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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 
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Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
Tytuł uchwały Status 

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

186/VIII/15/2020 26.02.2020 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025 

zrealizowana 

187/VIII/15/2020 26.02.2020 

pomocy finansowej dla powiatu piase-
czyńskiego na zakup masy bitumicznej do 

wykonania nawierzchni drogowej w ul. 
Jabłoniowej i ul. Sarenki 

zrealizowana 

188/VIII/15/2020 26.02.2020 

planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego i ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli w 2020 r. 

zrealizowana w stopniu 
możliwym do realizacji 

podczas pandemii COVID-
19 

189/VIII/15/2020 26.02.2020 

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

września 2008 r. w sprawie Statutu 
Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna 

zrealizowana 

190/VIII/15/2020 26.02.2020 

uchwalenia Programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie gminy Kon-

stancin-Jeziorna w 2020 roku 

uchwała zrealizowana 

191/VIII/15/2020 26.02.2020 
uchwalenia regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Konstancin-Jeziorna 

zrealizowana 

192/VIII/15/2020 26.02.2020 

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

ście Konstancin-Jeziorna nazwy „Braci 
Komorowskich" 

zrealizowana 

193/VIII/15/2020 26.02.2020 
ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy 

Konstancin-Jeziorna” 
zrealizowana 

194/VIII/15/2020 26.02.2020 
wyboru składu osobowego Komisji Rewi-

zyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 
zrealizowana 

195/VIII/15/2020 26.02.2020 
wyboru składu osobowego Komisji skarg, 

wniosków i petycji Rady Miejskiej Kon-
stancin-Jeziorna 

zrealizowana 

196/VIII/15/2020 26.02.2020 
powołania doraźnej Komisji Statutowo – 
Regulaminowej Rady Miejskiej Konstan-

cin-Jeziorna 
zrealizowana 

197/VIII/15/2020 26.02.2020 
powołania radnych do stałych Komisji 

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 
zrealizowana 

198/VIII/15/2020 26.02.2020 
powołania radnych do stałych Komisji 

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 
zrealizowana 

199/VIII/15/2020 26.02.2020 
rozpatrzenia petycji złożonej przez adwo-

kat Renatę Sutor z dnia 28 listopada 
2019r. 

zrealizowana 
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Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
Tytuł uchwały Status 

200/VIII/15/2020 26.02.2020 
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy 
Konstancin-Jeziorna dotyczącej pisma z 

dnia 20 maja 2019r. (BRM 271/2019) 
zrealizowana 

201/VIII/15/2020 26.02.2020 
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy 
Konstancin-Jeziorna dotyczącej pisma z 

dnia 12 czerwca 2019r. (BRM 272/2019) 
zrealizowana 

202/VIII/15/2020 26.02.2020 
rozpatrzenia skargi na działania Dyrek-
tora Zakładu Gospodarki Komunalnej 

(BRM 277/2019) 
zrealizowana 

203/VIII/15/2020 26.02.2020 

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy 
Konstancin-Jeziorna dotyczącej braku 

wskazania urzędnika odpowiedzialnego za 
zredagowanie pisma (BRM 278/2019) 

zrealizowana 

204/VIII/15/2020 26.02.2020 

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy 
Konstancin-Jeziorna dotyczącej niedopeł-

nienia obowiązków służbowych przez 
urzędników nadzorujących firmy ze-

wnętrzne (BRM 291/2019) 

zrealizowana 

205/VIII/15/2020 26.02.2020 

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy 
Konstancin-Jeziorna dotyczącej braku 
skutecznych zabiegów pielęgnacyjnych 

drzew na ul. Sobieskiego (BRM 292/2019) 

zrealizowana 

206/VIII/15/2020 26.02.2020 

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy 
Konstancin-Jeziorna dotyczącej niedopeł-

nienia obowiązków służbowych przez 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej (BRM 

293/2019) 

zrealizowana 

207/VIII/15/2020 26.02.2020 
„Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Konstan-

cin-Jeziorna na lata 2020–2024 

unieważniona wyrokiem 
WSA w dniu 27.01.2021 

roku 

208/VIII/15/2020 26.02.2020 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewi-

zyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 
zrealizowana 

209/VIII/16/2020 30.04.2020 zmian uchwały budżetowej na rok 2020 zrealizowana 

210/VIII/16/2020 30.04.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-

2025 
zrealizowana 

211/VIII/16/2020 30.04.2020 
udzielenia pomocy finansowej Wojewódz-

twu Mazowieckiemu 
zrealizowana 

212/VIII/16/2020 30.04.2020 

zwolnienia z podatku od nieruchomości od 
gruntów, budynków i budowli związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej 

na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

w trakcie realizacji 

213/VIII/16/2020 30.04.2020 

niedochodzenia należności o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających Gminie 
Konstancin-Jeziorna lub jej jednostkom 
organizacyjnym w stosunku do podmio-
tów, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem ne-
gatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19 

zrealizowana 
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Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
Tytuł uchwały Status 

214/VIII/16/2020 30.04.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej Kon-

stancinie-Jeziornie przy ulicy Mieszka I, 
stanowiącej działkę ewidencyjną numer 

49/2 obrębu 03-23 

w trakcie realizacji 

215/VIII/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 

w trakcie realizacji 

216/VIII/16/2020 30.04.2020 

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

Obory w gminie Konstancin-Jeziorna 

niezrealizowana 

217/VIII/16/2020 30.04.2020 

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

w trakcie realizacji 

218/VIII/16/2020 30.04.2020 

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 

zrealizowana 

219/VIII/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 

zrealizowana 

220/VIII/16/2020 30.04.2020 
przyjęcia sprawozdania z realizacji Gmin-

nego Programu Wspierania Rodziny na 
lata 2018–2020 za rok 2019 

zrealizowana 

221/VIII/16/2020 30.04.2020 
193/VIII/15/2020 ustanowienia tytułu 
„Zasłużony dla Gminy Konstancin-Je-

ziorna” w zakresie załącznika nr 2 
zrealizowana 

222/VIII/16/2020 30.04.2020 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy Kon-

stancin-Jeziorna” 

uchwała zmieniająca po 
uwagach Wojewody Mazo-

wieckiego 
255/VIII/18/2020 

223/VIII/16/2020 30.04.2020 

szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-

ści zamieszkałych i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

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

uchwała zmieniająca po 
uwagach Wojewody Mazo-

wieckiego 
256/VIII/18/2020 

224/VIII/16/2020 30.04.2020 
wyboru metody ustalenia opłaty i stawki 
za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 

uchwała realizowana od 1 
czerwca 2020 i realizo-

wana nadal 
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Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
Tytuł uchwały Status 

