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Raport o stanie Miasta za 2020 rok opracowano w oparciu o materiały źródłowe komórek
organizacyjnych Urzędu Miasta Zielonka, miejskich jednostek organizacyjnych i innych
instytucji.
Znowelizowana w 2018 roku ustawa o samorządzie gminnym nałożyła na samorządy
wymóg przygotowania corocznego dokumentu za poprzedni rok kalendarzowy, pn. Raport
o stanie Gminy, zawierającego informacje na temat działań Gminy, w szczególności
realizacji usług publicznych, celów i programów strategicznych, uchwał rady miasta itp.
Opracowanie to w sposób kompleksowy prezentuje sytuację Miasta Zielonka i pracę
samorządu w minionym roku. Znajdują się w nim informacje o działalności Burmistrza
Miasta Zielonka, w oparciu o realizację polityk, programów, strategii, oraz uchwał Rady
Miasta. Opracowany materiał przedstawia wszystkie ważne obszary życia gospodarczego
i społecznego, w tym: finanse, gospodarkę, inwestycje, ochronę zdrowia, pomoc społeczną,
edukację, kulturę, sport i rekreację.
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Miasto
Zielonka
Miasto Zielonka (gmina miejska od 1960 roku) położone jest w centralnej części województwa
mazowieckiego, w powiecie wołomińskim, w odległosci ok. 11 km od Warszawy.
Jest jedną z 12 gmin powiatu wołomińskiego, graniczy z gminami: Dębe Wielkie, Halinów,
Kobyłka, Marki, Poświętne, Stanisławów, Sulejówek, Wołomin, Ząbki oraz z miastem
stołecznym Warszawa.
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Geograficznie Zielonka położona jest
w środkowej części Polski, na środkowym
Mazowszu – Nizinie Mazowieckiej, przy
wschodniej części Równiny Praskiej.

Obszar gminy Zielonka charakteryzuje
się wyraźnym podziałem pod względem
zagospodarowania przestrzennego – tylko
zachodnia część obszaru gminy jest
zurbanizowana.

Granice gminy zlokalizowane są w obrębie
tarasu
Wisły,
na
obszarze
o
płasko-równinnej
rzeźbie
terenu
urozmaiconej
licznymi
łukowymi
i parabolicznymi wydmami. U podnóża
wydm znajdują się bagniska i torfowiska.
Występujące na tym obszarze nieliczne
grunty rolne są glebami V i VI klasy bonitacji,
stanowią w przeważającej części nieużytki
rolne. Przez gminę przepływa rzeka Długa
o łącznej długości 47,7 km, wypływająca
z Wysoczyzny Kałuszyńskiej, wpadająca
do Kanału Żerańskiego. Koryto rzeki,
na wysokości Zielonki, zostało uregulowane.

Całkowita powierzchnia gminy Zielonka
wynosi 7921 ha. Jedynie 7,5% jej powierzchni
stanowią tereny zurbanizowane w stosunku
do powierzchni całej gminy, pozostała część
to obszary niezurbanizowane, w większości
pokryte lasami.
Grunty będące własnością Miasta
Zielonka stanowią 1,2% powierzchni gminy,
w tym: 0,22% stanowią działki uliczne, 1,01%
stanowią działki użyteczności publicznej,
działki z zabudową mieszkaniową oraz
pozostałe.

Na obszarze Miasta znajdują się sztuczne
jeziora - Glinianki, powstałe w wyniku eksploatacji
gliny
w
okresie
międzywojennym.
Położone w północno-wschodniej części
gminy,
są
obszarem w większości
niezagospodarowanym, wyłączając część
północną, gdzie znajdują się ogródki
działkowe. Glinianki zajmują łączny obszar
ok 49 ha; podzielone są na 5 stawów,
o powierzchni wód otwartych ponad 30ha.

15% powierzchni gminy objęte jest
Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego, w tym część to tereny
leśne. Pozostałą część gminy stanowią
tereny zamknięte i tereny leśne, dla których
nie opracowuje się miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Obszary leśne stanowiące dominującą
część powierzchni miasta podlegają
Nadleśnictwu Drewnica w Ząbkach. Znaczna
część obszarów leśnych jest obszarem
zamkniętym, z racji istniejącego poligonu
wojskowego. Ponadto 7,9 tys. ha lasów
obrębu Zielonka zostało włączonych do
Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy
Warszawskie.

W granicach gminy znajduje się także
część rezerwatu krajobrazowego przyrody
„Bagno Jacka” o powierzchni 3,2 ha. Zielonka
znajduje się także w zasięgu Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

MIASTO ZIELONKA
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MIASTO ZIELONKA

Na obszarze gminy zakres ochrony
przyrody obejmuje obręb leśny Zielonka,
dolinę rzeki Długiej, obszar Glinianek, część
rezerwatu krajobrazowego, oraz łąki
rozmieszczone na wschodnich krańcach
gminy. Wymienione obszary tworzą
korytarze
ekologiczne
o
znaczeniu
ponadregionalnym i regionalnym.

79,21
km2

to całkowita
powierzchnia
gminy Zielonka

17,5
%

powierzchni całej
gminy stanowią
tereny zurbanizowane

1,2
%

powierzchni całej
gminy stanowią grunty
będące własnością
Miasta Zielonka
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Mieszkańcy
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MIESZKAŃCY
ZIELONKI
Ewidencja ludności polega na rejestracji
określonych w Ustawie z 24 września
2010 roku o ewidencji ludności (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 388
z pózn. zm.) podstawowych danych
identyfikujacych tożsamość oraz status
administracyjno-prawny osób fizycznych.

Ewidencja ludności prowadzona jest
w Powszechnym Elektronicznym Systemie
Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr
PESEL, w rejestrach mieszkańców oraz
rejestrach zamieszkania cudzoziemców,
prowadzonych
w
systemie
tele
-informatycznym. W rejestrze mieszkańców
gromadzone są dane osób, które wykonały
obowiązek meldunkowy na terenie danej
gminy.

8 921 kobiet

53 %
47 %
7 873 mężczyzn

16 764
osób

zameldowanych
w 2020 r. w Zielonce
(stan na 31 grudnia
2020 r.)

W porównaniu z rokiem 2019
liczba mieszkańców
zmalała o 55 osób

MIESZKAŃCY ZIELONKI
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22 %

58 %

20 %

41,4
lat
3 261

Średni wiek mieszkańca Zielonki.
Jest on porównywalny do średniego
wieku mieszkańców województwa
mazowieckiego w 2020 r.

mieszkańców
w wieku
przedprodukcyjnym

9 800

mieszkańców
w wieku
produkcyjnym

3 733

mieszkańców
w wieku
poprodukcyjnym

razem:

10%

10%
1 627 kobiet

1 634 mężczyzn

30%

28%
4 784 kobiet

15%
2 510 kobiet

8 921

5 016 mężczyzn

7%
1 223 mężczyzn

7 873

MIESZKAŃCY ZIELONKI
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Stan cywilny mieszkańców Miasta Zielonka
39,8%		
mieszkańców było stanu wolnego
47,6%		
mieszkańców żyło w małżeństwie
5,9%		

mieszkańców było po rozwodzie

6,7% 			 mieszkańców było wdowami/wdowcami

63

35

213

dzieci

małżeństwa zawarte w 2020 roku w Zielonce (liczone aktami
małżeństwa sporządzonymi przez Urząd Stanu Cywilnego Miasta
Zielonka)

327

małżeństwa w roku 2019
w Zielonce ze stażem 50
lat pozycia małżeńskiego.

urodziło sie
w 2020 roku,
które zostały
zameldowane
w Zielonce

mieszkanców
powyżej 85 roku życia

48%
103 dziewczynki

Gestość zaludnienia w Mieście Zielonka w 2020 roku wynosiła

W 2020 roku w Mieście Zielonka odnotowano
mężczyzn.

52%
110 chłopców

221 os/1km

290 zgonów, w tym 137 kobiet i 153

MIESZKAŃCY ZIELONKI
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Zameldowania
OBYWATELE RP
W 2020 roku zarejestrowano 381 zameldowań obywateli RP w ruchu wewnętrznym oraz 100
wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zielonki 281. W tym
samym roku nie odnotowano zameldowań obywateli RP z zagranicy oraz wymeldowań za granicę.

CUDZOZIEMCY
Liczba zarejestrowanych małżeństw obywateli RP z cudzoziemcami w 2020 r. wyniosła 6,
w tym 5 małżeństw zostało udzielonych poza terytorum RP i zarejestrowanych w USC Zielonka,
a 1 małżeństwo zostało zawarte na terenie RP w USC Zielonka

1618

211

odpisów aktów urodzenia, małżeństwa oraz aktów zgonu wydał
w 2020 roku Urząd Stanu Cywilnego Miasta Zielonka

zarejestrowanych zgłoszeń pobytu obcokrajowców w 2020 r.
w Mieście Zielonka, w tym 6 na pobyt stały i 206 na pobyt czasowy

100 lat

jedna mieszkanka w wieku 100 lat
była zameldowana w 2020 r. w Zielonce

MIESZKAŃCY ZIELONKI
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Infrastruktura
społeczna i techniczna
oraz gospodarka
mieszkaniowa
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Jednym z najważniejszych czynników, mających zasadniczy wpływ na rozwój ogólny miasta
i decydujących o atrakcyjności jego wizerunku, są warunki życia codziennego, które zależą
w szczególności od rozwoju funkcji mieszkaniowej, infrastruktury społecznej i technicznej,
nadążających za zwiększającymi się potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.
Miasto Zielonka zapewnia mieszkańcom dostęp do podstawowych usług, m.in. edukacyjnych
i zdrowotnych oraz inwestuje w bezpieczeństwo. Miasto zapewnia również możliwość
wypoczynku i rekreacji.

 ospodarka mieszkaniowa
G
Miasta Zielonka w 2020 roku
W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu lokalowego Miasta Zielonki w 2020 roku
mieszkało 370 osób.

95
rodzin

w Zielonce otrzymało w 2020 roku dodatki mieszkaniowe

130 866 zł

Łączna kwota wypłaconych na dzień 31.12.2020 r. dodatków
mieszkaniowych.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I TECHNICZNA ORAZ GOSPODARKA MIESZKANIOWA
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Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu wynosiła 38,36 m²
Liczba lokali z ogrzewaniem elektrycznym 18
Liczba lokali z ogrzewaniem przez piece 104
Liczba lokali podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej 179 (w tym 6 lokali podłączonych
tylko do sieci wodociągowej)
Liczba lokali z ogrzewniem gazowym 57

Zasób mieszkaniowy Miasta Zielonka
179 lokali mieszkaniowych (w tym 13 lokali socjalnych i 166 lokali komunalnych):

		

134 lokale własność Miasta Zielonka w budynkach wolnostojących

42 lokale - własność Miasta Zielonka we wspólnotach mieszkaniowych

		

3 lokale - własność MIasta Zielonka w spółdzielni mieszkaniowej przy
ul. Przemysłowej 4

W roku 2020
	

w 3 lokalach wymieniono kuchnie węglowe

w 5 lokalach wymieniono instalację elektryczną

w 2 lokalach wykonano przyłącze kanalizacyjne

w 1 lokalu wykonano modernizację instalacji gazowej
w 2 lokalach przeprowadzono generalny remont

w 1 budynku przeprowadzono remont, włącznie z ogrodzeniem
w 6 budynkach wykonano prace dekarskie

w 3 lokalizacjach wymieniono stolarkę okienną

w 2 lokalizacjach wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne

Na liście osób uprawnionych do otrzymania lokalu:
komunalnego znajdowało się 15 rodzin
socjalnego znajdowało się 24 rodziny

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I TECHNICZNA ORAZ GOSPODARKA MIESZKANIOWA
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Łączna kwota zaległości wobec Miasta Zielonka
na dzień 31.12.2020 r. z tytułu użytkowania lokali
z miejskiego zasobu mieszkaniowego

suma dochodów z tytułu czynszów za lokale
komunalne w 2020 r.

W celu umożliwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, spłaty
zadłużenia z tytułu najmu lokalu wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego
miasta - Uchwałą Nr X/95/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 29.08.2019 r. przyjęto „Program
odpracowania zaległości z tytułu najmu lokalu wchodzącego w skład gminnego zasobu
mieszkaniowego Miasta Zielonka”. Zgodnie z zapisami tego programu, spłata zadłużenia może
nastąpić w formie świadczenia niepieniężnego polegającego na świadczeniu przez dłużnika
na rzecz Miasta Zielonka drobnych prac porządkowych i naprawczych.
W 2020 roku wpłynął 1 wniosek, jednak wnioskodawca nie przystąpił do odpracowania zadłużenia.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I TECHNICZNA ORAZ GOSPODARKA MIESZKANIOWA
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Z asób
infrastruktury
społecznej
Oświata
4

SZKOŁY PUBLICZNE

3

PRZEDSZKOLA

1

ŻŁOBEK

W sumie 8 placówek oświatowo-opiekuńczych, o łącznej powierzchni użytkowej 21 083 m2,
położonych na działkach o łącznej powierzchni 71 020 m2

Pozostałe usługi
 2 budynków użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej powierzchni
1
użytkowej 12 091 m2 , położonych na działkach o łącznej powierzchni 56 788 m2.
W budynkach użyteczności publicznej świadczone są usługi administracyjne,
zdrowotne, kulturalno-sportowe oraz z zakresu pomocy społecznej:
		

Urząd Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5

		

Centrum Usług Wspólnych, ul. Literacka 20

		

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Literacka 20

		

Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Łukasińskiego 1/3

		

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Krzywa 18

		

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 18 blok 14

		

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1, ul. Przemysłowa 4a

		

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2, ul. 11 listopada 33

		

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3, ul. Wyszyńskiego 7

		

Klub Seniora, ul. Wyszyńskiego

		

Oficyna Muzealna, ul. Kolejowa 11

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I TECHNICZNA ORAZ GOSPODARKA MIESZKANIOWA
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Rekreacja i wypoczynek
Place zabaw
		

w otwartej przestrzeni publicznej:

		

na terenach szkół i przedszkoli:

16
7

Tereny zielone
		

naturalne/niezagospodarowane o łącznej powierzchni

			
		

w tym z wodami stojącymi

48 ha
30 ha

zagospodarowane:

			

6 parków i zieleńców o powierzchni

62 690 m2

Obiekty sportowe:
zewnętrzne
		1 stadion miejski o powierzchni 

7 000 m2

		1 kort tenisowy o powierzchni

1 370 m2

		1 boisko do siatkówki o powierzchni

600 m2

		3 boiska do gry w piłkę nożną i 1 boisko wielofunkcyjne
		 przy szkołach o powierzchni
		1 pumptruck o powierzchni 

7 000 m2
220 m2

		1 street workout park o powierzchni 

70 m2

		5 siłowni zewnętrznych o powierzchni 

350 m2

wewnętrzne
		1 hala sportowa o powierzchni 

1 129 m2

		1 sala aerobiku o powierzchni

129 m2

		1 sala fitness o powierzchni

124 m2

		1 siłownia o powierzchni 

124 m2

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I TECHNICZNA ORAZ GOSPODARKA MIESZKANIOWA
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Z asób
infrastruktury
technicznej
Infrastruktura drogowa
W 2020 roku infrastruktura drogowa Miasta Zielonka obejmowaładrogi gminne
z podziałem na drogi:

145

		

asfaltowe

42,35 km

		

utwardzone

8,83 km

		

nieutwardzone (gruntowe)

4,69 km

drogi powiatowe

2

drogi wojewódzkie

2

ścieżki rowerowe

11,8 km

doświetlone przejścia dla pieszych

9

Monitoring miejski
Liczba kamer w całym systemie

67

liczba lokalizacji kamer 				 52

Sieć sanitarna
 ługość sieci wodociągowej
D
pokrycie siecią zurbanizowanej powierzchni Miasta Zielonka

63,1 km
95%

 ługość sieci kanalizacyjnej wynosiła
D
pokrycie siecią zurbanizowanej powierzchni Miasta Zielonka

67,6 km
88%

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I TECHNICZNA ORAZ GOSPODARKA MIESZKANIOWA
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Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Sieć wodociągowa na terenie Miasta Zielonka ma charakter mieszany pierścieniowo
-rozgałęźny. Zbudowana jest z rur: żeliwnych, PVC, PE i średnicach od 110mm do 250
mm. Na sieci zlokalizowane są zasuwy odcinające i hydranty przeciwpożarowe. Woda
do sieci jest dostarczana z trzech stacji uzdatniania – przy ul. Inżynierskiej o największej
dobowej wydajności, przy ul. Długiej i przy ul. Wyszyńskiego.

W 2020r. wyprodukowano 719 468 m3 wody
Produkcja wody z:
		

SUW Inżynierska wyniosła

560 392 m3

		

SUW Długa wyniosła

96 392 m3

		

SUW Wyszyńskiego wyniosła

62 684 m3

W 2020r. Stacje Uzdatniania Wody funkcjonowały bez istotnych zakłóceń. Woda spełniała
wszystkie wymagania jakościowe określone stosownymi przepisami.

3709

Łączna liczba przyłączy wodociągowych
na koniec 2020r., w tym w 2020r. wykonano 85 szt.

22

Zbiorowe odprowadzanie ścieków
Sieć kanalizacji sanitarnej w Zielonce jest w przeważającej części systemem
rozdzielczym opartym o zlewnie grawitacyjne odprowadzające ścieki poprzez Komory
Zaworowe (KZ) do systemu lewarowej kanalizacji podciśnieniowej oraz zlewnie grawitacyjne
odprowadzające ścieki do pompowni strefowych. Ścieki z całego systemu przesyłane są
do pompowni głównej zlokalizowanej przy ul. Leśnej. Sieć kanalizacji sanitarnej jest

zbudowana:

w układzie grawitacyjnym: z rur PVC o średnicy od 200mm do 300mm;
w układzie podciśnieniowym: z rur PVC o średnicy od 110mm do 400mm;
w układzie ciśnieniowym: z rur PE o średnicy od 65mm do 225 mm.

3308

Łączna liczba przyłączy kanalizacji sanitarnej

na koniec 2020 r., w tym w 2020 r. wykonany 99 szt.

Odprowadzono 764 249 m3 ścieków sanitarnych, o 69 707 m3 więcej niż w roku 2019.

23

Administracja
i finanse

24
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Burmistrz Miasta Zielonka oraz pracownicy Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta kierują się
dobrem publicznym, pomyślnością mieszkańców Miasta oraz służą państwu polskiemu i wspólnocie
samorządowej, przestrzegają porządku prawnego, a także wykonują sumiennie powierzone
im zadania, ustalają i stosują czytelne, jednoznaczne procedury oraz starają się zapewnić terminową
i profesjonalną realizację usług publicznych.
Urząd, kierowany przez Burmistrza, działa według następujących zasad: praworządności, służebności
wobec społeczności lokalnej, racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, jednoosobowego
kierownictwa, kontroli zarządczej, podziału kompetencji i współdziałania, indywidualnej
odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań, podnoszenia jakości świadczonych usług.
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Władze
miasta
Zielonka jest gminą miejską. Zgodnie ze Statutem Miasta organem stanowiącym i kontrolnym
jest Rada Miasta Zielonka, a organem wykonawczym – Burmistrz Miasta Zielonka.

RADA MIASTA ZIELONKA
Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kompetencje Rady Miasta określa
art. 18 i art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594,
z późn. zm.).

Skład Rady Miasta:
Imię i nazwisko

Funkcja

Okręg wyborczy

Jadwiga Wójcik	 Radna Miasta Zielonka	 Nr 1
Renata Maria Ochocińska	 Radna Miasta Zielonka	 Nr 2
Anna Abramczyk	 Radna Miasta Zielonka	 Nr 3
Ewa Małgorzata Kosińska	 Radna Miasta Zielonka	 Nr 4
Tomasz Krzysztof Wołujewicz

Radny Miasta Zielonka 	 Nr 5

Andrzej Marek Grodzki

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Zielonka

Nr 6

Łukasz Michał Jagliński

Radny Miasta Zielonka

Nr 7

Sebastian Rafał Słowik

Radny Miasta Zielonka 	 Nr 8

Joanna Nicole-Urbanowicz 	 Radna Miasta Zielonka	 Nr 9
Piotr Tomasz Pietruszka

Radny Miasta Zielonka 	 Nr 10

Sławomir Władysław Moczarski

Radny Miasta Zielonka 	 Nr 11

Eryk Kazimierz Radziszewski	 Radny Miasta Zielonka	 Nr 12
Tomasz Pieloszczyk

Radny Miasta Zielonka 	 Nr 13

Gabriela Stanisława Wiśniewska

Przewodnicząca	 
Nr 14
Rady Miasta Zielonka

Tadeusz Jan Szklarski

Radny Miasta Zielonka 	 Nr 15
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6 komisji stałych
Rady Miasta Zielonka
KOMISJA KULTURY,
SPRAW SPOŁECZNYCH,
OCHRONY ZDROWIA I SPORTU

KOMISJA EDUKACJI,
RODZINY, BEZPIECZEŃSTWA
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

KOMISJA BUDŻETU,
FINANSÓW I ROZWOJU
MIASTA

KOMISJA REWIZYJNA

Do zadań Komisji Kultury, Spraw Społecznych,
Ochrony Zdrowia i Sportu należą sprawy
dotyczące funkcjonowania obiektów kultury
i sportu, inicjowanie działań sportowych,
działań z zakresu rozwiązywania
problemów społecznych, sprawy związane
z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych,
ochrona zdrowia.
19 posiedzeń w 2020 r.

Do zadań Komisji Edukacji, Rodziny,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
należą sprawy dotyczące zagadnienia
funkcjonowania placówek oświatowych,
inicjowania i opracowywania planów rozwoju
edukacji, działania prorodzinne oraz z zakresu
bezpieczeństwa publicznego.
17 posiedzeń w 2020 r.

