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1. Wstęp
Szanowni Państwo!
Oddajemy w Państwa ręce raport o stanie gminy za rok 2021, wierząc, że będzie okazją do poszerzenia
wiedzy na temat lokalnej społeczności, samorządu oraz jego działań na przestrzeni minionego roku.
Bezsprzecznie rok 2021 obfitował w duże wyzwania. W znacznej mierze wynikały one z konieczności
poradzenia sobie z konsekwencjami postpandemicznej rzeczywistości. I kiedy po ponad dwóch latach
wydawało się nam, że z pandemii wyjdziemy obronną ręką i wreszcie nastanie normalność – okazało się,
że przed nami kolejne kryzysy – ekonomiczny i energetyczny. Trzeba było na nowo ustalić priorytety,
zweryfikować obrane wcześniej cele. Dla naszego samorządu priorytetową kwestią stało się
uniezależnienie się choć częściowe od niestabilnych cen energii elektrycznej, stąd z końcem 2021 roku
podjęliśmy kluczową decyzję o budowie farmy fotowoltaicznej.
Mimo trudności, jakie nastręczył - zapewne wszystkim miastom i gminom w Polsce - rok 2021, my
w pomiechowskim samorządzie zapamiętamy go, jako rok z sukcesem zrealizowanych projektów
inwestycyjnych. Przede wszystkim zakończyliśmy budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wkrę
w Pomiechówku. Zadanie niezwykle trudne, zrealizowane w pasie drogi krajowej – pokazało, że
potrafimy realizować wielkie infrastrukturalne projekty, niekoniecznie tylko te na lądzie. Dziś
mieszkańcy, chcący przejść na drugą stronę rzeki, zwłaszcza zaś dzieci udające się do szkoły, mogą
wreszcie czuć się bezpiecznie. Kładka, rewitalizacja gminnego placu przy kościele, budowa kompleksu
rekreacyjnego w Pomiechowie, to tylko niektóre z zadań inwestycyjnych, które sfinalizowaliśmy w tym
trudnym czasie postpandemicznym. Lektura raportu pozwoli przypomnieć sobie wszystkie podjęte
inwestycyjne wyzwania.
Jedną z najtrudniejszych, ale jednocześnie niezwykle motywującą decyzją roku 2021 była ta dotycząca
przeznaczenia w gminnym budżecie środków na wykonanie koncepcji budowy gminnej obwodnicy.
Obserwując opieszałość decydentów dotyczącą poprawy sytuacji na drodze krajowej 62, wspólnie z radą
gminy – powzięliśmy decyzję, by samodzielnie poprowadzić proces inwestycyjny. Rok 2021
zapoczątkował serię trudnych spotkań i wielorakich działań, u podstaw których leży troska
o bezpieczeństwo i zwiększenie komfortu życia naszych mieszkańców.
W poniższym raporcie przeczytacie Państwo o tych, i wielu innych działaniach gminy podjętych
w minionym 2021 roku. Oprócz informacji na temat realizowanych i zaplanowanych inwestycji, znalazły
się również te dotyczące wykonania budżetu, demografii, gospodarki przestrzennej, gospodarki
komunalnej, oświacie, ochronie zdrowia, pomocy społecznej czy bezpieczeństwie publicznym.
Mam nadzieje, że lektura raportu pozwoli nam na nowo przyjrzeć się głównym tendencjom rozwojowym
gminy i zmianom, jakie zachodzą w poszczególnych dziedzinach życia naszego samorządu. Miłej lektury!

Wójt Gminy Pomiechówek

Dariusz Bielecki
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Na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
Wójt Gminy Pomiechówek przedstawia niniejszym Raport o stanie gminy
Pomiechówek w roku 2021.

2. Informacje ogólne
Gmina Pomiechówek położona jest w północnej części Mazowsza, w powiecie
nowodworskim, w odległości 40 km od Warszawy i 7 km od Mazowieckiego Portu
Lotniczego Warszawa-Modlin. Zajmuje obszar 102,70 km², administracyjnie podzielona
jest na 26 sołectw, które aranżują życie swoich lokalnych społeczności. W gminie
na koniec 2021 roku zamieszkiwały 8944 osoby.
Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody: leśny Pomiechówek oraz
przyrody-Dolina Wkry. W znacznej części gmina objęta jest Warszawskim Obszarem
Chronionego Krajobrazu. Położona jest nad wodami Wkry i Narwi. Mamy dogodne
połączenie z Warszawą. Podmiejski ruch pasażerski umożliwia szybkie dotarcie ze
stolicy do samego centrum Pomiechówka – zaledwie 46 minut podróży pociągiem
dzieli nas od warszawskiej aglomeracji. Kilka kilometrów od zachodnich granic gminy
przebiega jedna z podstawowych dróg szybkiego ruchu samochodowego w Polsce trasa nr 7 Warszawa-Gdańsk.
W partnerstwie z Włochami
Od 1998 r. współpracujemy z włoską gminą Antrodoco, położoną ok. 100 km od Rzymu.
Pierwsze lata partnerstwa opierały się na wymianach przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych, potem ukierunkowaną na wymianę młodzieży, ze szczególnym
uwzględnieniem dziedziny sportu.
W 2021 r. delegacja z gminy Pomiechówek uczestniczyła w międzynarodowym projekcie „Europe for Citizen – Nova Era”. Założenia projektowe to mi.in. podejmowanie tematów w kontekście lokalnych tradycji, doświadczeń i dialog międzykulturowy. Podczas
wizyty przedstawiciele sześciu gmin dzielili się rozwiązaniami wypracowanymi w trudnym czasie pandemii. Głównym tematem spotkania było odnowienie porozumienia
partnerskiego zawartego po raz pierwszy 23 lata temu. Dotyczyło ono utrzymania przyjaźni między gminami, rozwijania współpracy między mieszkańcami, szczególnie w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska, promowania zdrowego stylu życia,
a także wzmocnienia europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.
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Pozarządowo
Na terenie gminy działają stowarzyszenia i organizacje wśród nich zaś: Stowarzyszenie
"Grupa Rodzin z Dziećmi Niepełnosprawnymi", "Młodzi dla wsi", Stowarzyszenie Miłośników Fortu XVI Czarnowo oraz Miłośników Fortu XVU, Towarzystwo Miłośników Pomiechówka, Stowarzyszenie OSP w Pomiechówku oraz w Goławicach Pierwszych, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Wymysły "Babiniec" oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Młynareczka”.

3. Realizacja głównych celów rozwojowych
W gminie Pomiechówek w 2021 roku głównym dokumentem strategicznym była
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały
źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych
dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata), założenia makroekonomiczne
przyjęte w WPF, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby
wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane
przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących
gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach, wynikających
z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.
Na kalkulację ważniejszych pozycji dochodów miały wpływ:
•

informacja

ministra finansów,

ustalająca planowaną

kwotę

subwencji

na 2021 rok, a także planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób
fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu
w wysokościach podanych przez ministra finansów,
•

decyzja wojewody mazowieckiego, ustalająca ostateczne kwoty dotacji celowych
na zadania własne i zlecone gminy,

•

informacja Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie dotycząca dotacji celowej
na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Przy szacowaniu wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków.
Projekty kluczowe dla realizacji głównych celów rozwojowych
mieszczą się w czterech obszarach:
gospodarka, infrastruktura i społeczeństwo, przestrzeń i środowisko.
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W roku 2021 w obszarze gospodarka nasze działania zmierzały przede wszystkim do
rozwoju terenów inwestycyjnych objętych granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Pomiechówek) w Nowym Modlinie. Nieprzerwanie od
2017 roku trwają prace na terenach inwestycyjnych. Wśród ważniejszych atutów tych
terenów jest ich lokalizacja, dobre przygotowanie techniczne (sieć kanalizacyjna,
wodociągowa,

elektroenergetyczna,

drogowa

oraz

światłowód)

i

wsparcie

administracyjne, którego udzielamy inwestorom.
Działania promocyjne oraz kontakty z inwestorami zostały wzmocnione poprzez
Stowarzyszenie „Invest in New Modlin”. W partnerstwie ze Stowarzyszeniem
rozpoczęliśmy promowanie potencjału inwestycyjnego terenów należących do gminy
Pomiechówek wokół lotniska Modlin oraz potencjału budowlanego gminy.
Swoją działalność na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
prowadzą: firma cukiernicza Janczewscy, Sil-Pro Warszawa, Palarnia „Harmonia”
Warszawa, Brand Service. W ostatnim czasie do grona inwestorów dołączył duży
producent branży kosmetycznej EcoWipes.
W obszarze infrastruktura i społeczeństwo kontynuujemy budowę ścieżek rowerowych
w naszej gminie. Wraz z końcem roku 2021 r. trasy rowerowe powstały na
ul. Wczasowej, Sportowej, Przytorowej oraz Kolejowej. W grudniu pozostały
do wykonania prace wykończeniowe z oznakowaniem poziomym. Budowa ścieżek
realizowana jest w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej multimodalnej
mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”, na który
pozyskaliśmy dofinansowanie. Docelowo powstanie w gminie łącznie ok. 23 km tras dla
rowerzystów. Przewidywany termin zakończenia prac – wrzesień 2022.
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Rysunek 1 - Ścieżka rowerowa przy ul. Wczasowej

Wszystkie zadania zaplanowane w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury
technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznogospodarczej – aktywizacja społeczna i gospodarcza”, na które również otrzymaliśmy
dofinansowanie, zostały zakończone planowo, wraz z końcem 2021 roku. Najbardziej
wyczekiwana inwestycja – kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wkrę została
zakończona. Ponadto w ramach projektu sfinalizowano: zagospodarowanie terenu
przed kościołem św. Anny, kompleks rekreacyjny w Pomiechowie – plaża z boiskiem do
siatkówki, altany, ciągi spacerowe, plac zabaw i mała architektura, remont
i doposażenie świetlicy w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku zadanie polegało na wykończeniu ścian i podłóg, instalacji wewnętrznych oraz
wyposażenie łazienek. W ramach projektu wyremontowana została również świetlica
w Pomiechowie na potrzeby przedsięwzięć społeczności lokalnej.

11

Raport o Stanie Gminy Pomiechówek za rok 2021

Rysunek 2 - Kładka pieszo-rowerowa w Pomiechówku

Rysunek 3 - Kompleks rekreacyjny w Pomiechowie
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Rysunek 4 - Zrewitalizowany teren przed kościołem św. Anny

W 2021 roku zakończona została wyczekiwana inwestycja budowy dworca kolejowego
w Pomiechówku. Wniosek o jego budowę, w ramach pilotażowego projektu PKP na
dworce systemowe był inicjatywą wójta Dariusza Bieleckiego. Uczestniczyliśmy
w pracach projektowych, zadeklarowaliśmy wsparcie w zakresie zagospodarowania
terenu wokół inwestycji – powstania miejsc parkingowych, zatoki autobusowej, czy
przebudowy ulicy Mostowej. Inwestorem obiektu były Polskie Koleje Państwowe.
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Rysunek 5 - Dworzec Kolejowy w centrum Pomiechówka

W obszarze środowisko kontynuowano program likwidacji odpadów azbestowych.
W roku 2021 gmina Pomiechówek pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na demontaż
i utylizację wyrobów zawierających azbest. Z gospodarstw usuniętych zostało 54,76 Mg.
azbestu.
Wymieniono 52 sztuki nieefektywnych źródeł ciepła u mieszkańców gminy, co znacząco
przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

4. Finanse gminy
Budżet Gminy Pomiechówek na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy
Nr XXV/185/2020 z dnia 29.12.2020 roku.
Dochody budżetu uchwalono w łącznej kwocie – 83.561.754,84 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 59.182.158,41 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 24.379.596,43 zł.
Wydatki budżetu uchwalono w łącznej kwocie – 79.996.091,84 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w kwocie – 52.056.520,38 zł
2. wydatki majątkowe – 27.939.571,46 zł.
14
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W trakcie realizacji polityki finansowej w 2021 r. wielkości planistyczne ulegały zmianom, których dokonywała rada gminy, a także wójt w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez radę. Po wprowadzonych zmianach na
dzień 31.12.2021 r. ustalono:
1. dochody ogółem w wysokości – 72.649.161,33 zł

2. wydatki ogółem w wysokości – 69.111.454,33 zł.
Zmiany związane były przede wszystkim z urealnieniem dochodów i wydatków z tych
źródeł, które na etapie planowania przyjęto w kwotach szacunkowych, a zmian
w kwotach dotacji i subwencji dokonano zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi od
dysponentów środków.
W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zmniejszony
o 10.912.593,59 zł. Największą pozycją powodującą zmiany planowanych dochodów
było zmniejszenie wpływów z tytułu dofinansowania inwestycji realizowanych
z udziałem środków z budżetu UE.
W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan wydatków został zmniejszony
o 10.884.637,51 zł. Największą pozycją powodującą zmiany planowanych wydatków
było

zmniejszenie

wydatków

na

realizację

projektów

unijnych

oraz

zadań

inwestycyjnych, na które gmina Pomiechówek otrzymała dofinansowanie.
Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

Wykonanie %

1

2

3

4

A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)

72 649 161,33

72 740 941,85

100,13

A1. Dochody bieżące

60 233 131,16

60 390 799,61

100,26

A2. Dochody majątkowe
w tym:

12 416 030,17

12 350 142,24

99,47

1 658 000,00

1 657 613,68

99,98

B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)

69 111 454,33

66 644 915,09

96,43

B1. Wydatki bieżące

55 435 298,21

53 195 365,49

95,96

B2. Wydatki majątkowe

13 676 156,12

13 449 549,60

98,34

3 537 707,00

6 096 026,76

172,31

4 797 832,95

7 195 434,12

149,97

0,00

312 658,83

0,00

0,00

0,00

D111. ze sprzedaży papierów wartościowych

0,00

0,00

0,00

D12. spłata udzielonych pożyczek

0,00

0,00

0,00

D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o
niewykorzystane środki pieniężne, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

0,00

A21. dochody ze sprzedaży majątku

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)
C1. Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi (A1-B1)
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym:

15
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D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

0,00

175 724,58

D14. prywatyzacja majątku JST

0,00

0,00

D15. wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

0,00

136 934,25

D16. inne źródła

0,00

0,00

3 537 707,00

3 537 707,00

100,00

1 888 663,00

1 888 663,00

100,00

D211. wykup papierów wartościowych

0,00

0,00

0,00

D22. udzielone pożyczki

0,00

0,00

0,00

1 649 044,00

1 649 044,00

D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów
wartościowych
w tym:

D23. inne cele

x
0,00
x
0,00

100,00

Dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek za 2021 rok.

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dochodów w 2021 roku osiągnęło
wskaźnik 100,13% planu, natomiast wydatki zrealizowano na poziomie 96,43%.
Plan dochodów po zmianach wynosił 72.649.161,33 zł i został wykonany
w kwocie 72.740.941,85 zł, tj. 100,13%, w tym:
▪

dochody bieżące na planowaną kwotę 60.233.131,16 zł

zostały wykonane

w kwocie 60.390.799,61 zł, tj. 100,26%.
▪

dochody majątkowe na planowaną kwotę 12.350.142,24 zł zostały wykonane

w kwocie 12.416.030,17 zł, tj. 100,53%.
Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił 69.111.454,33 zł i został wykonany
w kwocie 66.644.915,09 zł, co stanowi 96,43% wykonania ogółem.
Wśród wydatków ogółem należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupy
inwestycyjne oraz wydatki bieżące.
Plan wydatków bieżących wynosił 55.435.298,21 zł, a wykonanie wyniosło
53.195.365,49 zł, co stanowi 95,96%. Plan wydatków majątkowych wynosi
13.676.156,12 zł, a wykonanie 13.449.549,60 zł, co stanowi 98,34%.
Analizując

wykonanie

wydatków

według

poszczególnych

działów

klasyfikacji

budżetowej stwierdzić należy, iż największe wydatki poniesiono w dziale 801 – Oświata
i wychowanie, gdzie zrealizowane wydatki w kwocie 22.551.578,16 zł stanowią 33,84%
ogółu wydatków. Drugą, co do wielkości pozycję wydatkową budżetu stanowi dział
związany z szeroko rozumianą pomocą społeczną 855 – Rodzina – 13.966.308,94 zł,
20,96% ogółu wydatków, gdzie m.in. realizowane są świadczenia wychowawcze.
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Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,…
Obrona narodowa
Obowiązkowe Ubezpieczenia Społeczne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc Społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna

zł 202 470,70
zł1 734 834,72
zł2 135 480,88
zł123 886,20
zł6 220 400,72
zł1 855,00
zł1 447,60
zł2 851,82
zł203 137,41
zł702 076,53
złzł22 251 578,16

zł219 351,28
zł1 705 446,83
zł631 546,02

zł13 966 308,94
zł15 119 037,02
zł808 000,00
zł315 205,26

5. Spółka komunalna gminy
W gminie funkcjonuje jedna spółka komunalna: Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,WKRA” Sp. z o. o.
5.1. Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WKRA” Sp. z o. o.
Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WKRA” Sp. z o. o jest spółką gminną,
która została powołana do realizacji zadań własnych gminy. Przedmiotem działalności
spółki jest m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. W zakresie realizacji tego zadania należącego do sfery użyteczności publicznej spółka podejmuje przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej.
Dział remontowo-budowlany realizuje zadania własne i zlecone przez gminę
Pomiechówek, w szczególności:
a) przebudowa dróg gminnych,
b) przebudowa chodników,
c) przebudowa oświetlenia ulicznego,
d) utwardzanie dróg gminnych,
e) profilowanie i remonty cząstkowe dróg będących w zarządzie gminy Pomiechówek,
17
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f) odśnieżanie dróg będących w zarządzie gminy Pomiechówek,
g) bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pomiechówek.
W ramach prowadzonej działalności w zakresie wodociągowo-kanalizacyjnym
zrealizowano:
•

pobór, uzdatnianie i doprowadzanie wody do odbiorców na terenie gminy
Pomiechówek,

•

zapewnienia ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków,

•

stałą poprawę jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym poprawę
jakości dostarczanej wody,

•

utrzymanie

w

sprawności

systemu

kanalizacji

sanitarnej

dla

gminy

Pomiechówek, łącznie z przepompowniami strefowymi, oczyszczanie ścieków
w oczyszczalni ścieków,
•

wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych,

•

świadczenie usług czyszczenia kanalizacji sanitarnej,

•

odbiór ścieków wozem asenizacyjnym.