225/VIII/16/2020 30.04.2020 

zasad korzystania z Gminnego Punktu Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych zlokalizowanego w Konstancinie-Je-

ziornie przy ul. Mirkowskiej 43 

uchwała zmieniająca po 
uwagach Wojewody Mazo-

wieckiego 
257/VIII/18/2020 

226/VIII/16/2020 30.04.2020 

zmiany uchwały nr 324/VII/21/2016 Rady 
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 

czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklara-
cji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Konstancin-Jeziorna składanej przez wła-
ściciela nieruchomości, na której zamiesz-

kują mieszkańcy 

uchwała realizowana od 1 
czerwca 2020 i realizo-

wana nadal 

227/VIII/16/2020 30.04.2020 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Konstancin-Jeziorna skła-
danej przez właścicieli nieruchomości, na 

której zamieszkują mieszkańcy 

uchwała realizowana od 1 
czerwca 2020 i realizo-

wana nadal 

228/VIII/16/2020 30.04.2020 
przyjęcia Konstancińskiego Programu 

Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 

uchwała realizowana od 1 
czerwca 2020 i realizo-

wana nadal 

231/VIII/17/2020 27.05.2020 

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

wych stawek dotacji przedmiotowych na 
pokrycie wpłat na fundusze remontowe 

wspólnot mieszkaniowych według udziału 
własności należącej do Gminy Konstancin-

Jeziorna dla zakładu budżetowego – Za-
kład Gospodarki Komunalnej w Konstan-

cinie-Jeziornie na rok 2020. 

zrealizowana 

232/VIII/17/2020 27.05.2020 
zasad i kryteriów wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego za-
sobu gminy Konstancin-Jeziorna 

zrealizowana 

233/VIII/17/2020 27.05.2020 
uchwalenia regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Konstancin-Jeziorna 

zrealizowana 

234/VIII/17/2020 27.05.2020 

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 ul. Mirkow-

skiej 

zrealizowana 

235/VIII/17/2020 27.05.2020 
przystąpienia gminy Konstancin-Jeziorna 
do wykonywania działalności w zakresie 

usług telekomunikacyjnych 

 

236/VIII/17/2020 27.05.2020 

ustalenia górnych stawek opłat ponoszo-
nych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych 

w trakcie realizacji - 
obowiązująca 

237/VIII/17/2020 27.05.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-

2025 
zrealizowana 
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Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
Tytuł uchwały Status 

238/VIII/17/2020 27.05.2020 

zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gruntów osiedla 

Grapa i terenów przyległych – dla działki o 
nr ew. 69 z obrębu 03-12 w Konstancinie-

Jeziornie 

stwierdzenie nieważności 
przez Wojewodę Mazo-

wieckiego 

239/VIII/17/2020 27.05.2020 

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

czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego centrum 
miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. 

Kolejowej 

w trakcie realizacji 

240/VIII/17/2020 27.05.2020 

oceny zasobów pomocy społecznej w 
oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecz-
nej i demograficznej gminy Konstancin-Je-

ziorna za rok 2019 

zrealizowana 

241/VIII/17/2020 27.05.2020 

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

cej niedopełnienia obowiązków służbo-
wych przez funkcjonariuszy publicznych 

(BRM 216/2019) 

zrealizowana 

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

cin-Jeziorna wotum zaufania 
zrealizowana 

243/VIII/18/2020 30.06.2020 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

i sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Konstancin-Jeziorna za 2019 rok 

zrealizowana 

244 /VIII/18/202 30.06.2020 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Gminy Konstancin-Jeziorna za 2019 rok 
zrealizowana 

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

246/VIII/18/2020 30.06.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-

2025 
zrealizowana 

247/VIII/18/2020 30.06.2020 
ustalenia wysokości opłat za pobyt 

dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 w Kon-
stancinie-Jeziornie 

zrealizowana w roku 2020 i 
realizowana nadal 

248/VIII/18/2020 30.06.2020 
ustalenia średnich cen jednostek paliwa w 

Gminie Konstancin-Jeziorna na rok 
szkolny 2020/2021 

zrealizowana w roku 2020 i 
realizowana nadal 

249/VIII/18/2020 30.06.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy najmu lokalu użytkowego, stano-
wiącego własność Gminy Konstancin-Je-
ziorna, położonego przy ul.Warszawskiej 

nr 64 w Gminie Konstancin-Jeziorna. 

zrealizowana 

250/VIII/18/2020 30.06.2020 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nie-
ruchomości położonej w Konstancinie-Je-
ziornie przy ulicy Szymanowskiego stano-
wiącej część działki ewidencyjnej numer 

196/8 z obrębu 03-23 

zrealizowana 

251/VIII/18/2020 30.06.2020 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nie-
ruchomości położonej w Konstancinie-Je-

zrealizowana 
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ziornie przy ulicy Królowej Jadwigi stano-
wiącej część działki ewidencyjnej numer 

158 z obrębu 03-15 

252/VIII/18/2020 30.06.2020 

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

01-16 

zrealizowana 

253/VIII/18/2020 30.06.2020 

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 

zrealizowana 

254/VIII/18/2020 30.06.2020 

zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstan-
cin-Jeziorna nr 338/VII/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 trakcie realizacji 

255/VIII/2020 30.06.2020 

W sprawie zmiany uchwały nr 
222/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Kon-
stancin- Jeziorna w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i po-

rzadku na terenie Gminy Konstancin - Je-
ziorna 

w trakcie realizacji 

256/VIII/18/2020 30.06.2020 

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 

w trakcie realizacji 

257/VIII/18/2020 30.06.2020 

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

stancin - Jeziorna w sprawie zasad korzy-
stania z Gminnego Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych zlokali-
zowanego w Konstancinie - Jeziornie przy 

ul. Mirkowskiej 43 C 

w trakcie realizacji 

258/VIII/18/2020 30.06.2020 

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 

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/VIII/18/2020 

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

zrealizowana 
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Konstancina i ul. Henryka Sienkiewicza, 
nazwy „Skwer im. prof. Mariana Weissa" 