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność
Burmistrza oraz miejskich jednostek
organizacyjnych i pomocniczych, biorąc
pod uwagę kryteria: zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
20 posiedzeń w 2020 r.

Do zadań Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Miasta należą sprawy dotyczące
finansów miasta oraz planów rozwoju
Zielonki.
13 posiedzeń w 2020 r.
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KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW
I PETYCJI

KOMISJA INWESTYCJI,
GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
OCHRONY ŚRODOWISKA
I TRANSPORTU

Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
należy rozpatrywanie:
- skarg na działania
Burmistrza i miejskich jednostek
organizacyjnych,
- wniosków składanych przez obywateli
do Rady Miasta,
- petycji składanych przez obywateli
do Rady Miasta.
17 posiedzeń w 2020 r.

Działalność Rady
		
Sesje Rady Miasta:

Do zadań Komisji Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Transportu
należą sprawy związane z realizacją zadań
inwestycyjnych i gospodarki komunalnej,
a także z zakresu dbania o środowisko
przyrodnicze.
18 posiedzeń w 2020 r.

Miasta Zielonka w 2020 roku
10

Liczba zwyczajnych

2

Liczba nadzwyczajnych
Liczba dyżurów radnych

52

Liczba podjętych uchwał

130

Liczba posiedzeń komisji

104
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Burmistrz
Miasta
Miasta Zielonka
Zielonka

BURMISTRZ sprawuje władzę wykonawczą, a do jego zadań należy realizowanie uchwał Rady
Miasta Zielonka, kierowanie bieżącymi sprawami oraz reprezentowanie miasta na zewnątrz.
Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Zielonka oraz miejskich jednostek
organizacyjnych.
Burmistrz powierzał prowadzenie określonych spraw Zastępcy Burmistrza, Skarbnikowi Miasta,
Sekretarzowi Miasta. Zakres zadań zarządu określony jest w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta
Zielonka, dostępnym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zielonka.pl,
w zakładce Urząd Miasta.

244
zarządzenia

wydał Burmistrz
Miasta Zielonka w 2020 r.

Wykaz zarządzeń Burmistrza Miasta Zielonka znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej www.bip.zielonka.pl, w zakładce Burmistrz Miasta.

Wśród działań Burmistrza Miasta Zielonka w 2020 roku wymienić należy:
Uczestnictwo w spotkaniach, spotkaniach roboczych, naradach, posiedzeniach
z jednostkami gminy i instytucjami zewnętrznymi 			

206

Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, uroczystościach
państwowych o zasięgu lokalnym, regionalnym i państwowym		

46

Mieszkańcy przyjęci w ramach wtorkowych dyżurów Burmistrza		

161

Dyżury telefoniczne umożliwiające mieszkańcom bezpośredni kontakt
z Burmistrzem Miasta Zielonka w okresie obostrzeń epidemicznych		

24

Dyżury on-line z odpowiedziami na pytania mieszkańców		

6
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Miejskie jednostki budżetowe:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Przedszkole Nr 3 w Zielonce
Przedszkole Nr 4 w Zielonce
Przedszkole Nr 5 w Zielonce
Ośrodek Pomocy Społecznej
Centrum Usług Wspólnych
Żłobek Miejski w Zielonce
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonce

Gminne osoby prawne
Miejska Biblioteka Publiczna
Ośrodek Kultury i Sportu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia

Miejskie spółki
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zielonce Sp. z o.o. w likwidacji w 2020 r.

Jednostki pomocnicze miasta
Osiedle Poligon
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MAJĄTEK Miasta Zielonka
Majątek Miasta Zielonka
- wartość pomniejszona o odpisy
umorzeniowe i aktualizujące aktywa
trwałe, w tym m.in.:

216 533 066,45 zł
55 701 303,17 zł

grunty

95 442 140,44 zł

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny

3 796 253,13 zł

aktywa obrotowe

58 816 000,00 zł

BUDŻET Miasta Zielonka

		 105 364 876,60 zł

dochody Miasta Zielonka w 2020 r.

		 109 940 709,98 zł

wydatki Miasta Zielonka w 2020 r.
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Dochody
Miasta
Zielonka
105 364 876,60 zł

DOCHODY Miasta Zielonka
zrealizowane dochody bieżące 		

97 773 432,44 zł

zrealizowane dochody majątkowe 		

7 591 444,16 zł

GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW Miasta Zielonka
21 563 479,00 zł

45 406 047,65 zł

Rodzina 500+

Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych
jednostek
nie posiadajacych
osobowości
prawnej

24 753 737,95 zł
Pozostałe dochody

13 641 612,00 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego
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Opis dochodów zrealizowanych w 2020 roku według działów
Rolnictwo i łowiectwo

3246,48 zł

Transport i łączność, w tym głównie:

2 272 480,38 zł

		

2 271 990,38 zł

Drogi publiczne gminne

Gospodarka mieszkaniowa

2 814 390,93 zł

		

1 079 528,56 zł

Dochody bieżące, w tym głównie:

				wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

29 186,96 zł

		

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

679 048,05 zł

		

wpływy z usług komunalnych

254 594,80 zł

		

1 734 862,37 zł

Dochody majątkowe, w tym głównie:

			
			
			

wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności

150 607,90 zł

			
			
			

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości

1 584 254,47 zł

Informatyka 

730 896,74 zł

Administracja publiczna

204 162,86 zł

 rzędy naczelnych organów władzy państwowej,
U
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym głównie:

128 911,00 zł

		
		

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

116 786,00 zł
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 ochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
D
jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym głównie:
		

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

		
		
		
		

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych, w tym głównie:

		

podatek od nieruchomości

			

podatek leśny

			

podatek od środków transportowych

			

podatek od czynności cywilnoprawnych

			

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 

		
		
		
		

33 835,32 zł

4 873 945,98 zł
4 454 049,38 zł
30 194,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych, w tym głównie:

			

podatek od nieruchomości

			

podatek od środków transportowych

			

podatek od spadków i darowizn

			

wpływy z opłaty targowej

			

podatek od czynności cywilnoprawnych

		
		
		

45 406 047,65 zł

329 793,91 zł
56 131 zł
3 411,09 zł

6 302 211,86 zł
4 535 700,79 zł
69 225,03 zł
362 082,96 zł
15 194,50 zł
1 276 933,48 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw, w tym głównie:

650 041,24 zł

			

wpływy z opłaty skarbowej

		

wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

415 188,74 zł

			

wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

162 480,11 zł

			

wpływy z opłat za udzielanie ślubów poza Urzędem		

12 000,00 zł

		
		

58 525,50 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa, w tym głównie:

33 546 013,25 zł

			

podatek dochodowy od osób fizycznych

31 443 945,00 zł

			

podatek dochodowy od osób prawnych

2 102 068,25 zł
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Różne rozliczenia, w tym głównie:

16 286 980,59 zł

		część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego

		
		

13 641 612,00 zł

wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 				
Lokalnych na rozbudowę ul. Waryńskiego			2 444 376,00 zł

Oświata i wychowanie, w tym głównie:

2 104 530,90 zł

		

szkoły podstawowe

230 603,40 zł

		

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

		

przedszkola

		

inne formy wychowania przedszkolnego

		
		
		

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych

		

dotacje celowe (programy „ABC... uczę się” i „Zdalna szkoła”)		 261 574,34 zł

7 762,79 zł
1 395 384,53 zł
22 551,06 zł
186 654,78 zł

Ochrona zdrowia			

767,32 zł

Pomoc społeczna, w tym głównie:
		

zasiłki stałe

740 930,53 zł

		

ośrodki pomocy społecznej

163 182,87 zł

		

pomoc w zakresie dożywiania

414 076,43 zł
72 000,00 zł

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
(dotacja celowa na projekt „Nowa jakość pracy w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce”)			 401 634,15 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza

42 804,00 zł

Rodzina, w tym głównie:

26 420 341,12 zł

		 dotacja celowa związana z realizacją „Programu Rodzina 500+”	21 563 479,00 zł
		
		

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego3 926 816,69 zł

		

wspieranie rodziny (dotacja celowa na realizację programu „Dobry start”)

739 035,98 zł

		

tworzenie i funkcjonowanie żłobków

145 908,21 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym głównie: 

6 933 477,18 zł

		 gospodarka odpadami

5 181 814,01 zł

		 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 075 839,56 zł

		 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
		 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

104 108,15 zł

		 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 				
		 z umów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		 127 220,62 zł
		 refundacja ze środków europejskich
		 (program „Rozwój Infrastruktury PSZOK w Zielonce”)
		 pozostała działalność		

258 750,31 zł
373 491,40 zł
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Wydatki Miasta
Zielonka

109 940 709,98 zł

Wydatki ogółem zostały wykonane
w kwocie:
wydatki bieżące

94 884 069,47 zł

wydatki majątkowe

15 056 640,51 zł

OŚWIATA W STOSUNKU DO WSZYSTKICH WYDATKÓW Miasta Zielonka

33 257 274,88 zł
Wydatki na
finansowanie zadań
z zakresu oświaty
i wychowania wraz
z edukacyjną opieką
wychowawczą

109 940 709,98 zł
Wydatki ogółem
MIasta Zielonka
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Opis wydatków zrealizowanych w 2020 roku według działów
Rolnictwo i łowiectwo

3 235,80 zł

Transport i łączność, w tym głównie:
		

13 823 142,02 zł

lokalny transport zbiorowy

2 033 279,77 zł

			

transport autobusowy (linie : L43, L44)

708 254,67 zł

			

transport autobusowy (linia nocna N62)

73 248,00 zł

			

bilet metropolitalny Warszawa+, 

			

Wspólny Bilet

		

183 286,00 zł
1 060 222,00 zł

drogi publiczne gminne, w tym głównie:

11 789 862,25 zł

			
			

naprawa, remonty, profilowanie dróg gruntowych
i doziarnianie kruszywem

			

operaty, przeglądy okresowe mostów i dróg

			

opłaty za wody opadowe

			

budowa ul. Jagiełłowicza 			1 001 575,54 zł

			

modernizacja ulicy Polnej			 391 278,79 zł

			

projekty dróg gminnych		

161 050,05 zł

			

projekty przebudowy lub rozbudowy dróg

433 273,50 zł

			

przebudowa zjazdów w ul. Kilińskiego

208 521,53 zł

			

budowa ul. Bankowej 		

			

koncepcja układu drogowego osiedla Poligon		

			

modernizacja mostka pieszo – rowerowego w ul. Westerplatte

			

rozbudowa ul. Waryńskiego			3 028 879,48 zł

			

rozbudowa ul. Młodzieżowej i Nauczycielskiej 		 584 503,48 zł

			
			
			

realizacja projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg
rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka,
Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”		1 416 870,81 zł

124 244,58 zł
21 746,40 zł
608 748,56 zł

2 742 631,31 zł
29 800 zł
279 975,33 zł

ADMINISTRACJA I FINANSE

39

RAPORT O STANIE MIASTA ZIELONKA ZA 2020 R.

/

www

.zielonka.pl

/

Gospodarka mieszkaniowa, w tym głównie:

2 377 847,98 zł

		

zakup energii

62 984,17 zł

		

opłaty za administrowanie i czynsze za lokale komunalne

136 360,37 zł

		

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

105 412,00 zł

		
		
		

odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
(odszkodowania za grunty przejęte pod ulice oraz odszkodowanie
za niedostarczenie lokali socjalnych) 

542 615,03 zł

		

odszkodowanie wypłacane na rzecz osób prawnych

		

zakup usług remontowych		

		

zakup usług związanych z utrzymaniem budynków komunalnych		 256 485,22 zł

18 643,72 zł
236 564, 00 zł

Działalność usługowa, w tym głównie:			 160 711,08 zł
		

plany zagospodarowania przestrzennego			

84 888,76 zł

		

działania z zakresu geodezji i kartografii			

75 822,32 zł

Informatyka
Realizacja projektu „e-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom”
przy współfinansowaniu Unii Europejskiej 			 560 455,65 zł
Administracja publiczna, w tym głównie:

11 595 923,32 zł

		

wydatki bieżące

11 312 138,05 zł

		

wydatki majątkowe

283 785,27 zł

 rzędy naczelnych organów władzy państwowej,
U
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym głównie:
		

128 911,00 zł

wybory Prezydenta RP			 116 786,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym głównie:

655 565,52 zł

		

Policja

87 980,00 zł

		

Ochotnicza Straż Pożarna

402 141,65 zł

		

monitoring Miejski

165 443,87 zł

Obsługa długu publicznego

529 763,28 zł

ADMINISTRACJA I FINANSE

40

Oświata i wychowanie, w tym głównie:

31 920 252,99 zł

		

szkoły podstawowe

19 529 744,60 zł

		

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 167 885,03 zł

		

przedszkola

7 977 298,98 zł

		

dowożenie uczniów do szkół

		

inne formy wychowania przedszkolnego			 113 375,62 zł

		

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			 109 434,45 zł

		
		

realizacja zadań wymagających stosowania 				
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci:

187 131,01 zł

		

w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego		 222 702,30 zł

		

w szkołach podstawowych			2 146 908,75 zł

		
		

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 				
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		 186 654,78 zł

		

pozostała działalność			 674 679,65 zł

Ochrona zdrowia, w tym głównie :

1 306 824,72 zł

		

lecznictwo ambulatoryjne

933 319,43 zł

		

programy polityki zdrowotnej

		

zwalczanie narkomanii			

		

przeciwdziałanie alkoholizmowi			 347 008,59 zł

9750,00 zł

Pomoc społeczna, w tym głównie: 

13 746,70 zł

2 815 537,70 zł

		

domy pomocy społecznej

759 645,55 zł

		
		

zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

147 714,78 zł

		

dodatki mieszkaniowe

130 932,77 zł

		

zasiłki stałe

414 076,43zł

		

ośrodek pomocy społecznej

		

pomoc w zakresie dożywiania

		

pozostała działalność			 210 058,78 zł

1 043 881,11 zł
72 000,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (wydatki na program finansowany 			
z udziałem środków europejskich pn. „Nowa jakość pracy w Ośrodku Pomocy 				
Społecznej w Zielonce”)			 176 663,17 zł
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym głównie:

13 206 587,49 zł

		

gospodarka ściekowa i ochrona wód

84 107,00 zł

		

gospodarka odpadami

		

oczyszczanie miasta

		

utrzymanie zieleni w mieście

		

oświetlenie ulic, placów i dróg

		

Zakład Gospodarki Komunalnej

		

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

		

ochrona gleby i wód podziemnych	

		
		

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 				
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
283 684,44 zł

		

pozostała działalność, m.in:

5 720 047,85 zł
972 940,02 zł
1 157 951,83 zł
923 295,76 zł
2 755 301,22 zł
125 000,00 zł
8206,16 zł

			

monitoring jakości powietrza dronem		

			

zadania z zakresu opieki nad zwierzętami		 168 222,80 zł

			

inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła		

			
			

opieka nad punktem czasowego przetrzymywania 				
zwierząt w Zielonce			 95 000,00 zł

			
			

opracowanie koncepcji zagospodarowania 				
terenów miejskich			 227 917,80 zł

			

zagospodarowanie terenu w rejonie kąpieliska Glinianki		

			

realizacja projektu „rozwój infrastruktury PSZOK w Zielonce”

Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym głównie:

10 907,48 zł
63 000 zł

44 280 zł
93 710,67 zł

1 337 021,89 zł

		

świetlice szkolne

		
		

kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

52 985,75 zł

		

pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

37 004,00 zł

		

pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym:		 199 100,00 zł

			

stypendia sportowe

			

jednorazowe nagrody sportowe

			

stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce

1 047 932,14 zł

49 820,00 zł
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7360,00 zł
141 920,00 zł

Rodzina, w tym głównie:

26 804 518,87 zł


		
		

świadczenia wychowawcze - realizacja
rządowego programu pn.: „Rodzina 500 plus”


		
		
		
		

świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

		
		

wspieranie rodziny (program „Dobry start” oraz wynagrodzenie
asystenta rodziny)

799 804,58 zł

		

tworzenie i funkcjonowanie żłobków

324 932,24 zł

		

rodziny zastępcze			      89 759,83 zł

21 567 817,87 zł

3 966 436,33 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym głównie:

1 957 085,00 zł

		

Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce

1 463 930,00 zł

		

Miejska Biblioteka Publiczna

433 000,00 zł

Kultura fizyczna i sport, w tym głównie:

670 283,39 zł


		
		
		

dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego 				
na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania 				
kultury fizycznej
394 626,39 zł

		

kąpielisko na Gliniankach 		                                     60 000,00 zł

		

lodowisko na placu Jana Pawła II			   205 000,00 zł

Główną pozycję zrealizowanych wydatków Budżetu
Miasta Zielonka (30%) stanowiły wydatki na
finansowanie zadań z zakresu oświaty
i wychowania wraz z edukacyjną opieką
wychowawczą w łącznej kwocie 32 257 274.88 zł,
w tym subwencja oświatowa stanowiła tylko
13 641 612,00 zł.

43

Środki
zewnętrzne

44

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

45

RAPORT O STANIE MIASTA ZIELONKA ZA 2020 R.

/

www .zielonka.pl

/

Środki
zewnętrzne
Miasto Zielonka korzysta ze środków Unii Europejskiej, jak również ze środków z budżetu państwa.
W ramach realizowanych projektów, konsumowane są środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR), z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz z Funduszu Spójności (FS),
jak również środki krajowe będące w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW) oraz Wojewody Mazowieckiego, czy też środki Samorządu Województwa Mazowieckiego.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ I OPIS PROJEKTÓW
Z DOFINANSOWANIEM POZYSKANYM W 2020 R.:
Wniosek/ tytuł projektu
źródło finansowania oraz kwota pozyskanych
środków

Krótka charakterystyka

Wsparcie w ramach projektu przeznaczone
jest dla gmin, miast i powiatów z terenu
Województwa
Mazowieckiego,
które
są
organami
prowadzącymi
szkoły
prowadzące kształcenie ogólne. Projektem,
w 2020 r. objęta została Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Zielonce, zyskując sprzęt informatyczny.

„Mazowiecki program przygotowania szkół,
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

[projekt realizowany przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa X, Działanie 10.1,
Poddziałanie 10.1.1.]

Projekt
w realizacji, bez wkładu
finansowego i wydatków po stronie Partnera
Projektu – Miasta Zielonka.
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Wniosek/ tytuł projektu
źródło finansowania oraz kwota pozyskanych
środków

Krótka charakterystyka

„Nie wyklucz@my – doposażenie
zielonkowskich szkół w sprzęt komputerowy”

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie
był/ jest zakup: (23 szt.) laptopów, (23 szt.)
myszy komputerowych, (23 szt.) zestawów
słuchawkowych, (23 szt.) oprogramowania
biurowego dla uczniów do wykorzystania
edukacyjnego oraz (23 szt.) oprogramowania
antywirusowego.

[środki Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) i Budżetu Państwa/
Centrum Projektów Polska Cyfrowa]
DOFINANSOWANIE (pozyskane):

Projekt zrealizowany i rozliczony.

„Zdalna szkoła+ w Zielonce”

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie
był/ jest zakup: (16 szt.) laptopów, (16
szt.) myszy komputerowych, (16 szt.)
zestawów
słuchawkowych,
(16
szt.)
oprogramowania biurowego dla uczniów
do wykorzystania edukacyjnego oraz (16 szt.)
oprogramowania antywirusowego.

79 999,98 zł

[środki Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR)/ Centrum Projektów
Polska Cyfrowa]
DOFINANSOWANIE (pozyskane):

Projekt zrealizowany i rozliczony.

55 000,00 zł

W roku 2020, Miasto Zielonka wystąpiło
z wnioskiem o dofinansowanie zapewnienia
funkcjonowania w 2021 r. miejsc opieki
nad dziećmi w wieku lat 3 udostępnianych
w ramach Miejskiego Żłobka w Zielonce.

„MALUCH+” 2021

[środki krajowe/ Mazowiecki Urząd
Wojewódzki w Warszawie]

Kwota dofinansowania została określona
przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na
etapie rozstrzygnięcia konkursu, które
nastąpiło w styczniu 2021 r. i jest to
kwota: 19 200,00 zł (dofinansowanie do
utrzymania 20 miejsc żłobkowych w 2021 r.).

DOFINANSOWANIE:

19 200,00 zł
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Wniosek/ tytuł projektu
źródło finansowania oraz kwota pozyskanych
środków

Krótka charakterystyka

„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł
ciepła w Mieście Zielonka”
Przedmiotem wniosku o dofinansowanie
było
wykonanie
prac
polegających
na
wykonaniu
„Inwentaryzacji
indywidualnych źródeł ciepła w Mieście
Zielonka”.

[środki krajowe – Samorządu Województwa
Mazowieckiego/ Mazowiecki Instrument
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE
2020/
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie]

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

DOFINANSOWANIE (pozyskane): 90 00,00

zł

„Budowa drogi gminnej ul. Jagiełłowicza
w Zielonce”
Przedmiotem
wniosku
była
ul. Jagiełłowicza w Zielonce.

[środki krajowe/ Fundusz Dróg
Samorządowych/ Mazowiecki Urząd
Wojewódzki w Warszawie]

budowa

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

DOFINANSOWANIE (pozyskane):

623 694,38 zł

„Rozbudowa ulicy Waryńskiego w Zielonce”
[środki krajowe/ Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych (RFIL)/ Mazowiecki Urząd
Wojewódzki w Warszawie]

Miasto Zielonka sfinansowało z tych
środków (w znaczącej części – 72,33%)
zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ulicy
Waryńskiego w Zielonce”.