W roku 2021:
•

wystawiono 35 217 faktur za pobraną wodę i odprowadzone ścieki
(2020: 32 854),

•

wykonano

ok.

2337

kursów

opróżnienia

zbiorników

bezodpływowych

(2020: ok 1500), dowożąc do oczyszczenia 16 286,55 tys. m³ ścieków (2020:
ok. 13 700 m³),
•

przyjęto 17 857,90 tys. m³ ścieków dowożonych od firm zewnętrznych
(2020: ok. 13 483 m³),

•

ilość wydanych warunków technicznych dotyczących przyłącza wody wyniosła
81 sztuk (2020: 65), a dotyczących kanalizacji 35 szt. (2020: 11),

•

spółka pełniła nadzór nad budową nowych przyłączy wodociągowych w 70 przypadkach (2020: 50) oraz przyłączy kanalizacyjnych w 30 przypadkach (2020: 9),

•

zawarto 180 umów na dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków (2020: 146),

•

dział wodociągowy wymienił 150 sztuk wodomierzy zwykłych (2020: 212),

•

z ujęć wody pobrano 710 tys. m³ wody (2020: 720 tys. m³),

•

odebrano i oczyszczono blisko 212 tys. m³ ścieków dopływających gminną siecią
kanalizacyjną (2020: 213 m³),

•

oczyszczono sieć kanalizacji: ul. Topolowa, ul. Sportowa, ul. Klonowa, ul. Nasielska, ul. Wolności, ul. Polna, ul. Serocka,

•

wykonano przegląd hydrantów p. poż.,

•

zamontowano i wymieniono nowe hydrofory.
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Dział turystyka obejmuje Park „Dolina Wkry” – ścieżkę przyrodniczą, na której znajduje
się sześć wiat edukacyjnych, wieża widokowa, kładka łęgowa, trasa w koronach drzew
oraz urządzenia do zabawy dla dzieci. Jest to teren otwarty i ogólnodostępny. Jedynie
wejście na wieżę widokową i trasę w koronach drzew jest odpłatne. Ścieżka jest
miejscem spacerów dla mieszkańców gminy, ale i turystów z całej Polski.

Od kwietnia w Parku „Dolina Wkry” odbywały się warsztaty przeznaczone dla
dzieci wieku szkolnym i przedszkolnym.
W 2021 roku z tej oferty skorzystało ok. 1974 uczniów.

Rysunek 6 - Park Dolina Wkry

Park „Dolina Wkry” w Pomiechówku to miejsce wypoczynku, rekreacji i edukacji
wkomponowane w naturalny krajobraz lasów pomiechowskich i doliny Wkry.
Zbudowany jedynie z naturalnych, drewnianych materiałów – nie ma tu mowy
o plastiku czy innych tworzywach sztucznych. Jest natura, dobra zabawa i mnóstwo
przygód. Na blisko 10 ha zaprojektowano trasy do spacerów, poprowadzone tak, by
chronić bogactwo fauny i flory, a przebywający w kompleksie czuli, że obcują z przyrodą
w najczystszej postaci.
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W sezonie letnim spacer w koronach drzew odwiedziło 9 663 turystów,
a wieżę widokową 996. Z pakietu skorzystało 41 094 osób.
Park linowy posiada trzy trasy o zróżnicowanym stopniu trudności, których pokonanie
wiąże się ze zmierzeniem się z całą masą przeszkód w postaci drabinek, mostków i platform. W zależności od warunków atmosferycznych park linowy czynny jest od kwietnia
do końca października.
Park linowy ma do zaoferowania również:
•

ściankę wspinaczkową,

•

tyrolkę,

•

plac zabaw Wiking,

•

dmuchaniec,

•

plażę i promenadę,

•

wypożyczalnię sprzętu.

9 października 2021 r. na terenie Parku „Dolina Wkry” odbyła się XVI edycja Ogólnopolskiego Biegu „Warsa i Sawa”. Zawody jak co roku, zorganizowane w różnych kategoriach wiekowych i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
5.2. Kino w Pomiechówku
13 października 2018 roku dokonano oficjalnego otwarcia budynku kultury i sali
kinowej. Kameralne, łączące cechy nowoczesnego multipleksu i kina studyjnego, kino
w Pomiechówku, wyposażone zostało w najwyższej klasy system dźwiękowy w systemie
Dolby 7.1 oraz doskonałą technologię projekcji obrazu. Sala kinowa posiada 104
miejsca siedzące.
W roku 2021 kino w Pomiechówku wyświetliło 72 filmy (2020: 26, 2019: 108).
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Rysunek 7 - Sala kinowa

6. Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2021 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się
o 78 osób i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 8944 osoby, w tym 4620 kobiet
i 4324 mężczyzn.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
•

liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 747,
a liczba mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym wynosiła 756,

•

liczba kobiet w wieku produkcyjnym (16-60 lat) wynosiła 2590, a liczba
mężczyzn w wieku produkcyjnym (16-65 lat) wynosiła 2894,

•

liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1283 osób, a liczba mężczyzn
wynosiła 674.
W 2021 roku narodziły się w gminie 73 osoby, w tym 37 dziewczynek
i 36 chłopców, a zmarło 139 osób, w tym 65 kobiet i 74 mężczyzn.
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Tabela 1 - Liczba mieszkańców, liczba urodzeń i zgonów w podziale na ilość
Zakres danych

2021 rok

2020 rok

2019 rok

Liczba

8944

9022

8998

mieszkańców

(4620 kobiet

(4661 kobiet

(4629 kobiet

na koniec roku

i 4324 mężczyzn)

i 4361 mężczyzn)

i 4369 mężczyzn)

73

86

90

(37 dziewczynek

(41 dziewczynek

(44 dziewczynki

i 36 chłopców)

i 45 chłopców)

i 46 chłopców)

Liczba
urodzeń

Liczba zgonów

139

100

106

(65 kobiet

(47 kobiet

(51 kobiet

i 74 mężczyzn)

i 53 mężczyzn)

i 55 mężczyzn)

Liczba mieszkańców
4700

4661

4629

4620

4600
4500
4400

4369

4361

4324

4300
4200
4100
ROK 2019

ROK 2020
kobiety

ROK 2021

mężczyźni

Ilustracja 1: Liczba mieszkańców z podziałem na kobiety i mężczyzn
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Liczba urodzeń
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Ilustracja 2: Liczba urodzonych dzieci z podziałem na dziewczynki i chłopców

Liczba zgonów
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Ilustracja 3: Liczba zgonów z podziałem na kobiety i mężczyzn

7. Ochrona zdrowia
Na terenie gminy funkcjonuje jeden podmiot leczniczy, powołany przez gminę –
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. SP ZOZ działa na podstawie
kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi podstawowej
opieki zdrowotnej oraz usługi stomatologiczne.
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Dodatkowo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w celu ograniczania
ekspansji wirusa SARS-CoV-2 aktywnie uczestniczył w Narodowym Programie Szczepień
przeciw chorobie COVID-19. Jednocześnie w celu poprawy dostępności do e-usług dla
pacjentów objętych opieką na podstawie złożonej deklaracji wyboru - SPZOZ
Pomiechówek świadczył usługi potwierdzenia profilu zaufanego i aktywowania
Internetowego Konta Pacjenta (skrót: IKP). W ramach usługi zostało przeprowadzonych
ponad 70 szkoleń w trybie indywidualnym dotyczących obsługi, jak i możliwości, jakie
daje Internetowe Konto Pacjenta, tj. uzyskanie recept i skierowań w formie
elektronicznej, a także dostęp do Unijnego Certyfikatu COVID oraz złożenie wniosku
o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju (Covid-19), rok 2021 był
kolejnym rokiem dużych wyzwań. Świadczenia lekarskie odbywały się zarówno
w trybie stacjonarnym (bezpośrednio w siedzibie ośrodka), jak i elektronicznym
w formie teleporad lub wideokonsultacji. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej udzielonych zostało ponad 23 000 porad. W zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej udzielono łącznie 21 300 porad zarówno w formie stacjonarnej, jak
i w formie teleporad lub wideokonsultacji. Osobom powyżej 65 roku życia udzielono
ponad 9 700 porad z czego 5 700 udzielono kobietom. W zakresie stomatologii
zrealizowano 2 400 świadczeń, z czego tylko 227 dotyczyło pacjentów do 18 roku życia.
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielono ponad 21 300 świadczeń
(2020: 22 615), w tym osobom powyżej 65 r.ż. 9 700 (2020: 12 010).
Liczba udzielonych świadczeń w zakresie stomatologii wynosiła 2 400
(2020: 2 003), w tym osobom powyżej 65 r.ż. 654.
Dodatkowo ze względu na konieczność identyfikacji pacjentów z podwyższoną
temperaturą ciała - zastosowano system termograficznego pomiaru temperatury ciała
(kamera termowizyjna), co przyczyniło się do wzrostu bezpieczeństwa pacjentów oraz
pracowników SPZOZ, a także umożliwiło sprawne działanie placówki.
W SP ZOZ zatrudnienie kształtowało się następująco:
•

pracownicy medyczni (2 lekarzy medycyny, 1 lekarz stomatolog, 2 pielęgniarki
środowiskowo-rodzinne, 1 położna środowiskowo-rodzinna, 1 asystentka
stomatologiczna),

•

pracownicy administracyjni (1 księgowa, 1 referent ds. administracyjnych,
2 rejestratorki medyczne, 1 informatyk, 1 pracownik gospodarczy, 1 inspektor
ochrony danych osobowych).
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Na terenie gminy przeprowadzono badania kobiet w kierunku wykrywalności raka
piersi. Świadczenia udzielane były w mammobusach. Przebadano około 141 kobiet.
(2020: 134). W gminie funkcjonowała jedna apteka.

Rysunek 8 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej

8. Pomoc społeczna
Celem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej jest doprowadzenie do możliwie
pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, do ich integracji ze środowiskiem
oraz umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości
i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji. Pomoc społeczna
wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Pomoc udzielana przez OPS odbywała się w formie pieniężnej, w naturze lub usługach.
Świadczenia miały charakter stały, okresowy lub jednorazowy. Praca socjalna
z klientami nastawiona była na ich usamodzielnienie życiowe oraz integrację ze
środowiskiem. Osobom wymagającym wsparcia w codziennych czynnościach
przyznawano usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub w ośrodkach wsparcia
oraz w domach pomocy społecznej. Wspierano rodzinę przyznając asystenta rodziny.
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Udzielano pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz osobom będącym
w kryzysie.
Tabela 2: Łączna kwota wydatków w 2021 roku

Rodzaj wydatków

Wydatki (w PLN)

(w%)

Ogółem

15 290 840,70

100 %

Finansowanie zadań z budżetu państwa

13 705 124,50

89,6 %

Finansowanie zadań z budżetu gminy

1 585 716,20

10,4 %

Tabela 3: Wydatki według klasyfikacji

Rozdział zgodnie z klasyfikacją
budżetową

Wydatki pokryte ze
środków gminy
(w zł)

Wydatki pokryte
z dotacji
(w PLN)

72 091,78

2 980 953,40

Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
wraz z utrzymaniem
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne

0

Zasiłki i pomoc w naturze

27 664,40

30 205,68

6 169,00

0

323 584,66

Piecza zastępcza

206 821,80

0

Domy Pomocy

102 665,64

0

Ośrodki Pomocy Społecznej

935 278,76

146 995,13

0

10 108 269,10

46 458,10

38 862

0

418,87

5 744,91

143,29

Stypendia i zasiłki dla uczniów

6 750

27 000

Przeciwdziałanie przemocy

2 000

0

Zwalczanie narkomanii

1 920

0

Zasiłki stałe

Program 500 Plus
Dożywianie
Karta Dużej Rodziny
Dodatki mieszkaniowe
i energetyczne
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Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Program 75 Plus
Asystent i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej
Program 300 Plus

0

0

11 640

25 312,99

Klęska żywiołowa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne
Program Wspieraj Seniora
Koszty schronienia
RAZEM

122 431,28

0

0

369

0

0

0

33 055,65

0
28 035,26

0
0

1 585 716,20

13 705 124,50

8.1. Świadczenia pieniężne
a) Zasiłki stałe przyznano dla:
• 2021: 53 osób, 620 świadczeń na kwotę 323 585 zł
• 2020: 52 osób, 581 świadczeń na kwotę 341 444 zł
b) Zasiłki okresowe przyznano dla:
• 2021: 8 osób, 20 świadczeń na kwotę 6 169 zł
• 2020: 5 osób, 14 świadczeń na kwotę 5 546 zł
c) Zasiłki celowe i celowe specjalne przyznano dla:
• 2021: 84 osób, na kwotę 16 206 zł
• 2020: 34 osób, na kwotę 11 399 zł
d) Zdarzenia losowe dla 2 rodzin: 4 osoby na kwotę 10 000 zł
e) Organizacja pogrzebu dla 1 osoby na kwotę 4 000 zł

8.2. Świadczenia niepieniężne
W 2021 r. pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 181 rodzinom (2020: 215),
a osobom w tych rodzinach – 526 (2020: 451). W ramach realizacji zadań ośrodek
współpracował z sądem rodzinnym, kuratorami, pedagogami szkolnymi, policją,
organizacjami pozarządowymi, a także Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
8.3. Usługi opiekuńcze
Za pośrednictwem OPS z usług opiekuńczych w całym roku skorzystało 35 osób (2020:
27). Cena świadczenia godziny usług wynosiła 15 zł (2020: 15 zł). Usługi opiekuńcze
realizowały opiekunki domowe zatrudnione w ośrodku. W 2021 r. z odpłatności za
usługi wpłynęło 24 794,25 zł (2020: 17 944).
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8.4. Domy pomocy społecznej
Osobie

wymagającej

całodobowej

opieki

z

powodu

wieku,

choroby

lub

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,
przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W domach pomocy
społecznej przebywają 3 osoby. Koszt pobytu finansowany przez ośrodek to kwota
102 666 zł. W schronisku dla bezdomnych w Janowie „Antidotum” przebywały okresowo
4 osoby (2020: 1). Koszt schronienia ogółem 22 423 zł, z tego refundacja 5 271,26 zł dla
osoby bezdomnej, która posiada ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na
terenie gminy Pomiechówek.
8.5. Dożywianie
W ramach programu dożywianie w 2021 r. objęto pomocą 75 osób (2020: 80) –
dorosłych i dzieci – na kwotę 33 100 zł (2020: 62 438). Pomoc w formie ciepłego posiłku
(obiad) skierowano do 74 uczniów (2020: 75) w szkołach i przedszkolach, 6 osób
dorosłych oraz 67 osób i rodzin skorzystało ze świadczenia pieniężnego na zakup
żywności lub posiłku. Udział środków własnych wynosił 12 668 zł (2020: 25 112). Dla
60 osób (2020: 85) ośrodek wydał skierowania na żywność w ramach programu
operacyjnego „Pomoc żywnościowa” 2014-2020.
Tabela 4: Powody korzystania z pomocy społecznej

Lp.

Powody trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin
ogółem

Liczba osób
w rodzinach

1.

Ubóstwo

162

341

2.

Sieroctwo

0

0

3.

Bezdomność

4

4

4.

Potrzeba ochrony macierzyństwa

5

27

5.

Bezrobocie

42

140

6.

Niepełnosprawność

63

92

7.

Długotrwała choroba

64

94

8.

Bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych prowadzenia gospodarstwa
domowego, w tym:

15

70

9.

Rodziny niepełne

5

13
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10.

Rodziny wielodzietne

7

50

11.

Alkoholizm

15

46

12

Przemoc w rodzinie

22

78

12.

Narkomania

0

0

13.

Trudności po opuszczeniu zakładu karnego

2

2

14.

Zdarzenia losowe

2

4

15.

Trudności w integracji osób które otrzymały status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

0

0

8.6. Realizacja zadań - Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
8.6.1. Asystent rodziny
W 2021 roku funkcję asystenta rodziny pełniła jedna osoba. W roku sprawozdawczym
11 rodzin (2020: 11) zostało objętych opieką asystenta, w których łącznie przebywało
35 dzieci (2020: 37). Wszystkie rodziny objęte wsparciem asystenta charakteryzowały
się

bezradnością

w

sprawach

opiekuńczo-wychowawczych

i

prowadzeniu

gospodarstwa domowego.
8.6.2. Rodzinna piecza zastępcza
W roku sprawozdawczym 11 dzieci (2020: 7) przebywało w spokrewnionych rodzinach
zastępczych, natomiast 2 dzieci (2020: 2) z powodu braku osób bliskich do opieki
zostało umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej, 6 dzieci (2020: 5) w placówce
opiekuńczo-wychowawczej (łącznie 19 dzieci). Koszt realizacji zadania – 206 821,80 zł.
Odpłatność gminy za pobyt dzieci.
8.7. Zadania realizowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zespół Interdyscyplinarny stanowi najważniejszy element gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Ma na celu:
•

skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których
wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska
przemocy domowej i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie
występuje zjawisko przemocy.