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

stancin-Jeziorna 
zrealizowana 

261/VIII/18/2020 30.06.2020 

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

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

zrealizowana 

262/VIII/18/2020 30.06.2020 

rozpatrzenia skargi na niedopełnienie ob-
owiązków służbowych przez Burmistrza 

Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 
455/2019) 

zrealizowana 

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

264/VIII/19/2020 29.07.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-

2025 
zrealizowana 

265/VIII/20/2020 16.09.2020 
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 

rok 2020 
zrealizowana 

266/VIII/20/2020 16.09.2020 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna 

na lata 2020-2025 
zrealizowana 

267/VIII/20/2020 16.09.2020 
ustalenia wysokości opłat za pobyt 

dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 w Kon-
stancinie-Jeziornie 

zrealizowana w roku 2020 i 
realizowana nadal 

268/VIII/20/2020 16.09.2020 
zasad i kryteriów wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego za-
sobu gminy Konstancin-Jeziorna 

w realizacji-obowiązująca 

269/VIII/20/2020 16.09.2020 

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 

270/VIII/20/2020 16.09.2020 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obo-

wiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu 

zrealizowana 

271/VIII/20/2020 16.09.2020 

183/VIII/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. 

zrealizowana 

272/VIII/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 

w trakcie realizacji 

273/VIII/20/2020 16.09.2020 
nabycia do zasobu nieruchomości Gminy 

Konstancin-Jeziorna prawa własności nie-
ruchomości gruntowej położonej w miej-

zrealizowana 
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scowości Czarnów, oznaczonej w ewiden-
cji gruntów i budynków jako działka ewi-

dencyjna numer 125/9 z obrębu Czarnów 

274/VIII/20/2020 16.09.2020 

nabycia do zasobu nieruchomości Gminy 
Konstancin-Jeziorna prawa własności 

oraz udziału we współwłasności w nieru-
chomościach gruntowych położonych w 
obrębie 0001 Bielawa na terenie osiedla 

Konstancja Sp. z o.o. 

zrealizowana 

275/VIII/20/2020 16.09.2020 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nie-
ruchomości położonej w Konstancinie-Je-
ziornie przy ulicy Bolesława Prusa stano-
wiącej część działki ewidencyjnej numer 

58/2 z obrębu 03-06. 

zrealizowana 

276/VIII/20/2020 16.09.2020 

nadania drodze wewnętrznej znajdującej 
się na działkach ewidencyjnych nr 51/1 i 
51/2 z obrębu 01-14 w mieście Konstan-
cin-Jeziorna nazwy "Józefa Hlebowicza" 

zrealizowana 

277/VIII/20/2020 16.09.2020 

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-
nie. 

w trakcie realizacji 

278/VIII/20/2020 16.09.2020 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 

z obrębu 03-16 położonej w Konstancinie-
Jeziornie 

zrealizowana 

279/VIII/20/2020 16.09.2020 

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

cin-Jeziorna - etap 1 

zrealizowana 

280/VIII/20/2020 16.09.2020 

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

skiego - etap 1 

zrealizowana, Wojewoda 
Mazowiecki - stwierdził 

nieważność par. 22, pkt 2, 
lit. a 

281/VIII/20/2020 16.09.2020 
rozpatrzenia petycji złożonej przez Rado-
sława Milewskiego z dnia 6 kwietnia 2020 

r. 
zrealizowana 

282/VIII/20/2020 16.09.2020 
zmiany w składzie osobowym Komisji 

skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna. 

zrealizowana 

283/VIII/21/2020 28.10.2020 zmian uchwały budżetowej na rok 2020 zrealizowana 

284/VIII/21/2020 28.10.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-

2025 
zrealizowana 

285/VIII/21/2020 28.10.2020 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z 
obrębu 03-23 w Konstancinie-Jeziornie 

zrealizowana 
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286/VIII/21/2020 28.10.2020 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nie-
ruchomości położonej w Konstancinie-Je-
ziornie przy ulicy Ignacego Paderewskiego 
stanowiącej część działki ewidencyjnej nu-

mer 150/1 z obrębu 03-23 

zrealizowana 

287/VIII/21/2020 28.10.2020 

nabycia do zasobu nieruchomości Gminy 
Konstancin-Jeziorna prawa własności 

oraz udziału we współwłasności w nieru-
chomościach położonych w obrębie 0001 
Bielawa na terenie osiedla Konstancja Sp. 

z o.o. 

zrealizowana 

288/VIII/21/2020 28.10.2020 

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

skanie zezwolenia na prowadzenie działal-
ności w zakresie ochrony przed bezdom-
nymi zwierzętami na terenie Gminy Kon-

stancin-Jeziorna. 

w trakcie realizacji 

289/VIII/21/2020 28.10.2020 

przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Konstancin-Jeziorna z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2021 

w trakcie realizacji 

290/VIII/21/2020 28.10.2020 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nie-
ruchomości położonej w Konstancinie-Je-

ziornie przy ulicy Anny Walentynowicz 
stanowiącej część działki ewidencyjnej nu-

mer 10/54 z obrębu 02-02 

zrealizowana 

291/VIII/21/2020 28.10.2020 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki o nr ew. 40 z 

obrębu 03-04 położonej w Konstancinie-
Jeziornie 

w trakcie realizacji 

292/VIII/21/2020 28.10.2020 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyj-
mowanej do obliczenia podatku rolnego 

na 2021 rok 
w trakcie realizacji 

293/VIII/21/2020 28.10.2020 
rozwiązania doraźnej komisji Rady Miej-

skiej Konstancin-Jeziorna do spraw cyfry-
zacji 

zrealizowana 

294/VIII/21/2020 28.10.2020 

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy 
Konstancin-Jeziorna dotyczącej niedopeł-

nienia obowiązków służbowych przez 
gminnych urzędników oraz nieudostęp-

nienia w formie papierowej dokumentów 
finansowych wydatkowania pieniędzy pu-

blicznych w sprawie dotyczącej przebu-
dowy ulicy Piotra Skargi w Konstancinie-

Jeziornie (BRM 376/2019) 

zrealizowana 

295/VIII/21/2020 28.10.2020 

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy 
Konstancin-Jeziorna dotyczącej niedopeł-
nienia obowiązków służbowych i przekro-
czenia uprawnień funkcjonariusza publicz-
nego w sprawie dotyczącej pozostawienia 

zrealizowana 
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betonowych słupów po wykonaniu utwar-
dzenia nawierzchni ulicy królowej Jadwigi 

w Konstancinie - Jeziornie (BRM 
465/2019) 

296/VIII/21/2020 28.10.2020 

rozpatrzenia skargi na działania Burmi-
strza Gminy Konstancin-Jeziorna w spra-

wie dotyczącej nieprzydzielenia kwate-
runkowego lokalu mieszkalnego (BRM 

451/2019) 

zrealizowana 

297/VIII/21/2020 28.10.2020 

rozpatrzenia skargi na niedopełnienie ob-
owiązków służbowych przez Burmistrza 
Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej 

odstąpienia od obowiązku przesłania 
sprawy do organu właściwego (BRM 

102/2020) 

zrealizowana 

298/VIII/21/2020 28.10.2020 

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy 
Konstancin-Jeziorna dotyczącej projekto-

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

(BRM 174/2020) 

zrealizowana 

299/VIII/22/2020 16.12.2020 
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 

rok 2020 
zrealizowana 

300/VIII/22/2020 16.12.2020 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020-2024 
zrealizowana 

301/VIII/22/2020 16.12.2020 
w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Konstancin-Jeziorna na 2021 rok 
realizowana od 1 stycznia 

2021r. 