DOFINANSOWANIE (pozyskane):

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

2 444 376,00 zł
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Wniosek/ tytuł projektu
źródło finansowania oraz kwota pozyskanych
środków

Krótka charakterystyka

„Budowa mostku pieszo-rowerowego
na rzece Długiej w Parku Dębinki
w Zielonce”

Przedmiotem
wniosku
było
zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa mostku pieszo
-rowerowego na rzece Długiej w Parku
Dębinki w Zielonce”.

[środki krajowe/ Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego]

Zadanie w realizacji.

DOFINANSOWANIE (pozyskane):

500 000,00 zł
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Sukcesy na polu pozyskiwania środków zewnętrznych
odnoszą także miejskie jednostki organizacyjne, w tym:
W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Zielonce pozyskał dotacje
w łącznej kwocie: 620 798,61 zł na następujące projekty:
		
		

„Nowa jakość pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej” - projekt unijny - dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie: 401 634,15 zł

		
		

„Opieka wytchnieniowa” - dofinansowanie ze środków krajowych za pośrednictwem
Wojewody Mazowieckiego w ramach programu rządowego - kwota: 40 723,20 zł

		
		
		

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - dofinansowanie ze środków krajowych
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w ramach programu rządowego,
kwota: 58 141,26 zł

		
		

„Asystent rodziny” - dofinansowanie ze środków krajowych za pośrednictwem Wojewody
Mazowieckiego w ramach programu rządowego - kwota: 1 700,00 zł 			

		
		

„Opieka 75+” - dofinansowanie ze środków krajowych za pośrednictwem Wojewody
Mazowieckiego w ramach programu rządowego - kwota: 1 500,00 zł

		
		

„Posiłek w szkole i w domu” - dofinansowanie ze środków krajowych za pośrednictwem
Wojewody Mazowieckiego w ramach programu rządowego - kwota: 72 000,00 zł

		
		

Dofinansowanie działalności klubu osób niepełnosprawnych „Muminki” - środki krajowe/
budżet Powiatu Wołomińskiego - kwota: 45 100,00 zł

W 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) w Zielonce pozyskała dotację (dofinansowanie)
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie: 15 000,00 zł na zakup
nowości.
W 2020 r. Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Zielonce
pozyskało w łącznej kwocie: 546 338,00 zł dotacje na następujące projekty:
		
		

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na zakup pomocy dydaktycznych 			
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce; przyznana kwota: 62 762,00 zł

		
		
		
		

środki na zwiększenie wydatków Miasta Zielonka w 2020 r. z tytułu wzrostu zadań 			
szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych
w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji
ogólnej; przyznana kwota: 376 076,00 zł

		
		
		
		

środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu i/lub sprzętu
przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;
przyznana kwota: 107 500,00 zł.
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Projekty realizowane w 2020 r. ze środków zewnętrznych
pozyskanych w latach wcześniejszych:
„ABC… Uczę się…”
„MALUCH+” 2020
„Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”
„Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na
narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”
„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego
w zakresie e-administracji i geoinformacji” /Projekt ASI/
„Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka
w ramach ZIT WOF”
„e-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom”
„Poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz środowiska miejskiego w Zielonce poprzez
kompleksowy rozwój terenów zieleni”
„Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka,
Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”
„Rozwój infrastruktury PSZOK w Zielonce”

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
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Drogi
PRACE PROJEKTOWE
Poniższa tabela prezentuje wykaz ulic, objętych w 2020 roku
pracami projektowymi w zakresie modernizacji dróg – stan na 31.12.2020 r.

Ulica

Długość
projektowanego
odcinka drogi

Stopień gotowości realizacji inwestycji

Szkolna

0,411 km

Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu
na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

0,214 km

Aktualne zgłoszenie rozpoczęcia robót
budowlanych

0,906 km

Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu
na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Łukasińskiego
(od Sienkiewicza
do Słowackiego)

0,280 km

Złożono wniosek o wydanie decyzji
o pozwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID)

Długa

0,850 km

W trakcie opracowania materiałów
niezbędnych do złożenia wniosku o ZRID

Armii Krajowej
(od Wojska Polskiego
do Paderewskiego)
Legionów

Wiejska

Złożono wniosek o wydanie decyzji
o pozwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID)

0,688 km

INWESTYCJE
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Ulica

Długość
projektowanego
odcinka drogi

Stopień gotowości realizacji inwestycji

Pustelnicka

0,160 km

Opracowano koncepcję rozbudowy ulicy

Podleśna i Prosta

0,700 km

Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu
na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

0,575 km

Złożono wniosek o wydanie decyzji
o pozwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID)

Brzozy-Brzeziny

Żwirki i Wigury oraz
Leśna (od DW 631
do Kilińskiego)
Długosza,
Poniatowskiego
(od Długosza
do Sienkiewicza)

W trakcie opracowania materiałów
niezbędnych do złożenia wniosku o ZRID

0,455 km

Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
0,235 km

5,474 km

W SUMIE

13

ulic

6

ulic

w Zielonce objętych w 2020 r. pracami projektowymi
– w sumie 5,474 km

w Zielonce przeszło w 2020 r. modernizację
– w sumie 2,01 km

INWESTYCJE
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MODERNIZACJE I BUDOWY DRÓG ZREALIZOWANE W 2020 ROKU
Poniższa tabela prezentuje wykaz zmodernizowanych
lub wybudowanych dróg w Zielonce w 2020 roku – stan na 31.12.2020 r.

Ulica

Długość
zmodernizowanego
odcinka drogi

Koszt realizacji inwestycji

Waryńskiego
(od bocznicy kolejowej
do ul. Bankowej)

0,655 km

3 404 023 zł

Bankowa (od Wojska
Polskiego do Legionów)

0,619 km

2 742 631 zł

Jagiełłowicza
(od Jagiellońskiej
do Mareckiej)

0,240 km

1 001 575 zł

Polna (od Mazowieckiej
do nr 19 oraz odcinek
Mazowieckiej
od Inżynierskiej do nr 14)

0,324 km

391 278 zł

Młodzieżowa

0,100 km

584 503 zł

Nauczycielska

0,072 km

(budowa realizowana
w ramach jednego zadania)

W SUMIE

8 124 010 zł

2,01 km
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Ścieżki
rowerowe

PRACE PROJEKTOWE
Urząd Miasta Zielonka prowadził w 2020 roku prace przygotowawcze w zakresie pozyskania
i opracowania dokumentacji uprawniającej do rozpoczęcia realizacji projektu pn. Rozbudowa
ul. Słowackiego w Zielonce na odcinku od ul. Ossowskiej do ul. Literackiej w zakresie budowy
ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Stan na 31.12.2020 r. - w trakcie
opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o ZRID.
WYKONANE CIĄGI PIESZO-ROWEROWE I ŚCIEŻKI ROWERÓWE W 2020 ROKU
Nazwa zadania

Długość wybudowanego
odcinka ścieżki rowerowej

Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Kilińskiego
(na odcinku od ul. Staszica do ul. Leśnej)

Koszt realizacji
inwestycji

0, 594 km

312 420 zł

Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Leśnej (na
odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Wyszyńskiego)

0, 182 km

196 800 zł

Ciąg pieszo-rowerowy oraz ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem na terenie
Glinianek

1,149 km
(ciąg – 0, 676 km
ścieżka – 0, 473 km)

852 390 zł

Ścieżka rowerowa w Parku Dębinki
(połączenie istniejących ścieżek)

0, 045 km

19 680 zł

Ciąg pieszo-rowerowy w ramach budowy
ul. Bankowej, na odcinku od Wojska Polskiego do Legionów

0, 619 km

2 742 631 zł
(całość zadania)

INWESTYCJE
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Pozostałe
inwestycje miejskie
w fazie projektowej
w 2020 roku
Nazwa projektu

Stopień gotowości realizacji
inwestycji

Przebudowa placu zabaw na terenie
Szkoły Podstawowej nr 2

Opracowano dokumentację
projektową

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej nr 2

Opracowano dokumentację
projektową

Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią
i infrastrukturą towarzyszącą na terenie
Szkoły Podstawowej nr 2

W trakcie opracowania materiałów
do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowę

Oświetlenie terenu po koszarowcu w Zielonce Bankowej

Opracowano dokumentację
projektową

Oświetlenia ulicy Wilsona, na odcinku od Sosnowej
do granic miasta

Opracowano dokumentację
projektową

Doświetlenie przejść dla pieszych

Opracowano dokumentację
projektową

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego
poprzez budowę skateparku przy ul. Dziennikarskiej

Opracowano dokumentację
projektową

Budowa kortu tenisowego na terenie
Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Dziennikarskiej

W trakcie opracowania materiałów
do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowę

W trakcie realizacji – pozyskiwanie
Budowa mostka pieszo-rowerowego w parku Dębinki
niezbędnych pozwoleń
– inwestycja realizowana w formule zaprojektuj-wybuduj uprawniających do rozpoczęcia prac
w terenie
Budynek użyteczności publicznej na terenie
Miejskiego Parku Dębinki

Ogłoszono przetarg na wybór
projektanta

Rewitalizacja Miejskiego Parku Dębinki

Ogłoszono przetarg na wybór
projektanta

INWESTYCJE
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Pozostałe
inwestycje miejskie
zrealizowane
w 2020 roku

Nazwa zadania

Stopień realizacji
inwestycji

Zagospodarowanie terenu w rejonie kąpieliska Glinianki (wykonanie
drewnianej palisady oddzielającej teren kąpieliska od ciągu pieszorowerowego)

Odebrane

Zasilanie kurtyny powietrznej w Szkole Podstawowej nr 4 przy
ul. Łukasińskiego 1/3

Odebrane

Remont / modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej na stadionie
miejskim przy ul. Dziennikarskiej

Odebrane

Remont tarasu w Szkole Podstawowej nr 2

Odebrane

Naprawa piłkochwytów w Szkole Podstawowej nr 2

Odebrane

Budowa wentylacji mechanicznej wraz z modernizacją kuchni i zaplecza
w Miejskim Przedszkolu nr 3 przy ul. Prostej

Odebrane

Wymiana instalacji elektrycznej - II etap wraz z remontem sanitariatów
w Szkole Podstawowej nr 1

Odebrane

Remont schodów wejściowych do budynku Miejskiego Przedszkola nr 3
przy ul. Prostej

Odebrane

Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy tzw. koszarowcu
w Zielonce Bankowej

odebrane

Modernizacja mostka pieszo rowerowego w ul. Obrońców Westerplatte

w trakcie realizacji

INWESTYCJE
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Ponadto wykonano:
Profilowanie dróg gruntowych i doziarnianie kruszywem, dosypywanie destruktu
- sukcesywna realizacja zadania na terenie miasta według potrzeb.
Umowę zawarto na kwotę 53 886,30 zł z okresem realizacji do 31.12.2020
Remonty chodników i inne prace drogowe
Miasto Zielonka przeznaczyło w 2020 r. na ten cel 255 650,31 zł. Wykonano:
		

dwa progi zwalniające na ul. Kilińskiego;

		

odcinek chodnika wzdłuż ul. Sienkiewicza;

		

peron przystankowy na ul. Chopina;

		

trzy progi zwalniające na ul. Krzywej

		

likwidację progu zwalniającego na ul. Powstańców;

		
		

przebudowę najazdu na wyniesione skrzyżowanie na ul. Staszica
przy skrzyżowaniu z ul. Skorupki;

		

przebudowę 4 progów zwalniających na ul. Warmińskiej;

		

odcinek chodnika za blokiem nr 7 przy ul. Długiej 18;

		

remont chodników w parku im. Matki Teresy z Kalkuty;

		
		

utwardzenie miejsc pod stojaki rowerowe przy przejściu Zosinek
(od strony ul. Słowackiego i parku Dębinki;

		
		

poszerzenie chodnika na osiedlu Poligon, na wysokości bloków 9 i 11,
naprawa zapadniętej nawierzchni jezdni;

		

remont chodników, ustawienie palisady na skwerze Matki Teresy z Kalkuty;

		

przedłużenie odcinka chodnika wzdłuż ul. Poniatowskiego (dojście do tężni);

		

cztery wyspowe progi zwalniające na ul. Poniatowskiego;

		

dostosowanie chodnika na ul. Powstańców do 2-ch nowo powstałych przejść dla pieszych;

		

zapewnienie ciągłości chodnika przy skrzyżowaniu ulicy Młodzieżowej z ul. Długą;

		
		
		

wykonanie zieleńców w ul. Kolejowej. Prace polegające na usunięciu kostki
z chodnika w wyznaczonych miejscach, usunięciu podbudowy betonowej,
wstawieniu obrzeży chodnikowych;

		

chodnik wokół studni kanalizacji deszczowej w ulicy Obrońców Westerplatte;

		

dobudowa fragmentu chodnika na ul. Długiej przy wyniesionym przejściu dla pieszych;

		

odtworzenie nawierzchni chodnika przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Powstańców;
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odtworzenie nawierzchni chodników i parkingu dla rowerów przy Szkole Podstawowej nr 2;

		

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na ulicy Konopnickiej w Zielonce;

		

ułożenie płyt typu MON na ul. Wiosennej – 52 000. zł

Remont ścieków ACO w ul. Młodzieżowej
konserwacja oznakowania poziomego i pionowego - 124 173 zł;
Oznakowanie ulic
Przeglądy okresowe mostów i dróg
		
		

wykonano przegląd kładki na wysokości ul. Korczaka; wykonano operat
wodnoprawny na budowę urządzeń na DW 634 - 21 746 zł

Inwestycje realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Zielonce w 2020 roku:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do granic działek w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 631 – ul. Piłsudskiego w Zielonce. Inwestycja w toku;
remont wyposażenia zbiornika przepompowni próżniowo-tłocznej ścieków sanitarnych P1
przy ul. Leśnej w Zielonce;
budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC-U w ul. Granicznej w Zielonce.Budowa sieci
kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej;
przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych P2 na działce ew. nr 50/2
obr.4-90-05 położonej w Zielonce przy ul. Inżynierskiej. Inwestycja w toku;
przebudowa fragmentu kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkalnego Poligon – odcinek
przy Przedszkolu nr 5;
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Waryńskiego na dz. ew. nr 27/11 z obrębu 5-20-09
w Zielonce wraz z odgałęzieniami do granicy działki nr ew. 64 z obrębu 5-20-09;
budowa rozdzielczej sieci wodociągowej zlokalizowanej w Markach w ul. Wesołej
(dla potrzeb zaopatrzenia w wodę posesji lokalizowanych w Zielonce)
na dz. ew. nr 90 z obrębu 04-11;
budowa sieci wodociągowej (spinki) przez rzekę Długą na wysokości ul. Wąskiej
i ul. Ossowskiej;
budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Westerplatte w Zielonce
(od rzeki Długiej do pompowni ścieków sanitarnych);
konserwacja letnia Kanału Magenta na terenie miasta Zielonka.
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Inwestycje
zewnętrzne
Ponadto, na terenie Miasta Zielonka są realizowane lub planowane do realizacji inwestycje
zewnętrzne, czyli przedsięwzięcia z lokalizacją w granicach administracyjnych Miasta Zielonka,
dla których inwestorami są zewnętrzne podmioty. Przedstawiciele Miasta Zielonka uczestniczą
w spotkaniach koordynacyjno-informacyjnych, celem kontrolowania zakresu planowanych
rozwiązań i ich spójności z interesem Miasta Zielonka.

Uczestnictwo Miasta Zielonka w 2020 roku w opiniowaniu i/lub realizacji
inwestycji zewnętrznych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych
gminy
II tunel i wiadukt w Zielonce
Inwestor PKP PLK. Inwestycja
na etapie projektowym

Wykonanie bezkolizyjnych skrzyżowań w ciągu drogi
łączącej ul. Inżynierską z rejonem ulicy Leśnej i Słowackiego
w Zielonce.
Zadanie obejmuje budowę dwóch wiaduktów pod liniami
kolejowymi Nr 21 i Nr 449 oraz wiaduktu nad ulicą Kolejową
w Zielonce wraz z układem drogowym oraz sieciami
i urządzeniami infrastruktury technicznej.
Udział przedstawicieli miasta w spotkaniach
koordynacyjnych.

Kontynuacja projektowania
i dokończenie budowy drogi
ekspresowej S8 od węzła
Marki do węzła Kobyłka.
Inwestor Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad.
Inwestycja na etapie realizacji

Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej
S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Kobyłka”
(z węzłem) obejmowało w szczególności: dokończenie
budowy węzła „Zielonka”, budowy dróg obsługujących
tereny przyległe do inwestycji (m.in. odcinek ul. Pustelnickiej
w Zielonce), dokończenie budowy oświetlenia drogowego,
obiektów inżynierskich w ciągu dróg krzyżujących się
z drogą ekspresową, wykonanie pełnej rekultywacji terenów
zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy,
drogi tymczasowe.
Udział przedstawicieli miasta w spotkaniach
koordynacyjnych i informacyjnych.
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Budowa odcinka Wschodniej
Obwodnicy Warszawy
w ciągu drogi krajowej
nr 17, na parametrach drogi
ekspresowej, na odcinku
od węzła „Drewnica” do km
ok. 3+600. Inwestor Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad. Inwestycja
na etapie projektowym

Przebudowa drogi ekspresowej (klasa S) o długości
ok. 3+600 km wraz z drogami dojazdowymi i obsługującymi,
budowę węzłów drogowych („Drewnica” i „Ząbki”),
budowę obiektów inżynierskich budowę bądź przebudowę
skrzyżowań, przebudowę fragmentów istniejącego
układu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, usunięcie kolizji z istniejącą
infrastrukturą techniczną. Udział przedstawicieli miasta
w spotkaniach informacyjnych, opiniowanie.

Budowa Wschodniej
Obwodnicy Warszawy
w ciągu drogi krajowej
nr 17 na parametrach drogi
ekspresowej, na odcinku
od km ok. 3+600 do km
ok. 13+782 węzeł „Zakręt”.
Inwestor Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad.
Inwestycja na etapie
projektowym

W ramach odcinka WOW przewiduje się budowę drogi
ekspresowej (klasa S) o długości 10,2 km wraz z drogami
dojazdowymi i obsługującymi, budowę węzłów drogowych,
budowę obiektów inżynierskich, budowę bądź przebudowę
skrzyżowań, przebudowę fragmentów istniejącego układu
drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska i urządzeń
bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowę i usunięcie kolizji
z istniejącą infrastrukturą techniczną.
Udział przedstawicieli miasta w spotkaniach
informacyjnych, opiniowanie.

Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 631
na odcinku od skrzyżowania
z drogą krajową nr 61
do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 634.
Inwestor Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Inwestycja na etapie
projektowym

W ramach przebudowy zostaną wybudowane chodniki,
zjazdy na posesje i inne elementy wyposażenia drogi.
W zakres opracowania wchodzi także przebudowa istniejących
przepustów, odtworzenie odwodnienia powierzchniowego.
Projekt zakłada:
• przekrój 2x2 pasy ruchu,
• nośność nawierzchni - 11,5 tony na oś,
• nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu odpornego
na odkształcenia trwałe, szerokości 7,00m,
• pobocza utwardzone o nawierzchni z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie, szerokości 3,5 m, 2,00 m,
1,50 m oraz 1,0 m i 0,8 m dla dróg podporządkowanych,
• chodniki z kostki betonowej jedno lub dwustronne,
o szerokości 2,00m - bezpośrednio przy jezdni i 1,50m
- odsunięte od jezdni,
• ścieżka rowerowa dwukierunkowa odsunięta od jezdni
z kostki betonowej, o szerokości 2,00m,
Udział przedstawicieli miasta w spotkaniach koordynacyjnych
(radach technicznych) oraz informacyjnych, opiniowanie.
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wojewódzkiej nr 634 relacji
Warszawa – Wólka
Kozłowska, na odcinku:
od skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 631 (km
ok. 21+066) do skrzyżowania
z Al. Niepodległości
w Wołominie. Inwestor
Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich. Inwestycja
na etapie projektowym

/

www

.zielonka.pl

/

Dobiega końca etap projektowy dla rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 634 (ul. Prymasa Wyszyńskiego na terenie
Zielonki). Projektant przygotowuje materiały do wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Mazowieckiego. Rozpoczęcie prac w terenie planowane
na 2022 r.
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System oświaty w Zielonce obejmuje placówki
publiczne, niepubliczne oraz publiczne
prowadzone przez osoby fizyczne bądź prawne
niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Placówki oświatowe na terenie Miasta Zielonka
Miejskie placówki oświatowe:
4 publiczne szkoły podstawowe
3 publiczne przedszkola
1 publiczny żłobek
Pozostałe placówki oświatowe
1 niepubliczna szkoła podstawowa
3 niepubliczne przedszkola
1 punkt przedszkolny
3 niepubliczne żłobki
1 szkoła ponadpodstawowa prowadzona przez Powiat Wołomiński

EDUKACJA
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Przedszkola
i żłobki

565
dzieci

korzystało z oferty przedszkolno-żłobkowej placówek
funkcjonujących na terenie Miasta Zielonka w roku
szkolnym 2019/2020

Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania oświaty w Zielonce jest zapewnienie każdemu dziecku
w wieku przedszkolnym (3–5 lat) miejsca w przedszkolu (samorządowym bądź niesamorządowym).

Placówki prowadzone w 2020 roku przez Miasto Zielonka:
91 przedszkolaków

Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Prosta 24
Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Staszica 16

191 przedszkolaków

Miejskie Przedszkole Nr 5, ul. Wyszyńskiego 7

122 przedszkolaków
20 dzieci

Miejski Żłobek, ul. Staszica 16

W przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielonka,
w 2020 r. łącznie zatrudnionych było 90 osób, w tym: 45 nauczycieli, 40 pracowników obsługi oraz
5 pracowników administracyjnych.