Do zespołu Interdyscyplinarnego w 2021 r. wpłynęło 17 zgłoszeń (2020: 10)
z interwencji „Niebieska Karta”, część A oraz 5 spraw kontynuowanych z 2020 r.
Zespół Interdyscyplinarny w Pomiechówku w 2021 roku powołał 17 grup roboczych do
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pracy z ofiarami przemocy i osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie.
W trakcie prac grup roboczych odbyło się 69 spotkań. Grupy robocze opracowały
i realizowały indywidualny plan pomocy, monitorowały sytuację rodzin, w których
dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, a także
dokumentowały działania podejmowane wobec rodzin, w których dochodzi do
przemocy. W 2021 r. odbyło się 1 szkolenie dla członków zespołu oraz 4 posiedzenia.
Zaznaczenia wymaga fakt, iż w roku 2021 praca zespołu oraz grup roboczych była
szczególnie trudna, w związku z panującym stanem epidemii i wynikającymi z tego
ograniczeniami. Działania wszystkich służb były prowadzone z zachowaniem pełnych
zasad bezpieczeństwa bez uszczerbku dla rodzin, z którymi były prowadzone prace.
Zadania realizowane w zakresie stypendiów szkolnych
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do
edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej
sytuacji materialnej ucznia. Stypendia szkolne przyznane zostały:
•

2021: 36 uczniom

•

2020: 60 uczniom

OPS wypłacił świadczenia w wysokości 33 130 zł w tym: 26 504 zł od wojewody,
6 626 zł środki własne gminy.
Zadania realizowane w zakresie dodatków mieszkaniowych
Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 6 rodzin na kwotę 5 744,91 zł.
Zadania realizowane w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych
Osobom pozostającym bez prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającym
obywatelstwo

polskie

i

posiadającym

miejsce

zamieszkania

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającym kryterium dochodowe zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej wydawane są decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej na okres 90 dni. W 2021 r. wydano 5 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa
do wyżej wymienionych świadczeń.
W 2021 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 370 rodzin (2020: 362). Ogółem
wydano 491 decyzji, w tym 65 zmieniających, 48 decyzji uchylających oraz 29 decyzji
odmownych. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
ustalono dla 459 osób, w tym dla 57 osób wypłacając im zasiłek pielęgnacyjny
w wysokości 215,84 zł miesięcznie.
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W 2021 roku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego ubiegało się
14 matek nowo narodzonych dzieci, na które ustalono prawo wydając decyzje
pozytywne do pobierania świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1 000 zł
miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem było
wypłacane 40 rodzinom w wysokości 1 971 zł miesięcznie. Wnioski o jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia dziecka złożyło 41 osób, które otrzymało zapomogę
w kwocie 1 000 zł jednorazowo na każde dziecko.
Specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną wypłacany
był dla 5 rodzin w wysokości 620 zł miesięcznie.
Karta Dużej Rodziny
Ośrodek realizuje również program Karta Dużej Rodziny. W 2021 roku wpłynęło łącznie
28 wniosków (2020: 25).
8.8. Realizacja świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
Ogółem wydano 40 decyzji (2020: 59) w tym 37 przyznających, 3 decyzje o uznaniu
dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 3 decyzje o nienależnie
pobranych świadczeniach. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało
35 rodzin.
W 2021 roku, dzięki różnorodnym działaniom, wyegzekwowano od dłużników
alimentacyjnych kwotę 107 783,29 zł, tytułem spłaty należności powstałej z funduszu
alimentacyjnego.
8.9. Realizacja zadań z ustawy „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”
Na dzień 31 grudnia 2021 roku z programu 500 Plus skorzystało 1026 rodzin (2020:
1029). Łącznie na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci, ośrodek wydatkował kwotę 10 108 269,10 zł.
8.10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W 2021 roku w ramach realizacji zadań w programie wydatkowano kwotę w wysokości
122 431,28 zł. Realizacje dotyczyły głównie:
•

prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowości Kosewo, Szczypiorno i Nowy
Modlin – 99 830 zł,

•

wynagrodzenie komisji – 3 811,28 zł,

•

prowadzenie poradnictwa i zajęć terapeutycznych – 9 360 zł

•

paczki świąteczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 1000 zł

•

programy profilaktyczne dla uczniów – 8 430 zł
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8.11. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
W

ramach

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania

Narkomanii

w

okresie

sprawozdawczym OPS realizował głównie pomoc psychologiczną dla rodzin i dzieci
mających

problemy

psychoaktywnych,

wychowawcze,

osoby,

które

głównie

doświadczyły

związane

z

przemocy,

braniem
jak

środków

również

osoby

współuzależnione od alkoholu, które skorzystały z pomocy psychologa – koszt 1 920 zł.
8.12. Realizacja zadania w ramach Programu „Wspieraj Seniora”
W październiku 2021 r. Gmina Pomiechówek złożyła oświadczenie o przyjęciu dotacji
celowej z budżetu państwa i tym samym przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj
Seniora”. Głównym założeniem programu było wsparcie finansowe gmin w zakresie
organizacji i realizacji usług polegających na dostarczaniu zakupów dla osób w wieku
70 lat i więcej, które ze względu na trwający stan epidemii pozostawali w swoich
domach. Do programu nie zgłosił się żaden mieszkaniec naszej gminy, spełniający
kryteria programu.
8.13. Realizacja zadań w ramach programu „Czyste powietrze”.
W 2021 r. wpłynęło 18 wniosków o wydanie zaświadczenia w ramach programu „Czyste
powietrze”. Osoby te zamierzają ubiegać się o przyznanie dofinansowania
z WFOŚiGW.

9. Transport i komunikacja
Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na wszystkich liniach
komunikacyjnych na terenie gminy Pomiechówek realizuje jeden przewoźnik:
MAGNET-TRANS

Bartłomiej

Obraziński

z

siedzibą

w Starym

Orzechowie

34,

gm. Pomiechówek.
W 2021 r. przewozy odbywały się w ramach dziewięciu linii komunikacyjnych:
•
•
•
•
•
•

linia nr I (Stare Orzechowo – Zapiecki – Pomiechówek – Stanisławowo – Pomiechówek – Zapiecki – Stare Orzechowo);
linia nr II (Stare Orzechowo – Pomiechówek – Stanisławowo – Pomiechówek –
Stare Orzechowo);
linia nr III (Stare Orzechowo – Pomiechówek – Stare Orzechowo);
linia nr IV (Pomiechówek – Kosewko – Błędowo – Błędówko – Śniadówko – Kosewko – Pomiechówek);
linia nr V (Pomiechówek – Kosewko – Błędowo – Błędówko – Śniadówko – Kosewko – Pomiechowo – Pomiechówek);
linia nr VI (Pomiechówek – Goławice Drugie – Goławice Pierwsze – Pomiechówek);
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linia nr VII (Pomiechówek – Goławice Drugie – Goławice Pierwsze – Pomiechowo
– Pomiechówek);
linia nr VIII (Pomiechówek – Wymysły – Pomiechówek);
linia nr IX (Pomiechówek PKP – Ośrodek Zdrowia ul. Słoneczna – Pomiechówek
PKP).

•
•
•

W 2021 r. operator sprzedał 58 825 szt. biletów jednorazowych
oraz 135 szt. biletów miesięcznych. W tym czasie pojazdy przewoźnika
przejechały łącznie 286 763 km.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. długość dróg gminnych publicznych wynosiła 127,22 km,
w tym:
•
•
•
•
•
•

62,78 km drogi bitumiczne,
1,98 km drogi betonowe,
5,95 km drogi o nawierzchni z kostki,
14,78 km drogi o nawierzchni tłuczniowej,
41,21 km drogi gruntowe,
0,52 km drogi o nawierzchni brukowcowej.
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10. Inwestycyjne zrealizowane
Tabela 5: Inwestycje zakończone w 2021 r.
Lp. Nazwa inwestycji

1.

Redukcja zanieczyszczeń powietrza w gminie Pomiechówek

2.

Zagospodarowanie terenu
przed kościołem św. Anny w
Pomiechowie

3.

Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku przy ulicy Kilińskiego

4.

Budowa placu manewrowego i miejsc postojowych
do obsługi terenów inwestycyjnych objętych obszarem
warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

5.

Przebudowa drogi gminnej
ul. Złotej w miejscowości Goławice Drugie

6.

7.

Zakres inwestycji
Dostawa i uruchomienie kotłów gazowych, peletowych i olejowych na terenie gminy pomiechówek:
•
kocioł gazowy dwufunkcyjny 15-20 kw – 4 szt.
•
kocioł gazowy dwufunkcyjny 21-26 kw – 6 szt.
•
kocioł gazowy jednofunkcyjny 15-20 kw – 3 szt.
•
kocioł gazowy jednofunkcyjny 21-26 kw – 7 szt.
•
kocioł na biomasę (pelet) 15 kw – 17 szt.
•
kocioł na biomasę (pelet) 20 kw – 10 szt.
•
kocioł na biomasę (pelet) 25 kw – 5 szt.
Wykonanie robót budowlanych na działce o nr ew.
63 obręb Pomiechowo polegających na przebudowie ulicy Mazowieckiej w istniejącym pasie drogowym wraz z placem na skrzyżowaniu z ul. Kościelną
w miejscowości Pomiechowo w zakresie:
•
remont nawierzchni chodnika, drogi i placu z
kostki granitowej i betonowej wraz z odwodnieniem – 2 006 m2,
•
przebudowy linii kablowej oświetleniowej –
7 szt. opraw,
•
ustawienia ławek parkowych – 12 szt.
Rozbudowa remizy ochotniczej straży pożarnej
w Pomiechówku przy ulicy Kilińskiego (roboty budowlane, roboty elektryczne, roboty branży sanitarnej, zagospodarowanie terenu)
•
dobudowa piętra budynku OSP na potrzeby
funkcjonowania remizy;
•
powierzchnia remontowanych pomieszczeń –
281,01 m2
•
powierzchnia zagospodarowania terenu –
610 m2

Wykonanie nawierzchni placu z kostki betonowej gr.
8 cm na powierzchni 2 000,00 m2

Wykonanie przebudowy drogi w zakresie: warstwa
podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnia
jezdni - bitumiczna na długości 200 m i szerokości
4,0 m
Wykonanie przebudowy drogi w zakresie: warstwa
Przebudowa drogi gminnej w podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnia
miejscowości Nowy Modlin
jezdni - bitumiczna na długości 150 m i szerokości
4,5 m
Wykonanie przebudowy drogi w zakresie: warstwa
Przebudowa drogi gminnej w podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnia
miejscowości Wymysły
jezdni – bitumiczna na długości 594 m i szerokości
3,0 m
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Wartość

400 346,68 zł

624 941,69 zł

415 679,88 zł

300 058,88 zł

52 800,91 zł

51 999,85 zł

101 771,91 zł
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Wykonanie drogi w zakresie: podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia mineralno-bitumiczna na dł. 500 m i szer. 4,0 m
Wykonanie drogi w zakresie: podbudowa z kruPrzebudowa drogi gminnej w
9.
szywa łamanego, nawierzchnia bitumiczna na dł.
miejscowości Śniadówko
280 m i szer. 3,0 m
Wykonanie drogi na długości 50 m i szer. 2,5 m, w
Przebudowa drogi gminnej w zakresie: podbudowa z kruszywa łamanego 150 m2,
10. miejscowości Pomiechówek krawężniki 200 m, nawierzchnia z płyt ażurowych 90
dz. nr ew. 213
m2
8.

Przebudowa drogi gminnej
ul. Sielawy w miejscowości
Błędowo

Przebudowa drogi gminnej w
11. miejscowości Nowy Modlin
dz. nr ew. 316/6
Modernizacja drogi gminnej
12. w miejscowości Pomiechówek przy ul. Krótkiej
Rozbudowa drogi gminnej
240522W (ul. Wczasowa) w
zakresie budowy ciągu pie13. szo-rowerowego i poszerzenia jezdni istniejącej w miejscowościach Pomiechówek i
Czarnowo gm. Pomiechówek

144 338,00 zł

100 000,00 zł

38 000,00 zł

Wykonanie drogi w zakresie: podbudowa z kruszywa łamanego, oporniki na dł. 140 m, nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na pow. 285 m2

65 000,00 zł

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na długości 110 m o łącznej powierzchni 462,00 m2

131 827,50 zł

Rozbudowa drogi gminnej 240522W (ul. Wczasowa)
•
budowa ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej szerokości 2,5 m na długości 166 m
•
poszerzenie ulicy z nawierzchni asfaltowej na
długości 166 m

209 825,94 zł

Ciągi piesze i pieszo-rowerowe
zagospodarowanie terenów nadrzecznych
(plaża teren rekreacyjny)
•
oświetlenie (21 szt.)
•
elementy małej architektury (wiaty, kosze, kosze, ławki)
•
nasadzenia zieleni
Zagospodarowanie terenu
•
plac zabaw (zestaw zabawowy, huśtawka wahaprzy ulicy Mazowieckiej w
dłowa podwójna, huśtawka wahadłowa typu
Pomiechowie
bocianie gniazdo, chwiejący most, karuzela,
huśtawka wagowa, sześciokąt pajęczyna, sprężynowce, orbitrek, rowerek, wioślarz, stojak na
rowery, ławka z oparciem, kosz na śmieci, grodzenie panelowe z furtką, nawierzchnia bezpieczna)
•
przebudowa dróg dojazdowych
Budowa chodnika wzdłuż
Budowa chodnika z kostki betonowej i płyt ażuroulicy Ludowej w miejscowowych na szer. 1,0 m na długości 580 m wraz z buści Pomiechówek
dową zjazdów
Przebudowa ulicy Sportowej na długości 1,1 km w
Pomiechówku
•
budowa ciągu rowerowego z kostki betonowej
Przebudowa ulicy Sportowej
szer. 2,0 m
w miejscowości Pomiechó•
budowa ciągu pieszego z kostki betonowej szer.
wek
1,0 – 1,5 m
•
budowa drogi wewnętrznej z kostki betonowej
szer. 4,25 m
Roboty rozbiórkowe, ocieplenie ścian i stropów, maRemont pomieszczeń świelowanie ścian, układanie podłogi panelowej, instalatlicy wiejskiej w Pomiechowie
cje elektryczne: powierzchnia remontowanych
wraz z termomodernizacją
pomieszczeń – 33 m2
•
•

14.

15.

16.

17.
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Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Przytoro- Budowa ciągu pieszo-rowerowego z kostki betono18.
wej i Kolejowej w miejscowo- wej szerokości 2,5 m na długości 2 277 m
ści Pomiechówek
Boisko do siatkówki z wyposażeniem, boisko do koszykówki z wyposażeniem, boisko do piłki ręcznej z
Budowa boiska wielofunkcyjwyposażeniem, ogrodzenie, piłkochwyty:
nego w sołectwie Szczy19.
•
długość 24,00 m
piorno w Gminie Pomiechó•
szerokość 18,00 m
wek
•
powierzchnia 432,00 m2
•
obwód boiska 84,00 m
Wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wkra
Budowa kładki pieszo-rowe- i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr
20. rowej w miejscowości Pomie- 62 wraz z zejściami po obu stronach mostu oraz
chówek
oświetleniem:
•
szerokość kładki 3,5 m, łączna długość 360 m
•
długość budynku - 18,214 m
•
szerokość budynku - 7,354 m
Budowa świetlicy wiejskiej w
•
powierzchnia zabudowy - 133,84 m2
21. miejscowości Kosewko gm.
•
powierzchnia całkowita - 133,95 m2
Pomiechówek
•
powierzchnia użytkowa - 123,86 m2
•
kubatura - 450 m3
Modernizacja punktów
Wymiana opraw oświetleniowych na typu LED
22. świetlnych na terenie gminy
w ilości 270 szt.
Pomiechówek

1 086 017,44 zł

246 205,26 zł

4 054 356,16 zł

279 433,87 zł

50 000,00 zł

11. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Raport z gospodarowania częścią składową mienia komunalnego Gminy Pomiechówek
dotyczącą nieruchomości gruntowych i budynkowych obejmuje zarówno zbywanie jak
i nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu.
Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest
własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych
osób prawnych. Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę,
jest jednym ze źródeł dochodów gminy, a także stanowi gwarancję jej majątkowej
odpowiedzialności. Gmina, zgodnie z zasadami prawa cywilnego, za swoje
zobowiązania odpowiada mieniem do niej należącym.
Na gospodarowanie częścią składową mienia komunalnego zaliczanego do środków
trwałych tj. nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi składają się czynności
o ściśle prawnym charakterze, organizacyjno-prawnym, prawno-technicznym oraz
wprost ekonomicznym. Wykonywanie czynności składających się na gospodarowanie
nieruchomościami wymaga zaangażowania wielu podmiotów funkcjonujących
zarówno w strukturach administracji rządowej oraz samorządowej, jak i podmiotów
działających poza administracją publiczną.
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Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi istotną część majątku gminy
poddane jest bardzo szczegółowej i restrykcyjnej regulacji prawnej, bowiem zasób
nieruchomości gminnych ma służyć celom rozwojowym gminy, a w szczególności na
realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem
urządzeń infrastruktury technicznej.
Zwykły zarząd mieniem gminy Pomiechówek należy do wójta gminy i działających
w jego imieniu kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Natomiast czynności
przekraczające zakres zwykłego zarządu mieniem gminnym dokonywane są za zgodą
Rady Gminy Pomiechówek.
11.1. Nabywanie nieruchomości w 2021 roku
Gminny zasób nieruchomości tworzony jest przede wszystkim na podstawie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na własność gminy nabywa
się nieruchomości niezbędne dla realizacji celów publicznych określonych w ustawie
o gospodarce nieruchomościami oraz nieruchomości służące realizacji zadań własnych
nałożonych na gminę ustawą o samorządzie gminnym w zakresie infrastruktury
społecznej

i

technicznej.

Nieruchomości

nabyte

zostały

w

drodze

umów

cywilnoprawanych oraz z mocy prawa.
Do zasobu nieruchomości gminnych w 2021 r. przybyły nieruchomości gruntowe
o łącznej powierzchni 0,6452 ha i ogólnej wartości 194 711,00 zł.
Są to grunty przeznaczone:
a) na cele mieszkaniowe w miejscowości Cegielnia-Kosewo – działka nr 205
o powierzchni 0,0200 ha
b) pod drogi:
•

w Kikołach – 0,0332 ha

•

w Wymysłach – 0,0538 ha

•

w Stanisławowie – 0,1801 ha

•

w Czarnowie – 0,0677 ha

•

w Goławicach Pierwszych – 0,0904 ha

•

w Nowym Modlinie – 0,2000 ha

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w toku postępowania mającego na celu pozyskanie na
własność gminy Pomiechówek jest nieruchomość od Skarbu Państwa – Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – działka nr 17 o powierzchni 0,7253 ha w Nowym
Modlinie z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne.
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11.2. Zbywanie nieruchomości w 2021 roku
Z gminnego zasobu nieruchomości w 2021 r. ubyło gruntów o łącznej powierzchni
0,4104 ha i ogólnej wartości 608 679,70 zł.
W 2021 roku zbywanie nieruchomości z zasobu gminnego następowało poprzez:
a) sprzedaż w drodze ustnych przetargów nieograniczonych,
b) wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki.
W drodze ustnych przetargów nieograniczonych sprzedano w Cegielni-Kosewo pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne działki nr 73/1, 43/5, 42/9, 43/3, 42/6, 42/7
i 43/1 o łącznej powierzchni 0,3608 ha.
Zostało

przeniesione

prawo

własności

zabudowanej

nieruchomości

gminnej

o powierzchni 0,0496 ha i wartości 436 000,00 zł, położonej przy ul. Kupieckiej 10
w Pomiechówku, na Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wkra” Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pomiechówku przy ul. Kupieckiej 10,
tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
11.3. Stan nieruchomości na dzień 31 grudnia 2021 r.
Według stanu na 31.12.2021 r. Gminie Pomiechówek przysługuje prawo własności
do nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 246,6087 ha, we wsiach:
Tabela 6: Prawo własności nieruchomości gruntowych w poszczególnych miejscowościach
L.p.