302/VIII/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/VIII/23/2021 16.12.2020 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków 
niewygasających z upływem roku budże-

towego 2020 oraz ustalenia planu finanso-
wego tych wydatków 

realizowana od 1 stycznia 
2021r. 

304/VIII/23/2021 16.12.2020 

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. 

realizowana od 1 stycznia 
2021r. 

305/VIII/22/2020 16.12.2020 

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. 

realizowana od 1 stycznia 
2021r. 

306/VIII/22/2020 16.12.2020 

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

w Gminie Konstancin-Jeziorna na rok 
2021 

realizowana od 1 stycznia 
2021r. 
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307/VIII/22/2020 16.12.2020 

planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego i ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli w 2021 r. 

realizowana od 1 stycznia 
2021r. 

308/VIII/22/2020 16.12.2020 

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

zabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Konstancinie-Jeziornie, sta-

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

zrealizowana 

309/VIII/22/2020 16.12.2020 

nabycia do zasobu nieruchomości Gminy 
Konstancin-Jeziorna prawa własności nie-
ruchomości gruntowej położonej w miej-
scowości Kierszek, oznaczonej w ewiden-
cji gruntów i budynków jako działka ewi-

dencyjna numer 50/5 z obrębu 0013 Kier-
szek 

realizowana 

310/VIII/22/2020 16.12.2020 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo-
ści gruntowej położonej w Konstancinie-

Jeziornie przy ulicy Królowej Jadwigi, sta-
nowiącej działkę ewidencyjną numer 

158/3 z obrębu 03-15 

w trakcie realizacji 

311/VIII/22/2020 16.12.2020 

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

skiej 51, stanowiącej projektowaną 
działkę ewidencyjną nr 10/61 z obrębu 

02-01 oraz ustanowienia ograniczonego 
prawa rzeczowego – służebności grunto-
wej w działce ewidencyjnej nr 11/1 z ob-

rębu 02-01 

w trakcie realizacji 

312/VIII/22/2020 16.12.2020 

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

dnia 7 marca 2013 r. 

w trakcie realizacji 

313/VIII/22/2020 16.12.2020 

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

pienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla te-

renu Klarysew-Gawroniec 

w trakcie realizacji 

314/VIII/22/2020 16.12.2020 

w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru pół-

nocno-zachodniej części miasta Konstan-
cin-Jeziorna — etap 2 

zrealizowana 
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ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY - OBSZARY 

 

 
 

 
 

Numer 
zarządzenia 

Data 
podjęcia 

Tytuł zarządzenia 

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

2/VIII/2020 02.01.2020 
spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkanio-
wego zasobu Gminy Konstancin-Jeziorna w formie świadczenia niepienięż-

nego 

3/VIII/2020 08.01.2020 

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

wym znaczeniu dla bezpieczeństwa informacji w Urzędzie i nie podlegają 
udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej, w tym publikacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej 

4/VIII/2020 08.01.2020 

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

wym znaczeniu dla bezpieczeństwa informacji w Urzędzie i nie podlegają 
udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej, w tym publikacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej 

5/VIII/2020 08.01.2020 

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

wym znaczeniu dla bezpieczeństwa informacji w Urzędzie i nie podlegają 
udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej, w tym publikacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

6/VIII/2020 08.01.2020 

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

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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7/VIII/2020 08.01.2020 

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

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/VIII/2020 10.01.2020 
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 

10/VIII/2020 14.01.2020 

ustalenia wzoru upoważnienia do kontroli nieruchomości oraz zakresu 
kontroli prowadzonych przez pracowników Wydziału Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz strażni-

ków Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie 

11/VIII/2020 15.01.2020 

zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w 
czasie dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu kosztów 

dojazdu, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie 
prawni 

12/VIII/2020 16.01.2020 
powołania komisji konkursowej do oceny wniosków o przyznanie dotacji, 

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-

mości komunalnej 

15/VIII/2020 20.01.2020 
powołania Komisji w celu przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym 

pomieszczeń w budynku posadowionym na działce nr ew. 59/10 w 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 

17/VIII/2020 23.01.2020 

wprowadzenia instrukcji określającej zasady dokonywania odpisów prze-
dawnionych zobowiązań podatkowych, opłat, zobowiązań pieniężnych o 
charakterze cywilnoprawnym, zobowiązań stanowiących niepodatkowe 

należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Konstancin-Jeziorna 

18/VIII/2020 23.01.2020 

powołania Komisji w celu przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym 
lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku posadowionym na działce 
nr ew. 46/1 w obrębie ewidencyjnym 03-12 w Konstancinie-Jeziornie, przy 

ul. Sobieskiego 6a. 

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

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

Konstancin-Jeziorna 

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

Jeziorna 

22/VIII/2020 30.01.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

23/VIII/2020 03.02.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 
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24/VIII/2020 03.02.2020 
powołania komisji do rozpatrzenia i oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w gminie Konstancin-Jeziorna w 
roku 2020 

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

urzędnicze 

26/VIII/2020 05.02.2020 

zmiany Zarządzenia Nr 164/V/2010 Burmistrza Gminy Konstancin-Je-
ziorna z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodaro-
wania składnikami majątku ruchomego stanowiącymi własność Gminy 

Konstancin-Jeziorna 

27/VIII/2020 06.02.2020 

powołania Komisji do likwidacji zbędnych lub zużytych środków trwałych z 
wyłączeniem likwidacji zespołów komputerowych zakwalifikowanych do 
grupy 487 środków trwałych, znajdujących się na stanie Gminy Konstan-

cin-Jeziorna 

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

cych się na stanie Gminy Konstancin-Jeziorna 

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

ego 13 

30/VIII/2020 07.02.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

31/VIII/2020 11.02.2020 

zmiany Zarządzenia Nr 251V1I12018 Burmistrza Gminy Konstancin-Je-
ziorna z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji 