Placówki niesamorządowe:
Niepubliczne Przedszkole „Pod Dębami”, ul. Mickiewicza 27

38 przedszkolaków

Niepubliczne Przedszkole „ABECADŁO”, ul. Armii Krajowej 37

89 przedszkolaków

Niepubliczne Przedszkole „Malowany domek”, ul. Mazurska 11a

34 przedszkolaków

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zaczarowana Wyspa”, ul. Ks. Skorupki

25 dzieci

Niepubliczny żłobek „Zaczarowana Wyspa” 			

15 dzieci

Niepubliczny żłobek „Abecadło”			

19 dzieci

		

16 dzieci

Niepubliczny żłobek „Pod Dębami”
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Szkoły
Placówki samorządowe:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa, ul. Staszica 56

361 uczennic i uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, ul. Powstańców 3

630 uczennic i uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka, ul. Wilsona 34/3

436 uczennic i uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
ul. Łukasińskiego 1/3

528 uczennic i uczniów

Placówka niesamorządowa:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystań Montessori, ul. Krzywa 10

Uczyło się w nich łącznie:

74 uczennic i uczniów

2029 uczennic i uczniów, o 59 więcej niż w 2019 roku.

Uczennice i uczniowie w Zielonce korzystający z nauczania
indywidualnego w roku 2020
Szkoła Podstawowa Nr 1

1

Szkoła Podstawowa Nr 2

1

Szkoła Podstawowa Nr 3

2

Szkoła Podstawowa Nr 4

1

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystań Montessori

0

RAZEM		5
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zielonce
liczba uczniów

średni wynik %

język polski

52

67

matematyka

52

53

język angielski

55

66

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zielonce
liczba uczniów

średni wynik %

język polski

75

61

matematyka

75

46

język angielski

76

58

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zielonce
liczba uczniów

średni wynik %

język polski

43

72

matematyka

43

63

język angielski

44

71
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Kadra
pedagogiczna

236

etatów
nauczycieli w 2020 r.
w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto
Zielonka

W szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielonka, w 2020 r. łącznie
zatrudnionych było 315 osób w tym 254 nauczycieli, 53 pracowników obsługi oraz 8 pracowników
administracyjnych.
We wszystkich miejskich placówkach szkolnych funkcjonowały dzienniki elektroniczne.
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Stan zatrudnienia w 2020 r. w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Zielonka
Nazwa szkoły
placówki

Nauczyciele

Pracownicy
obsługowi

Pracownicy
administracyjni

Razem

Liczba Liczba
etatów osób

Liczba Liczba
etatów osób

Liczba Liczba
etatów osób

Liczba Liczba
etatów osób

Szkoła Podstawowa Nr 1

44,8

50

12

12

2

2

58,80

64

Szkoła Podstawowa Nr 2

64,61

69

14,50

15

2

2

81,11

86

Szkoła Podstawowa Nr 3

61,94

67

10,40

11

2

2

74,34

80

Szkoła Podstawowa Nr 4

64,61

68

15

15

2

2

81,61

85

235,96

254

51,9

53

8

8

Razem:

295,86 315

Nauczyciele zatrudnieni w 2020 r. w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Zielonka, w podziale na stopień awansu
zawodowego (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.)
Szkoła
Podstawowa Nr 1

Szkoła
Podstawowa Nr 2

Szkoła
Podstawowa Nr 4

Szkoła
Podstawowa Nr 4

1

2,89

1

4,50

kontraktowy

15,22

16,39

20,06

18,89

mianowany

7,48

11,64

14,85

14

dyplomowany

21,10

33,69

26,03

27,22

44,80

64,61

61,94

64,61

Stopień awansu
stażysta

łączna liczba etatów:
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Dowóz uczniów  z  niepełnosprawnościami w 2020 r.
do placówek oświatowych
Na mocy porozumień podpisanych z rodzicami w sprawie indywidualnego dowozu uczniów
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w Zielonce
do szkoły dowożonych było:
w okresie I – VI 2020 r.

19 dzieci

w okresie IX – XII 2020 r. 

12 dzieci

dowożonych do szkół poza Zielonką transportem zbiorowym było:
w okresie I – VI 2020 r.

15 dzieci

w okresie IX – XII 2020 r.

16 dzieci
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Finansowanie
oświaty z budżetu
Miasta Zielonka
w 2020 roku

32 176 888

miasto przeznaczyło w 2020 r.
na oświatę i wychowanie

zł

29,27

wszystkich wydatków na oświatę
z budżetu Miasta

%

14 467 185

subwencja oświatowa z budżetu
Państwa, dotacje i granty

zł

EDUKACJA

76

4,35%

SP2

6,16%

SP3

5,47%

SP4

5,23%

ZM

0,30%

SAT

0,25%

NP „ABC”

0,99%

NP „POD BĘBEM”

0,34%

NP „MAL DOM”

0,36%

PP„ZACZ WYSPA”

0,10%

INNE GMINY

0,28%

RAZEM TO:

29%

WSZYSTKICH
WYDATKÓW
Z BUDŻETU

MIASTA
EDUKACJA
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8

8

SP1

7

7

1,51%

6

6

MP5

5

5

2,32%

4

4

MP4

3

3

1,32%

2

2

MP3

1

1

0

MLN
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Wydatki z budżetu Miasta Zielonka na poszczególne szkoły publiczne w 2020 r.
SZKOŁA
			

WYKONANIE WYDATKÓW
ZA 2020 R.

ILOŚĆ
UCZNIÓW

ILOŚĆ
ODDZIAŁÓW

Szkoła Podstawowa Nr 1

4 786 735,03 zł

361

19

Szkoła Podstawowa Nr 2

6 774 916,69 zł

630

29

Szkoła podstawowa Nr 3

6 018 556,67 zł

436

22

Szkoła Podstawowa Nr 4

5 748 586,23 zł

528

24

23 328 794,62 zł

1 955

94

Razem:

Wydatki z budżetu Miasta Zielonka na poszczególne przedszkola publiczne w 2020 r.
SZKOŁA
			

WYKONANIE WYDATKÓW
ZA 2020 R.

ILOŚĆ
DZIECI

ILOŚĆ
ODDZIAŁÓW

Miejskie Przedszkole Nr 3

1 455 571,59 zł

91

4

Miejskie Przedszkole Nr 4

2 554 281,97 zł

191

8

Miejskie Przedszkole Nr 5

1 659 189,17 zł

122

5

Razem:

5 669 038,73 zł

404

17

Wydatki z budżetu Miasta Zielonka na żłobek publiczny w 2020 r.
ŻŁOBEK
		

Żłobek Miejski

WYKONANIE WYDATKÓW
ZA 2020 R.

ILOŚĆ
DZIECI

324 932,24 zł

20

EDUKACJA
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Wydatki z budżetu miasta poniesione z tytułu dowozu dzieci
z niepełnosprawnością do placówek oświatowych w 2020
roku wyniosły łącznie 187 131,01 zł w tym:
159 332,76 zł

dowóz zbiorowy

27 798,25 zł

dowóz indywidualny

Miasto Zielonka w ramach finansowania oświaty i wychowania
przeznacza również środki na refundację kosztów:
z a uczniów będących mieszkańcami Miasta Zielonka,
a uczęszczających do  przedszkoli niepublicznych w innej gminie
z a uczniów będących mieszkańcami Miasta Zielonka,
a uczęszczających do niepublicznych
punktów przedszkolnych w innej gminie

309 538,97 zł

606,16 zł

Dotacje wypłacone z budżetu miasta dla funkcjonujących
w mieście niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów
przedszkolnych w 2020 r. w wysokości 2 543 977,69 zł
Niepubliczne Przedszkole „Pod Dębami” 

376 999,44 zł

Niepubliczne Przedszkole „Malowany Domek”

394 094,88 zł
1 089 144,08 zł

Niepubliczne Przedszkole ”ABECADŁO” 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej 

274 676,45 zł

Punkt Przedszkolny „Zaczarowana wyspa”  

112 769,46 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori		

296 293,38 zł

EDUKACJA
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Subwencja
oświatowa z budżetu
państwa, dotacje

W roku 2020 budżet Miasta Zielonka zasilony został wpływami z subwencji oświatowej, dotacji oraz
grantów na realizacje zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania. Łączna kwota wpływów
przekazanych przez budżet państwa to tylko: 14 467 185 zł.

Subwencja oświatowa
w stosunku do łącznych
wydatków MIASTA ZIELONKA na
oświatę i wychowanie

subwencja

14 467 185 zł
32 176 888 zł

=

łączne wydatki miasta

EDUKACJA
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45%

Subwencje, dotacje, oraz granty na zadania własne
otrzymane przez Miasto Zielonka w 2020 r.
Dotacja/ subwencja/ grant

Kwota dotacji/ subwencji/ grantu

subwencja ogólna – część oświatowa

13 641 612  zł

stypendia socjalne (dotacja celowa)

18 386 zł

dofinansowanie do podręczników „Wyprawka szkolna” (dotacja)
wychowanie przedszkolne (dotacja)

4 418 zł
770 369 zł

Program Maluch+ (dotacja)

32 400 zł

Razem:

14 467 185 zł

EDUKACJA
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Działania samorządu
Miasta Zielonka
wspierające edukację

Stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta
Zielonka, udzielone w 2020 r.
w okresie I–VI 2020 r. przyznano 21 stypendiów na łączną kwotę 10 500 zł, w tym:
dotacja z budżetu państwa

9 450 zł

wkład własny Miasta Zielonka

1 050 zł

Kwota przyznanego stypendium dla jednej uczennicy/ jednego ucznia
w tym okresie wyniosła 			

500 zł

w okresie IX–XII 2020 r. przyznano 25 stypendiów na łączną kwotę 10 000 zł, w tym:
dotacja z budżetu państwa

8 936 zł

wkład własny Miasta Zielonka

1 064 zł

Kwota przyznanego stypendium dla jednej uczennicy/ jednego
ucznia w tym okresie wyniosła 			
400 zł

Stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce
wypłacane z budżetu miasta udzielone w 2020 r.
I semestr  2019/2020
108 uczniów i uczennic otrzymało stypendia naukowe

w łącznej kwocie
39 520 zł

II semestr  2019/2020
284 uczniów i uczennic otrzymało stypendia naukowe

w łącznej kwocie
102 400 zł

EDUKACJA
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Na stypendia dla uczniów i studentów z niepełnosprawnościami
wydatkowano w 2020 r. kwotę 59 800 zł
STYPENDIUM DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
UCZNIÓW I STUDENTÓW

LICZBA OSÓB
Z PODZIAŁEM
NA PŁEĆ

KWOTA
JEDNOSTKOWA
(WYSOKOŚĆ TRANSZY)

ŁĄCZNA
KWOTA

1 008 zł

25 200 zł

I transza za rok 	
26 uczniów i studentów
1 338 zł
akademicki 2020/2021			

34 788 zł

II transza za rok 	
25 uczniów i studentów
akademicki 2019/2020		

EDUKACJA
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MIASTO ZIELONKA POZYSKAŁO W 2020 R. ŚRODKI ZEWNĘTRZE
NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW:

„Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej
w Szkole Podstawowej nr 4 w Zielonce”
Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 4 została wyposażona
w: 8 komputerów, 13 laptopów, 12 tabletów, 8 licencji na aplikacje edukacyjne,
drukarkę laserową, urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor multimedialny
W ramach projektu odbyły się również szkolenia nauczycieli - przygotowujące ich do nauczania
zdalnego oraz uczniów - w zakresie obsługi zakupionego w ramach projektu sprzętu IT
oraz oprogramowania do nauki zdalnej. „Nie wyklucz@my – doposażenie zielonkowskich szkół
w sprzęt komputerowy”

ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zestawy
zakupione
z programu                                          
Zdalna szkoła

Zestawy
zakupione
z programu                                          
Zdalna szkoła+

Łącznie

Szkoła Podstawowa Nr 1

6

5

11

Szkoła Podstawowa Nr 2

10

4

14

Szkoła Podstawowa Nr 3

6

5

11

Szkoła Podstawowa Nr 4

6

5

11

Razem

28

19

47

Zestawy obejmowały: laptopy, myszy komputerowe, zestawy słuchawkowe, oprogramowanie
biurowe oraz antywirusowe.

EDUKACJA
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Zdrowie
publiczne
Na terenie Zielonki w 2020 r. funkcjonowało 6 podmiotów realizujących świadczenia
opieki zdrowotnej w tym: 1 podmiot publiczny - Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia utworzony przez gminę Zielonka
oraz 5 podmiotów niepublicznych.

86

ZDROWIE PUBLICZNE
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1 306 825

przeznaczono w 2020 r. z budżetu
Miasta Zielonka na ochronę zdrowia

zł

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych w Zielonce:
POZ (podstawową opiekę zdrowotną)
w tym 1 podmiot udzielający świadczeń
z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

3 podmioty

AOS (ambulatoryjną opiekę specjalistyczną) 

2 podmioty

Leczenie stomatologiczne

2 podmioty

Rehabilitację leczniczą 

2 podmioty
1 podmiot

Leczenie szpitalne
(chirurgia ogólna – hospitalizacja planowa,
otolaryngologia – hospitalizacja planowa)

2 podmioty

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

ZDROWIE PUBLICZNE
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Działalność
Samodzielnego
Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
Miejskiego Ośrodka
Zdrowia w Zielonce


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce oferował
szeroki zakres usług zdrowotnych, w tym diagnostycznych.

W ramach POZ realizowane były świadczenia zdrowotne przez:
Lekarzy internistów i pediatrów – w placówce oraz w formie wizyt domowych.
Pielęgniarki – w placówce oraz w formie wizyt domowych i teleporad. Pielęgniarki realizowały
również świadczenia w 4 gabinetach szkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych
na terenie miasta (m.in. badania bilansowe, przesiewowe, szczepienia).
Położne – w placówce oraz w formie wizyt domowych.

67

lekarzy

w tym 5 ze stopniem doktora nauk medycznych,
świadczących usługi w Ośrodku w 2020 r.

14 328

zadeklarowanych
pacjentów
Ośrodka w ramach
świadczeń POZ

20

poradni specjalistycznych
w Ośrodku w 2020 r.

ZDROWIE PUBLICZNE
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Poradnie specjalistyczne:
Alergologii dzieci
Chirurgii ogólnej
Chirurgii dzieci
Chorób naczyń
Chorób metabolicznych
Chorób płuc

46 582

Dermatologii
Diabetologii
Endokrynologii
Ginekologiczno-położniczej

wykonanych w 2020
badań laboratoryjnych
w Ośrodku Zdrowia

Kardiologii
Laryngologii
Logopedii
Medycyny sportowej
Ortopedii
Reumatologii
Urologii
Neurologii
Neurologii dzieci
Okulistyki

W ramach realizacji świadczeń z zakresu stomatologii udzielane były świadczenia zarówno
dla dzieci, jak i osób dorosłych.
Leczenie stomatologiczne odbywało się:
w poradni stomatologicznej zlokalizowanej w siedzibie SP ZOZ MOZ
w 4 gabinetach stomatologicznych dostępnych w 4 publicznych szkołach
podstawowych w Zielonce (świadczenia dla osób do 18 roku życia).

ZDROWIE PUBLICZNE
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Liczba świadczeń, ekspozycji i badań

Poradnie specjalistyczne

40 975 świadczeń

Rehabilitacja (lekarz)

1 026 świadczeń

Rehabilitacja w ośrodku dziennym (dzieci)

3 694 świadczeń

Stomatologia (dorośli)

5 818 świadczeń

Stomatologia (dzieci)

24 031 świadczeń

Fizjoterapia

37 649 świadczeń

EKG

704 świadczeń

EEG

458 świadczeń

RTG

3 316 ekspozycje

USG

4 727 badania

Medycyna pracy

648 orzeczenia

Laboratorium

46 582 badania

INFORMATYZACJA ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH, E-USŁUGI
Miasto Zielonka w 2020 r. przyznało dotację celową na dofinansowanie kontynuacji projektu
„Uruchomienie e-usług w SPZOZ MOZ w Zielonce” w kwocie 473 196,81 zł. Dotacja obejmowała
wkład własny na realizację przetargu na zakup sprzętu komputerowego. Wdrożony projekt polega
na rozwijaniu nowoczesnych i bezpiecznych technologii informatycznych w ochronie zdrowia, które
w znacznym stopniu wpływają na poprawę jakości świadczonych usług medycznych, komunikacji
z pacjentem oraz usprawnienie obsługi i leczenia.

ZDROWIE PUBLICZNE
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 OTACJE MIASTA ZIELONKA
D
DLA OŚRODKA ZDROWIA W 2020 ROKU

Wykaz dotacji celowych na zakup sprzętu i realizację projektów
udzielonych Miejskiemu Ośrodkowi Zdrowia w Zielonce w 2020 r.:
Dotacja na zakup aparatu RTG - 12 rat płatnych w 2020 roku

202 203,72 zł

Dotacja na wkład własny w projekcie „Uruchomienie e-usług
w SPZOZ MOZ w Zielonce

473 196,81 zł
200 000 zł

Zakup aparatu USG
Modernizacja układu centralnego ogrzewania w SPZOZ MOZ

34 476,90 zł

W 2020 roku kontynuowano realizację programów promocji
zdrowia, które od wielu lat finansowane są z budżetu miasta.
realizacja programu szczepień przeciw grypie dla seniorów

12 042 zł

prowadzenie Szkoły Edukacji Diabetologicznej			

11 400 zł

Z powyższych programów skorzystało 385 osób.
Miasto Zielonka dofinansowało programy kwotą w wysokości 23 442 zł

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ


W 2020 roku opracowano dwa programy polityki zdrowotnej:
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób piersi i gruczołu sutkowego u kobiet
zamieszkujących Miasto Zielonka
Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących Miasto Zielonka
W związku z trudną sytuacją kadrową w zakładach opieki zdrowotnej związaną z zaangażowaniem
pracowników sektora medycznego w walkę z pandemią COVID-19, realizację programów przełożono na kolejne lata.

ZDROWIE PUBLICZNE
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Programy
profilaktyczne
i promocja
zdrowia

Programy profilaktyczne:
437 dzieci i młodzieży wzięło udział w 2020 r. w działaniach i projektach o charakterze
profilaktycznym, realizowanych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zielonka
Programy dotyczyły zarówno profilaktyki uzależnień, jak i szeroko pojętej przemocy w szkole
oraz bezpieczeństwa w sieci.
W ramach realizacji Programu finansowano również warsztaty dla rodziców oraz szkolenia
dla nauczycieli. Wzięło w nich udział w sumie 278 osób.

360 756
zł

Miasto przeznaczyło w 2020 r.
na realizację Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii

ZDROWIE PUBLICZNE
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Diagnoza problemów uzależnień w szkołach w Zielonce
Celem planowania efektywnych działań w zakresie profilaktyki uzależnień w 2020 r. zlecono
przeprowadzenie badania pn. „Diagnoza problemów związanych ze spożywaniem alkoholu,
używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i przemocą rówieśniczą
wśród młodzieży szkolnej w Zielonce”.
Grupę badawczą stanowiło 362 uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych w Zielonce
w wieku od 11 do 15 lat oraz pedagodzy szkolni. Istotą badania było poznanie opinii oraz postaw
uczniów z miasta Zielonka na temat problemu alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego,
przemocy domowej, rówieśniczej, cyberprzemocy, uzależnień behawioralnych, czasu wolnego,
poczucia bezpieczeństwa, relacji z rówieśnikami.
Badania wśród wszystkich grup zostały wykonane zgodnie z metodologią ilościową, zastosowano
badanie ankietowe za pomocą techniki CAWI (Computer Assisted Web Interviews) - ankiety
zostały przeprowadzone online. Badanie przeprowadzone było anonimowo i uniemożliwiało
odszyfrowanie tożsamości respondentów.
W związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 nie zorganizowano
zaplanowanej dla przedstawicieli placówek oświatowych i miejskich instytucji konferencji,
na której zaprezentowano by wyniki diagnozy. Raport końcowy wraz z wynikami badań
został przekazany szkołom podstawowym. Prezentacja, dotycząca najważniejszych wyników
badań zamieszczona została na stronie internetowej UM Zielonka. Opracowane zostały ulotki
dla uczniów i rodziców zawierające wyniki przeprowadzonych badań oraz rekomendacje
dla rodziców. W związku z faktem, iż starsze klasy szkół podstawowych od października
2020 r. uczą się w formie zdalnej, ulotki nie zostały przekazane do szkół. Zostaną one dostarczone
do szkół po wprowadzeniu stacjonarnego trybu nauki.

ZDROWIE PUBLICZNE
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Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Zielonce
W 2020 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonce realizowała
wobec osób uzależnionych od alkoholu czynności zmierzające do podjęcia przez nie dobrowolnego
leczenia odwykowego, a w przypadku braku zgody na dobrowolne leczenie czynności zmierzające
do sądowego orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnej
lub niestacjonarnej placówce lecznictwa odwykowego.

W 2020 r. w ramach realizacji tej procedury komisja podjęła następujące czynności:
Wysłano 36 wezwań na posiedzenie Komisji celem odbycia rozmowy motywacyjnej
w przedmiocie podjęcia leczenia odwykowego
Wysłano 21 wezwań o dostarczenie zaświadczenia o podjęciu lub kontynuowaniu terapii
Wysłano 5 wezwań na posiedzenie Komisji w charakterze świadka
Skierowano 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Wołominie o zobowiązanie osoby uzależnionej
od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
Skierowano 14 osób na badanie przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Realizując przedmiotowe procedury Komisja podejmowała współpracę z Sądem Rejonowym
w Wołominie, Urzędem Miasta Zielonka, komisariatami Policji, jak również innymi gminnymi
komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych.
Komisja w 2020 roku wydała ponadto 67 postanowień w przedmiocie zgodności lokalizacji punktu
sprzedaży z przepisami zawartymi w aktach prawa miejscowego obowiązującymi w Zielonce.
W 2020 r. odbyło się 12 posiedzeń Komisji.