Miejscowość

Ilość hektarów

1.

Pomiechówek

40,5446 ha

2.

Błędowo

9,0489 ha

3.

Błędówko

3,2932 ha

4.

Bronisławka

0,4600 ha

5.

Cegielnia-Kosewo

3,2640 ha

6.

Czarnowo

10,3177 ha

7.

Falbogi Borowe

0,8300 ha

8.

Goławice Pierwsze

17,4994 ha

9.

Goławice Drugie

2,4755 ha
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10.

Kikoły

5,8186 ha

11.

Kosewo

9,0007 ha

12.

Kosewko

6,3497 ha

13.

Nowy Modlin

39,1588 ha

14.

Nowe Orzechowo

0,8270 ha

15.

Stare Orzechowo

10,9897 ha

16.

Pomiechowo

8,9235 ha

17.

Pomocnia

7,5265 ha

18.

Stanisławowo

19,2188 ha

19.

Szczypiorno

6,9596 ha

20.

Śniadówko

5,0793 ha

21.

Wola Błędowska

5,1800 ha

22.

Wójtostwo

7,5970 ha

23.

Wólka Kikolska

18,1593 ha

24.

Wymysły

7,0369 ha

25.

Zapiecki

1,0500 ha

11.4. Zagospodarowanie gminnego zasobu nieruchomości
W użytkowanie wieczyste oddanych jest 6 nieruchomości o łącznej powierzchni
3,4308 ha, w Pomiechówku, Stanisławowie i Goławicach Pierwszych. Użytkownikami
wieczystymi są osoby fizyczne, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Pomiechówku z siedzibą w Stanisławowie i Spółka Farmacol Finanse z Wrocławia.
Na czas określony wydzierżawione lub oddane w użyczenie są nieruchomości
o łącznej powierzchni 23,1908 ha, na które zawarto 52 umowy
dzierżawy i 11 umów użyczenia.
Powierzchnia nieruchomości trwale zagospodarowanych na cele publiczne zajmuje
obszar 14,5935 ha. Są to grunty pod obiektami takimi jak m.in. szkoła, przedszkole,
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parki, skwery, obiekty kultury i sportu, oczyszczalnia ścieków, ośrodek zdrowia,
targowisko i hydrofornie.
Grunty o powierzchni 177,2520 ha zajęte są pod drogi stanowiące
własność gminy Pomiechówek.
Na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku, Szkoły Podstawowej
w Goławicach Pierwszych i Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie ustanowiony jest
trwały zarząd, w odniesieniu do zabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni
5,0355 ha – niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności szkół.
Na nieruchomościach gminnych ustanowione są służebności przesyłu polegające na
przeprowadzeniu i eksploatacji przyłączy i sieci gazowych oraz przyłączy i linii
elektroenergetycznych.
11.5. Gospodarka mieszkaniowa
W zasobie mieszkaniowym gminy znajduje się 31 lokali mieszkalnych o łącznej
powierzchni użytkowej 1241,2 m2. Lokale usytuowane są w 9 budynkach stanowiących
własność i w 2 budynkach stanowiących współwłasność Gminy Pomiechówek.
Lokale mieszkalne znajdują się w Błędowie, Nowy Modlinie, Goławicach Pierwszych,
Kosewie, Stanisławowie, Starym Orzechowie, Pomiechówku, Woli Błędowskiej
i Wójtostwie. W 2021 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwały 44 rodziny.

12. Planowanie przestrzenne
12.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Cały obszar gminy objęty jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pomiechówek, zmianą zatwierdzoną Uchwałą Nr LIII/305/10
Rady Gminy Pomiechówek w dniu 27 października 2010 r.
Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/288/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 grudnia
2017 r. i Nr XXVII/211/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. opracowywana jest zmiana studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek
dla pięciu wsi tj.: Kosewka, Woli Błędowskiej, Pomocni, Błędówka i Błędowa.
Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte
jest 49,4 % powierzchni gminy.
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Rysunek 9 - Obszar gminy objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Obowiązuje 21 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i 2 zmiany
planów:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla
części wsi Pomiechówek, Czarnowo, Kikoły i Nowe Orzechowo - Uchwała
Nr XXXVI/316/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2018 r.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla
części wsi Czarnowo - Uchwała Nr XV/143/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia
31 marca 2016 r.
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla
części wsi Kikoły - Uchwała Nr XV/141/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia
31 marca 2016 r.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla
części wsi Stare Orzechowo - Uchwała Nr XV/140/2016 Rady Gminy
Pomiechówek z dnia 31 marca 2016 r.
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla
części wsi Nowe Orzechowo - Uchwała Nr XV/139/2016 Rady Gminy
Pomiechówek z dnia 31 marca 2016 r.
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek
w zakresie jednostek A, B, C i D dla wsi Nowy Modlin - Uchwała nr X/88/2015
Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 września 2015 r.
7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla
części wsi Błędowo - Uchwała Nr XXXII/265/2013 Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 26 listopada 2013 r.
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8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla wsi
Nowy Modlin - Uchwała Nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia
4 października 2013 r.
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla
fragmentu wsi Stanisławowo - Uchwała Nr XXIX/245/2013 Rady Gminy
Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013 r.
10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Śniadówko - gmina
Pomiechówek - Uchwała Nr X/40/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 lipca
2011 r.
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla
części wsi Pomocnia i części Wola Błędowska - Uchwała Nr XXXV/247/06 Rady
Gminy Pomiechówek z dnia 14 czerwca 2006 r.
12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek
związany z wprowadzeniem do istniejącego systemu rurociągów naftowych
„trzeciej nitki” rurociągu wraz z urządzeniami towarzyszącymi we fragmentach
wsi: Czarnowo, Kikoły, Wójtostwo, Nowe Orzechowo, Stare Orzechowo i Wólka
Kikolska - Uchwała Nr XIX/149/04 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 9 czerwca
2004 r.
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek
związany z wprowadzeniem do istniejącego systemu rurociągów naftowych
„trzeciej nitki” rurociągu wraz z urządzeniami towarzyszącymi we fragmentach
wsi: Kosewko, Szczypiorno i Wymysły - Uchwała Nr XIX/148/04 Rady Gminy
Pomiechówek z dnia 9 czerwca 2004 r.
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek etap
VII - wieś Stanisławowo - Uchwała Nr XI/111/2003 Rady Gminy w Pomiechówku
z dnia 22 października 2003 r.
15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek etap
VI - wieś Goławice Pierwsze - Uchwała Nr XI/110/2003 Rady Gminy
w Pomiechówku z dnia 22 października 2003 r.
16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek etap
V - wieś Kosewko - Uchwała Nr XI/109/2003 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia
22 października 2003 r.
17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek etap
IV - wieś Szczypiorno - Uchwała Nr XI/108/2003 Rady Gminy w Pomiechówku
z dnia 22 października 2003 r.
18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek etap III
- wieś Błędówko - Uchwała Nr XI/107/2003 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia
22 października 2003 r.
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19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek etap I
- wieś Błędowo - Uchwała Nr XI/105/2003 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia
22 października 2003 r.
20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek
dotyczący działek nr ewid. 59/7 i 59/4 w Brodach-Parcelach - Uchwała Nr
VII/90/2003 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 maja 2003 r.
21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla
działki ewidencyjnej nr ewid. 18/1 we wsi Błędowo – Uchwała Nr XXVII/213/2021
Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 lipca 2021 r.
22. Zmiana

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

gminy

Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin – Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Gminy
Pomiechówek z dnia 17 listopada 2016 r.
23. Zmiana

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

gminy

Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin – Uchwała Nr XXI/175/2016 Rada Gminy
Pomiechówek z dnia 29 września 2016 r.
W trakcie opracowania jest 8 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla wsi: Goławice Pierwsze, Śniadówko, Kosewko, Wola
Błędowska, Pomocnia, Nowy Modlin oraz dla części wsi Błędowo i Szczypiorno.
12.2 Decyzje lokalizacyjne
Na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
w roku 2021 wydano 47 decyzji lokalizacyjnych:
•

3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
➢ budowy tężni solankowej w Pomiechówku,
➢ budowy sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w Kosewie
i Cegielni-Kosewo,
➢ przebudowy ul. Nasielskiej i ul. Rekreacyjnej w Pomiechówku.

•

44 decyzje o warunkach zabudowy, w tym:
➢ 41 dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
➢ 3 dotyczące zabudowy rekreacyjnej.

13. Zabytki gminne
13.1. Gminna Ewidencja Zabytków
Gminna Ewidencja Zabytków przyjęta została Zarządzeniem Nr 17/2014 Wójta Gminy
Pomiechówek z dnia 6 marca 2014 r. i zawiera 95 pozycji.
Większość stanowią obiekty forteczne wraz z elementami składowymi położone
w Goławicach Pierwszych (Fort XIV Toruń oraz Grupa Fortowa Goławice), Pomiechówku
(Fort III, , Fort XV – Carski Dar, Fort XVI, Dzieło D8) i Kosewie (Fort II). Do obiektów
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fortecznych zaliczamy również Czerwoną i Białą Prochownię w Stanisławowie, koszary
w

Pomiechówku,

schron

bojowy

w

Stanisławowie,

stok

bojowy

Fortu

III

w Pomiechówku, polowe pozycje ryglowe w Wymysłach i Szczypiornie.
Obiekty sakralne, kultowe i cmentarze to: kościół katolicki p.w. św. Anny
w Pomiechowie, katolicki cmentarz parafialny, cerkiew prawosławna p.w. św.
Aleksandry w Stanisławowie, cmentarz prawosławny w Stanisławowie, cmentarz
z okresu I wojny w Kikołach, cmentarz z okresu I wojny (obok Fortu XVI)
w Pomiechówku, dawny cmentarz ewangelicki w Nowym Modlinie. Do gminnej
ewidencji zabytków wpisana jest drewniana chałupa w Szczypiornie i 41 stanowisk
archeologicznych usytuowanych w Pomiechówku, Pomiechowie, Nowym Orzechowie,
Starym

Orzechowie,

Czarnowie,

Kikołach,

Goławicach

Pierwszych,

Kosewku,

Szczypiornie i w Błędowie.
Program opieki nad zabytkami Gminy Pomiechówek na lata 2020-2023 przyjęto
Uchwałą Nr XIX/154/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 maja 2020 r.
Gminna ewidencja zabytków nie obejmuje wpisanych do rejestru Mazowieckiego
Konserwatora Zabytków pięciu obiektów:
•

4 chałupy w Goławicach Pierwszych numery 42, 43, 63, 65

•

1 chałupa w Pomocni nr 16.

Rysunek 10 - Fort III w Pomiechówku
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13.2. Program Opieki nad Zabytkami Gminy Pomiechówek na lata 2020-2023
Na koniec 2021 roku w Gminie Pomiechówek obowiązywała jedna nazwa placu - Skwer
Germaine

Susanne

Coillot-Składkowskiej

i

Sławoja

Felicjana

Składkowskiego

w Pomiechówku oraz 195 nazw ulic. Generał Składkowski, zasłużony oficer, polityk
i lekarz, wraz z żoną, mieli duży wpływ na rozwój miejscowości Pomiechówek w okresie
międzywojennym, co zostało upamiętnione nazwą głównego skweru Pomiechówka.
Uchwałą Rady Gminy Pomiechówek numer XXXIII/274/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,
gminnemu placowi w Pomiechowie przed kościołem parafialnym, gdzie wcześniej
mieścił się parking, nadano nazwę Świętej Anny. Nadanie imienia patronki parafii temu
konkretnemu placowi, podkreśla historyczne znaczenie miejsca, które było kolebką
gminy (znajduje się tuż obok najstarszego zabytku gminy – kościoła pod wezwaniem
św. Anny). Wcześniej we wrześniu 2021 roku, w czasie dożynek, Plac Świętej Anny został
zrewitalizowany i oddany do użytku.
W gminie Pomiechówek jest osiem wsi, w których nadane są nazwy wszystkim ulicom.
Są to wsie Pomiechówek, Pomiechowo, Kosewko, Goławice Drugie, Wymysły, Kosewo,
Cegielnia-Kosewo i Pomocnia. W pozostałych wsiach nazwy ulic zostały nadane
jednostkowo.

14. Bezpieczeństwo w gminie
14.1. Policja
Komisariat Policji w Pomiechówku swoim działaniem obejmuje rejon gminy
Pomiechówek o powierzchni 102,70 km2 administracyjnie podzielony na 26 sołectw.
Obsługą tego rejonu zajmuje się 15 funkcjonariuszy (komendant komisariatu, kierownik ogniwa prewencji, jednoosobowe stanowisko ds. kryminalnych, jednoosobowe stanowisko ds. wykroczeń, starszy dzielnicowy, dzielnicowy, 7 referentów zespołu patrolowo-interwencyjnego i 2 policjantów zespołu patrolowo-interwencyjnego) oraz na
1,5 etatu pracownik cywilny.
W 2021 roku stwierdzono 169 przestępstw (2020: 155) zaistniałych na terenie
gminy Pomiechówek, z czego 116 przestępstw zostało wykrytych
(68,64 % wykrywalności). Zatrzymano 65 sprawców na gorącym uczynku.
W 2021 roku na terenie gminy odnotowano niżej wymienione przestępstwa kryminalne
najbardziej uciążliwe społecznie:
•

kradzież z włamaniem – 16 przestępstw, w tym kradzież pojazdu –
3 przestępstwa,

•

kradzież cudzej rzeczy – 10 przestępstw,
45

Raport o Stanie Gminy Pomiechówek za rok 2021

•

uszczerbek na zdrowiu – 2 przestępstwa,

•

bójka i pobicie – 0 przestępstw,

•

uszkodzenie rzeczy – 7 przestępstw,

•

rozbój – 0 przestępstw,

•

wymuszenie rozbójnicze – 0 przestępstw,

•

przestępstwa narkotykowe – 6 przestępstw.
Przeprowadzonych zostało 129 postępowań w sprawach o wykroczenie

(2020: 129), 74 postępowań w sprawach o wykroczenia drogowe (2020: 74),55
innych postępowań w sprawach o wykroczenia (2020: 55).
Skierowano 23 wnioski – o czyny karalne, o demoralizację i opiekuńczy (2020: 13)
przeciwko nieletnim do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Nowym Dworze Mazowieckim.
W 2021 roku na terenie gminy Pomiechówek zaistniały 3 wypadki drogowe,
oraz doszło do 108 kolizji drogowych.
W 2021 roku zatrzymano 26 nietrzeźwych kierowców (2020: 25)
oraz 5 kierowców, którzy prowadzili pojazd po cofnięciu uprawnień.
Na sprawców wykroczeń nałożonych zostało 489 mandatów karnych w tym:
•

w ruchu drogowym 248 mandatów,

•

innych 241 mandatów.

Policjanci Komisariatu Policji w Pomiechówku ujawnili 31 osób poszukiwanych (w tym
również do ustalenia miejsca pobytu) na podstawie nakazu lub postanowienia, które
zostały wydane przez uprawnione organy (sądy, prokuratury).
Funkcjonariusze interweniowali ogółem 2795 razy przeprowadzając interwencję
w miejscach publicznych lub interwencje domowe (2020: 2142, 2019: 2228).
Wyniki osiągnięte w 2021 roku są efektem przeprowadzonych przedsięwzięć w postaci
cotygodniowych oraz comiesięcznych analiz stanu zagrożenia występujących
przestępstw i wykroczeń. Na ich podstawie dyslokowano służby patrolowe będące
w dyspozycji tutejszej jednostki policji.
W celu zwalczania i zapobiegania przestępczości nieletnich, regularnie kontrolowane
są miejsca, w których spotyka się lub wagaruje młodzież, organizowane są spotkania
z dyrektorami szkół i pedagogami szkolnymi.
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Do działań prowadzonych w 2021 roku na rzecz poprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego należy zaliczyć:
•

system działań kontrolnych na terenie gminy Pomiechówek, mających na celu
ustalenie i zatrzymanie sprawców przestępstw, kradzieży mienia oraz sprawców
kradzieży z włamaniem, a także przestępstw narkotykowych,

•

działania w zakresie ujawniania nieletnich sprawców czynów karalnych,

•

zabezpieczenie placówek bankowych, stacji paliw i LPG na terenie gminy
Pomiechówek pod kątem włamań i rozbojów oraz zniszczeń mienia,

•

działania „Bezpieczne Ferie 2021”, działania „Bezpieczne Wakacje 2021”,
działania „Bezpieczna droga do szkoły”, akcja „Znicz 2021”

•

zapobieganie zdarzeniom z udziałem dzieci, działania „Razem bezpieczniej”,
celem ujawniania przestępczości i szybkiej reakcji ze strony organów ścigania,

•

działania w środkach komunikacji publicznej wspólnie z funkcjonariuszami
Służby Ochrony Kolei, działania „Bezpieczny widoczny”, „Program Poprawy
Bezpieczeństwa Pieszych w RD” - zapobieganie zdarzeniom z udziałem pieszych,

•

akcja „Bezpieczni motocykliści”,

•

wspieranie służb sanitarnych w walce z rozprzestrzenianiem się choroby
zakaźnej COVID-19 poprzez wspólne kontrole placówek handlowych.

W 2021 roku tutejsza jednostka Policji zabezpieczała pod kątem ładu i porządku
m.in. niżej wymienione imprezy:
•

pielgrzymki piesze,

•

mecze piłki nożnej klasy A odbywające się na boisku gminnym w Pomiechówku,

•

sportowe, w których udział brały dzieci – m.in. bieg przełajowy „Warsa i Sawy”,

•

wyścig kolarski,

•

imprezy plenerowe organizowane przez szkoły – dzień dziecka,

W toku trwania imprez nie odnotowano żadnych zdarzeń kryminalnych poza
nielicznymi interwencjami związanymi z nadużywaniem alkoholu przez uczestników.
Podkreślić należy, iż w/w imprezy zabezpieczono własnymi siłami tutejszej jednostki.
Mając na uwadze osiągnięte wyniki w 2021 roku zarówno w zakresie pracy
dochodzeniowo-śledczej, operacyjnej, jak i prewencyjnej, należy je uznać za
satysfakcjonujące. Z pewnością wpływ na osiągnięte wyniki ma dobra współpraca
z miejscowym samorządem. Gmina Pomiechówek przeznaczyła 10 000 zł na
sfinansowanie służb ponadnormatywnych. Dzięki temu wystawiono 40 służb podczas
których funkcjonariusze:
•

interweniowali 56 razy,

•

wylegitymowali 114 osób,

•

zatrzymali 5 sprawców na gorącym uczynku,
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•

ujawnili 1 osobę poszukiwaną,

•

nałożyli 27 wykroczeń.