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

32/VIII/2020 12.02.2020 
wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kon-

stancin-Jeziorna 

33/VIII/2020 12.02.2020 

wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego 
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołanego Zarządze-
niem Nr 6/V1112015 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 13 

stycznia 2015 roku 

34/VIII/2020 13.02.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

35/VIII/2020 13.02.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

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

roku 2020 

37/VIII/2020 14.02.2020 
powołania Komisji do likwidacji zbędnych lub zużytych środków trwałych 

zakwalifikowanych zgodnie z Klasyfikacją Środków 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/VIII/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/VIII/2020 21.02.2020 
powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze 

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

Konstancin-Jeziorna 

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

44/VIII/2020 03.03.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

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

urzędnicze 

46/VIII/2020 05.03.2020 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zesta-
wienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienale-
żących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2019, położonych 

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, ul. Piasec-

zyńska 77, w okresie zagrożenia koronawirusem 

49/VIII/2020 11.03.2020 
przedstawienia jednostkom organizacyjnym oraz instytucjom kultury 

Gminy Konstancin-Jeziorna rekomendacji w zakresie organizacji pracy w 
okresie zagrożenia koronawirusem (zmienione przez 87/VIII/2020) 

50/VIII/2020 11.03.2020 
zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego prowadzonych 

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-

cin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, w okresie zagrożenia koronawirusem 

52/VIII/2020 17.03.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

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

ziorna 

54/VIII/2020 25.03.2020 
zmiany „Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy 

Konstancin-Jeziorna” 

55/VIII/2020 27.03.2020 
przedłożenia sprawozdania z 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/VIII/2020 01.04.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

58/VIII/2020 02.04.2020 
oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 

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

59/VIII/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 

których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym 

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

cin-Jeziorna dotyczących Budżetu Partycypacyjnego na 2021 rok 

62/VIII/2020 10.04.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

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

cinie-Jeziornie oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania 
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64/VIII/2020 10.04.2020 
powołania członków oraz sekretarza Gminnej Komisji Urbanistyczno-Ar-

chitektonicznej w Konstancinie-Jeziornie 

65/VIII/2020 16.04.2020 
powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze 

66/VIII/2020 20.04.2020 
wysokości środków budżetowych przewidzianych na realizację zadań w ra-

mach Budżetu Partycypacyjnego w roku 2021 

67/VIII/2020 22.04.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

68/VIII/2020 22.04.2020 

powołania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań „Świadczenie usługi opieki pielęgniarek 

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

69/VIII/2020 23.04.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

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

stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia 

71/VIII/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 

których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym 

73/VIII/2020 30.04.2020 

zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 
Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wprowadzonego Zarządze-

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

74/VIII/2020 30.04.2020 

zatwierdzenia planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
oraz tabeli dopłat dla poszczególnych rodzajów działalności socjalnej w 

roku 2020 

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

76/VIII/2020 04.05.2020 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 

w Konstancinie-Jeziornie 

77/VIII/2020 04.05.2020 
powołania Komisji ds. Opracowania Koncepcji Przebiegu Ścieżek Rowero-
wych w gminie Konstancin-Jeziorna oraz standardów projektowych i wy-

konawczych dla systemu rowerowego w gminie Konstancin-Jeziorna 

78/VIII/2020 04.05.2020 
oddania w użyczenie na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 30 z 
obrębu 03-17, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Stanisława Mo-

niuszki 22B 

79/VIII/2020 05.05.2020 
oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 

98/15 z obrębu 03-12 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wila-
nowskiej 

80/VIII/2020 08.05.2020 
określenia podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i in-

nych form wychowania przedszkolnego na rok 2020 w Gminie Konstancin-
Jeziorna 

81/VIII/2020 08.03.2020 

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

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

82/VIII/2020 13.05.2020 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Kon-
cepcji Przebiegu Ścieżek Rowerowych w gminie Konstancin-Jeziorna oraz 
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standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w 
gminie Konstancin-Jeziorna 

83/VIII/2020 13.05.2020 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Konstancińskiego 

Domu Kultury za rok 2019 

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

mieszkałych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 

85/VIII/2020 18.05.2020 
oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 

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

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

urzędnicze 

87/VIII/2020 20.05.2020 
49/VIII/2020 przedstawienia jednostkom organizacyjnym oraz instytu-

cjom kultury gminy Konstancin-Jeziorna rekomendacji w zakresie organi-
zacji pracy w okresie zagrożenia koronawirusem 

88/VIII/2020 21.05.2020 

wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego 
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołanego Zarządze-

niem nr 6/V1I/2015 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 13 
stycznia 2015 roku 

89/VIII/2020 27.05.2020 

powołania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań „Świadczenie usługi opieki pielęgniarek 

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

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

Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna 

91/VIII/2020 28.05.2020 

wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego 
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołanego zarządze-

niem nr 6/VII/2015 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 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/VIII/2020 29.05.2020 
przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu 

Gminy Konstancin-Jeziorna za I kwartał 2020 roku 

94/VIII/2020 29.05.2020 

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

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 

95/VIII/2020 01.06.2020 

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-
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-

cin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, w okresie zagrożenia koronawirusem 

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

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

cyjną numer 49/2 z obrębu 03-32 

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

kształtowania Budżetu Partycypacyjnego 

100/VIII/2020 08.06.2020 opieki w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

101/VIII/2020 08.06.2020 powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 

102/VIII/2020 08.06.2020 powołania Gminnego Biura Spisowego 

103/VIII/2020 15.06.2020 
ogłoszenia konkursu na świadczenie usługi pielęgniarek w szkołach dla 

których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym 

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

Gminnego Biura Spisowego 

105/VIII/2020 15.06.2020 przekazania nieruchomości w zarządzanie 

106/VIII/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/VIII/2020 23.06.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

109/VIII/2020 25.06.2020 

powołania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym 
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 

111/VIII/2020 25.06.2020 
przeprowadzenia konsultacji społecznych nad koncepcją projektu miejsco-

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 stopień nauczyciela mianowanego 

113/VIII/2020 26.06.2020 

powołania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań „Świadczenie usługi opieki pielęgniarek 

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

114/VIII/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-

cin-Jeziorna 

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

117/VIII/2020 02.07.2020 odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 

118/VIII/2020 02.07.2020 
sprzedaży oraz przekazania sprzętu komputerowego beneficjentom pro-
jektu pn.„Konstancin-Jeziorna — Gmina bez wykluczenia cyfrowego” oraz 

„Konstancin-Jeziorna — Gmina bez wykluczenia cyfrowego etap II” 
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119/VIII/2020 03.07.2020 
oddania w dzierżawę na czas oznaczony działkę ewidencyjną numer 158 z 
obrębu 03-15 położoną w Konstancin-Jeziornie przy ul. Królowej Jadwigi 