ZDROWIE PUBLICZNE
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Podnoszenie kompetencji kadr instytucji prowadzących działalność
w zakresie profilaktyki uzależnień
W 2020 roku zrealizowano:
Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Zielonka z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż
alkoholu oraz zadań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Szkolenia dla nauczycieli: „Zrozumieć FAS i Zespół Aspergera” oraz „Program Domowych
Detektywów czyli Jaś i Małgosia na tropie”

Punkt informacyjno-konsultacyjny ds. uzależnień
W 2020 roku swoją działalność kontynuował punkt informacyjno-konsultacyjny
ds. uzależnień, czynny dwa razy w tygodniu w budynku Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zielonce. W ramach realizowanych działań utrzymywał on współpracę z ambulatoryjnymi
i stacjonarnymi placówkami terapeutycznymi na terenie całego kraju.
121 konsultacji udzielonych w puncie w ramach poszczególnych obszarów problemowych:
Uzależnienie od alkoholu – 69 konsultacji
Uzależnienie od narkotyków – 30 konsultacji
Uzależnienie od alkoholu i narkotyków – 18 konsultacji
Uzależnienia behawioralne – 4 konsultacje

Profilaktyka uzależnień – kampanie edukacyjne
W 2020 roku zrealizowano kampanię informacyjną dotyczącą
szkodliwości nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych:
Plakaty na terenie miasta i w szkołach
Ulotki dla rodziców i uczniów starszych klas szkół podstawowych
Informacje na stronie internetowej Miasta Zielonka
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Akcje „Zima w mieście’ i „Lato w mieście” z profilaktyką
W 2020 roku Miasto Zielonka przeznaczyło 63 862 zł na zorganizowanie akcji związanych
z wypoczynkiem dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich.
Akcję „Zima w mieście” zorganizowano w Ośrodku Kultury i Sportu. Wzięło w niej udział 160 dzieci.
Akcję „Lato w mieście” zorganizowano w Ośrodku Kultury i Sportu Wzięło w niej udział 65 dzieci.

Uczestnicy obu akcji brali udział w warsztatach profilaktycznych z zakresu:
asertywności i nazywania emocji
hejtu i cyberprzemocy
wyrażania złości
kreatywnego myślenia
poczucia własnej wartości
komunikacji interpersonalnej

dla

letniego

dla 25

Placówki prowadzone były w formie świetlic z elementami socjoterapii. Czynne były przez
4 dni w tygodniu, 4 godziny dziennie. W okresach zawieszenia funkcjonowały one w formie zdalnej.
W placówkach prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne, relaksacyjne, sportowo-rekreacyjne
na boiskach szkolnych, koła zainteresowań (np. konstruktorskie), prowadzono spotkania
z rodzinami i indywidualne spotkania z psychologiem. Dzieci uczęszczające do placówek otrzymywały
pomoc w odrabianiu lekcji, jak również poczęstunek.
ZDROWIE PUBLICZNE
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Gospodarka
odpadami

15 747
16 541

Łączna liczba mieszkańców objętych systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w Zielonce
- stan na 01.01.2020

Łączna liczba mieszkańców objętych systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w Zielonce
- stan na 31.12.2020

W 2020 r. odebrano od mieszkańców
w sumie 5 548 ton odpadów komunalnych w tym:
odpady segregowane:
		

plastik		

478 ton

		

papier		

455 ton

		

szkło		

419 ton

		

bio		

952 tony

		

liście		

359 ton

odpady zmieszane		

2 885 ton

OCHRONA ŚRODOWISKA

100

335
kg

Liczba kilogramów odpadów komunalnych
na jednego mieszkańca w tym 161 kg odpadów
selektywnych.

Ilość odebranych odpadów od mieszkańców
2019
segregowane		

zmieszane

segregowane		

2 203 tony		

3 591 ton

2 663 tony		

5 795 ton

2020

zmieszane

5 548 ton

2 885 ton

Ilość odebranych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca
		
2019			
segregowane		
139 KG		

zmieszane

2020

segregowane		

161 KG		

230 KG

369 KG		

zmieszane

174 KG

335 KG
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PSZOK

Odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpdów
Komunalnych w Zieonce, przy ul. Krzywej 18
przeterminowane leki i chemikalia
zużyte baterie i akumulatory
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
meble i inne odpady wielkogabarytowe (200 kg/rok z 1 gospodarstwa)
zużyte oleje (w szczelnych opakowaniach)
popiół odpady budowlane i rozbiórkowe (1m³/rok z 1 gospodarstwa)
odpady budowlane i rozbiórkowe (1m³/rok z 1 gospodarstwa)
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 (odpowiednio zabezpieczone)
bioodpady (z wyłączeniem osób korzystających ze zniżki za kompostownik)
odpady niebezpieczne

Ilość dostarczonych odpadów przez mieszkańców do PSZOK
		

2019

2020

		

684 tony

682,5 tony
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33,5

Wprowadzone w 2020 roku
udogodnienia i ulepszenia
W ZAKRESIE GOSPODARKI
ODPADAMI I OBSŁUGI
MIESZKAŃCÓW

tony

eternitu odebrano
bezpłatnie od mieszkańców

ZNIŻKA ZA KOMPOSTOWANIE
W 2020 r. uchwałą Rady Miasta Zielonka, została wprowadzona zniżka dla osób kompostujących
odpady w przydomowym kompostowniku - 0,50 zł od osoby w gospodarstwie domowym, ujętej
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NOWA WAGA W PSZOK
Zakupiono wagę najazdową w celu kontroli masy odpadów oddawanych na PSZOK
Waga jest legalizowana, z bieżącymi przeglądami technicznymi, co daje pewność prawidłowych
pomiarów wagowych. Dzięki tej wadze, każdy mieszkaniec przywożący odpady do PSZOKu
może sprawdzić, ile kg odpadów dostarczył, gdyż bezpośrednio po wjechaniu pojazdem na wagę
drukowany jest kwit.

BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEPEK W PSZOK
W 2020 r. została uruchomiona bezpłatna wypożyczalnia przyczepek, z pomocą których
można dostarczyć odpady wielkogabarytowe do Punktu, przy ul. Krzywej 18. Przyczepkę może
wypożyczyć każdy mieszkaniec Miasta Zielonka, który wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami.
Maksymalna ładowność przyczepki wynosi 550 kg.

OCHRONA ŚRODOWISKA

103

RAPORT O STANIE MIASTA ZIELONKA ZA 2020 R.

/

www .zielonka.pl

/

DZIAŁANIA USZCZELNIAJĄCE SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
W MIEŚCIE ZIELONKA:
Skontrolowano 13 nieruchomości, posiadających kompostownik
Skontrolowano 90 przedsiębiorców w celu weryfikacji posiadanych umów na odbiór odpadów
komunalnych
Wysłano 283 wezwania w celu weryfikacji danych zawartych w złożonych deklaracjach
Prowadzono cotygodniowe kontrole w terenie w zakresie jakości świadczonej usługi przez firmy
odbierające odpady oraz poprawności segregacji odpadów przez mieszkańców

KOSZE - SERCA NA NAKRĘTKI
Miasto Zielonka zakupiło w 2020 roku 3 kosze w kształcie serca, przeznaczone do zbierania
plastikowych nakrętek. Kosze zostały ustawione w trzech lokalizacjach na terenie miasta:
przy Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3 (od strony stacji PKP),
przy Urzędzie Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5,
przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Wilsona 34/36.
Zebrane nakrętki są przekazywane nieodpłatnie fundacjom prowadzącym zbiórki na rzecz
chorych dzieci – wsparcie finansowe ich leczenia i rehabilitacji.
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Działania
na rzecz
poprawy
jakości
powietrza
AKCJE KONTROLNE Z UŻYCIEM DRONÓW
Na stan powietrza w Zielonce mają wpływ niekorzystne warunki klimatyczne spowodowane
emisją zanieczyszczeń komunalnych, komunikacyjnych i przemysłowych.
W ramach działań podjętych na rzecz poprawy jakości powietrza, Miasto Zielonka kontynuowało
w 2020 roku akcje kontrolne z użyciem specjalistycznych dronów, wyposażonych w aparaturę
do badania składu chemicznego dymów unoszących się z kominów budynków.
Kontrolowano również prawidłowość spalania w paleniskach domowych w budynkach,
zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Zielonka. Kontrole, realizowane przez
zewnętrzne podmioty, posiadające odpowiedni sprzęt, wiedzę i umiejętności, były każdorazowo
nadzorowane przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zielonka.
Akcje kontrolne odbywały się w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych, w różnych
rejonach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc newralgicznych i mocno zadymionych,
często wskazywanych przez mieszkańców w zgłoszeniach do Urzędu Miasta.

91

kontroli
dronem przeprowadzonych
w 2020 roku
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W przypadku wykazania na urządzeniu pomiarowym przekroczenia dopuszczalnych norm związków
chemicznych, podejmowano dalsze działania. Pracownicy Urzędu Miasta przeprowadzali kontrolę
paleniska w nieruchomości, z której komina wydobywał się szkodliwy dym.
Badania jakości powietrza z użyciem specjalistycznych urządzeń pomiarowych zamontowanych
w dronach, nie wykazały uchybień, które w trybie natychmiastowym kwalifikowałyby się
do skierowania sprawy na Policję lub do Sądu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
mieszkańcy byli pouczani i informowani o możliwości wykonania powtórnej kontroli.
Najczęstsze uchybienia związane były z użytkowaniem złej jakości węgla lub zbyt wilgotnego
drewna (zgodnie z przepisami drewno powinno posiadać wilgotność do 20%).
Prowadzone były również akcje informacyjne dotyczące oferty pomocowej Miasta,
umożliwiającej wymianę pieców węglowych na proekologiczne źródła ciepła.
Poza sesjami pomiarowymi przy użycia drona, pracownicy Urzędu Miasta Zielonka dokonywali
także kontroli w związku ze zgłoszeniami mieszkańców.
W 2020 roku zostało zgłoszonych 26 posesji. Nieruchomości te zostały skontrolowane
przez pracowników Urzędu. Z 5 palenisk zostały pobrane próbki popiołu, które
zostały przekazane do dalszej analizy. W wyniku czynności kontrolnych na czterech
posesjach
stwierdzono
nieprawidłowości,
polegające
na
spalaniu
elementów
mebli i płyt pilśniowych, odpadów dokładanych do paleniska z węglem i drewnem.
Ponadto, celem sprawniejszego wykonywania przez urzędników czynności kontrolnych palenisk
domowych oraz ułatwienia prowadzenia postępowań dowodowych w sprawie podejrzenia
o zanieczyszczanie powietrza ponadnormatywnymi związkami chemicznymi, Urząd Miasta
Zielonka użytkuje wilgotnościomierz do badania wilgotności palonego drewna.

INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Miasto Zielonka otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja
indywidualnych źródeł ciepła w Mieście Zielonka”.
Ankieterzy odwiedzali mieszkańców w domach lub mieszkaniach w celu przeprowadzenia
badania ankietowego związanego ze źródłami ciepła wykorzystywanymi do celów grzewczych i
przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Pozyskane dane pozwolą na planowanie efektywniejszych działań ukierunkowanych na poprawę
jakości powietrza w naszym mieście, w tym poprzez likwidację smogu.
OCHRONA ŚRODOWISKA
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Miejskie
programy
dotacyjne

kopciuchów
zlikwidowano w 2020 r. w ramach
realizacji Programu modernizacji
indywidualnych źródeł ciepła

SAMORZĄD ZIELONKI PODJĄŁ W 2020 R. KOLEJNE,
NOWE DZIAŁANIA W RAMACH WALKI ZE SMOGIEM.
Rada Miasta Zielonka podjęła w listopadzie uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu udzielania
dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji
gazowych budynków/ lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła”.
Program przewiduje dotacje do kwoty 5 000 zł. Realizacja programu przewidziana była
w kolejnym roku.
Wymiana całej instalacji, w tym wykonanie przyłączy gazowych i zakup nowego pieca gazowego,
generuje wysoki koszt, dla części mieszkańców zbyt wysoki, by podjąć się takiej inwestycji.
Dlatego samorząd zdecydował o uruchomieniu programu dotacyjnego, który ma zadanie wesprzeć
finansowo mieszkańców i przyspieszyć proces likwidacji kopciuchów.
Jednocześnie był realizowany Program modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców
centralnego ogrzewania), w ramach którego można było uzyskać dofinansowanie wymiany pieca.
W tym przypadku dotacja była udzielana również do kwoty 5 000 zł. Wymiana pieca polega na
trwałej likwidacji starego, niskosprawnego kotła (pieca) na paliwa stałe (tj. kotła węglowego, tzw.
„kopciucha”, nie spełniającego normy PN-EN 303-5:2012) oraz na zakupie mniej emisyjnego
źródła ciepła (w tym OZE), takiego jak:
•
•
•
•

kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniające wymagania Ekoprojektu (tzw. Ecodesign);
kocioł gazowy;
piec elektryczny;
pompa ciepła.

Miasto Zielonka jest prekursorem wśród polskich gmin w działaniach podejmowanych na rzecz
poprawy jakości powietrza - uruchomiło pomoc finansową nie tylko do wymiany domowych
źródeł ciepła, ale też zdecydowało o wsparciu kosztownej wymiany instalacji.

OCHRONA ŚRODOWISKA

107

RAPORT O STANIE MIASTA ZIELONKA ZA 2020 R.

/

www .zielonka.pl

/

Działania na rzecz
ochrony zasobów
wodnych

Rada Miasa Zielonka przyjęła w 2020 roku gminny „Programu udzielania dotacji celowych
z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające
na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych
w miejscu ich powstania”.
Celem programu było utrzymanie zasobów wód gruntowych oraz poprawa lokalnego
mikroklimatu poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie Miasta Zielonka.
Przedsięwzięcia kwalifikujące się do dofinansowania miały polegać na wykonaniu instalacji
gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach
zlokalizowanych w Zielonce. W efekcie takiej inwestycji, wody opadowe nie będą odprowadzane
m.in. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających
odprowadzających wody poza teren nieruchomości lub na tereny sąsiadujące, ulice, place, itp.
Dofinansowaniu podlegały koszty zakupu, wykonania, montażu i uruchomienia następujących
instalacji:
•
•
•

zbiornika retencyjnego,
oczka wodnego,
ogrodu deszczowego,

•

instalacji rozsączających i rozprowadzających wody opadowe.

•

przewodów odprowadzających i doprowadzających wody opadowe,

Było to pilotażowe działanie. W ramach przedmiotowego programu w 2020 r. wykonano
w Zielonce 4 instalacje do retencjonowania wody.

OCHRONA ŚRODOWISKA

108

Ochrona
przyrody
234

drzewa

2

rosnące na terenie
Miasta Zielonka poddano
w 2020 roku pielęgnacji

nowe pomniki przyrody (dęby szypułkowe)
ustanowiono uchwałą Rady Miasta Zielonka

5155
nasadzeń krzewów i bylin

122
nasadzenia drzew

DZIAŁANIA PIELĘGNACYJNO – PORZĄDKOWE TERENÓW ZIELONYCH

PRZEPROWADZONO ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI:
teren przy ulicy Jagiełłowicza

teren przy ulicy Jagiellońskiej (przy budynku Poczty Polskiej)
teren przy ulicy Piastowskiej (przy budynku Komisariatu Policji)
plac Jana Pawła II - zrekultywowano trawnik i wykonano łąki kwietne
skwer Matki Teresy z Kalkuty - wykonano remont pomnika i alejek, zrekultywowano trawnik
i wykonano liczne nasadzenia krzewów, bylin i kwiatów
skarpa przy Urzędzie Miasta - wykonano uporządkowanie terenu, aleje spacerowe, schody,
oświetlenie oraz liczne nasadzenia roślin
Zagospodarowanie skarpy przy Urzędzie Miasta wykonano w ramach projektu pt. „Poprawa
jakości przestrzeni publicznej oraz środowiska miejskiego w Zielonce poprzez kompleksowy
rozwój terenów zieleni” współfinansowanego przez Unię Europejską.
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Ochrona zwierząt
i przeciwdziałanie
bezdomności
zwierząt

W 2020 roku do punktu czasowego przetrzymywania zwierząt trafiły 52 psy (odłowione
i znalezione przez mieszkańców), do przysposobienia przekazano 49 psów. Na dzień
31.12.2020 r. w punkcie czasowego przetrzymywania przebywało 12 psów.
26 zwierząt zostało odłowionych i przetransportowanych do lecznicy lub czasowego punktu
przetrzymywania zwierząt przy ul. Krzywej
223 zwierząt zostało bezpłatnie oznaczonych elektronicznym czipem (zwierzęta bezdomne oraz
posiadające właściciela)
Wykonano 164 zabiegi kastracji i sterylizacji – zabiegom poddano 64 bezdomne koty oraz
22 bezdomne psy; 47 kotów oraz 33 psy posiadające właściciela z 50% dofinansowaniem
ze środków Miasta Zielonka;
Udzielono pomocy weterynaryjnej 109 zwierzętom, w tym 102 kotom i 4 psom, w lecznicy
zapewniającej całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, w tym zwierząt dzikich.

270 710 zł

Miasto Zielonka przeznaczyło
w 2020 roku na ochronę zwierząt
i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
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Pozostałe
działania

Akcja „Sadzonka za elektrośmieci” – przeprowadzono akcję zbiórki elektrośmieci na terenie PSZOK,
mieszkańcy w zamian za dostarczone odpady otrzymali sadzonki lub żarówki energooszczędne
Zabezpieczono przy użyciu siatki drzewa przed bobrami (m.in. na terenie parku Dębinki, Glinianek
i wokół Rowu Magenta)
Wykonano czyszczenie budek lęgowych zamontowanych na drzewach na terenie Glinianek
i w parku Dębinki
W okresie zimowym prowadzono akcję dokarmiania kaczek
Zamontowano 10 tablic edukacyjnych na terenie Glinianek
W okresie wiosennym wykonano wymianę piachu w piaskownicach zlokalizowanych na miejskich
placach zabaw

OCHRONA ŚRODOWISKA
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Bezpieczeństwo
publiczne
Jednym z priorytetów działań samorządu Miasta Zielonka jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców. Działania związane z
poprawą poziomu bezpieczeństwa oraz porządku w mvieście realizowane są przede wszystkim
we współpracy z Policją oraz Ochotniczą Strażą Pożarną.
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Dobra współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, instytucji i jednostek na terenie
Miasta przyczyniała się do szybkiego likwidowania zagrożeń. Możliwe to było dzięki zaangażowaniu
sił i środków, zarówno osobowych jak i finansowych dla zapewnienia ładu i porządku.

655 565,52
zł

Miasto Zielonka wydało w 2020 roku
na działania z zakresu bezpieczeństwa
publicznego i ochrony przeciwpożarowej

Współpraca z Policją
Policja otrzymała z budżetu Miasta w 2020 r.

87 980 zł, w tym:

Godziny ponadnormatywne			
Realizacja zadań z zakresu słżby prewencyjnej		

24

policjantów

79 980 zł
8 000 zł

zapewniało w 2020 r. bezpieczeństwo mieszkańcó
Zielonki (22 etaty wykonawcze + 2 etaty kierownicze).
Na koniec 2020 r. w Komisariacie Policji w Zielonce
były 4 wakaty.

W strukturze organizacyjnej Komisariatu Policji w Zielonce
funkcjonują:
- Zespół Dyżurnych,
- Zespół Patrolowo-Interwencyjny,
- Zespół Dzielnicowych,
- Zespół Kryminalny,
- Jednoosobowe stanowisko do spraw wykroczeń.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
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Działania Komisariatu Policji w Zielonce w 2020 r.
zrealizowane służby			

1 734

przeprowadzone interwencje 			

4 311

zatrzymania osób w trkacie popełniania przestępstwa		

87

zatrzymania osób poszukiwanych 			

43

wylegitymowane osoby			

3 145

Samorząd Miasta Zielonka przekazał Policji w Zielonce fundusze, dzięki którym opłacani byli
policjanci pełniący nadprogramową służbę na ulicach Miasta. Każdorazowo reagując na zgłoszenia
mieszkańców dotyczące zakłóceń porządku publicznego w danym rejonie, kierowane były prośby
do Komendanta komisariatu Policji o szczególną uwagę na te okolice i zwiększenie liczby patroli.

Służby ponadnormatywne Policji finansowane przez Miasto :

83 490 zł

222 służb

przeprowadzono 673 interwencje
wylegitymowano 489 osób
ujawniono 256 wykroczeń
pouczono 93 sprawców wykroczeń

ponadnormatywnych

nałożono 163 mandaty

2 664 godzin

zatrzymano 12 sprawców przestępstw
zatrzymano 22 sprawców wykroczeń
zatrzymano 8 osób poszukiwanych
ujawniono 2 poszukiwane pojazdy
przeprowadzono 128 kontroli pojazdów

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
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W 2020 r. na terenie Miasta Zielonka Policja odnotowała:
PRZESTĘPSTW OGÓŁEM

(93,2% W STOSUNKU DO 2019 R.)

288

PRZESTĘPSTW O CHARAKTERZE KRYMINALNYM

(93,5% W STOSUNKU DO 2019 R.)

248

KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM

(92% W STOSUNKU DO 2019 R.)