14.2. Ochotnicza Straż Pożarna
Na terenie gminy funkcjonują dwie jednostki ochotniczej straży pożarnej:
w Pomiechówku i w Goławicach Pierwszych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Pomiechówku liczy sobie 94 lata działalności, należy do niej
21 druhów. OSP posiada trzy samochody pożarnicze: samochód średni MAN
o pojemności 4,5 tys. litrów wody i 450 litrów środka pianotwórczego, samochód średni
STAR 244 o pojemności 2,5 tys. litrów wody i 250 litrów środka pianotwórczego,
samochód lekki LUBLIN oraz sprzęt lekki: piły spalinowe, agregaty prądotwórcze,
motopompy

pływające,

pompy

szlamowe,

turbo

wentylatory

(oddymiacz

pomieszczeń), zestaw narzędzi ratownictwa technicznego (drogowego), aparaty
ochrony

dróg

oddechowych,

czujniki

bezruchu,

detektor

napięcia,

kamerę

termowizyjną, zestaw ratownictwa wysokościowego, zestaw ratownictwa wodnego,
defibrylator, przenośny zestaw oświetleniowy, drabiny.
Do pożarów i innych zdarzeń w 2021 r. OSP Pomiechówek
wyjeżdżała 143 razy (2020: 127).
OSP w Pomiechówku otrzymała dotację finansową:
Z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego w wysokości 6 tys. zł, środki
finansowe zgodnie z umową przeznaczono na zakup sprzętu:
•

wodery,

•

radiotelefon,

•

pilarkę.

Dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 5 tys. zł. Środki finansowe
zgodnie z umową przeznaczono na zakup sprzętu:
•

buty gumowe strażackie,

•

kominiarki strażackie,

•

rękawice specjalne.

Z budżetu gminy środki finansowe przeznaczono na:
•

przeglądy techniczne samochodów OSP,

•

ubezpieczenie samochodów strażackich,

•

ubezpieczenie strażaków,

•

utwardzenie nawierzchni kostką brukową przed budynkiem OSP i ogrodzenie
terenu.
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Gmina

Pomiechówek

uzyskała

dofinansowanie

ze

środków

Województwa

Mazowieckiego, dzięki któremu wykonano remont strażnicy OSP Pomiechówek
w zakresie instalacji elektrycznej, ścian i sufitu oraz posadzki garażowej. Całkowity
koszt zadania wyniósł 30 tys. zł, koszt pokryty z dotacji – 25 tys. zł, a środki własne
gminy 5 tys. zł.
Ponadto

dzięki

dotacji

uzyskanej

przez

gminę

Pomiechówek

z

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego druhowie otrzymali:
•

mundury – 8 szt.,

•

buty strażackie – 8 par,

•

hełmy strażackie – 8 szt.,

•

latarki nahełmowe – 8 szt.,

•

rękawice – 8 par.

Wartość zadania 44 tys. 800 zł w tym dofinansowanie to kwota 20 tys. zł.

Rysunek 11 - Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Pomiechówek i OSP Goławice Pierwsze
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Podczas dożynek parafialnych w 2021 roku zebrano datki w ramach akcji charytatywnej,
w wysokości 14 tys. zł. Zostały one przekazane naszej jednostce na zakup samochodu.
Dodatkowo na ten cel w miesiącach maj-październik druhowie zorganizowali zbiórkę
złomu, wartość zbiórki to kwota 37 586 zł.
Gmina Pomiechówek utrzymywała finansowo całorocznie obiekt i sprzęt pożarniczy
będący na wyposażeniu jednostki OSP w Pomiechówku.
Do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goławicach Pierwszych należy 22 druhów.
Trzynastu posiada przeszkolenie podstawowe I i II stopnia, czterech druhów posiada
ukończony kurs ratownictwa technicznego, 2 druhów posiada ukończony kurs
dowódców OSP.
OSP w Goławicach Pierwszych posiada samochód ciężki Jelcz o pojemności 6 tys. litrów
wody i 600 litrów środka pianotwórczego i samochód średni ratowniczo-gaśniczy
uterenowiony Iveco 2.5 tys. litrów wody oraz sprzęt lekki taki jak: piła spalinowa do
drewna, piła spalinowa do stali i betonu, 2 agregaty prądotwórcze, kompresor, zestaw
narzędzi do naprawy samochodów ciężarowych, średni zestaw ratownictwa
technicznego, przenośny zestaw oświetleniowy akumulatorowy na statywie, zestaw do
oznakowania terenu akcji, bosak dielektryczny, latarka akumulatorowa, detektor
napięcia, parawan, piła ręczna do szyb samochodowych, 2 noże wielofunkcyjne, zestaw
klinów ratowniczych, 4 radiotelefony przenośne, 1 radiotelefon przenośny Motorola,
2 radiotelefony samochodowe, motopompa do wody zanieczyszczonej, aparaty
powietrzne Drager – 6 sztuk. Na wyposażeniu znajduje się również: ubranie specjalne
na szerszenie – 2 szt., wodery – 2 szt., sygnalizatory bezruchu – 6 szt., system zdalnego
powiadamiania, buty gumowe atestowane, zestaw multimedialny.

Do pożarów i innych zdarzeń w 2021 roku OSP Goławice Pierwsze
wyjeżdżała 11 razy (2020: 21).
Ponadto z dotacji uzyskanej przez gminę Pomiechówek z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Marszałkowskiego druhowie otrzymali:
•

buty strażackie – 4 pary,

•

hełmy strażackie z latarką – 4 szt.,

•

ubranie specjalne – 4 szt.,

•

rękawice specjalne – 4 pary,

•

aparat powietrzny nadciśnieniowy z maską i butlą – 4 szt.
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Z budżetu gminy sfinansowano:
•

ubezpieczenia strażaków,

•

przeglądy techniczne pojazdów,

•

przeglądy roczne ratownictwa technicznego,

•

zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu.

14.2.1. Pomiechowska Orkiestra Dęta
OSP Goławice Pierwsze i OSP Pomiechówek tworzą Gminną Orkiestrę Dętą,
w skład której wchodzą strażacy i mieszkańcy gminy. Orkiestra liczy 7 członków stałych.
A 18 grudnia 2021 r. odbyła się inauguracja, podczas której odczytano akt powołania
Pomiechowskiej Orkiestry Dętej. Ponadto został ogłoszony nabór, a chętni, którzy chcą
dołączyć i spróbować swoich sił w grze na instrumentach dętych mogą zgłaszać się do
Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku. W ośrodku kultury są do wynajęcia
instrumenty: trzy trąbki, dwa klarnety, dwa saksofony altowe, jeden saksofon tenorowy
oraz puzon. Kapelmistrzem jest zawodowy muzyk.
W 2021 r. orkiestra występowała na większych uroczystościach kościelnych i gminnych.

15. Edukacja
15.1. Sieć placówek oświatowych na terenie gminy Pomiechówek
W roku szkolnym 2020/2021 gmina Pomiechówek była organem prowadzącym dla
5 placówek oświatowych:
- 1 przedszkola publicznego
- 3 szkół podstawowych (2 szkoły z oddziałami przedszkolnymi)
- 1 zespołu szkół ponadpodstawowych
Tabela 7: Liczba uczniów w gminnych placówkach oświatowych
Lp.

1
2

Nazwa placówki

Liczba uczniów w placówkach oświatowych
2019/2020

2020/2021

319

271

594

626

103

100

46

40

109

110

11

28

Przedszkole „Pod Dębami”
Szkoła Podstawowa
w Pomiechówku
Szkoła Podstawowa

3

w Starym Orzechowie
Oddział Przedszkolny
Stare Orzechowo
Szkoła Podstawowa

4

w Goławicach Pierwszych
Oddział Przedszkolny
Goławice Pierwsze
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Zespół Szkół

5

Ponadpodstawowych
RAZEM

422

458

1604

1633

Liczba uczniów w placówkach oświatowych z terenu gminy
Pomiechówek
700
600
500
400
300
200
100
0
Przedszkole "Pod SP Pomiechówek
Dębami"

SP Orzechowo

2019/2020

SP Goławice

ZSP

2020/2021

Ilustracja 4: Liczba uczniów w placówkach oświatowych

15.2. Zajęcia pozalekcyjne, konkursy, projekty, wycieczki
W roku szkolnym 2020/2021 w celu wyrównania szans edukacyjnych 184 uczniów
uczestniczyło w różnych formach zajęć wspomagających prawidłowy rozwój.
Tabela 8: Rodzaje zajęć wspomagających

Rodzaj zajęć

Liczba uczniów uczestniczących
w zajęciach

Zajęcia rewalidacyjne

16

Zajęcia logopedyczne

103

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

50

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

15

RAZEM

184
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15.3. Kadra nauczycielska
Struktura zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez
gminę Pomiechówek:
Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego
w roku szkolnym 2020/2021
120
99

100
80
60

45

39

40
20

1

5

bez stopnia
zawodowego

stażysta

Liczba nauczycieli

0
kontraktowy

mianowany dyplomowany

Ilustracja 5: Struktura zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego

Tabela 8 : Struktura zatrudnienia nauczycieli

Liczba nauczycieli w roku szkolnym
2020/2021

Stopień awansu zawodowego
Bez stopnia awansu zawodowego

1

Stażysta

5

Kontraktowy

39

Mianowany

45

Dyplomowany

99

Tabela 9: Struktura zatrudnienia w placówkach oświatowych

W tym:
Zatrudnienie
Nazwa szkoły

Przedszkole „Pod
Dębami”

Pracownicy
pedagogiczni

Pozostali
(administracja,
obsługa)

Etaty

Osoby

Etaty

Osoby

Etaty

Osoby

56,34

62

26,64

30

29,7

32
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Szkoła Podstawowa
w Pomiechówku

70,37

81

54,67

63

15,7

18

34,1

43

28,06

35

6,05

8

21,87

29

17,67

23

4,2

6

48,71

57

37,91

45

10,8

12

Szkoła Podstawowa
w Starym Orzechowie
Szkoła Podstawowa
w Goławicach Pierwszych
Zespół Szkół
Ponadpodstawowych

15.4. Awans zawodowy nauczycieli
W dniu 27 sierpnia 2021 roku przeprowadzone zostały postępowania egzaminacyjne
dla sześciu nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego:
1 nauczyciel z Przedszkola „Pod Dębami”, 4 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej
w Pomiechówku oraz 1 nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie.
15.5. Praca remontowe/doposażenie
Tabela 10: Baza lokalowa i wyposażenie placówek oświatowych - prace remontowe/wyposażenie
Szkoła Podstawowa w Pomiechówku
Korytarz przy sali gimnastycznej: położenie podłogi, pomalowanie ścian i sufitu, instalacja elektryczna
Remont sali 24 i 55
Wymiana sieci telefonicznej
Szkoła Podstawowa w Goławicach Pierwszych
Remont Sali lekcyjnej nr 12 – malowanie ścian i sufitu
Remont części instalacji elektrycznej i odgromowej
Remont Sali gimnastycznej – malowanie ścian
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
remont łazienki dla personelu II piętro
malowanie ścian oraz wymiana oświetlenia w pokoju nauczycielskim
malowanie ścian w sali lekcyjnej nr 29
cyklinowanie podłóg w salach lekcyjnych nr 29 i 31
zakup materiałów i pomocy dydaktycznych:
2 tablety graficzne
2 drukarki
5 projektorów
3 routery
3 radioodtwarzacze
1 nożyce do cięcia blachy
1 wiertarka udarowa
drobny sprzęt do pracowni gastronomicznych
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W ramach projektu Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie
zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pt. Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją
sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku doposażono funkcjonujące w szkole pracownie zawodowe w
pomoce dydaktyczne niezbędne do praktycznej nauki zawodu, ale także do przeprowadzania egzaminów
zawodowych:
11 komputerów z monitorami i 1 komputer dotykowy
urządzenie wielofunkcyjne
urządzenie do miksowania mrożonych produktów
wyciskarka wolnoobrotowa
kruszarka do lodu
stołki barowe – 4 szt.
noże tajskie – 3 szt.
narzędzia do carvingu
wózek do sprzątania
drukarka fiskalna
drukarka laserowa A4
laptop
autobusowy system biletowy
bramka do wykrywania metali i pomiaru temperatury.

Tabela 11: Wyposażenie multimedialne szkół

Projektory
multimedialne
2020/2021

Komputery
Nazwa szkoły
Przedszkole „Pod
Dębami”
Szkoła Podstawowa
w Pomiechówku
Szkoła Podstawowa
w Starym
Orzechowie
Szkoła Podstawowa
w Goławicach
Pierwszych
Zespół Szkół
Ponadpodstawowych

Tablice interaktywne

24

9

10

40

24

7

45

10

6

40

3

4

54

23

1
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15.6. Pomoc materialna dla uczniów
Uczniowie z rodzin o najniższych dochodach otrzymują pomoc materialną w formie:
stypendium socjalnego, zasiłku szkolnego, refundacji kosztów za obiady.
Tabela 12: Pomoc materialna dla uczniów – pomoc socjalna (stypendia i zasiłki)

2019/2020

Typ szkoły

2020/2021

stypendium

zasiłek

stypendium

zasiłek

Podstawowa

22

0

17

0

Ponadgimnazjalna

15

0

6

0

OGÓŁEM

37

0

23

0

STYP ENDIA SZKO LNE
2020/2021

6

15

17

22

2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Ilustracja 6: Stypendia szkolne

Tabela 13: Dożywianie w szkołach

2018/2019

2019/2020

2020/2021

(ilość uczniów)

(ilość uczniów)

(ilość uczniów)

Przedszkole

31

17

10

Podstawowa

75

26

53

OGÓŁEM

109

43

63

Typ szkoły

W roku szkolnym 2020/2021 zrefundowano koszty obiadów 63 uczniom.
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R E F U N DAC J A KO S Z TÓW O B I A D ÓW D OŻ Y W I A N I E
2018/2019

2019/2020

2020/2021
75

80
70
60

53

50
40

31

26

30
17

20

10

10
0
Przedszkole

Szkoła podstawowa

Ilustracja 7: Refundacja kosztów obiadów – dożywianie

W stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba uczniów, którym zrefundowano
koszty obiadów zmniejszyła się o 20.

15.7. Finansowanie gminy
Dowóz uczniów niepełnosprawnych
W roku szkolnym 2020/2021 zapewniono zwrot kosztów dowożenia uczniów z domu
do szkoły oraz powrotu ze szkoły do domu dla 14 rodziców niepełnosprawnych dzieci.
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
W roku szkolnym 2020/2021 przekazano środki finansowe na dofinansowanie dwóm
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 16 162 zł.
15.8. Wyniki egzaminów w roku szkolnym 2020/2021 gmina Pomiechówek
Tabela 14: Egzamin ósmoklasisty 2021. Wyniki średnie szkół publicznych

Szkoła Podstawowa im. gen. Wiktora Thomme’e w Pomiechówku
Przedmiot
Język polski
Język angielski
Matematyka

Szkoła
54,18%
61%
41,43%

Gmina
56,1%
65,32%
44,21%

Powiat
57,74%
63,33%
43,83%
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Województwo
63,68%
70,87%
52,36%

Kraj
60%
72%
47%
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Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Starym Orzechowie
Przedmiot
Język polski
Język angielski
Matematyka

Szkoła
61%
71%
36%

Gmina
56,1%
65,32%
44,21%

Powiat
57,4%
63,33%
43,83%

Województwo
63,68%
70,87%
52,36%

Kraj
60%
72%
47%

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych
Przedmiot
Język polski
Język angielski
Matematyka

Szkoła
59%
70%
54%

Gmina
56,1%
65,32%
44,21%

Powiat
57,74%
63,33%
45%

Województwo
63,68%
70,87%
52,36%

Kraj
60%
72%
47%

Egzamin maturalny
Tabela 15: Ogółem – wyniki egzaminu maturalnego
Ogółem
Typ szkoły

Liczba zdających

Nie zdało

Zdawalność (w %)

LO

10

2

80

Technikum

33

12

64

Ogółem

43

14

67

Zdawalność matury
35
30
25
20
15
10
5
0
Liceum
Przystąpili

Technikum
Matura niezdana

Matura zdana

Ilustracja 8: Zdawalność matury graficznie
Tabela 16: Wyniki egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

*Część pisemną zalicza 50%
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*Część praktyczną zalicza 75%

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

kwalifikacja

TG.16

nazwa kwalifikacji

Organizacja żywienia
i usług

TG.07
Sporządzanie potraw
i napojów

gastronomicznych
termin sesji
część pisemna
część praktyczna
zdało kwalifikację
zdało kwalifikację w kraju

Styczeń-luty 2021
90%
90%
90%
84%

Czerwiec-lipiec 2021
100%
100%
100%
80%

Zawód: technik hotelarstwa

kwalifikacja

TG.13

nazwa kwalifikacji

Obsługa gości w
usługi hotelarskie

Planowanie i realizacja
usług w recepcji

styczeń –luty 2021
100%
100%
100%
96%

czerwiec – lipiec 2021
92%
50%
50%
86%

obiekcie świadczącym

termin sesji
część pisemna
część praktyczna
zdało kwalifikację
zdało kwalifikację w kraju

TG.12

Zawód: technik eksploatacji portów i terminali

kwalifikacja

AU.34

nazwa kwalifikacji

Organizacja

AU.33

i prowadzenie prac
związanych
z przeładunkiem
oraz magazynowaniem

Obsługa podróżnych w
portach i terminalach

towarów i ładunków
w portach i terminalach
termin sesji
część pisemna
część praktyczna
zdało kwalifikację

styczeń –luty 2021
50%
34%
34%
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84%
67%
67%
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zdało kwalifikację w kraju

63%

87%

Zawód: kucharz (Branżowa Szkoła I Stopnia)

kwalifikacja

TG.07
Sporządzanie potraw i napojów

nazwa kwalifikacji
termin sesji
część pisemna
część praktyczna
zdało kwalifikację
zdało kwalifikacje w kraju

czerwiec – lipiec 2021
89%
100%
89%
80%

15.9. Stypendium wójta gminy Pomiechówek dla uczniów szczególnie zdolnych
I okres roku szkolnego 2020/2021
W wyznaczonym terminie do urzędu wpłynęło 47 wniosków. Komisja
Stypendialna pozytywnie zaopiniowała 46 wniosków, które spełniały kryteria
określone w regulaminie uprawniające do otrzymania stypendium
dla uczniów szczególnie zdolnych.
Stypendium za wyniki w nauce (w ilości 42) przyznano w dwóch wysokościach:
1. dla uczniów ze średnią ocen w przedziale <5,2 – 5,5> w wysokości 250 zł
2. dla uczniów ze średnią ocen w przedziale <5,51 – 6,0> w wysokości 400 zł
Szkoła Podstawowa w Pomiechówku – 23 stypendia
Szkoła Podstawowa w Starym Orzechowie – 5 stypendiów
Szkoła Podstawowa w Goławicach Pierwszych – 13 stypendiów
Zespół Szkół Ponadpodstawowych – 1 stypendium.
Stypendia za osiągnięcia sportowe przyznano 3 uczniom:
Szkoła Podstawowa w Pomiechówku – 2 stypendia
Szkoła Podstawowa w Starym Orzechowie – 1 stypendium.
Stypendia za osiągnięcia artystyczne przyznano 1 uczniowi ze Szkoły Podstawowej
w Starym Orzechowie
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Stypendia I okres roku szkolnego 2020/2021
25
20
15
10
5
0
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa ZSP w Pomiechówku
w Pomiechówku
w Starym
w Goławicach
Orzechowie
Pierwszych
za wyniki w nauce

sportowe

artystyczne

Ilustracja 9: Stypendia wójta gminy dla uczniów szczególnie zdolnych - I okres roku szkolnego 2020/2021

II okres roku szkolnego 2020/2021
W wyznaczonym terminie do urzędu wpłynęło 119 wniosków. Komisja
Stypendialna pozytywnie zaopiniowała 112 wniosków, które spełniały kryteria
określone w regulaminie uprawniające do otrzymania stypendium
dla uczniów szczególnie zdolnych.

