publicznego 0.00 zł 0.00 zł 0,00 zł
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

OCENA OGÓLNA — GOSPODARKA

KRÓTKA OCENA GMINY

202flsprzyjająca -„tdźtn0rztąąca”
korzystna korzystna

bardzo sprayjnjąca
wymagająca uwagi

Również gospodarczo. Gmina Konstancin-Jeziorna wypada bardzo korzystnie, chociażby biorąc pod uwagę wpływ zpodatków PIT I CIT Bardzo korzystnie wypada aktywność gospodarcza wśród mieszkańców. Jak wynika z analizy,udział liczby osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi blisko 25% i jest jednym z wyższych w grupieporównawczej. Potwierdzeniem dobrej sytuacji gospodarczej jest też znacząca liczba wpisów do REGON. orazspadek poziomu bezrobocia i bezrobocia długotrwałego.
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Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

INSKAŹNIKI J OBSZARZE GOSPODARKA
redniadlalat20l6- średniadl2lat2Ol7- średniadlalat2olB—Symbol

2018 2019 2020
GOI. Aktywność gospodarcza mieszkańców 22.12% 23,22% 24.50%

(502 WpisydoREGON 162 193
(503 WypisyzREGON 11 10 9
(504 Struktura wiasnościowa przedsiębiorstw 96.56% 96.19%

Powierzrhnia objęta MPZP (wskaźnik
82.15 82 3v.- 82.62%jednowymiarowy)

(506 Polityka podatkowa 46.29% 50.11% 41.04%

(507 Wpływy z podatkom PIT i CIT 3631,69 zł 3901.23 zł 001,27 zł
GOS Poziombezoboc,a 2.52% 2.13% 2.06%
(509 ezrohocie długotrwale 1.33% 1.09% 1.02%

Strona 115



Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

OCENA OGÓLNA — PODSUMOWANIE

KRÓTKA OCENA GMINY

2QZO
korzystna
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wymagająca uwagi

Przeclstacyiony Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2020 pozwala stwierdzić, że był to kolejny rokzrównoważonego rozwoju Gminy ukierunkowanego przede wszystkim na podniesienie standardu życiamieszkańców Dobra polityka finansowa pozwoliła osiagnać zakładane cele, przy jednoczesnym zrównoważeniudochodów i wydatków oraz, co należy podkreślić. braku zadłużenia na koniec 2020 roku.

Dobry stan finansowy i gospodarczy Gminy pozwolił na realizację zadań gospodarczc, społecznych przyjętych wbudżecie Gminy na 2020 rok oraz na aktyyne reagowanie na wyzwania powodowane pandemią COVID- 19. Miało towyraz W bieżacym zaopatrywaniu placówek oswiatocyych. jednostek OSP. mieszkańców i pracowników Urzędu wwyposażenie i materiały ochrony sanitarnej pozwalające na funkcjonowanie w rygorach pandemii. Uczniów inauczycieli gminnych szkół Gmina wyposażyła
w 31ó laptopów w celu zapewnienia warunków do nauki zdalnej. Pomimo utrudnień wynikającychz obostrzeń spowodowanych COyID- 19 utrzymano ci łośc obstugi mieszkańcóww Urzędzie oraz zrealizowanozaplanowane zadania remontowo-inwestycyjne. w tym, między innymi, oddano do użytku siedzibę OSP Jeziorna.Dom Ludowy w Kępie Okrzecyskiej. sieć wodno-kanalizacyjna w iL Jabłoniowej. cv solectwie Czarnów. w sołectwieBorowina, rozpoczęto budowę dróg na osiedlu .„U Siebie w Czarnowie. Kontynuowano prace pi ojekrocyerozbudowy sieci wodociagowo-kanalizacyjnych na obszarze sołectw w północno-wschodniej i południowej częsdiGniiny oraz budowy dróg i oświetlenia Lilicznego,

W minionym roku nie nastąpił wzrost demograficzny. obserwuje się wzrost liczby seniorów. Przy realizacji budżetuzarysował się trend wzrostu udziału wydatków bieźacych w ogólnych wydatkach Gminy, co cv dalszej perspektywieograniczy możliwości Inwestycyjne, Istotnym elementem wydatków bieżacycłr są wydatki na oświatę pozwalająceutrzymać ją na wysokim poziomie. Podkreślić należy, że subwencja oscyiatowa nie pokrywa potrzeby sektora oświatyi ze srodków własnych Gmina przeznacza duże środki finansowe na ten cel. Zaobserwowane cv 2020 roku zjawiskaspołeczno-gospodarcze wskazują na konieczność zwiększenia nakładów finansowych cv nadchodzacych latach narealizację zadań w zakresie polityki społecznej. w tym polityki senioralnej.

Ocena stanu Gminy Konstancin-Jeziorna na tle jednostek o podobnej charakterystyce. pozwała pozytywnieprognozować rozwój Gminyw następnych latach. Ocena ta została dokonana w sześciu obszarach: demografia.finanse, infrattruktura, pomoc społeczna. oświata, gospodarka. Jako filar działalności Gminy Konstancin-Jeziorna w2020 r. wskazać należy:

stabilność finansową, która stwarzai zapewnia bezpieczeństwo finansowe Gminy w kolejnych latach:
gospodarkę, która stanowi podłoże i gwarantuje ttabilny rozwój Gminy cv pozostałych obszarach,

Reasumując należy stwierdzić że rok 2020. pomimo pandemii, był rokiem dobrym dla Gminy i jej mieszkańców istanowi stabilną podstawę jej rozwoju w łatach następnych.
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