23

KRADZIEŻY

(100% W STOSUNKU DO 2019 R.)

78

KRADZIEŻY SAMOCHODÓW

(42% W STOSUNKU DO 2019 R.)

8

USZKODZEŃ MIENIA

(64,2% W STOSUNKU DO 2019 R.)

18

ROZBOJÓW

(600% W STOSUNKU DO 2019 R.)

6

USZKODZEŃ CIAŁA

(62,5% W STOSUNKU DO 2019 R.)

5

PRZESTĘPSTW O CHARAKTERZE NARKOTYKOWYM

(65,7% W STOSUNKU DO 2019 R.)

25

PRZESTĘPSTW DROGOWYCH

(81% W STOSUNKU DO 2019 R.)

31

PRZESTĘPSTW O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM

(225% W STOSUNKU DO 2019 R.)

9

(dane na podstawie liczby wszczętych postępowań)

Wykrywalność przestępstw zaistniałych w Zielonce w 2020 r.
RODZAJ PRZESTĘPSTWA				

%

KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM			

27,6%

KRADZIEŻ 					

15%

USZCZERBEK NA ZDROWIU		

100%

ROZBÓJ					

66,7%

USZKODZENIE MIENIA		

29,4%

KRADZIEŻ SAMOCHODU		

0%

NARKOTYKI				

100%

PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE		

83,3%
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W 2020 r. Policjanci Komisariatu Policji w Zielonce:
w ramach czynności związanych ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej zabezpieczyli
393 gramy substancji odurzających i psychotropowych o łącznej wartości 15 000 zł
zabezpieczyli na poczet przyszłych kar i roszczeń 51 630 zł
odzyskali mienie o łącznej wartości 416 041 zł

W 2020 r. na terenie Miasta Zielonka
ujawniono 1350 wykroczeń, w tym m.in.
Rodzaj wykroczenia
Nałożono 388 mandatów karnych
Pouczono 735 sprawców
W 227 przypadkach przeprowadzono czynności wyjaśniające

Najbardziej niebezpieczne miejsca w ruchu drogowym
na terenie Zielonki w 2020 r.
 ul. Wyszyńskiego i ul. Poniatowskiego (DW 634)
 ul. Piłsudskiego (DW 631)
 ul. Marecka (droga powiatowa)
 ul. Kolejowa
W 2020 r. na terenie Zielonki miały miejsce 2 wypadki drogowe oraz 424 kolizje, w których była 1
ofiara śmiertelna oraz 1 osoba ranna.
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Działalność prewencyjna Komisariatu Policji w Zielonce
Akcja „Bezpieczne ferie”
Akcja „Bezpieczne wakacje”
Cykliczne akcje „Bezpieczna kolej”
Cykliczne akcje „Bezpieczny weekend”
Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzana w okresie pierwszych dwóch tygodni roku
szkolnego
Akcja „Razem bezpieczniej”
Akcja „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”
Akcja „Komórka”

W 2020 r. Komisariat Policji w Zielonce kontynuował współpracę ze szkołami, w ramach której
policjanci odbyli kilkadziesiąt spotkań z gronem pedagogicznym i uczniami. Miały one na celu
przede wszystkim propagowanie bezpiecznych postaw i zachowań oraz edukację w zakresie
reagowania na niebezpieczne sytuacje i zagrożenia.
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Współpraca
ze Strażą
Pożarną

402 141,65
zł

Otrzymała z budżetu Miasta w 2020 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce

W ramach współpracy z OSP, Miasto finansowało:
zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka, w tym m.in. na: zakup
paliwa, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i wyposażenia pożarniczego oraz umundurowania,
zakup energii elektrycznej i gazu, przeglądy techniczne pojazdów, remonty pojazdów
pożarniczych, sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenie OC pojazdów oraz członków Ochotniczej
Straży Pożarnej
wynagrodzenia dla kierowców wozów pożarniczych;
ekwiwalent dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych
szkolenia strażaków

Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce jest jednostką ochrony przeciwpożarowej włączoną
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, funkcjonuje na podstawie Prawo
o Stowarzyszeniach, Ustawie o Ochronie Przeciwpożarowej oraz statutu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
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OSP w Zielonce
strażaków Zespołu Ratowniczego

69 członków

OSP w Zielonce,
w tym:

34

kierowców z uprawnieniami
do poruszania się pojazdami
uprzywilejowanymi
oraz ciężarowymi

12

Druhny i Druhowie OSP mogą podejmować czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.
W strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza oraz Dziecięca Drużyna Pożarnicza zrzeszającą łącznie 20 dziewcząt i chłopców.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce posiada na wyposażeniu:
Lekki samochód specjalny, wyposażony w sprężarkę powietrzną do nabijania butli od aparatów
powietrznych butlowych
Średni uterenowiony samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności
2700 litrów, sprzętem do ratownictwa technicznego, medycznego oraz do działań na akwenach
wodnych
Ciężki samochód ratowniczo gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 5000 litrów,
sprzętem ratownictwa technicznego, medycznego, wysokościowego oraz sprzętem do
zwalczania pożarów wewnętrznych
Przyczepę pożarniczą wyposażoną w agregat prądotwórczy trójfazowy, namiot pneumatyczny
wraz z oświetleniem i ogrzewaniem, zestaw do tlenoterapii masowej, łóżka polowe oraz koc
W 2020 roku, Ochotnicza Straż Pożarna podjęła 217 interwencji na terenie gminy, powiatu
oraz poza powiatem.
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Interwencje OSP

217 interwencji
OSP w Zielonce

pożary

69

miejscowe zagrożenia

117

alarmy fałszywe

12

ćwiczenia oraz inne

19

Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce odnotowała o 21 zdarzeń mniej w porównaniu
do 2019 roku, o około 30% spadła też liczba wyjazdów poza teren Miasta.

Dodatkowe działania OSP w 2020 r.
Adaptacja toru przeszkód na poddaszu budynku OSP. Tor ten służy do ćwiczeń 			
podnoszących kompetencje ratownicze strażaków.
Przeprowadzenie świątecznej zbiórki na rzecz potrzebujących dzieci przebywających
w ośrodku interwencyjnym oraz zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

40 000
zł

w formie dotacji celowej Miasto Zielonka przekazało w 2020 r.
na zakup sprężarki powietrznej do nabijania butli wykorzystywanych
do aparatów powietrznych ochrony górnych dróg oddechowych
u ludzi.
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Monitoring
miejski

165 443,87

Miasto Zielonka sukcesywnie udoskonala

i poszerza zasięg miejskiego monitoringu.

zł

W 2020 r. przeznaczono na ten cel:

67 647,37
zł

wydatkowano na bieżącą obsługę miejskiego
monitoringu

Wydatki na rozbudowę i modernizację:

101 796 zł

nowe lokalizacje objęte monitoringiem

5

w sumie kamer monitorujących miasto

67
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Obrona
cywilna
i zarządzanie
kryzysowe

Zadania zrealizowane w 2020 r. w zakresie planowania
organizacji ratownictwa na terenie Miasta Zielonka:
aktualizowano posiadaną dokumentację planistyczną w zakresie obrony cywilnej
opracowano plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej
opracowano „plan pracy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego”
przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Zielonka z zakresu wybranych
aspektów obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
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Transport
publiczny
Organizacja lokalnego transportu zbiorowego należy do zadań własnych gminy.
W 2020 roku, na terenie Miasta Zielonka funkcjonowały dwie linie miejskie, z trasami
opracowanymi w taki sposób, by zapewnić wzajemną komunikację wszystkich
obszarów zurbanizowanych Zielonki.
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Miasto Zielonka przeznaczyło w 2020 r.
na transport zbiorowy

Głównym środkiem transportu publicznego w Zielonce jest linia kolejowa na trasie Warszawa
Wileńska-Tłuszcz. Charakter uzupełniający mają:
autobusowe linie lokalne „L”
autobusowa linia nocna N62,
prywatne linie autobusowe „W” i „J”.

LINIE „L”

W 2020 r. w Zielonce funkcjonowały dwie lokalne linie autobusowe:
L43 – na trasie Zielonka Bankowa – Zielonka - CH M1
L44 – do czerwca 2020 r. na trasie Hubala (Kobyłka) - Zielonka-Zielonka (Pustelnicka)
L44 - od lipca 2020 r. na trasie Turów Kobyłka-Zielonka - Zielonka Bankowa
Linie te funkcjonowały w ramach oferty aglomeracyjnej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Osoby posiadające Kartę Mieszkańca „Moje Miasto Zielonka” mogły korzystać z przejazdów
bezpłatnie.

LINIE L43 I L44:

26 kursów w dni powszednie
10 kursów w rozkładzie weekendowym

TRANSPORT PUBLICZNY

126

3596

pasażerów

korzystało tygodniowo w 2020 r. z linii L43 i L44
(dane szacunkowe na podstawie badania potoków
pasażerskich. Jest to spadek w porównaniu z 2019 r.
(4336 pasażerów) spowodowany skutkami pandemii
COVID-19 – wprowadzeniem obostrzeń sanitarnych
i kwarantanny społecznej.

W 2020 r. Miasto Zielonka kontynuowało współpracę
z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie w zakresie:
przewozów liniami lokalnymi L43 i L44
przewozów na linii nocnej N62
oferty „Wspólnego Biletu” dla mieszkańców Zielonki
Oferty „Warszawa+” tj. Biletu Metropolitalnego dla mieszkańców Zielonki

Miasto Zielonka oferowało mieszkańcom w 2020 r.
zniżki na przejazdy kolejami w ramach:
programu „Wspólny Bilet”, zapewniającego możliwość zakupu jednego biletu na przewozy
Kolejami Mazowieckimi oraz Warszawskiego Transportu Publicznego,
programu „Bilet Metropolitalny – Warszawa+”, umożliwiającego dodatkowe zniżki na bilety
długookresowe dla osób odprowadzających swoje podatki na rzecz Miasta Zielonka.

Wydatki z budżetu Miasta Zielonka w 2020 roku
na transport zbiorowy wyniosły 2 033 279,77 zł
funkcjonowanie linii L43, L44		

708 254,67 zł
5 614,20 zł

utrzymywanie przystanków
bilet metropolitarny „Warszawa+” dla mieszkańców Zielonki
wspólny bilet dla mieszkańców Zielonki		

183 286,00 zł
1 060 222,00 zł
73 248,00 zł

linia nocna N62
miejska wypożyczalnia rowerów		

2 654,90 zł
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Pomoc
społeczna

128
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Celem pomocy społecznej jest:
wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę
możliwości - do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających
godności człowieka;
zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób łącznie nie posiadających dochodu
lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, osobom i rodzinom
o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia;
zapewnienia profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej,
w tym przemocą w rodzinie;
integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie;
tworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

POMOC SPOLECZNA
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Ośrodek
pomocy
społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce jest jednostką organizacyjną gminy
Zielonka powołaną do wykonywania zadań z zakresu:
pomocy społecznej,
pomocy rodzinom z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
dodatków mieszkaniowych,
i innych zadań określonych w statucie Ośrodka.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r.
wydatkował kwotę 7 029 402,77 zł, w tym:
w ramach zadań zleconych

3 941 147,68 zł

w ramach zadań własnych

2 891 414,92 zł
201 177,00 zł

w ramach zadań powierzonych

projekt unijny			 176 663,17 zł

438

mieszkańców Zielonki zarejestrowanych w 2020 r. w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Wołominie, w tym z prawem do zasiłku 66 osób.
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Liczba osób, którym Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zielonce udzielił wsparcia
		

Liczba osób w rodzinie

Liczba rodzin

2019

586

343

2020

443

264

Spadek liczby osób w porównaniu do 2019 roku spowodowany jest realizacją ustawy o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci. Rodzice, którym przyznano świadczenia, zyskali możliwości
na samodzielne pokrywanie większości kosztów związanych z utrzymaniem rodziny i zapewnieniem
wszystkich niezbędnych potrzeb.

Główne problemy rodzin objętych pomocą
Liczba rodzin
2019

2020

Ubóstwo

95

89

Bezdomność

16

14

Potrzeba ochrony macierzyństwa

14

14

Bezrobocie

72

84

Niepełnosprawność

88

88

Długotrwała lub ciężka choroba

139

125

Przemoc w rodzinie

20

23

Bezradność w sprawach opiekuńczych

46

44

Alkoholizm

41

49

Narkomania

6

7

Zdarzenie losowe

4

0

Sytuacja kryzysowa

34

23

Klęska żywiołowa

0

0

Trudności po opuszczeniu Zakładu
Karnego

5

5
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DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONCE
Podstawowym celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce, zgodnie z obowiązującym
statutem, jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które
własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych.

Praca socjalna
Jednym z głównych zadań pomocy społecznej realizowanym w ramach zadań własnych gminy jest
praca socjalna - działalność zawodowa skierowana na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności
osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie oraz doprowadzenie ich do samodzielności
życiowej i rozwoju. Poza profesjonalnym poradnictwem obejmuje też pomoc w załatwieniu spraw
codziennych oraz wsparcie w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem.

Zasiłek stały
Zasiłek stały przysługuje:
pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej;
pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe
od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
LICZBA OSÓB POBIERAJĄCA ZASIŁEK STAŁY

Liczba osób
Liczba świadczeń
Kwota wypłaconych świadczeń

2019

2020

84

74

804

751

439 466 zł

408 948 zł
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Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
• osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 		
• osoby samotnie gospodarującej;
• rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
LICZBA OSÓB POBIERAJĄCA ZASIŁEK OKRESOWY

2019

2020

Liczba osób

14

19

Liczba świadczeń

47

56

18 150 zł

22 478 zł

Kwota
wypłaconych
świadczeń

Zasiłek celowy
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej,
a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału,
odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - świadczenie
to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
Specjalny zasiłek celowy- świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych
przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe
- w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarujące lub rodziny.
LICZBA OSÓB POBIERAJĄCA ZASIŁEK CELOWY

Liczba osób
Kwota wypłaconych
świadczeń

2019

2020

182

212

107 956 zł

60 866 zł
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Usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.
LICZBA OSÓB OBJĘTA USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI

Liczba osób
Kwota świadczeń

2019

2020

33

26

144 375 zł

102 574 zł

Domy pomocy społecznej
Zgodnie z ustawą o 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.
LICZBA OSÓB UMIESZCZONYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

2019

2020

Liczba osób

20

27

Liczba świadczeń

222

247

716 233 zł

759 645 zł

Koszty

Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”
Jest to rządowy program, ktory polega na dofinansowywaniu gmin udzielających pomocy
mieszkańcom w zakresie dożywiania.

186 mieszkańców Zielonki objętych w 2020 r. programem dożywiania
102 382 zł Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2020 r. na realizację programu,
w tym 30 382 zł stanowiły środki z budżetu Miasta Zielonka

POMOC SPOŁECZNA
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Piecza zastępcza, Asystent Rodziny
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania
przez rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka
oraz z formie instytucjonalnej: np. placówki opiekuńczo – wychowawczej.
LICZBA OSÓB I WYDATKI NA PIECZĘ ZASTĘPCZĄ

2019

2020

12

12

90 988

89 760

Liczba osób
Kwota świadczeń w zł

Asystent rodziny
Wsparcie asystenta rodziny kierowane jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zadaniem asystentów jest wspieranie rodzin niezaradnych
życiowo, dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, uzależnieniami, którym grozi zabranie dzieci.

Główne problemy rodzin z którymi pracował asystent w 2020 r.:
problemy opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi, brak prawidłowych relacji rodziców i wzorców
wychowawczych,
samotne wychowywanie dziecka przez jednego z rodziców,
trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
bezrobocie dorosłych członków rodziny,
nadużywanie alkoholu przez członków rodzin,
nieumiejętność rozwiązywania problemów w rodzinie,
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ ASYSTENTA RODZINY

Liczba osób

2019

2020

10

10
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Świadczenia rodzinne
Jest to zadanie zlecone. System świadczeń rodzinnych ma na celu stworzenie spójnego wsparcia
rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej dzieci uczęszczające do szkoły,
w tym niepełnosprawne.

535 rodzin (1050 osób) w Zielonce objętych w 2020 r. system świadczeń rodzinnych
397 zrealizowanych w 2020 r. świadczeń rodzinnych
3 239 538 zł wydatkował OPS w Zielonce na świadczenia rodzinne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Wydatki na świadczenie z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa

2019

2020

Liczba rodzin

58

44

Ilość świadczeń

812

646

Kwota świadczeń

330 880 zł

269 507 zł

Dodatki mieszkaniowe
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu
dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu
mieszkalnego.

Liczba rodzin
Kwota świadczeń

2019

2020

65

95

143 593 zł

130 866 zł
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Klub Osób Niepełnosprawnych „Muminki”
Klub Osób Niepełnosprawnych ‘’Muminki’’ działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce.
Do Klubu uczęszcza 12 osób, w wieku od 27 do 66 lat. Wszyscy uczestnicy są mieszkańcami
Zielonki. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne Klub został zamknięty od 12 marca do 29 czerwca
2020 r., następnie od 27 października 2020 r. do 26 lutego 2021 r. W tym czasie terapeuci odbywali
rozmowy telefoniczne z podopiecznymi i ich rodzicami. Rozmowy miały charakter terapeutyczny
i wspierający. W Klubie są prowadzone różnorodne zajęcia w formie terapii zajęciowej.

Klub Senior+
Klub Senior + działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce zrzesza 61 zadeklarowanych
uczestników. W 2020 r. w Klubie odbywały się następujące zajęcia; gimnastyka, taniec w kręgu,
spacery z kijkami, warsztaty z zakresu pierwszej pomocy, zagrożenia konsumenckie i zjawiska
kradzieży, zajęcia z psychomotoryki. W okresie wprowadzonych obostrzeń epidemicznych
działalność Klubu została zawieszona. W tym czasie były przeprowadzane przez terapeutów
z Klubu Muminki rozmowy telefoniczne wspierające seniorów.

Realizacja programu Opieka Wytchnieniowa
Program dedykowany jest członkom rodzin lub opiekunom, którzy wymagają wsparcia w postaci
czasowej pomocy w sprawowaniu bezpośredniej, codziennej opieki nad osobami ze znacznym
stopniem niepełnosprawności. Celem Programu jest odciążenie opiekunów od codziennych
obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu wolnego, wzmocnienie
osobistego potencjału opiekunów osób niepełnosprawnych. Opieką wytchnieniową zostały objęte
3 rodziny.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Jest to usługa ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te mają możliwość skorzystania
z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych,
korzystaniu dóbr kultury. Tą formą pomocy zostało objętych 5 osób.
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Realizacja projektu „Nowa jakość pracy
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce”
Celem Projektu jest zmiana organizacji pracy w Ośrodku, oddzielająca zadania administracyjne
od pracy socjalnej i usług socjalnych. W ramach Projektu zatrudniono dodatkowo pracownika
socjalnego, zorganizowano szkolenia dla pracowników oraz doposażono Ośrodek w sprzęt biurowy.

Działalność Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się
w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. Obejmuje ona ogół czynności podejmowanych
i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
LICZBA PROWADZONYCH PROCEDUR NIEBIESKIEJ KARTY

2019

2020

20

23
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Ład
przestrzenny
Strukturę przestrzenną Miasta Zielonka można podzielić na tereny: zainwestowane,
szlaki komunikacyjne oraz tereny otwarte. Obszary zainwestowania miejskiego
charakteryzują się jednorodnymi cechami funkcjonalnymi i różnią się stopniem
zainwestowania oraz intensywnością zaludnienia.

140
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Miasto Zielonka posiada zróżnicowaną strukturę zabudowy,
w której przeważają:
zespoły zwartej zabudowy jednorodzinnej – północno-zachodnia oraz południowa część gminy,
zorganizowane przestrzennie zespoły zabudowy jednorodzinnej, w części jeszcze się
wypełniające,
zabudowa usługowa, usługowo-mieszkaniowa wraz z obszarami publicznymi; centralna część
miasta usytuowana wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, lokalizacja usług handlu w okolicy
stacji kolejowej,
osiedla i zespoły zabudowy wielorodzinnej.
Miasto Zielonka nie posiada zabytkowego układu przestrzennego.

15%
powierzchni

1,2%
powierzchni

2,48%
powierzchni

gminy jest objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego, w tym część to tereny leśne, pozostałą część gminy
stanowią w większości tereny zamknięte i tereny leśne, dla których nie
opracowuje się miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

całej gminy stanowią grunty będące własnością Miasta Zielonka,
w tym 0,22% stanowią działki uliczne, pozostałe grunty to 1,01%.

gminy (198 ha) na dzień 01.01.2020 r. wskazane zostały
do sporządzenia MPZP (w przypadku otwarcia terenów
zamkniętych).
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Studium i miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego w 2020r:
Obowiązywało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Zielonka uchwalone w 2008 r.
21 Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonych pomiędzy 1997 r. a 2018 r.
W 2020 r. Miasto Zielonka było w trakcie procedury sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Rozwoju Miasta Zielonka.
W 2020 r. Miasto Zielonka było w trakcie procedury sporządzania zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka w rejonie ulic Polnej i Piłsudskiego,
dla działek z obrębu 4-90-07 numery ewidencyjne: 3, 4, 40, 41 i 38.
W 2020 Miasto Zielonka przystąpiło do procedury uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka dla działek położonych
przy ul. 111 Eskadry Myśliwskiej.

Wydane decyzje w 2020 r.
Wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy:
		

1 dotycząca zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

		

1 dotycząca zabudowy usługowej.

Wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na gaz ziemny.
Wydano 12 decyzji na podział nieruchomości.
Wydano 177 zaświadczeń o nieobjęciu działki obszarem rewitalizacji.
Wydano 53 zaświadczenia / zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego.
Wydano 228 wypisów oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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ZAKUPIONO DWIE DZIAŁKI W PARKU DĘBINKI:
dz. 27 obręb 5-00-01 pow. 2322 m² przy ulicy Lipowej,
dz. 23 obręb 5-00-01 pow. 1610 m² przy ulicy Lipowej.

SPRZEDANO TRZY DZIAŁKI:
dz. 41/1 obręb 5-10-01 pow. 2766 m² przy ulicy Podleśnej,
dz. 82/2 obręb 4-80-03 pow. 730 m² przy ulicy Mazurskiej,
dz. 82/1 obręb 4-80-03 pow. 600 m² przy ulicy Mazurskiej.

430 705,03

Miasto Zielonka w roku 2020 wypłaciło
na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte
pod drogi publiczne.

W 2020 roku Miasto Zielonka przejęło 14 nieruchomości o łącznej powierzchni 5152 m2 , w tym:
3932 m2 na rzecz Parku Dębinki
1220 m2 na rzecz dróg gminnych
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Przedsiębiorcy

146

PRZEDSIEBIORCY
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2019 rok

2020 rok

Aktywni przedsiębiorcy,
dla których głównym miejscem
wykonywania działalności
gospodarczej jest Miasto
Zielonka

1454

1470

Aktywni przedsiębiorcy,
dla których miejscem
zamieszkania jest
Miasto Zielonka

1403

1432

PRZEDSIĘBIORCY

Najczęstszy przedmiot działalności
przedsiębiorstw w Zielonce:
transport drogowy towarów
fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
działalność związana z oprogramowaniem
konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podmioty prowadzące działalność w 2020 roku na terenie Miasta Zielonka,
posiadające zezwolenie (koncesję) na sprzedaż napojów alkoholowych:
na dzień 1 stycznia 2020 roku - 49, w tym: 38 sklepów i 11 punktów gastronomicznych;
na dzień 31 grudnia 2020 r. - 50, w tym: 37 sklepów i 13 punktów gastronomicznych.

PRZEDSIEBIORCY
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4

415 188,74
zł

Miasto Zielonka w 2020 r.
uzyskało wpływy do budżetu Miasta
z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż
alkoholu (w ramach tzw. funduszu korkowego).

PRZEDSIEBIORCY
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Realizacja polityk,
programów i strategii
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W 2020 r. w Mieście Zielonka
obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
„Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Zielonka na lata 2014-2024”
„Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Zielonka”
„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Zielonka na lata 2016-2023”
oraz polityki, programy i inne dokumenty:
		

„Program Współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.”

		
		

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka w 2020 r.”

		
		

„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”
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Strategia
zrównoważonego
rozwoju Gminy Zielonka
na lata 2014-2024

W związku z zakończeniem okresu obowiązywania PLANU DZIAŁAŃ na lata 2014-2018,
Rada Miasta Zielonka podjęła Uchwałę Nr X/93/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2019
r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta Zielonka”.
W związku z przyjęciem w dniu 15 lipca 2020 r., a następnie wejściem w życie z dniem 13 listopada
2020 r. nowego pakietu przepisów dotyczących polityki rozwoju – ustawy o zmianie ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, w roku bieżącym
Miasto Zielonka przystąpi do prac w zakresie opracowania nowego dokumentu strategicznego.
W 2020 r. obowiązywała „Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Zielonka na lata 2014-2024”
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CELE STRATEGICZNE I ICH REALIZACJA W 2020 ROKU

Cel strategiczny 1:
Miasta czyste, zorganizowane / uporządkowane przestrzennie, pozostające w harmonii
ze środowiskiem naturalnym, z mieszkańcami o wysokiej kulturze ekologicznej

Rewitalizacja
i poprawa
estetyki
przestrzeni
miejskiej

Do osiągnięcia celu przyczyniają się działania zrealizowane przez Miasto
Zielonka/ Urząd Miasta Zielonka w roku 2020 m.in. w ramach realizacji projektu
pt. „Poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz środowiska miejskiego
w
Zielonce
poprzez
kompleksowy
rozwój
terenów
zieleni”
(współfinansowanego przez UE ze środków FS w ramach
POIiŚ 2014-2020), obejmującego działania w zakresie wzbogacenia
i zharmonizowania zieleni miejskiej, jak również zagospodarowania zielonej
przestrzeni publicznej tak, aby była przyjaznym miejscem rekreacji i integracji
mieszkańców (np. zrealizowane w 2020 r. działania na rzecz skarpy obok
budynku UM Zielonka).
Wymiernymi działaniami z 2020 r. są również zadania: nasadzenia i prace
rewitalizacyjne na rzecz Skweru im. Matki Teresy z Kalkuty, nasadzenia
ozdobne przy nowo wybudowanej ulicy Jagiełłowicza, nasadzenia drzew
(wiśni) wzdłuż ulicy Kolejowej, prace pielęgnacyjne na rabatach przy
Komisariacie Policji, czy też opracowanie dokumentacji projektowej
dla rewitalizacji Skweru Lotników u zbiegu ulic: 11-go Listopada i Waryńskiego.
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Cel strategiczny 1:
Miasta czyste, zorganizowane / uporządkowane przestrzennie, pozostające w harmonii
ze środowiskiem naturalnym, z mieszkańcami o wysokiej kulturze ekologicznej

Cel osiągany poprzez działania Miasta Zielonka,
takie jak m.in. przyjęcie i wdrażanie gminnych programów:
• „Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego
ogrzewania)” dedykowanego lokalom/ budynkom z terenu Miasta Zielonka oraz
• „Programu udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania
służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji
gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu
ich powstania”, jak również przyjęcie do wdrażania – począwszy od 2021 r.
• „Programu udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania
wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/ lokali ogrzewanych
z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła”.

Edukacja
ekologiczna
mieszkańców

Cel osiągany jest również poprzez powtarzane za pośrednictwem Serwisu
Internetowego Miasta Zielonka (www.zielonka.pl) akcje informacyjne, takie jak:
„Czyste powietrze” oraz „Nie pal śmieci”.
W ramach realizowanego do dnia 30.12.2020 r. projektu pt. „Rozwój
infrastruktury PSZOK w Zielonce” (współfinansowanego przez UE
ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020) Miasto
Zielonka zorganizował edukacyjne stoisko o tematyce ekologicznej
w ramach wrześniowych dni otwartych PSZOK Zielonka i prowadzonej przy
tej okazji zbiórce elektrośmieci.
Działania informacyjno-edukacyjne realizowane były również przy okazji
prowadzonej w 2020 r. „Inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w Mieście
Zielonka” realizowanej w ramach MIWOP 2020 i finansowanej ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Działania edukacyjne i promocyjne w zakresie ekologii oraz poszerzania
świadomości ekologicznej realizują również zielonkowskie przedszkola
i szkoły.
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Cel strategiczny 1:
Miasta czyste, zorganizowane / uporządkowane przestrzennie, pozostające w harmonii
ze środowiskiem naturalnym, z mieszkańcami o wysokiej kulturze ekologicznej

Rozwój systemu
pro-ekologicznej
gospodarki
odpadami
oraz gospodarki
wodno-ściekowej

Do osiągnięcia celu przyczyniają się bieżące działania Miasta Zielonka/
Urzędu Miasta Zielonka oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Zielonce sp. z o.o. (PWiK). W ramach rozwoju systemu
pro-ekologicznej
gospodarki
odpadami,
Miasto
Zielonka
o dnia 30.12.2020 r. realizowało projekt pt. „Rozwój infrastruktury
PSZOK w Zielonce”, a w jego ramach w roku 2020:
• zakupiono przyczepki samochodowe i uruchomiono nieodpłatną usługę ich
wypożyczania mieszkańcom miasta, celem dowozu odpadów na PSZOK,
np. wielkogabarytowych;
• zakupiono różnego rodzaju kontenery na odpady, służące ich selektywnej
zbiórce.
Działania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej realizuje PWiK.
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Cel strategiczny 1:
Miasta czyste, zorganizowane / uporządkowane przestrzennie, pozostające w harmonii
ze środowiskiem naturalnym, z mieszkańcami o wysokiej kulturze ekologicznej

Cel osiągany jest przez działania Miasta Zielonka, takie jak:

Skuteczna
ochrona
przyrody
i ograniczenie
negatywnego
oddziaływania
infrastruktury
miasta
na środowisko
przyrodnicze

• wdrażanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zielonka”;
• kontrole palenisk pod względem prawidłowości stosowanego opału;
• kontrole jakości spalanego opału przy użyciu drona;
• nasadzenia zamienne drzew (tam, gdzie ich wskazanie jest prawnie
możliwe);
• przyjęcie i wdrażanie gminnych programów: „Programu modernizacji
indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania)”
dedykowanego lokalom/ budynkom z terenu Miasta Zielonka oraz
„Programu udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania
służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji
gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu
ich powstania”, jak również przyjęcie do wdrażania – począwszy od 2021 r.
• „Programu udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na
zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/ lokali
ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła”;
• wspomniane już – nasadzenia i prace rewitalizacyjne na rzecz Skweru im.
Matki Teresy z Kalkuty, nasadzenia ozdobne przy nowo wybudowanej ulicy
Jagiełłowicza, nasadzenia drzew (wiśni) wzdłuż ulicy Kolejowej oraz działania
na rzecz skarpy obok budynku UM Zielonka w ramach (także wspomnianego
już) projektu pt. „Poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz środowiska
miejskiego w Zielonce poprzez kompleksowy rozwój terenów zieleni”;
• rozbudowa systemu komunikacji rowerowej w ramach realizacji
projektów partnerskich: „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na
terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” oraz
„Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki,
Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”
(współfinansowanych przez UE ze środków EFRR w ramach RPO WM
2014-2020).
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Cel strategiczny 2:
Społeczeństwo wykształcone, zdrowe, zintegrowane,
mające poczucie bezpieczeństwa i wpływu na sprawy publiczne
Do osiągnięcia celu przyczyniają się działania poszczególnych zielonkowskich
szkół oraz działania Miasta Zielonka/ Urzędu Miasta Zielonka, takie jak m.in.:
wdrożenie i utrzymanie systemu stypendiów dla najzdolniejszych uczniów
oraz realizacja/ uczestnictwo w realizacji projektów edukacyjnych, np.:

Dostępne
różnorodne
formy edukacji
dzieci
i dorosłych,
wysoka jakość
nauczania

• projektu pt. „ABC… Uczę się…”, którego przedmiotem jest rozwój
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na
rynku pracy u uczniów 4 szkół podstawowych w Zielonce oraz zasadnicze
podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach, m.in. poprzez:
a) rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
uczennic
i
uczniów
poprzez
objęcie
ich
wysokiej
jakości
dodatkowymi
zajęciami
pozalekcyjnymi
w
okresie
szkolnym;
b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK pracowni
szkolnych;
• projekty grantowe pt. „Zdalna szkoła” oraz pt. „Zdalna szkoła+”
(współfinansowane przez UE ze środków EFRR w ramach PO PC 2014-2020),
w ramach których zakupiono komputery (laptopy) niezbędne – i uczniom
i nauczycielom – podczas nauczania zdalnego;
• projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowiecki
program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”
(współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach RPO WM 20142020), którym na wniosek Miasta Zielonka objęta jest Szkoła Podstawowa
nr 4 w Zielonce, zyskując wyposażenie w sprzęt komputerowy i multimedialny
oraz uczestnicząc w szkoleniach dedykowanych nauczycielom oraz wybranej
grupie młodzieży szkolnej.
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Cel strategiczny 2:
Społeczeństwo wykształcone, zdrowe, zintegrowane,
mające poczucie bezpieczeństwa i wpływu na sprawy publiczne
Rozwój usług
zdrowotnych,
profilaktyki
zdrowotnej
i usług
społecznych
(realizacja
skutecznej
polityki
społecznej)

Cel ten realizują również wybrane działania Miasta Zielonka/ Urzędu Miasta
Zielonka, takie jak np.: dofinansowanie z budżetu Miasta Zielonka szczepień
przeciwko grypie dedykowanych osobom w wieku 65+, czy też Szkoła Edukacji
Diabetologicznej (warsztaty i szkolenia).

Wzmocnienie
udziału
mieszkańców
w kształtowaniu
polityk
publicznych

Cel osiągany poprzez realizację uchwały Rady Miasta Zielonka
o zasadach i trybie prowadzenia konsultacji społecznych, zgodnie z którą
konsultowane są tematy istotne z punktu widzenia lokalnej społeczności.
Ponadto konsultacjom poddawane są wszystkie projekty uchwał, które
przewidziane są w porządku obrad kolejnych sesji Rady Miasta Zielonka.

Zapewnienie
wysokiego
poziomu
bezpieczeństwa
w mieście

Cel osiągany głównie poprzez działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce, jak również
– w zakresie usług społecznych i realizacji polityki społecznej – poprzez
działania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Klubu SENIOR+ w Zielonce.

Do osiągnięcia celu przyczyniają się działania Miasta Zielonka, takie jak
m.in.: budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych (przy
okazji budowy i/lub remontów dróg); doświetlanie przejść dla pieszych
i miejsc niebezpiecznych komunikacyjnie; stały rozwój systemu monitoringu
wizyjnego miasta, funkcjonowanie w Systemie Wczesnego Ostrzegania
(SWO), w skład którego, na terenie miasta wchodzi 8 szczelinowych
– elektronicznych syren alarmowych pozwalających na podawanie
komunikatów dźwiękowych oraz głosowych (którego zasięg obejmuje 100%
osób zamieszkałych na terenie Miasta Zielonka); sukcesywna wymiana
oświetlenia ulicznego oraz w parkach miejskich; doświetlanie miejsc
niebezpiecznych; itp.
Realizowana jest również współpraca z Policją oraz z Ochotnicza Strażą
Pożarną (m.in. poszerzanie zakresu służb ponadnormatywnych oraz
wzmocnienia sprzętowe).
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Cel strategiczny 2:
Społeczeństwo wykształcone, zdrowe, zintegrowane,
mające poczucie bezpieczeństwa i wpływu na sprawy publiczne

Zwiększenie
integracji
społecznej
mieszkańców
miasta
i przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu

Administracja
publiczna
przyjazna
i sprawna

Cel osiągany głównie poprzez działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonce, jak również przez działania Klubu SENIOR+ w Zielonce.
Działania w zakresie integracji społecznej, w związku z pandemią Covid-19
– w roku 2020 realizowane były w miarę możliwości, z dostosowaniem się
do obecnych realiów funkcjonowania społecznego.
W ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu należy raz jeszcze
wskazać na zrealizowane przez Miasto Zielonka dwa projekty grantowe - pt.
„Zdalna szkoła” oraz pt. „Zdalna szkoła+”, w ramach których zakupiono zestawy
komputerowe niezbędne – i uczniom i nauczycielom – podczas nauczania
zdalnego, jak również projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego pt.
„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania
zdalnego”, którym na wniosek Miasta Zielonka objęta jest Szkoła Podstawowa
nr 4 w Zielonce, zyskująca na wyposażeniu w sprzęt komputerowy
i multimedialny oraz poprzez uczestnictwo w szkoleniach dedykowanych
nauczycielom oraz wybranej grupie młodzieży szkolnej.
Do osiągnięcia celu przyczyniają się działania Miasta Zielonka, takie jak m.in.:
•
wdrożenie
i
utrzymywanie
systemu
monitorowania
Urzędu
Miasta
Zielonka
satysfakcji
klientów
• realizacja projektu partnerskiego pt. „E-urząd – urząd przyjazny
mieszkańcom”
(współfinansowanego
przez
UE
ze
środków
EFRR w ramach RPO WM 2014-2020), efektem realizacji
którego
jest
utworzenie
i
wdrożenie
nowych
e-usług
o stopniu dojrzałości 3 (dwustronna interakcja), 4 (transakcja)
i 5 (personalizacja), umożliwiających kompleksowe załatwianie spraw
przez Internet.
Należy
również
wskazać
na
działania
Miasta
Zielonka
w okresie pandemii Covid-19 zapewniające ciągłość w pracy Urzędu
oraz bieżącej obsługi mieszkańców miasta.
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Cel strategiczny 3:
Bogata oferta spędzania czasu wolnego, odpowiadająca
zróżnicowanym potrzebom mieszkańców

Rozwój
różnorodnej
oferty kulturalnej
i dążenie
do zwiększania
udziału
mieszkańców
w działaniach
kulturalnych

Wzmocnienie
oferty
rekreacyjnosportowej,
promocja
aktywności
plenerowych
oraz wspieranie
form spędzania
wolnego czasu dla
dzieci i młodzieży

Do osiągnięcia celu przyczyniają się działania zarówno Miasta Zielonka/
Urzędu Miasta Zielonka, jak również miejskich jednostek organizacyjnych
oraz organizacji pozarządowych i osób fizycznych zaangażowanych
w inicjatywy społeczne, tj.: Ośrodka Kultury i Sportu, Miejskiej Biblioteki
Publicznej, szkół podstawowych, przedszkoli, Towarzystwa Przyjaciół
Zielonki, Oficyny Muzealnej, Klubu SENIOR+, itp.
Z uwagi na pandemię Covid-19 oraz z powodów obiektywnych, miejska
oferta kulturalna dla mieszkańców Miasta Zielonka w roku 2020 była dość
ograniczona.

Cel osiągany jest przez działania zarówno Miasta Zielonka/ Urzędu Miasta
Zielonka, jak również miejskich jednostek organizacyjnych oraz organizacji
pozarządowych i osób fizycznych zaangażowanych w inicjatywy społeczne,
tj.: Ośrodka Kultury i Sportu, szkół podstawowych, przedszkoli, uczniowskich
klubów sportowych, Klubu SENIOR+, itp.
Z uwagi na pandemię Covid-19 i z powodów obiektywnych, miejska oferta
w przedmiotowym zakresie była w 2020 r. ograniczona i realizowana
w ramach możliwości.
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Cel strategiczny 4:
Rozwój przedsiębiorstw o charakterze nieuciążliwym

Rozwój
przedsiębiorczości
ukierunkowanej
W roku 2020 żadnych działań w jego ramach nie realizowano.
na przemysły
kreatywne
i branżę lotniczą

Cel strategiczny 5:
Budowa więzi regionalnych i metropolitalnych

Zacieśnianie
i rozwój więzi
metropolitalnych

Cel osiągany jest przez działania Miasta Zielonka/ Urzędu Miasta Zielonka,
które uczestniczyło i uczestniczy we współpracy gmin oraz w działaniach
na rzecz rozwoju Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego, jak również
w innych działaniach partnerskich na rzecz zaspokajania potrzeb rozwojowych
Obszaru Metropolitalnego Warszawy oraz programowania i współpracy
metropolitalnej.
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Cel strategiczny 5:
Budowa więzi regionalnych i metropolitalnych
Cel osiągany jest przez działania Miasta Zielonka/ Urzędu Miasta Zielonka,
które uczestniczyło i uczestniczy w programowaniu, a następnie w realizacji
partnerskich inicjatyw projektowych w ramach instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Budowanie
i podtrzymywanie
ponadgminnego
partnerstwa
na rzecz rozwoju
lokalnego
i ponadlokalnego

Efektem tej współpracy są zrealizowane/ realizowane projekty partnerskie:
• „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki,
Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”;
• „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin:
Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT
WOF”;
• „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”;
• „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług
opiekuńczych opartego na narzędziach teleinformatycznych (E-Opieka)”;
Poza powyższym, Miasto Zielonka inicjuje i/lub podejmuje ponadgminne
działania na rzecz partnerstwa i współpracy w realizacji inicjatyw
prorozwojowych, których efektem są inne zrealizowane/ realizowane projekty
partnerskie, w tym np. projekt pt. „E-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom”.

Używane skróty:
UE – Unia Europejska
FS – Fundusz Spójności
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
POIiŚ 2014-2020 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
RPO WM 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020
PO PC 2014-2020 – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
ZIT WOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
PSZOK – Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
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Wieloletni Program
Inwestycyjny
Miasta Zielonka

W listopadzie 2020 r. nastąpiła zmiana obowiązującego Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Miasta Zielonka (Uchwała Nr XXVI/252/20 Rady Miasta Zielonka
z dnia 26 listopada 2020 roku).

W 2020 ROKU, W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PODJĘTO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
Ulica
Bankowa
Otokara
Brzozy-Brzeziny

Ferdynanda
Focha
ks. Bolesława
Jagiełłowicza
Podleśna i
Prosta
Droga na terenie
Osiedla Poligon

Rejon
Zielonka Bankowa

Stopień realizacji
Zadanie zrealizowano w 2020 r.
Realizacja podpisanej w 2018 r. umowy na projekt.

Zielonka Bankowa

Planowany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej w I kw. 2021 r.
16 września 2019 r., na podstawie opracowanej

Zielonka Bankowa

dokumentacji projektowej, uzyskano decyzję
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Zielonka Północna

Zielonka Północna

Zielonka Bankowa

Zadanie zrealizowano w 2020 r.
We wrześniu 2020 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

W 2020 r. opracowano koncepcję budowy drogi.