Stypendium za wyniki w nauce (w ilości 104) przyznano w dwóch wysokościach:
1. dla uczniów ze średnią ocen w przedziale <5,2 – 5,5> w wysokości 250 zł
2. dla uczniów ze średnią ocen w przedziale <5,51 – 6,0> w wysokości 400 zł
Szkoła Podstawowa w Pomiechówku – 61 stypendiów
Szkoła Podstawowa w Starym Orzechowie – 13 stypendiów
Szkoła Podstawowa w Goławicach Pierwszych – 16 stypendiów
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 14 stypendiów.
Stypendia za osiągnięcia sportowe przyznano 6 uczniom:
Szkoła Podstawowa w Pomiechówku – 5 stypendiów
Szkoła Podstawowa w Starym Orzechowie – 1 stypendium.
Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce przyznano 2 uczniom z Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Pomiechówku.
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Stypendia II okres roku szkolnego 2020/2021
70
60
50
40
30
20
10
0
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa ZSP w Pomiechówku
w Pomiechówku
w Starym
w Goławicach
Orzechowie
Pierwszych
za wyniki w nauce

sportowe

szczególne osiągnięcia w nauce

Ilustracja 10: Stypendia wójta gminy dla uczniów szczególnie zdolnych - II okres roku szkolnego
2020/2021

Stypendia - rok szkolny 2020/2021
70
60
50
40
30
20
10
0
w nauce

sportowe

artystyczne

I okres roku szkolnego

szczególne
osiągnięcia w
nauce
II okres roku szkolnego

Ilustracja 11: Stypendium wójta gminy dla uczniów szczególnie zdolnych I i II okres roku szkolnego
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Rysunek 12 - Stypendyści roku szkolnego 2021/2022

16. Gminny Klub Malucha
Gminny Klub Malucha jest jedyną placówką na terenie gminy Pomiechówek, która
oferuje usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku od 1 r. ż. do lat 3. Jednostka
zapewnia dzieciom opiekę pielęgnacyjną, wychowawczą oraz edukacyjną, przez
prowadzenie

zajęć

zabawowych

z

elementami

edukacji,

z

uwzględnieniem

indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne
uwzględniają rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku. Klub czynny
jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00. Opieką objętych jest 30
dzieci w wieku od 1 r.ż. do lat 3. W Klubie Malucha zatrudnionych jest 10 osób:
7 opiekunek (zatrudnione na cały etat), woźna 0,5 etatu, księgowa 0,5 etatu, kierownik
0,5 etatu.
Utworzenie Klubu Malucha w Pomiechówku możliwe było dzięki pozyskanemu
wsparciu finansowemu w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + w kwocie 278 320,00 zł oraz projektu Wsparcie
aktywności zawodowej rodziców w Gminie Pomiechówek w kwocie 1 005 093,52 zł. Ze
środków zostały zakupione pomoce dydaktyczne, meble, wyposażenie wypoczynkowe
i zabawki, sprzęt RTV i AGD. W dwóch pomieszczeniach przeznaczonych na sale dla
dzieci został przeprowadzony remont. Utworzono także plac zabaw. Wsparcie
finansowe w ramach projektu obejmuje również dofinansowanie do czesnego oraz
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wyżywienia dzieci. Czesne przy dofinansowaniu wynosi 140,97 zł, stawka żywieniowa
6 zł/ dziennie.
W 2021 r. w Klubie Malucha realizowane były zajęcia edukacyjne zaplanowane tak, aby
rozwój dziecka przebiegał harmonijnie. W tym celu opiekunki co miesiąc opracowują
plan pracy wychowawczo-dydaktyczny, na podstawie którego podejmują różne
działania. Zajęcia prowadzone przez opiekunki to m. in. zajęcia z elementami sensoryki,
podczas których dzieci za pomocą zmysłów odkrywają świat. Ponadto dzieci z Klubu
Malucha brały udział w ogólnopolskim projekcie Sensosmyki.

Rysunek 13 - Gminny Klub Malucha

17. Działalność na rzecz ochrony środowiska
Ochrona środowiska to wszystkie działania, które człowiek podejmuje na rzecz
zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie. Ochrona środowiska to
zarówno naprawianie wyrządzonych już w tym obszarze szkód, jak i zaniechanie
destrukcyjnych

posunięć

względem

wszystkich

ożywionych

i

nieożywionych

elementów przyrody.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zajmuje się zadaniami z w/w zakresu pracując
w szczególności w oparciu o ustawy: prawo ochrony środowiska, o odpadach,
o ochronie przyrody, o zwierzętach czy ustawę o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Celem tych działań jest zachowanie i przywracanie równowagi
przyrodniczej, w związku z czym ochrona środowiska polega przede wszystkim na:
•

racjonalnym

kształtowaniu

środowiska

i

gospodarowaniu

zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
•

przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

•

przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

W ramach ochrony środowiska prowadzi się działania na rzeczy ograniczenia emisji
CO2, które polegają m.in. na zaniechaniu wielu destrukcyjnych posunięć, na przykład
wycinki lasów lub wypalania traw. Jej ważnym aspektem jest ponadto edukowanie
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społeczeństwa poprzez przedstawianie konsekwencji nadmiernej i destruktywnej
eksploatacji zasobów naturalnych. Ochrona środowiska w wymiarze indywidualnym
zakłada

chociażby

prawidłową segregację i utylizację

śmieci,

wykorzystywanie

produktów wielokrotnego użytku, oszczędzanie wody oraz energii elektrycznej czy
ograniczenie emisji spalin.
17.1. Program ograniczania niskiej emisji
Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera m.in. inwentaryzację obiektów
gminnych oraz pozostałych obiektów w układzie grupowym oraz obiektów
przemysłowych,
uwzględnieniem

handlowych,

usługowych

mieszkalnych

i

mieszkalnych

jednorodzinnych.

ze

szczególnym

Zaplanowanie

działań

niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym poprawa efektywności
energetycznej, zaplanowanie działań mających na celu wspieranie produktów i usług
efektywnych energetycznie, uwzględnienie analizy kosztów i korzyści, mierniki
osiągnięcia celów i planowane źródła finansowania.
Program Ochrony Powietrza
Celem Programu Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego jest poprawa jakości powietrza w regionie. Główne narzędzia to sukcesywna wymiana
lub likwidacja źródeł niskiej emisji tzw. kopciuchów, ich identyfikacja przez
inwentaryzację oraz nowe nasadzenia zieleni.
W POP ujęte są m.in.: obszary przekroczeń norm jakości powietrza, poziomy emisji,
źródła odpowiedzialne za przekroczenia, wykaz działań niezbędnych do podjęcia mających poprawić jakość powietrza, a także podmioty odpowiedzialne za wdrażanie działań. Ponadto program zawiera prognozy jakości powietrza.
Program zawiera konkretne działania naprawcze, których wprowadzenie przełoży się
na poprawę jakości powietrza w regionie. Warto podkreślić, że te działania są kontynuacją tych z poprzednich dokumentów. Jednakże doprecyzowano ich zakres i określono
wskaźniki monitorowania w skali roku. W dokumencie zawarto działania tzw. ogólne,
czyli te obowiązujące dla całego województwa, m.in. inwentaryzację i wymianę kotłów,
nasadzenia zieleni, czyszczenie ulic na mokro, zakaz używania dmuchaw do liści oraz
szeroko pojętą edukację ekologiczną.
Najważniejszym celem wprowadzenia programu jest przede wszystkim osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji szkodliwych w powietrzu, a przez to
kompleksowa poprawa jakości powietrza. Zanieczyszczenie powietrza to nowotwory
płuc, choroby układu krążenia, a także różnego rodzaju infekcje dróg oddechowych.
W 2021 r. roku kontynuowano program wymiany starych kopciuchów na nowe ekologiczne kotły. W 2020 r. pozyskano 1 404 080 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego
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Województwa Mazowieckiego. Z pozyskanych funduszy na chwilę obecną wymieniono
164 kotły, w tym: 85 kotłów gazowych, 76 pelletowych i 3 olejowe.
Corocznie w terminie do dnia 31 stycznia składane są sprawozdania z realizacji zadań
zawartych w Programie Ochrony Powietrza.
17.2. Program ochrony środowiska dla Gminy Pomiechówek
„Program ochrony środowiska dla Gminy Pomiechówek”, sporządzony jest na lata
2018-2022, stanowi główne narzędzie dotyczące ochrony środowiska na terenie gminy.
Sporządzony dokument zawiera m.in. rozpoznanie aktualnego stanu środowiska oraz
przedstawia propozycje zadań do realizacji w najbliższych latach.
Zawarte w niniejszym programie cele oraz zadania nakreślają kierunki działań, które
jako całość powinny przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
O jakości środowiska decyduje systemowe podejście do wszystkich jego elementów.
W programie omówione zostały następujące obszary działań:
•

ochrona klimatu i jakości powietrza,

•

zagrożenia hałasem,

•

pola elektromagnetyczne,

•

gospodarowanie wodami,

•

gospodarka wodno-ściekowa,

•

zasoby geologiczne,

•

gleby,

•

gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,

•

zasoby przyrodnicze,

•

zagrożenia poważnymi awariami,

•

nadzwyczajne zagrożenia środowiska,

•

działania edukacyjne,

•

monitoring środowiska.

Przeprowadzona analiza problemów środowiskowych występujących na terenie gminy
pozwoliła na wytypowanie celów priorytetowych:
•

poprawa jakości powietrza,

•

poprawa jakości wód,

•

zmniejszenie liczby odpadów,

•

polepszenie warunków przyrodniczych,

•

zapobieganie poważnym awariom.

Wskazane powyżej cele realizowane były i będą za pomocą zadań, które są spójne
z planowanymi inwestycjami gminnymi. Wskazano również możliwości i źródła
finansowania działań związanych z ochroną środowiska. Należy zaznaczyć, iż realizacja
wielu zadań dotyczących ochrony środowiska znacznie przekracza możliwości
66

Raport o Stanie Gminy Pomiechówek za rok 2021

budżetowe gminy, zatem istnieje realna potrzeba pozyskiwania finansowania ze źródeł
zewnętrznych.
Program wskazuje również istotne narzędzie zarządzania środowiskiem w gminie,
jakim są mierniki/wskaźniki realizacji poszczególnych zadań. Pozwalają one na ocenę
wdrażania i stopnia realizacji podejmowanych działań.
Ocena wdrażania programu wraz z ewentualną weryfikacją i aktualizacją działań
dokonywana powinna być co dwa lata, a aktualizacja programu co 5 lat.
Powstanie

nowych

inwestycji

jest

poprzedzone

uzgadnianiem

planowanego

przedsięwzięcia z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony wód, ochrony gleby
i powietrza pod kątem wpływu przedsięwzięcia na środowisko.
Gmina Pomiechówek prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków
i

zbiorników

na

nieczystości

płynne.

Dokonywane

są

doraźne

kontrole,

w gospodarstwach domowych, prawidłowości korzystania z instalacji oczyszczających
ścieki. W 2021 r. przeprowadzono 549 kontroli w gospodarstwach indywidualnych oraz
19 kontroli przedsiębiorstw posiadających decyzje Wójta Gminy Pomiechówek na
prowadzenie działalności gospodarczej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Pomiechówek, w zakresie
sprawozdawczości firm z realizacji w/w zadań.
17.3. Inwentaryzacja źródeł ciepła
Liczba zinwentaryzowanych budynków i lokali: 2878 szt.
Inwentaryzacja została wykonana za pomocą następujących narzędzi: ankietyzacja
bezpośrednia, wywiad telefoniczny, ankieta online, kolportaż ankiet do skrzynek
pocztowych mieszkańców (dwukrotnie), analiza danych o kotłach wymienionych
w ramach programu Czyste Powietrze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, bazy danych stworzonych na potrzeby Planów
Gospodarki Niskoemisyjnej i Programów Ograniczania Niskiej Emisji.
Od lipca 2021 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako system
informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania
w wymianie nieefektywnych kotłów, a tym samym walkę ze smogiem. Wszyscy, którzy
mają jakiekolwiek źródło ciepła są obowiązani do złożenia deklaracji. Mogą to wykonać
bezpośrednio poprzez zalogowanie się do bazy CEEB lub złożyć deklarację w urzędzie.
Gmina Pomiechówek podpisała porozumienie z WFOŚ w Warszawie o współpracy
w zakresie wdrażania Programu Czyste Powietrze. Osoby zainteresowane pozyskaniem
dofinansowania na zmniejszenie emisyjności budynków, mogą uzyskać informacje
oraz pomoc w wypełnieniu wniosku w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
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17.4. Aktualizacja bazy azbestowej
Rada gminy Pomiechówek w dniu 18 października 2018 r. podjęła Uchwałę
Nr XXXIX/344/2018 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Pomiechówek na lata 2018-2021., który jest aktualizacją
pierwotnego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Pomiechówek na lata 2011-2014 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)” przyjętego
Uchwałą Nr XIV/83/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 listopada 2011 r.
Program ma na celu:
wypełnienie obowiązku dotyczącego posiadania i wdrażania aktualnego
programu,
• doprowadzenie do całkowitego wyeliminowania wyrobów zawierających
azbest znajdujących się na terenie gminy Pomiechówek w perspektywie czasowej do roku 2032.
Ponadto funkcjonowanie programu otwiera drogę do starania się o dofinansowania
•

działań związanych z demontażem, transportem i składowaniem (unieszkodliwieniem)
wyrobów azbestowych, dzięki m.in. temu, że wraz z aktualną inwentaryzacją szacuje
koszty poszczególnych etapów (lat) stopniowego usuwania wyrobów azbestowych.
Inwentaryzacja jako spis z natury została zrealizowana według wymogów nałożonych
przez ustawę o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz rozporządzenia
branżowe.
Aktualnie całkowita ilość wyrobów/odpadów zawierających azbest znajdująca
się na terenie gminy to ok. 2 344,27 Mg. Do obliczenia masy wyrobów
azbestowych zastosowano przelicznik (1 m2 płyty eternitowej waży 15 kg).
W roku 2021 Gmina Pomiechówek pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie
na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest. Z gospodarstw zostały
usunięte wyroby azbestowe w ilości 54,76 Mg.
17.5. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, utylizacja padłych zwierząt
Gmina Pomiechówek wykonuje opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega
bezdomności zwierząt na terenie gminy.
Wykonano 237 sterylizacji i kastracji zwierząt (w tym 57 psów i 180 kotów).
Przekazano do schroniska 1 zwierzę, do adopcji przekazano 172 zwierzęta.
Zaczipowano 265 zwierząt.
Gmina

Pomiechówek

współpracuje

ze

Stowarzyszeniem

„Pomiechowskie

Bezdomniaki”, ul. Wiśniowa 11, 05-180 Pomiechówek, w ramach wygranego konkursu
na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
w 2021 roku w Gminie Pomiechówek ”.
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Zakres współpracy ze Stowarzyszeniem „Pomiechowskie Bezdomniaki”:
1. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi przebywającymi w kojcach w punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt przy ul. Koralowej 13 w Pomiechówku, w tym:
•

monitorowanie stanu zwierząt przebywających w kojcach,

•

dbanie o ich potrzeby bytowe (karmienie, pojenie, utrzymanie czystości,
socjalizacja),

•

dbanie o porządek na terenie kojców i przeprowadzanie niezbędnych
prac remontowych,

•

poszukiwanie domów stałych i czasowych dla zwierząt,

•

przeprowadzanie wizyt przed i po adopcyjnych.

2. Prowadzenie działań wspierania akcji sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich, z terenu gminy Pomiechówek oraz zachęcanie właścicieli psów i kotów
do elektronicznego znakowania zwierząt.
3. Działania edukacyjne o poszanowaniu zwierząt i sposobach pomocy dla nich.
Informacje o każdym bezdomnym zwierzęciu są przedstawiane

na forum

Stowarzyszenia „Pomiechowskie Bezdomniaki”. Dostęp do informacji pozwala na
szybkie odnalezienie dotychczasowego właściciela zwierzęcia, bądź przyspiesza
adopcję.
Prowadzenie

postępowań

w

sprawie

usunięcia

odpadów

z

miejsc

nieprzeznaczonych do ich gromadzenia oraz likwidowanie dzikich wysypisk
Wydawanie decyzji w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich
gromadzenia. Wezwania właścicieli nieruchomości do uprzątnięcia terenu. Usuwanie
dzikich wysypisk z terenów gminnych.
W roku 2021 przeprowadzono kilka kontroli terenów, na których zanotowano
niekontrolowane

gromadzenie

odpadów.