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

Konstancin-Jeziornie przy ul. Karola Szymanowskiego 

121/VIII/2020 06.07.2020 
sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz 0004 oraz powołania Ko-

misji do przeprowadzenia przetargu 

122/VIII/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 święto przypadające w sobotę 

124/VIII/2020 08.07.2020 
oddania w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonej w Kon-

stancinie-Jeziornie przy ul. Prusa 

125/VIII/2020 08.07.2020 
oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 

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 Planów 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 

129/VIII/2020 15.07.2020 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta 
Konstancin-Jeziorna — rejon ul. Kolejowej (etap 1 i 2) 

130/VIII/2020 20.07.2020 
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/VIII/2020 29.07.2020 udzielenia pełnomocnictwa 

134/VIII/2020 31.07.2020 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/VIII/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 Planów Emerytalnych 

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

Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jagiellońskiej 

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

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

bezprzetargowej. 

141/VIII/2020 18.08.2020 
wprowadzenia Regulaminu przyznawania opasek bezpieczeństwa wyposa-

żonych w przycisk SOS 
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142/VIII/2020 21.08.2020 
powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze 

143/VIII/2020 28.08.2020 
przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstan-

cin-Jeziorna za I półrocze 2020r. 

144/VIII/2020 31.08.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

145/VIII/2020 01.09.2020 

uszczegółowienia zasad zwrotu kosztów za zakup imiennego okresowego 
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 

marki Jelcz 004. 

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

149/VIII/2020 09.09.2020 
zmiany Zarządzenia nr 141/VIII/2020 z dnia 18.08.2020 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu przyznawania opasek bezpieczeństwa wyposa-
żonych w przycisk SOS 

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

151/VIII/2020 17.09.2020 zmian w budżecie gminy na rok 20 

152/VIII/2020 21.09.2020 
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-

stępności cyfrowej w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 

155/VII/2020 25.09.2020 

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

stancja-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno-

ści pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 

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

157/VII/2020 25.09.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

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

159/VII/2020 30.09.2020 

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

oraz Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego 
w gminie Konstancin-Jeziorna 

160/VIII/2020 30.09.2020 wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 

161/VIII/2020 06.10.2020 

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstanci-
nie-Jeziornie przy ulicy Piaseczyńskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną 

numer 36 z obrębu 01-22 
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162/VIII/2020 06.10.2020 
powołania Komisji do przeprowadzania przetargu na sprzedaż nierucho-

mości komunalnej 

163/VIII/2021 05.10.2020 przyznania dotacji celowej i określenia jej wysokości 

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

dynatora do spraw dostępności 

165/VIII/2020 08.10.2020 
wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Lokalnego Administratora Sys-

temu „LAS” w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 

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

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

ewidencyjnej nr 58/2 z obrębu 03-06 

168/VIII/2020 13.10.2020 
oddania w użyczenie części pomieszczeń znajdujących się w budynku 

„Willa Kamilin” w Konstancinie-Jeziornie na działkach ewidencyjnych nr 
14/1 i 14/2 z obrębu 03-10 przy ul. Józefa Piłsudskiego 

169/VIII/2020 14.10.2020 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej 

w Konstancinie-Jeziornie przy ul. 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/VIII/2020 19.10.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

172/VIII/2020 19.10.2020 przekazania nieruchomości w zarządzanie 

173/VIII/2020 23.10.2020 
wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola nr 2 

„Tęczowe Przedszkole” w Konstancinie-Jeziornie 

174/VIII/2020 23.10.2020 przekazania nieruchomości w zarządzanie 

175/VIII/2020 28.10.2020 
organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-

Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 

176/VIII/2020 29.10.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 

177/VIII/2020 29.10.2020 
powołania Zespołu do opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania 

Gminy Konstancin-Jeziorna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bez-
pieczeństwa państwa i w czasie wojny” 

178/VIII/2020 30.10.2020 

opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Konstancin-Je-
ziorna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i 
w czasie wojny” oraz udziału w tym procesie komórek i jednostek organi-

zacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Burmistrza Gminy 
Konstancin-Jeziorna 

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

2020 w Gminie Konstancin-Jeziorna 

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

ziorna 

181/VIII/2020 05.11.2020 
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiega-

jącego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
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182/VIII/2020 09.11.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony nieru-
chomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Ignacego Paderew-
skiego stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 150/1 z obrębu 03-

23. 

183/VIII/2020 10.11.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

184/VIII/2020 10.11.2020 
sprzedaży na drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej 

w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jana Sobieskiego stanowiącej działkę 
ewidencyjną numer 141/4 z obrębu 03-15 

185/VIII/2020 10.11.2020 

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego komunalnego lokalu mieszkalnego nr 15 o powierzchni 83,46 m2 po-
łożonego w budynku wielorodzinnym przy ul. 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-

mości komunalnej 

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

lata 2021–2028 

188/VIII/2020 16.11.2020 
powołania Zespołu do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród pie-

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 święto przypadające w sobotę 

191/VIII/2020 19.11.2020 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji projektu 

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 pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kon-

stancin-Jeziorna 

195/VIII/2020 03.12.2020 

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

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

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

197/VIII/2020 08.12.2020 
oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości położonej w 

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 

199/VIII/2020 16.12.2020 

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstanci-

nie-Jeziornie przy ulicy Letniej 14 stanowiącej działkę ewidencyjną numer 
46 z obrębu 03-04 
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200/VIII/2020 16.12.2020 

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

przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 81 stanowiącej działkę ewidencyjną nu-
mer 64 z obrębu 01-21 

201/VIII/2020 16.12.2020 

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

przy ulicy Grodzkiej 17 stanowiącej działkę ewidencyjną numer 24 z ob-
rębu 03-02 

202/VIII/2020 17.12.2020 
powołania Komisji do odbioru dostarczonego i zamontowanego urządze-

nia UPS w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 

203/VIII/2020 18.12.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

204/VIII/2020 18.12.2020 
powołania Komisji do odbioru dostarczonego i zamontowanego urządze-

nia UPS w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 

205/VIII/2020 22.12.2020 
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-

Jeziorna 

206/VIII/2020 22.12.2020 
zmiany „Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy 

Konstancin-Jeziorna” 

207/VIII/2020 23.12.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

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

odrębnymi ustawami 

209/VIII/2020 28.12.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

210/VIII/2020 29.12.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

211/VIII/2020 29.12.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 

212/VIII/2020 30.12.2020 
wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Regula-

minu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Konstancin-Jeziorna, 
których wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty 129 999,99 zł 