Właściciele

nieruchomości

zostali

zobowiązani do usunięcia odpadów i przedłożenia informacji o tym fakcie do Urzędu
Gminy w Pomiechówku. Wydano jedną decyzję nakazującą uprzątnięcie odpadów
z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania.

17.6. Prowadzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Przyjmowanie

deklaracji

o

wysokości

opłaty

za

gospodarowania

odpadami

komunalnymi. Kontrola segregacji odpadów u źródła. Kontrole firm obsługujących
system gospodarowania odpadami na terenie gminy Pomiechówek. W 2021 r.
przeprowadzono kontrole 15 firm posiadających wpis w Rejestrze Działalności
Regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Pomiechówek.
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Systemem odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Pomiechówek
zostało objętych 8 500 osób. Złożono ogółem 2 898 deklaracji.
Każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Pomiechówek w ramach
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może nieodpłatnie oddać niżej
wymienione odpady:
•

papier i tektura (w tym: odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury),

•

tekstylia,

•

metale, w tym odpady opakowaniowe z metali,

•

tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,

•

szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,

•

opakowania wielomateriałowe,

•

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

•

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

•

przeterminowane leki i chemikalia,

•

zużyte baterie i akumulatory,

•

zużyte opony,

•

bioodpady,

•

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

•

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły
i strzykawki,

•

odpady niebezpieczne, w tym farby, kleje, rozpuszczalniki oraz opakowania po
tych substancjach, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

•

popiół z palenisk domowych.

Kontrola umów na wywóz nieczystości ciekłych
W ramach zadań Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa prowadzi rejestr wydanych
decyzji Wójta Gminy Pomiechówek, zezwalających na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych z terenu całej gminy. Prowadzone są również doraźne kontrole
zarejestrowanych firm m.in. poprzez kontrolę składanych sprawozdań w w/w zakresie.
W 2021 r. w wyniku nadzoru nad sprawozdawczością przedsiębiorców w zakresie
wywozu nieczystości przeprowadzono kontrole 17 przedsiębiorców.
Opłaty środowiskowe
Sporządzanie

odpowiednich

sprawozdań

oraz

przekazywanie

Marszałkowi

Województwa Mazowieckiego informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz
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o wysokości należnych opłat oraz wywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat za
korzystanie ze środowiska.
Przyjmowanie oraz rozpatrywanie spraw z zakresu wycinki drzew i krzewów
Przyjmowanie zgłoszeń i wniosków o wycinkę drzew i krzewów. Dokonywanie wizji
w terenie. Wezwania właścicieli nieruchomości do przeglądu i pielęgnacji zadrzewień.
W 2021 roku rozpatrzono 223 sprawy związane z usunięciem drzew.
17.7.

Odkomarzanie na terenie gminy

Pod koniec kwietnia 2021 r. w okolicach zbiorników wodnych przeprowadzono działania mające na celu ograniczenie występowania komarów. Akcja odkomarzania została
przeprowadzona metodą oprysku przy zastosowaniu produktu biobójczego niszczącego larwy komarów. Podkreślić należy, że zastosowane do oprysku środki chemiczne
są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego oraz nietoksyczne dla ludzi, zwierząt i roślin.
W kolejnym etapie, w miejscach publicznych na terenie całej gminy, dokonany został
oprysk dorosłych już owadów tj. komary, meszki i kleszcze. Aby zapewnić komfort przebywania na świeżym powietrzu zabieg był sukcesywnie powtarzany.
17.8.

Nasadzenia

Pracownicy urzędu gminy tradycyjnie jak co roku dokonali nasadzeń kwiatów. Kompozycje roślinne posadzone zostały w 21 drewnianych donicach ustawionych wzdłuż promenady nad Wkrą oraz na Skwerze im. Składkowskich. Kolorowe kwiaty pojawiły się
również przy placu zabaw na ul. Sportowej w Pomiechówku.
W 2021 r. na terenach gminnych nasadzono 35 drzew oraz 2 727 krzewów.

18. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/210/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. Rady Gminy
Pomiechówek nadała Ośrodkowi Kultury PomPA nową nazwę – Gminny Ośrodek
Kultury w Pomiechówku oraz przyjęła Statut. Nazwa Gminnego Ośrodka Kultury
ugruntowała się w przestrzeni publicznej, a zatwierdzenie jej w formie uchwały stało
się utrwaleniem tego, co już lokalne i ponadlokalne funkcjonuje od lat.
W 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, w okresach nie objętych ograniczeniami ze
względu na pandemię COVID-19 (styczeń-czerwiec) prowadzono następujące zajęcia
stałe dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
•

warsztaty wokalne,

•

zajęcia muzyczne (indywidualna nauka gry na pianinie),

•

zajęcia ceramiczne (dla dzieci z rodzicami oraz grupa dorosłych),

•

zajęcia plastyczne,
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•

zajęcia baletowe.

W marcu i kwietniu zajęcia nie odbywały się. Prowadzona była „ceramika na wynos”
oraz zajęcia zdalne z gry na pianinie dla chętnych. Ilość osób uczestnicząca w zajęciach
od stycznia do czerwca – 96.
Wraz z nowym rokiem szkolnym – od września 2021 r. wprowadzona została nowa,
rozszerzona oferta zajęć stałych:
1. Zajęcia ruchowo-taneczne: balet, taniec nowoczesny, breakdance, zajęcia
taneczne dla młodych par, zdrowy kręgosłup z elementami jogi, bodyart, ju-jitsu,
zdrowych ruch dla malucha, zumba
2. Zajęcia wokalne
3. Nauka gry na gitarze
4. Nauka gry na pianinie
5. Zajęcia ceramiczne
6. Zajęcia plastyczne
7. Rękodzieło
8. Zajęcia teatralne
9. Zajęcia szachowe.
Ilość osób uczestnicząca w zajęciach od września do grudnia:
•

dzieci i młodzież – 181,

•

dorośli – 86.

Dodatkowo odbywały się próby muzyczne:
•

Chór „Cantante Domino”,

•

Zespół Saletra.

Spotkania:
•

Klub Mam Pomponik,

•

Spotkania miłośników gier planszowych „Przy Planszy”,

•

Kulturalny Klub Seniora.

W spotkaniach Kulturalnego Klubu Seniora oraz w zajęciach ruchowych porannych
dedykowanych seniorom uczestniczyły regularnie 52 osoby.
W 2021 roku zrealizowaliśmy następujące projekty:
•

„Pomiechowski kolaż” – partnerstwo w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Twórcza Dolina, a pracująca do grudnia 2021 r. w GOK Dominika Ruta
była autorką kolażu podsumowującego projekt, zawieszonego w pawilonie
w Parku.
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•

„Sieć na kulturę” – rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz
zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego GOK.

Od stycznia do kwietnia, przez większą część czasu nie było możliwości organizowania
żadnych wydarzeń kulturalnych i tym samym żadne nie zostały zaplanowane. Ponadto
zrealizowane zostały następujące wydarzenia kulturalno-społeczne:
Kwiecień:
•

gminne eliminacje 44. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka.

Maj:
•

uczestnictwo Dominiki Ruty i Lison Fest w warsztatach sitodruku w autorskiej
pracowni Anny Lewickiej w Pilawie,

•

podsumowanie eliminacji gminnych oraz rozdanie dyplomów i naród laureatom
44. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka,

•

makrama – warsztaty twórcze dla Mam zorganizowane z okazji Dnia Matki.

Czerwiec:
• z kulturą na trawie czyli uśmiechnięty Dzień Dziecka
•

początek Pomiechowskiej Akcji Lato

28 czerwca - 9 lipca - Pomiechowska Akcja Lato z hasłem przewodnim - Kosmos nad

Wkrą. Akcja letnia dla dzieci z terenu gminy została zorganizowana we współpracy ze
wszystkimi gminnymi szkołami podstawowymi. Uczestnictwo w atrakcjach i zajęciach
było nieodpłatne - zostało w pełni sfinansowane przez gminę Pomiechówek. Dzięki
ogromnemu zaangażowaniu wszystkich współorganizatorów w Pomiechowskiej Akcji
Lato wzięło udział 220 dzieci z terenu gminy Pomiechówek.
Lipiec:
•

pamiętamy o ofiarach Fortu III Pomiechówek – w 76. Rocznicę likwidacji
więzienia karno-śledczego: złożenie hołdu, kwiatów, zapalenie zniczy,

•

łapciuch czyli Kulturalna Wymiana Garderoby – wymiana odzieży wspierająca
ideę życia w duchu eko i zero waste.

Sierpień:
•

„Cyfrowi debiutanci” – szkolenie dla seniorów z obsługi komputera
i smartfona oraz z bezpieczeństwa w sieci

•

łapciuch czyli Kulturalna Wymiana Garderoby.
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Wrzesień:
•

żywa

lekcja

historii

-

Powstańcy

Warszawscy

–

we

współpracy

z 65. Batalionem Lekkiej Piechoty w Pomiechówku zorganizowaliśmy spotkanie
z trzema Powstańcami Warszawskimi: Anną Heleną Kurek (Anka), profesorem
Leszkiem Kosińskim (Orzeł) i Stanisławem Tadeuszem Rumiankiem (Wilk),
•

narodowe czytanie – fragmenty „MORALNOŚCI PANI DULSKIEJ” w formie

„Herbatki u Dulskiej” w zaaranżowanej przestrzeni przeczytali Seniorzy,
pracownicy Urzędu Gminy, Ośrodka Kultury, Biblioteki oraz młodzież
•

dożynki zorganizowane we współpracy z urzędem gminy,

•

100. Urodziny Stanisława Lema czyli LEMoniada dosłownie i w przenośni
serwowana w foyer naszego pomiechowskiego kino-teatru. Pokaz filmu
pt.: "Maska" w reżyserii Hanki Brulińskiej, spotkanie z reżyserką, pogawędki
o Lemie i jego twórczości oraz oglądanie wystawy "Niesamowity Wszechświat",

•

wyjazd seniorów do Teatru Ateneum na poruszający spektakl pt. “Kwartet”

•

inauguracja Kluby Małego Melomana – piękna podróż do krainy muzyki, do
przestrzeni, w której najmłodsze dzieci wraz z opiekunami mogą odkrywać jak
bogaty, różnorodny i ciekawy jest muzyczny świat.

Październik:
• Dzień Seniora – grupa teatralna seniorów „Starszaki” ze Stowarzyszenia Sama
Kultura z Serocka zagrała okolicznościowo spektakl pt.: „Księga wielkich życzeń”,
•

warsztaty rękodzielnicze – „Makramowe Abażury” - warsztaty twórcze z wyplatania makramy,

•

intercultural day – spotkanie zorganizowane we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Pomiechówek dla uczniów szkół gminnych. Podczas wydarzenia
gościliśmy przedstawicieli Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży
i Wolontariatu, którzy zaprezentowali ideę wolontariatu i współpracy międzynarodowej, a także opieki nad wolontariuszami przebywającymi w Polsce. Odbyło się również oficjalnie przywitanie nowych wolontariuszek — Nicole z Malty
i Cleo z Hiszpanii.

Listopad:
• Klub Małego Melomana – „Mazurek, Mazureczek” – sobotnie zajęcia umuzykalniające dla dzieci 1+,
• śpiew biały – warsztaty muzyczne – w wyniku współpracy ze Stowarzyszeniem
„Sama Kultura” z Serocka, w GOK odbyły się warsztaty śpiewu białego, które poprowadziła Maria Holka. Podczas warsztatów, w części teoretycznej, uczestnicy
poznali
uniwersalną
symbolikę
zawartą
w
pieśniach
ludowych,
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•

a w części praktycznej odbyły się ćwiczenia z podstaw emisji głosu i śpiewu
białego,
warsztaty rękodzielnicze – „Świece z wosku pszczelego oraz sojowe pachnące
zawieszki”.

Grudzień:
•

teatralka – spektakl mikołajkowy dla dzieci pt. "Wełniana opowieść" oraz spotkanie ze Św. Mikołajem,

•

spotkanie mikołajkowo-świąteczne seniorów z warsztatami kreatywnymi, podczas których seniorzy mieli możliwość własnoręcznego wykonania wyjątkowej
kartki świątecznej,

•

warsztaty rękodzielnicze – „Wieńce Bożonarodzeniowe”,

•

rzeźba w glinie – pierwsze zajęcia cykliczne z glinianej rzeźby, podczas których
uczestniczy uczą się jak wykorzystywać narzędzia rzeźbiarskie, tworzyć płaskorzeźby oraz inne formy trójwymiarowe,

•

Klub Małego Melomana – „Hej Kolęda” – interaktywny koncert, który odbył się z
okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Podopieczni pani Agnieszki Żuławnik,

Angeliki

Iwaniuk

oraz

Aleksandra

Kabacińskiego

śpiewali

kolędy i pastorałki oraz zaprezentowali swoje umiejętności grając na pianinie
i gitarze,
•

wigilia mieszkańców – podczas wigilii odbyło się wspólne kolędowanie: na scenie zaprezentowali się podopieczni pani Ilony Piątak ze Szkoły Podstawowej Starym Orzechowie oraz orkiestra dęta działająca już od kilku lat na terenie gminy.
Władze samorządowe złożyły uroczyste życzenia mieszkańcom. Wśród atrakcji
były między innym: degustacja potraw wigilijnych, żywa szopka, piękna choinka,
ogromne anioły (aktorki z Teatru Akt), mikołaj z upominkami dla dzieci
i stoiska z rękodziełem.

19. Działalność Biblioteki
Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek z filią w Kosewie jest samorządową
instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury. Posiada wypożyczalnię dla
dorosłych, wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży, czytelnię multimedialną oraz salę
konferencyjną.
19.1. Zbiory
Stan księgozbioru na koniec 2021 r. wynosi: 29 368 woluminów, w tym:
•

biblioteka w Pomiechówku – 21 643 wol.,

•

filia w Kosewie – 7725 wol.

•

audiobooki - 210 jednostek inwentarzowych,
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•
Z

ebooki - 30 kodów dostępu do platformy Legimi.

myślą

o

osobach

z

niepełnosprawnością

wzroku

gromadzimy

książki

z powiększoną czcionką tzw. Duże Litery, stan na koniec 2021 r. - 138 wol.
W omawianym roku zbiory biblioteki powiększyły się o 1255 wol., w tym:
•

z zakupu:
➢ 839 książek, w tym 157 wol. NPRCz 2.0,

•

o dary od czytelników:
➢ 416 wol.

W omawianym roku sprawozdawczym w okresie od dnia 7 kwietnia 2021 r. do dnia
28 kwietnia 2021 r. przeprowadzono w filii w Kosewie inwentaryzację księgozbioru
w wyniku czego ubytkowano 693 książki uznając je jako przestarzałe, zniszczone oraz
przetrzymywane przez czytelników (nieściągalne) w latach 2010-2016.
Dokonano także planowanej selekcji księgozbioru w Bibliotece Publicznej Gminy Pomiechówek w wyniku której wycofano z księgozbioru 952 książki zniszczone i przestarzałe.
Stan czytelnictwa
•

liczba zarejestrowanych czytelników – 792 osoby, w tym:
➢ biblioteka w Pomiechówku – 643 osoby,
➢ filia w Kosewie – 149 osób,

•

liczba wypożyczonych zbiorów łącznie - 13 872 książek, 94 audiobooki oraz
254 czasopisma.

•

liczba odwiedzin w placówkach łącznie – 5 426 osób.

Pozyskane środki pozabudżetowe, udział w projektach:
•

Biblioteka Narodowa – dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych w wysokości
3 750 zł (kupiono 157 książek).

•

Instytut Książki - zestawy książek w ilości 60 szt. dla dzieci w wieku 3-6 lat i ich
rodziców w ramach ogólnopolskiej Kampanii „Mała książka - wielki Człowiek”.

•

Europejski

Fundusz

Rozwoju

Regionalnego

projekt

„Sieć

w

kulturę

w podregionie warszawskim zachodnim” w ramach Programu Operacyjnego
Polska – sprzęt informatyczny w postaci 4 tabletów Lenovo i 2 laptopów HP.
•

Europejski

Korpus

międzynarodowej.

Solidarności
W

omawianym

–

wizyta
okresie

wolontariuszek
w

Bibliotece

wymiany
pracowały

wolontariuszki z Włoch i Francji.
Zrealizowane wydarzenia, podjęte działania kulturalno-edukacyjne.
W 2021 roku przeżywaliśmy kolejny rok pandemii Sars-Cov-2. Na bieżąco
dostosowywaliśmy placówki do obsługi czytelników w zmieniających się warunkach
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i obowiązującym reżimie sanitarnym. Od 15 marca do 4 maja 2021 r. zamknięty był dla
czytelników wolny dostęp do półek oraz czytelnia multimedialna.
Wiele działań promocyjnych, wydarzeń, konkursów i szkoleń przenieśliśmy do sieci
tworząc vlogi czytelnicze, filmiki promocyjne, konkursy i wystawy wirtualne oraz
szkolenia online.
Na stałe w działania naszych placówek bibliotecznych wpisała się stacjonarna akcja
czytelnicza „Zabierz mnie ze sobą”, polegająca na tym, iż przy wejściach do budynku
biblioteki w Pomiechówku i filii w Kosewie wystawiono regały z książkami pozyskanymi
od wydawców, z darów lub w ramach przeprowadzonej selekcji, z których czytelnicy
mogli wybierać interesujące pozycje książkowe bez obowiązku zwracania.
Podobną akcję bookcrossingową w sezonie letnim prowadziliśmy w pawilonie
edukacyjnym Parku „Dolina Wkry”, z której z zainteresowaniem korzystali goście parku.
Nie pozostajemy obojętni na apele organizacji pomocowych i dzielimy się książkami,
które otrzymujemy w darze, z bardziej potrzebującymi placówkami w Polsce, poprzez
udział w akcjach społecznych np. "Podziel się książką" zorganizowanej przez Kinder
Mleczna

Kanapka

Przerwa

na

Wspólne

Czytanie.