213/VIII/2020 30.12.2020 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju 

sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2021 

214/VIII/2020 30.12.2020 

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

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

215/VIII/2020 31.12.2020 zmian w budżecie gminy na rok 2020 
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L.p. Nazwa zadania Wykonanie 

1 Rozbudowa budynku OSP Jeziorna 1 140 837 zł 

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

615 000 zł 

3 
Budowa drogi gminnej (klasy "D") do parkingu przt ul. Kolejowej w Konstancinie-
Jeziornie 

531 000 zł 

4 Przebudowa dróg w Czarnowie 513 604 zł 

5 Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK 510 000 zł 

6 Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK 402 500 zł 

7 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna 372 812 zł 

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

349 831 zł 

9 Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie 319 685 zł 

10 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu 315 541 zł 

11 Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie 255 873 zł 

12 Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa 224 843 zł 

13 Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie 193 170 zł 

14 Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa 145 000 zł 

15 Przebudowa ul.Powsińskiej wraz z infrastrukturą 140 601 zł 

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

133 578 zł 

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

129 833 zł 

18 Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów 99 445 zł 

19 Zakup urządzenia UPS 93 941 zł 

20 Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Elektryczną a ul.Piaseczyńską 81 180 zł 

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

79 950 zł 

22 Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania 72 665 zł 

23 Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela 71 575 zł 

24 Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn 65 000 zł 



Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku 

Strona | 55

L.p. Nazwa zadania Wykonanie 

25 Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach 59 778 zł 

26 Zagosdpodarowanie terenu przy SzP Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie 55 166 zł 

27 Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziornie 54 412 zł 

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

29 Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie 40 437 zł 

30 
Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej 
nr 77 w Kawęczynie 

33 303 zł 

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

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

28 600 zł 

33 Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela 27 921 zł 

34 
Dotacja celowa dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na finansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

24 846 zł 

35 
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogo-
wego) 

22 820 zł 

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

21 427 zł 

37 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Skolimów 20 000 zł 

38 Zakup i montaż kamer w GPSZOK 20 000 zł 

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 
rzece Jeziorce przy Starej Papierni 

16 052 zł 

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

13 161 zł 

43 Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie 12 461 zł 

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

45 Przebudowa oświetlenia ul. Zaleśnej w Borowinie 10 600 zł 

46 System informatyczny do inwentaryzacji pieców co na terenie gminy 10 000 zł 

47 
Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu skokochronu ratow-
niczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piasecznie 

10 000 zł 

48 Zakup sprężarki do butli dla OSP Bielawa 8 800 zł 

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

8 610 zł 

50 Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie 8 000 zł 
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L.p. Nazwa zadania Wykonanie 

51 Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie 8 000 zł 

52 Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ratusza 7 000 zł 

53 Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie 7 000 zł 

54 
Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Konstancin-Jeziorna Domu Dziennego Po-
bytu Seniora 

6 760 zł 

55 
Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 
48,48a,49,49a 

6 150 zł 

56 Zakup i montaż kamery monitoringu przy Domu Ludowym w Słomczynie 6 000 zł 

57 Modernizacja monitoringu we wsi Borowina 5 000 zł 

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

4 982 zł 

59 Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie 4 920 zł 

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

3 960 zł 

61 Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie 3 900 zł 

62 Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach 3 399 zł 

63 Budowa fontanny w Parku Zdrojowym 2 909 zł 

64 Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne 911zł 
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INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA 
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EDUKACJA 
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OŚWIATA PODSTAWOWE PARAMETRY 
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
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ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN 
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GOSPODARKA 
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WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW 
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WPŁYW NA BUDŻET GMINY 
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 
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CZYTELNICTWO GMINNE 
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DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 
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WSPÓŁPRACA Z NGO 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 
 
 

 

 
 

 
 
 



Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku 

Strona | 91

BUDŻET PARTYCYPACYJNY I FUNDUSZ SOŁECKI 
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Wyszczególnienie 
Planowany 

budżet 

Zrealizo-
wany bu-

dżet 

Liczba od-
danych 
głosów 

HIP-HOP Festiwal 2020 50 000 zł - zł 409 

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

28 860 zł 12 400 zł 317 

Gimnastyka i taniec w Opaczy. 32 300 zł 3 655 zł 260 

Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków 49 300 zł - zł 202 

Doposażenie w sprzęt sportowy Dom Ludowy w Czernidłach 4 569 zł - zł 159 

Klub Kaligraficzny "Littera" 16 000 zł - zł 152 

Gminny Dzień Seniora w Gminie Konstancin-Jeziorna 14 200 zł - zł 151 

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

3 650 zł - zł 146 

Otwarte Kościoły "Muzyka w naszych Świątyniach" 49 800 zł - zł 117 

Szyjący Cieciszew- warsztaty- nauka szycia 31 200 zł - zł 114 

Aktywność fizyczna i społeczna seniorów 37 800 zł - zł 95 

Łurzycanki-nowe pokolenie 20 500 zł - zł 84 

Wesele na Urzeczu rekonstrukcja tradycyjnego wesela na 
Urzeczu 

49 500 zł - zł 75 

Czytaj, Mów i Twórz 41 000 zł - zł 69 

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

39 000 zł - zł 60 

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

18 820 zł 1 963 zł 60 

Teatr Letni w altanie 49 000 zł - zł 54 

Jazz w Altanie 48 000 zł - zł 52 

ORKIESTRA DĘTA 49 620 zł - zł 42 

Klub Talentów - warsztaty artystyczne dla dorosłych 20 000 zł - zł 42 

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

21 900 zł - zł 39 

Grający Cieciszew - brydż nie tylko dla seniora 40 500 zł - zł 34 
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Wyszczególnienie 
Planowany 

budżet 

Zrealizo-
wany bu-

dżet 

Liczba od-
danych 
głosów 

Strefa artystyczna Art.Park - cykliczne warsztaty w Parku 
zdrojowym, prowadzone przez okres wakacyjny. 

31 500 zł - zł 14 

 
 

 
 

 
 

Wyszczególnienie 
Planowany 

budżet 

Zrealizo-
wany bu-

dżet 

Liczba od-
danych 
głosów 

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

80 000 zł 79 950 zł 733 

Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP 
Słomczyn 

65 500 zł 65 000 zł 712 

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

28 600 zł 28 600 zł 434 

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

46 500 zł - zł 356 

Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów 99 445 zł 99 445 zł 339 

Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach 60 180 zł 59 778 zł 317 

Budowa placu zabaw i siłowni w sołectwie Kawęczyn 90 000 zł - zł 273 

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

26 800 zł 24 500 zł 261 

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

28 160 zł - zł 216 

Projekt i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Parceli 21 000 zł - zł 140 

Zieleń przy Walentynowicz 21c 15 000 zł - zł 129 
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Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
Wykonanie na 
31.12.2020 r. 