Kontynuowaliśmy

udział

w Ogólnopolskie Kampanii „Mała książka – wielki Człowiek”, skierowanej do rodziców
i dzieci w wieku 3-6 lat z terenu naszej gminy, zachęcającej do wspólnego rodzinnego
czytania i korzyści z tego wynikających. Uczestniczące w projekcie dzieci stają się
czytelnikami naszej biblioteki, w nagrodę otrzymują bezpłatny zestaw książek tzw.
Wyprawkę Czytelniczą oraz po zebraniu 10 nalepek na Karcie Małego Czytelnika za
każdorazową wizytę w bibliotece i wypożyczenie książek, dyplom i książkowy
upominek.
Dzięki zakwalifikowaniu się do projektu „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim
zachodnim” grupa 7 dzieci z terenu gminy, w wieku 10-14 lat, brała udział w cyklu
szkoleń online, prowadzonych przez pracownika biblioteki, na temat projektowania
graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.
Zorganizowaliśmy trzy stacjonarne wystawy udostępniane w pomieszczeniach
biblioteki i hall’u kina. Wypożyczona z ambasady Szwecji wystawa „Niech żyje Pippi”
poświęcona postaci Pippi Pończoszanki z okazji jej 75. Urodzin. Wystawa została
przygotowana przez Astrid Lindgren Company i Instytut Szwedzki z okazji rocznicy
pierwszego wydania kultowej książki o rezolutnej Pippi.
Kolejna wystawa pt. „Niezwykły Wszechświat” została wypożyczona z wydawnictwa
Nasza Księgarnia i stanowiła doskonałe uzupełnienie wystawy, przygotowanej w formie
stacjonarnej i online przez Alice Breda, wolontariuszkę EVS, a poświęconej
Stanisławowi Lemowi, patronowi literackiemu roku 2021.
Uczestniczyliśmy we wspólnej organizacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury wydarzeń
skierowanych do społeczności lokalnej takich jak: gminne eliminacje do Konkursu

Recytatorskiego Warszawska Syrenka, Z Kulturą na trawie, czyli uśmiechnięty Dzień
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dziecka, Pomiechowska Akcja Lato – Kosmos nad Wkrą, Herbatka u Dulskiej –
Narodowe Czytanie.
Opowiadania Stanisława Lema stały się także motywem przewodnim
współorganizowanej z GOKiem Pomiechowskiej Akcji Lato – Kosmos nad Wkrą, której
integralnym elementem był stworzony w bibliotece escape room.
Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki w ramach którego cyklicznie spotyka się
grupa pań, pasjonatek literatury. Dzięki udziałowi w Programie DKK zostały
zrefundowane koszty zorganizowanego w bibliotece spotkania autorskiego z Joanną
Jax. Warsztaty historyczne z Dorotą Grzechocińską, autorką publikacji „III Fort
w Pomiechówku” były interesującą lekcją historii lokalnej dla uczniów klas VIII ze Szkoły
Podstawowej w Pomiechówku. Dzieci z klas III miały możliwość spotkania z autorką
fraszek i wierszy dla dzieci, Mirą Białkowską.
Stale opracowujemy i uzupełniamy zbiory poprzez zakupy książek, dary od czytelników
i wydawnictw czy udział w akcjach czytelniczych takich jak Przerwa na wspólne czytanie
firmy Kinder. Nie zapominamy o seniorach i czytelnikach ze słabszym wzrokiem
wzbogacając zbiory o książki z powiększoną czcionką, seria tzw. Wielka Litera, których
obecnie posiadamy 138 wol. Uruchomiona dla czytelników w 2020 roku, nowa oferta
dostępu do książek elektronicznych, poprzez platformę Legimi cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem. W omawianym roku wydaliśmy 148 kodów dostępu dla
43 aktywnych czytelników, którzy dokonali 1003 wypożyczeń.
Kolejną ofertą skierowaną do czytelników jest uruchomiony w 2021 r. dostęp do
cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica. Jest to największa w Polsce
pełnotekstowa baza online polskich publikacji naukowych (książek i czasopism) ze
wszystkich dziedzin wiedzy, zawierająca setki tysięcy tekstów, artykułów, monografii,
podręczników i skryptów zgromadzonych w Bibliotece Narodowej. To dostęp do 3 579
955 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną
prawa autorskiego poprzez dedykowany terminal znajdujący się w sali multimedialnej.
19.2. Zrealizowane inicjatywy oraz działania kulturalno-edukacyjne:
Styczeń-marzec:
• ferie zimowe online – mini warsztaty plastyczne oraz tutorial ekologiczny „Karmnik z recyklingu” przygotowane przez Alice Breda, live czytelniczy Sówka Pomiesówka czyta bajki z serii Kicia Kocia, konkurs plastyczny „Jakie książki czytasz
podczas ferii”,
• wystawa prac konkursowych oraz głosowanie online na najciekawszą pracę plastyczną w konkursie „Jakie książki czytasz podczas ferii”, wręczenie nagród i dyplomów,
• prezentacja filmiku „Karnawał w Wenecji” – przygotowany przez Alice Breda,
• dyskusyjny Kluby Książki w Pomiechówku – spotkanie 39 i 40,
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•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

udział w XXIX finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
„Z miłości do książek”- literacka akcja promocyjna z okazji Walentynek,
udział w 5. edycji kampanii czytelniczej „Mała książka- wielki Człowiek”,
„Czytanki Sówki Pomiesówki” – vlog czytelniczy, odc. 21,
warsztaty online z projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych, dla uczestników projektu „Sieć na Kulturę w podregionie warszawskim zachodnim” – 3 spotkania,
otwarcie wystawy „Niech żyje Pippi”,
wykonanie okolicznościowych wystawek poświęconych patronom roku 2021,
Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, Stanisławowi Lemowi, Tadeuszowi Różewiczowi, Konstytucji 3 Maja,
wizyta z wolontariuszkami wymiany międzynarodowej w Muzeum Mazowieckim
w Płocku,
głoszenie konkursu plastycznego „Mój książkowy bohater”
patroni roku 2021 – prezentacja twórczości K.K. Baczyńskiego online,
prezentacja w sieci (FB, IT, strona internetowa) nowości wydawniczych i aktualności prasowych.

Kwiecień-czerwiec:
•

ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy i wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Mój książkowy bohater” z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla
Dzieci,

•

udział w gminnych eliminacjach do Konkursu Recytatorskiego Warszawska
Syrenka,

•

„Czytanki sówki Pomiesówki” – vlog czytelniczy online – odc. 22,23,

•

prezentacja wystawy „Niech żyje Pippi”,

•

głoszenie konkursu plastycznego pn.„Pippi na zakładkę”, na projekt zakładki do
książki inspirowanej wystawą i twórczością Astrid Lindgren.

•

warsztaty online z projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych, dla uczestników projektu „Sieć na Kulturę w podregionie warszawskim zachodnim” – 11 spotkań,

•

XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek „Znajdziesz mnie w bibliotece” – konkursy,
prezentacje, quizy online,

•

prezentacja filmowej animacji poświęconej twórczości Stanisława Lema, przygotowanej przez Alice Breda, wolontariuszkę wymiany międzynarodowej.

•

„Z Kulturą na trawie, czyli uśmiechnięty Dzień Dziecka” – współorganizacja, przygotowanie i udział w wydarzeniu z okazji Międzynarodowego Dniu Dziecka,

•

prezentacja wystawy Stanisław Lem przygotowanej przez Alice Breda.

•

„Pomiechowska Akcja Lato – Kosmos nad Wkrą”- przygotowanie i obsługa
escape room’u Planeta Elektrosmoka,

•

Dyskusyjny Klub Książki w Pomiechówku – spotkanie 41 (4 urodziny klubu) i 42.
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•

Patroni roku 2021 – prezentacja online o Konstytucji 3 maja, cykliczna prezentacja twórczości K.K. Baczyńskiego,

•

prezentacja w sieci (FB, IT, strona internetowa) nowości wydawniczych i aktualności prasowych.

Lipiec-wrzesień:
•

„Pomiechowska Akcja Lato – Kosmos nad Wkrą”- przygotowanie i obsługa
escape room’u Planeta Elektrosmoka.

•

„Czytanki sówki Pomiesówki” – vlog czytelniczy online – odc. 24

•

spotkanie podsumowujące roczny pobyt wolontariuszek ( ośrodek kultury, biblioteka) wymiany międzynarodowej Europejskiego Korpusu Solidarności.

•

otwarcie i prezentacja wystawy „Niezwykły Wszechświat”,

•

„Uwolnij książkę razem z nami” – akcja bookcrossingowa na terenie Parku Dolina Wkry,

•

zakończenie projektu „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim zachodnim”
– wręczenie certyfikatów uczestnikom warsztatów,

•

narodowe Czytanie online – Moralność Pani Dulskiej – prezentacja 5 filmików
z nagranymi przez pracowników biblioteki i ośrodka kultury fragmentami
dramatu G. Zapolskiej,

•

Herbatka u Dulskiej – czytanie fragmentów dramatu G. Zapolskiej „Moralność
Pani Dulskiej”. Wydarzenie zorganizowane w ramach Narodowego Czytania,

•

spotkanie autorskie z Joanną Jax w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,

•

spotkania klubu brydżowego „Wist” – 11 spotkań,

•

Dyskusyjny Klub Książki w Pomiechówku – 43 spotkanie,

•

zwiadowcy - udział w konkursie wydawnictwa Jaguar – przygotowanie prezentacji filmowej nt. cyklu książkowego dla młodzieży „Zwiadowcy”,

•

patroni roku 2021 – cykliczna prezentacja twórczości K.K. Baczyńskiego.

•

prezentacja w sieci (FB, IT, strona internetowa) nowości wydawniczych i aktualności prasowych.

Październik-grudzień:
•

oficjalne powitanie nowych wolontariuszek wymiany międzynarodowej Europejskiego Korpusu Solidarności, z Francji (biblioteka) i Malty (ośrodek kultury) –
prezentacje o wolontariacie i krajach pochodzenia przygotowane przez Chloe
i Nicole w ramach spotkania z młodzieżą z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Pomiechówku,

•

spotkanie autorskie z Mirą Białkowską, autorką książek dla dzieci,

•

Fort III Pomiechówek - warsztaty historyczne dla uczniów klas VIII ze Szkoły Podstawowej w Pomiechówku, poprowadzone przez Dorotę Grzechocińską z IPN,
autorkę publikacji „III Fort w Pomiechówku”,
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•

udział w 6. edycji ogólnopolskiego programu czytelniczego „Mała książka- wielki
Człowiek”,

•

zajęcia językowe połączone z prezentacją o Hiszpanii, w wybranych klasach
szkoły średniej w Pomiechówku, prowadzone przez Chleo, wolontariuszkę wymiany międzynarodowej Europejskiego Korpusu Solidarności,

•

Dyskusyjny Klub Książki – 3 spotkania (44, 45, 46),

•

spotkania klubu brydżowego ‘Wist” – 9 spotkań,

•

Patroni roku 2021 – cykliczna prezentacja twórczości K.K. Baczyńskiego,

•

prezentacja w sieci (FB, IT, strona internetowa) nowości wydawniczych i aktualności prasowych.

20. Urząd Stanu Cywilnego
Tabela 17: Wydawane akty stanu cywilnego
Typ dokumentu

Liczba spraw

akt urodzenia

1

akt małżeństwa

57

3.

akt zgonu

93

4.

akt urodzenia

159

akt małżeństwa

188

akt zgonu

54

akt stanu cywilnego

15

akt stanu cywilnego

10

akt stanu cywilnego

8

decyzja

4

zapewnienie

62

zaświadczenie

29

protokół

32

L.p.

Rodzaj czynności

1.
2.

5.

Sporządzenie
aktu stanu cywilnego

Migracja aktu stanu cywilnego
(przeniesienie z księgi do rejestru)

6.
7.

Sprostowanie
aktu stanu cywilnego

8.

Uzupełnienie
aktu stanu cywilnego

9.

Unieważnienie aktu stanu cywilnego

10.

Zmiana imienia lub nazwiska

11.

Sporządzenie zapewnienia o braku
okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa

12.

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego
brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa

13.

Przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu
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w związek małżeński
14.

Przyjęcie oświadczenia rozwiedzionego
małżonka o powrocie do nazwiska

protokół

4

noszonego przed zawarciem małżeństwa
15.

16.

odpis aktu stanu

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

cywilnego

Wydanie decyzji administracyjnej
z zakresu rejestracji stanu cywilnego

17.

Dodanie przypisku do aktu stanu
cywilnego

18.

Dodanie wzmianki dodatkowej do aktu
stanu cywilnego

19.

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu
ojcostwa

20.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego
uznanie ojcostwa

21.

Wydanie dowodu osobistego

22.

Wydanie zaświadczenia o utracie lub
uszkodzeniu dowodu osobistego

23.

Udostępnienie danych z Rejestru
Dowodów Osobistych

24.

989

decyzja

3

akt stanu cywilnego

546

akt stanu cywilnego

111

protokół

1

zaświadczenie

1

dowód osobisty

542

zaświadczenie

73

pismo

20

decyzja

1

zaświadczenie

2

medal

13

Wydanie decyzji odmownej w sprawie
udostępniania danych z Rejestru
Dowodów Osobistych

25.

Nadanie numeru PESEL

26.

Nadanie medalu za długoletnie pożycie
małżeńskie
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Rysunek 14 - Samorządowo

21. Sprawy administracyjne
Na koniec 2021 roku w urzędzie gminy funkcjonowało 11 wydziałów i 4 samodzielne
stanowiska. Ogółem na stanowiskach urzędniczych zatrudnione były 52 osoby.
Rada Gminy Pomiechówek liczy 15 radnych.
Komisja rewizyjna
1. Grażyna Kiliś – przewodnicząca komisji
2. Marcin Ruciński - z-ca przewodniczącej komisji
3. Dorota Młyńska - Marcinowska
Komisja skarg, wniosków i petycji
1. Artur Bonas – przewodniczący komisji
2. Dorota Młyńska-Marcinowska – z-ca przewodniczącego komisji
3. Małgorzata Lewczuk
4. Iwona Sagatyńska
5. Zbigniew Pietrzak
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Komisja ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej i społecznej
1. Małgorzata Lewczuk – przewodnicząca komisji
2. Zbigniew Pietrzak – z-ca przewodniczącej komisji
3. Beata Wyszyńska
4. Jan Drzazgowski
Komisja ds. ochrony środowiska, rolnictwa, prawa, porządku, bezpieczeństwa
publicznego i samorządu
1. Iwona Sagatyńska – przewodnicząca komisji
2. Wioletta Śliwińska – z-ca przewodniczącej komisji
3. Andrzej Górecki
4. Andrzej Malasiewicz
Komisja ds. rozwoju gospodarczego, budżetu, handlu i usług
1. Teresa Cieślińska – przewodnicząca komisji
2. Dariusz Radwański – z-ca przewodniczącej komisji
3. Artur Bonas
4. Małgorzata Leszczyńska

22. Sołectwa
W skład gminy wchodzi 26 sołectw, którym przewodzą sołtysi wraz z radami
sołeckimi:
Błędowo – Piotr Mrokowski,
Błędówko – Józef Kowalski,
Brody, Brody-Parcele – Marek Błaszczak,
Bronisławka – Joanna Sałacińska,
Cegielnia-Kosewo – Małgorzata Sawicka,
Czarnowo – Leszek Oleksiak,
Falbogi Borowe – Anna Ziółek,
Kikoły – Dorota Młyńska-Marcinowska,
Goławice Pierwsze – Piotr Fronczak,
Goławice Drugie – Agnieszka Mrokowska,
Kosewko – Wiesław Krawczyk,
Kosewo – Tadeusz Witkowski,
Nowy Modlin – Luiza Oleszek,
Nowe Orzechowo – Krystyna Oleksiak,
Stare Orzechowo – brak sołtysa,
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Pomocnia – Mariusz Matusiak,
Pomiechówek – Agata Damsz,
Pomiechowo – Małgorzata Różycka,
Szczypiorno – Julita Szafrańska,
Śniadówko – Adam Salwowski,
Stanisławowo – Stanisław Calak,
Wólka Kikolska – Marcin Ruciński,
Wola Błędowska – Agnieszka Winnik,
Wójtostwo – Krzysztof Popielarski,
Wymysły – Małgorzata Cybula,
Zapiecki – Paweł Obraziński.

23. Promocja gminy
23.1. Nagrody i wyróżnienia
Fundacja Rozwoju i Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, od lat realizująca inicjatywę pn. „Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego”, której celem jest wyłonienie
i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego doceniła naszą gminę - gmina Pomiechówek zajęła 31 miejsce wśród 314 gmin
województwa mazowieckiego, stając się jednocześnie liderem powiatu nowodworskiego.
Kolejnym wyróżnieniem było otrzymanie przez Park Dolina Wkry w Pomiechówku jednego z siedmiu Certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej. Dzięki niemu staliśmy
się laureatem konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego 2021 roku.
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23.2. Inne działania z zakresu promocji i komunikacji społecznej
•

redagowanie, wydawanie i rozpowszechnianie biuletynu informacyjnego gminy
Pomiechówek – Gazety Pomiechowskiej (dwa wydania),

•

tworzenie nowej odsłony gminnej strony internetowej www.pomiechowek.pl
zapewniającej dostępność cyfrową osobom słabowidzącym, osobom z problemami poznawczymi oraz użytkownikom urządzeń mobilnych. Obecnie strona
gminy spełnia obowiązujące wytyczne w zakresie równości szans, niedyskryminacji oraz dostępności treści internetowej zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1.

•

stworzenie produktu lokalnego pod szyldem „Smaki doliny Wkry” – ciastka pomiechowskiego „Pomiechotka”,

•

prowadzenie strony internetowej gminy www.pomiechówek.pl,

•

prowadzenie gminnego serwisu SMS,

•

współpraca z mass media w zakresie informowania o bieżących wydarzeniach z
życia gminy – publikacja artykułów sponsorowanych, wysyłanie informacji prasowych do redakcji m. in. Gazety Nowodworskiej, Tygodnika Nowodworskiego,

•

współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną Trzech Rzek w zakresie promocji
gminy na targach turystycznych,

•

koordynacja wydawnictw promocyjnych,

•

inwentaryzacja szlaków PTTK przebiegających przez teren gminy Pomiechówek,

•

obsługiwanie ekip telewizyjnych przygotowujących materiały filmowe dotyczące
gminy (TVP 3 Warszawa)

•

promocja terenów inwestycyjnych podstrefy Pomiechówek, współpraca ze Stowarzyszeniem Invest in New Modlin.

Rysunek 15 - Ciastko pomiechowskie „Pomiechotka”
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