Bielawa 

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie 
Bielawa 

5 000,00 zł 

Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Biela-
wie (tzw. Dębowy Rów) 

17 835,00 zł 

Zakup wyposażenia dla OSP Bielawa 30 289,65 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 8 800,00 zł 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielawie 1 500,00 zł 

Borowina 

Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Boro-
winy 

6 529,50 zł 

Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku 
autobusowego w Borowinie 

936,00 zł 

Zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji imprez kul-
turalno-oświatowych dla sołectwa Borowina 

1 465,00 zł 

Modernizacja monitoringu we wsi Borowina 5 000,00 zł 

Przebudowa oświetlenia ul. Zaleśnej w Borowinie 10 600,00 zł 

Cieciszew 

Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie 200,00 zł 

Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyj-
nych i edukacyjnych w Cieciszewie 

2 950,00 zł 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie 14 197,56 zł 

Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie 599,99 zł 

Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie 8 000,00 zł 

Doposażenie OSP Cieciszew 2 500,00 zł 

Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla sołec-
twa Cieciszew 

2 000,00 zł 

Ciszyca 

Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekrea-
cyjno - sportowych w Ciszycy 

6 697,95 zł 

Doposażenie placu zabaw w Ciszycy 16 899,99 zł 

Czarnów 

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołec-
twa Czarnów 

3 527,50 zł 

Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw w Czarno-
wie 

1 000,00 zł 

Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw w 
Czarnowie 

15 000,00 zł 

Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie 
Czarnów 

5 152,40 zł 

Remont wiat na Placu Zabaw w Czarnowie 8 000,00 zł 

Naprawa istniejącego na Placu Zabaw systemu nawad-
niającego 

2 481,00 zł 
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Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
Wykonanie na 
31.12.2020 r. 

Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie 7 000,00 zł 

Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czar-
nowie 

16 299,25 zł 

Czernidła 

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie 
Czernidła 

3 500,00 zł 

Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła 4 127,00 zł 

Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Czernidła 8 703,61 zł 

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Czernidłach 6 454,72 zł 

Dębówka 

Zakup przenośnego klimatyzatora do świetlicy wiejskiej 
w Dębówce 

4 500,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dębówka 15 500,00 zł 

Montaż instalacji elektrycznej we wnętrzu altany w Dę-
bówce 

4 491,00 zł 

Gassy 

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla miesz-
kańców sołectwa Gassy 

9 668,68 zł 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach 11 988,22 zł 

Doposażenie OSP Gassy 4 999,89 zł 

Habdzin 
Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Hab-
dzinie 

40 437,48 zł 

Kawęczyn 

Przyłącze energetyczne do działki gminnej nr 77 w Kawę-
czynie 

2 700,00 zł 

Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 
77 w Kawęczynie 

8 000,00 zł 

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

33 303,10 zł 

Kępa Oborska Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska 16 600,00 zł 

Kępa Okrzewska 
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kępie 
Okrzewskiej 

34 033,73 zł 

Kierszek 

Naprawa nawierzchni ul. Prawdziwka w Kierszku 11 977,49 zł 

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

13 161,00 zł 

Łęg 

Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kultu-
ralno-oświatowych w Łęgu 

6 999,53 zł 

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie 
Łęg 

2 500,00 zł 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny 
sprzęt 

3 837,32 zł 

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

6 150,00 zł 

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

Obory 

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

6 860,20 zł 

Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży w 
Oborach 

1 248,00 zł 

Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach 3 399,00 zł 

Zakup komputerów przenośnych do nauczania zdalnego 
dla potrzebujących dzieci z sołectwa Obory 

23 596,32 zł 

Doposażenie OSP Konstancin-Jeziorna 8 737,00 zł 

Obórki 
Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy 
działki nr 122/1 w sołectwie Obórki 

20 186,76 zł 

Okrzeszyn 

Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce miesz-
kańców Okrzeszyna 

2 437,00 zł 

Doposażenie placu gminnego w Okrzeszynie 4 000,00 zł 

Zakup maseczek dla mieszkańców Okrzeszyna 1 962,00 zł 

Opacz 

Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy 31 149,93 zł 

Zakup dużych grilli gastronomicznych i namiotów impre-
zowych dla spłectwa Opacz 

8 538,90 zł 

Parcela 

Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkań-
ców Parceli 

999,10 zł 

Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na 
placu sołeckim w Parceli 

2 246,23 zł 

Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli 12 479,70 zł 

Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela 27 921,48 zł 

Piaski 

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla miesz-
kańców sołectwa Piaski 

1 593,96 zł 

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 

Słomczyn 

Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, spotowo-
rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn 

3 500,00 zł 

Doposażenie jednostki OSP Słomczyn 14 992,49 zł 

Zakup kosy spalinowej z osprzętem na potrzeby sołectwa 
Słomczyn 

3 450,00 zł 

Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Słomczyn 10 000,00 zł 

Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie 6 000,00 zł 

Zakup i montaż modułów zabawowych na Plac Zabaw w 
Słomczynie 

5 000,00 zł 

Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie 500,00 zł 
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Zakup i montaż kamery monitoringu przy Domu Ludo-
wym w Słomczynie 

6 000,00 zł 

Turowice 

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołec-
twa Turowice 

8 348,90 zł 

Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Tu-
rowicach 

499,77 zł 
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GRUPA PORÓWNAWCZA INNYCH GMIN 

 
 
 
 

 
 
 

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 

Siechnice 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 Wasilków 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 

Skawina małopolskie Chęciny świętokrzyskie 

Świątniki Górne małopolskie Daleszyce świętokrzyskie 

Dobczyce małopolskie Morawica świętokrzyskie 

Myślenice małopolskie Barczewo 
warmińsko-mazur-

skie 

Niepołomice małopolskie Buk wielkopolskie 

Wieliczka małopolskie Kostrzyn wielkopolskie 

Grodzisk Mazowiecki mazowieckie Kórnik wielkopolskie 

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 
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NALNA 

 
 
 
 

 
 
 
  



Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku 

Strona | 109

 
 
 

 
 
  



Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku 

Strona | 110

OCENA OGÓLNA – EDUKACJA 

 
 
 
 

 
 
  



Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku 

Strona | 111

 
  



Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku 

Strona | 112

OCENA OGÓLNA – ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPAR-
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