W roku 2020 r. podjęto działania w zakresie analizy
Bolesława Prusa

Zielonka Północna

stanu prawnego pasa drogowego i regulacji z tym
związanych.
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W 2020 ROKU, W ZAKRESIE NAJPILNIEJSZYCH REMONTÓW DRÓG,
PODJĘTO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
Ulica

Stopień realizacji

ZIELONKA PÓŁNOCNA
Trwa

opracowywanie

dokumentacji

projektowo-

ul. Długa

kosztorysowej, realizowanej na podstawie umowy

(od ul. Piłsudskiego do ul. Wolności)

zawartej w 2018 r. Planowany termin uzyskania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 2021 r.

ul. Jagiellońska z ul. Pogonowskiego

Trwają prace związane z opracowniem koncpecji

i ul. Gromali

drogowej ulic Jagiellońskiej, Gromali i Pogonowskiego.

ul. Młodzieżowa

Zadanie wykonane w 2020 roku.

ul. Nauczycielska

Zadanie wykonane w 2020 roku.

ul. Polna (od nr 19 do ul. Mazowieckiej)
wraz z ulicą Mazowiecką (na odcinku

Zadanie wykonane w 2020 roku.

od ul. Inżynierskiej do nr 14)
ul. Sobieskiego

W trakcie regulacji stanu prawnego pasa drogowego.

ul. Sowińskiego

W trakcie regulacji stanu prawnego pasa drogowego.
W trakcie regulacji stanu prawnego pasa drogowego.

ul. Warmińska

W roku 2020 r. zlecono opracowanie map do celów
prawnych.

ul. Wesoła

W trakcie regulacji stanu prawnego pasa drogowego.
Trwa

ul. Wiejska

opracowywanie

dokumentacji

projektowo

-kosztorysowej realizowanej na podstawie umowy
zawartej w 2018 r. Planowany termin uzyskania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 2021 r.
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ZIELONKA CENTRALNA
ul. Łukasińskiego (od ul. Słowackiego

Trwa

do ul. Sienkiewicza) wraz z ul. Długosza

kosztorysowej realizowanej na podstawie umowy

i ul. Poniatowskiego (na odcinku od ul.

zawartej w 2018 r. Planowany termin uzyskania decyzji

Długosza do ul. Sienkiewicza)

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 2021 r.

ul. Mickiewicza (od ul. Literackiej do ul.
Chopina)

opracowywanie

dokumentacji

projektowo-

W trakcie regulacji stanu prawnego pasa drogowego.
W roku 2020 r. podjęto działania w ramach analizy

ul. Ossowska (od mostu do ul. Turowskiej)

stanu prawnego pasa drogowego i regulacji z tym
związanych. Zlecono opracowanie map do celów
prawnych.

ul. Poniatowskiego (od ul. Sienkiewicza
do ul. Wyszyńskiego)

W trakcie regulacji stanu prawnego pasa drogowego.
30.12.2019 r. podpisano umowę na opracowanie

ul. Słowackiego (od ul Literackiej
do ul. Ossowskiej)

dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy ulicy
o ciąg pieszo-rowerowy. Planowany termin uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
I kw. 2021 r.

ul. Szkolna

W 2020 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (ZRID).
Trwa

opracowywanie

dokumentacji

projektowo-

ul. Żwirki i Wigury wraz z ul. Leśną

kosztorysowej realizowanej na podstawie umowy

(dojazd do pompowni)

zawartej w 2019 r. Planowany termin uzyskania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 2021 r.

ZIELONKA BANKOWA
ul. Legionów (od ul. Wyszyńskiego
do ul. Bankowej)

W 2020 r. na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej

uzyskano

decyzję

o

zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
W roku 2020 r. podjęto działania w zakresie analizy

ul. Paderewskiego (od bocznicy kolejowej

stanu prawnego pasa drogowego i regulacji z tym

do granicy miasta)

związanych. Zlecono opracowanie map do celów
prawnych.

ul. Waryńskiego (od bocznicy kolejowej
do ul. Bankowej)

Zadanie wykonane w 2020 roku.
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W 2020 ROKU, W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ,
PODJĘTO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
Zadania inwestycyjne

Stopień realizacji
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Budowa boiska i bieżni z infrastrukturą

Planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji

towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2

zezwalającej na wycinkę drzew oraz o wydanie
pozwolenia na budowę.

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej nr 2

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Modernizacja boiska do gry w tenisa

Zlecono

opracowanie

dokumentacji

projektowo

przy Szkole Podstawowej nr 4

-kosztorysowej kortów tenisowych oraz zaplecza.

W 2020 ROKU, W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH ZADAŃ,
PODJĘTO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
Zadania inwestycyjne

Stopień realizacji

Budowa centrum aktywności
społecznej wraz z budową

11.09.2020 r. podpisana została umowa na opracowanie

budynku użyteczności

koncepcji architektonicznej budynku użyteczności publicznej

publicznej z przeznaczeniem

wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu

dla dzieci, seniorów i osób

przy ul. Wojska Polskiego w Zielonce.

niepełnosprawnych

Rozbudowa i modernizacja
oświetlenia ulicznego i ścieżek
rowerowych (wymiana na LED)

• wykonano oświetlenie tzw. terenu po koszarowcu,
• wymieniono oświetlenie sodowe na LED w ul. Bankowej,
• zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oświetlania
odcinka ul. Wilsona

• zlecono wymianę oświetlenia sodowego na LED
w ul. Poniatowskiego
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Zadania inwestycyjne

Stopień realizacji
W ramach zadania zamontowane zostały 2 kamery w nowych
lokalizacjach:

Rozbudowa i modernizacja

• ul. Wiejska (1)
• kąpielisko Glinianki (1)

monitoringu miejskiego

Do końca br. zamontowane zostaną dodatkowe 3 kamery
w nowych lokalizacjach:

• osiedle Poligon (2)
• przy stacji PKP (1)
Opracowano
Zagospodarowanie Parku Dębinki

koncepcję

zagospodarowania

terenu

Parku

Dębinki. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.

Zagospodarowanie Placu Jana
Pawła II
Budowa mostku pieszo
-rowerowego na rzece Długiej
łączącego Park Dębinki
z osiedlem Wolności

Zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu placu
Jana Pawła II.
25.05.2020 r. podpisana została podpisana umowa na realizację
zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie w trakcie
realizacji.

Zagospodarowanie terenu

Zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu

targowiska miejskiego

targowiska miejskiego.

Zapewnienie miejsc parkingowych
przy stacji PKP

Opracowana została mapa z projektem podziału nieruchomości.
Obecnie trwa uzgadnianie projektu podziału ze wszystkimi
spółkami PKP S.A.

Zagospodarowanie terenu

W 2020 r. prowadzone były prace w zakresie badań stanów

bocznicy kolejowej na cele

prawnych i ich regulacji, przygotowano niezbędną dokumentację

rekreacyjno-sportowe

w celu zasiedzenia nieruchomości.
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy

Budowa skateparku

skateparku

przy

ul.

Dziennikarskiej.

Uzyskano

decyzję

o pozwoleniu na budowę.
Zagospodarowanie terenu

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenów położnych

przy ul. Dziennikarskiej na cele

w rejonie ul. Dziennikarskiej wraz z koncepcją architektoniczną

rekreacyjno-wypoczynkowo

parterowego budynku stanowiącego zaplecze dla obiektów

-sportowe

sportowych.
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Lokalny Program
Rewitalizacji
dla Miasta Zielonka
na lata 2016-2023
(LPR)

Lokalny Program Rewitalizacji, uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),
jest jednym ze strategicznych dokumentów Miasta Zielonka. Obejmuje on wieloletni program
działań w sferach społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej
oraz środowiskowej, ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu
kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. LPR stanowi narzędzie
planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.
Wypracowano i zapisano w jego treści listę 12 projektów głównych oraz listę 15 projektów
uzupełniających.
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Park Dębinki
• pozyskano 2 działki znajdujące się na terenie parku,
które stanowiły dotychczas własność osób fizycznych,
• wybrano firmę, która rozpoczęła prace nad opracowaniem
wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej
dla zagospodarowania parku Dębinki w Zielonce wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach zdania pn.
„Rewitalizacja Parku Dębinki”.
• w okresie wakacyjnym w 2020 r. odbyło się osiem projekcji
filmów w ramach projektu „Kino letnie 2020”.
Skwer Matki Teresy z Kalkuty
• przeszedł gruntowną modernizację, powstały nowe rabaty
kwietne i bylinowe, został dosiany trawnik oraz poprawiona
nawierzchnia z kostki przed pomnikiem
• Teren wokół Muzeum Zielonki
• przeprowadzono prace pielęgnacyjne i porządkowe terenu
wokół budynku
Skarpa obok Urzędu Miasta Zielonka
wykonano zagospodarowanie terenów zieleni w ramach
projektu pn. “Poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz
środowiska miejskiego w Zielonce poprzez kompleksowy
rozwój terenów zieleni” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Poprawa jakości środowiska
miejskiego. W ramach projektu zrealizowano schody,
trybunę oraz nowe nasadzenia.
Glinianki
wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe
nasadzenia od strony ul. Szerokiej w Kobyłce. Przy plaży
powstała drewniana palisada, która docelowo zostanie
obsadzona roślinami, aby uatrakcyjnić teren.
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„Zielonka – miasto kultury”

• w sezonie letnim ponownie uruchomiono projekcje filmowe
w ramach cyklu Kino Letnie w parku Dębinki,
• w wakacje odbył się cykl koncertów plenerowych,
• w OKIS odbywały się projekcje filmowe w ramach cyklu
Kino OKIS i koncerty w ramach cyklu „Scena pod dębami)
oraz występ kabaretu Hrabi w ramach obchodów 60-lecia
Praw Miejskich Miasta Zielonka

Modernizacja terenów
sportowych przy Szkole
Podstawowej nr 2 i Szkole
Podstawowej nr 1

zrealizowano zadanie pn. opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy boiska do piłki nożnej
wraz z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą w Szkole
Podstawowej nr 2 w Zielonce.

Zagospodarowanie
przestrzeni wspólnej między
blokami na Osiedlu Wolności

zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji
projektowej i budowę mostka pieszo-rowerowego na rzece
Długiej, łączącego park Dębinki z os. Wolności.

Klub osiedlowy ul.
Wyszyńskiego

W roku 2020 nie prowadzono działań w zakresie projektu.

„Termomodernizacja
mieszkalnych budynków
komunalnych”

• w budynku przy ul. Lipowej 8 dokonano remontu balkonów
i tarasów, naprawy schodów, remontu elewacji, wykonano
opaski odwadniające wokół budynku, wymieniono 2 okna
na klatce schodowej,
• w budynku przy ul. Krasińskiego 30 podłączono 4 lokale
do instalacji wodno- kanalizacyjnej

Zagospodarowanie terenu
tzw. „Po koszarowcu”

zrealizowano zadanie pn. „Projekt i wykonanie oświetlenia
terenu rekreacyjnego przy tzw. koszarowcu na terenie
Zielonki Bankowej”
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„Glinianki – rekreacyjne
centrum miasta”

• na terenie Glinianek wybudowano ciąg pieszo – rowerowy
wraz z energooszczędnym oświetleniem (24 latarnie)
oraz ścieżką rowerową, o łącznej długości 1140 mb
• wybudowano parking rowerowy – 40 miejsc rowerowych
• wykonano drewnianą palisadę
• zamontowano 10 tablic edukacyjnych o tematyce
przyrodniczej

„Aktywna Młodzież”

W roku 2020 nie prowadzono działań w zakresie projektu.

„Aktywni Seniorzy”

W 2020 roku w Klubie Senior+ w Zielonce odbywały się
następujące zajęcia:
• Gimnastyka krzesełkowa dla osób z ograniczeniami
ruchowymi
• Gimnastyka ogólna
• Taniec w kręgu
• Spacery z kijami nordic-walking
• Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy
• Warsztaty „Dostęp do nowych mediów cyfrowych”
• Warsztaty z zakresu psychomotoryki
• Warsztaty „Zagrożenia konsumenckie i zjawiska kradzieży”
• Warsztaty „Przeciwdziałanie dyskryminacji seniorów”
• Warsztaty „Kreowanie pozytywnego wizerunku seniora”

„Szansa - program
aktywizacji społecznej
i zawodowej”

W roku 2020 nie prowadzono działań w zakresie projektu.

„Ruch – program
rekreacyjny”

W roku 2020 nie prowadzono działań w zakresie projektu.
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 rogram Współpracy
P
Miasta Zielonka
z organizacjami
pozarządowymi
w 2020 roku

Program ten określa następujące formy współpracy:
zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym;
zawieranie umów partnerskich;
funkcjonowanie wspólnych z organizacjami pozarządowymi zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym w zakresie działalności pożytku publicznego;
wzajemne informowanie się o kierunkach podejmowanych działań;
konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji;
pomoc wzajemną w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł;
współpracę w tworzeniu i realizacji projektów z zakresu pożytku publicznego;
możliwość zawarcia umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej
udostępnianie, w miarę możliwości, lokalu komunalnego na spotkania i szkolenia;
pomoc w promowaniu działalności organizacji, zwłaszcza poprzez stronę internetową miasta;
organizowanie wspólnych akcji i imprez na terenie miasta;
patronat Burmistrza Miasta Zielonka nad przedsięwzięciami realizowanymi przez organizacje
pozarządowe;
zapewnianie organizacjom materiałów promocyjnych miasta.
Informacje dotyczące konkursów ofert realizacji zadań publicznych, jak również wysokość
środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych obszarów działania lokalnych organizacji
pozarządowych przedstawiony jest w rozdziale SPRAWY SPOŁECZNE niniejszego raportu
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Wzajemne informowanie się o kierunkach
realizowanych działań:
W Serwisie Internetowym Miasta Zielonka (www.zielonka.pl) w dziale: „ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE” poza wykazaniem zielonkowskich organizacji pozarządowych i formularzami,
upublicznione są zasady przyznawania i rozliczania dotacji, a także roczne „PROGRAMY WSPÓŁPRACY
SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI” oraz sprawozdania z tych Programów.
Zorganizowano spotkanie Burmistrza Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi poświęcone
projektowi Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku. Wzięło
w nim udział 16 przedstawicieli lokalnych organizacji. Podczas spotkania zaprezentowano plany
dotyczące konkursów ofert realizacji zadań publicznych w przyszłym roku i przedstawiono podstawowe
założenia Programu współpracy na kolejny rok.

Funkcjonowanie zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym
W 2020 roku odbyło się jedno spotkanie Zespołu konsultacyjno-doradczego w zakresie pożytku
publicznego. Celem spotkania było zaopiniowanie projektu Programu współpracy Miasta Zielonka
z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.

Konsultowanie z organizacjami projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
Szerszym konsultacjom poddany został projekt „Programu Współpracy Miasta Zielonka z organizacjami
pozarządowymi w 2020 r.”, który przyjęto uchwałą Rady Miasta Zielonka w październiku 2020 r.
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Udostępnianie lokalu komunalnego na spotkania i szkolenia:
• Miasto Zielonka udostępnia organizacjom pozarządowym lokale na spotkania i szkolenia, zarówno
w Urzędzie, jak i w szkołach.
• W pomieszczeniach gminnych zielonkowskie organizacje mają również formalnie swoje siedziby
(np. w Ośrodku Kultury i Sportu, budynkach przy ul. Literackiej 20, Kolejowej 11 oraz przy
ul. Wyszyńskiego 7).
• W lokalach gminnych ponadto prowadzone są zadania realizowane przez niektóre organizacje.
Fundacja Kolos prowadzi placówki wsparcia dziennego w zielonkowskich szkołach podstawowych.

Organizowanie wspólnych akcji
i imprez na terenie Miasta Zielonka
 październiku 2020 r. obyła się akcja sadzenia drzew z okazji jubileuszu 60-lecia nadania
W
praw miejskich gminie Zielonka, do której zaproszono między innymi środowiska organizacji
pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta.

Pomoc w promowaniu działalności
poprzez stronę internetową Miasta Zielonka
W serwisie internetowym Miasta Zielonka publikowane są zapowiedzi planowanych wydarzeń,
relacje z imprez, które organizują bądź w których biorą udział lokalne stowarzyszenia, jak również
informacje o osiągnięciach sportowych zawodników zielonkowskich klubów sportowych
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Program opieki
nad zwierzętami
bezdomnymi
oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Miasta
Zielonka

270 710

Miasto Zielonka przeznaczyło
w 2020 roku na ochronę zwierząt
i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

zł
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Program ten określa następujące formy współpracy:
Miasto Zielonka zapewniało w 2020 roku bezdomnym zwierzętom z terenu miasta
miejsce w punkcie dla bezdomnych zwierząt, zlokalizowanym przy ul. Krzywej 18 w Zielonce.
Prowadzeniem i bieżącym utrzymaniem punktu, z wykorzystaniem dotacji przekazanej przez
Miasto Zielonka w ramach umowy wieloletniej, zajmowało się stowarzyszenie - Zielonkowskie
Forum Samorządowe, wspomagane przez pracę wolontariuszy.
W 2020 roku, w Punkcie pracowało 80 wolontariuszy. Nad pracą wolontariuszy czuwało
5 koordynatorów wolontariatu (5 osób pracujących w punkcie 7 dni w tygodniu), którzy
byli w stałym kontakcie z lekarzem weterynarii.
W ramach realizacji zadania przeprowadzono dwa szkolenia dla wolonatriuszy z zakresu zasad
pracy w punkcie oraz postępowania ze zwierzętami.
W 2020 roku do punktu trafiły 52 psy.
W punkcie nie są przetrzymywane koty (koty wolnożyjące, po leczeniu są wypuszczane, natomiast
koty nadające się do adopcji przekazywane są do fundacji i osób zajmujących się opieką nad nimi
i pomocą w znalezieniu im domu).
W roku 2020, z punktu czasowego przetrzymywania przy ul. Krzywej w Zielonce, do adopcji
przekazano 49 psów; właściciele odebrali z punktu 15 zaginionych psów.
Na dzień 31.12.2020 r. w punkcie czasowego przetrzymywania przebywało 12 psów.
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Działania Miasta Zielonka w ramach programu to również:
odławianie zwierząt bezdomnych i błąkających się; w 2020 r. odłowiono 55 zwierząt, kóre zostały
przetransportowane do lecznicy lub czasowego punktu przetrzymywania zwierząt.
czipowanie (elektroniczne znakowanie zwierząt bezdomnych oraz posiadających właściciela);
w 2020 r. oznaczono 125 zwierząt;
zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych poprzez wykonywanie zabiegów kastracji/ sterylizacji;
w 2020 r. wykonano zabiegi u 68 bezdomnych kotów oraz 23 bezdomnych psów; ponadto
przeprowadzono zabiegi kastracji i sterylizacji u 47 kotów oraz 30 psów, posiadających właściciela,
z dofinansowaniem (50%) ze środków Miasta Zielonka;
zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, w tym zwierząt dzikich; w 2020 r. udzielono pomocy weterynaryjnej 122 zwierzętom.
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M
 iejski Program
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii
na rok 2020

Celem głównym Programu było
ograniczenie zdrowotnych i społecznych
skutków nadużywania napojów
alkoholowych i spożywania innych
substancji psychoaktywnych oraz
zmniejszenie zjawiska picia alkoholu,
używania narkotyków i podejmowania
innych zachowań ryzykownych przez
dzieci i młodzież.
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Cele szczegółowe Programu:
Edukacja mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, w zakresie szkodliwości spożywania substancji
psychoaktywnych i promowanie zdrowego stylu życia.
Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i wspomaganie działalności instytucji
i organizacji, świadczących pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom.
Wzmocnienie czynników chroniących dzieci i młodzież przed sięganiem po substancje
psychoaktywne i osłabienie czynników ryzyka.
Rozwijanie kompetencji wychowawczych u rodziców i nauczycieli.
Zmiana stereotypowych norm i przekonań dotyczących uzależnień i przemocy.
Podniesienie w społeczności lokalnej poziomu wiedzy odnośnie wagi postaw osób dorosłych
wobec sprzedaży alkoholu nieletnim.
Poprawa funkcjonowania w społeczeństwie dzieci z rodzin, w których występują uzależnienia
i/lub przemoc.
Zwiększenie dostępności działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych
i ich rodzin.

Opis realizacji Programu zawarty jest w rozdziale „ZDROWIE PUBLICZNE” niniejszego raportu.
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Kultura, sport
i czytelnictwo
Miasto Zielonka prowadzi dwie instytucje kultury: Ośrodek Kultury i Sportu, Miejską Bibliotekę
Publiczną. Ośrodek Kultury i Sportu poza działalnością kulturalną realizuje również zadania
z zakresu sportu i rekreacji, w ramach zadań własnych Miasta Zielonka.
Samorząd Zielonki wspiera też stowarzyszenia i fundacje, które realizują przedsięwzięcia kulturalne
i sportowe stanowiące uzupełnienie miejskiej oferty i usług sportowo-kulturalno-artystycznych
skierowanych przede wszystkim do mieszkańców miasta.

182
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Działalność
Miejskiej
Biblioteki
Publicznej
Miejska Biblioteka Publiczna, jako instytucja kultury prowadzi szeroką działalność
kulturalno-oświatową. Promuje dorobek literacki w mieście i regionie oraz organizuje
wydarzenia na rzecz popularyzacji czytelnictwa.

ródło: Opracowanie własne UM Zielonka na podstawie danych z MB

Biblioteka prowadzi działalność w 4 lokalizacjach:

Siedziba główna MBP mieści się przy ul. Długiej 18 blok 14, w lokalu o powierzchni 113 m2.
Czynna jest 5 dni w tygodniu. Dostępne zbiory to: książki, audiobooki i gry planszowe oraz
5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu udostępnianych nieodpłatnie czytelnikom.
Lokal dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Filia nr 1 MBP mieści się przy ul. Przemysłowej 4a, w lokalu o powierzchni 64 m2. Czynna jest
2 dni w tygodniu. Dostępne zbiory to: książki oraz 2 stanowiska komputerowe z dostępem
do Internetu udostępniane nieodpłatnie czytelnikom. Lokal dostosowany jest do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
Filia nr 2 MBP mieści się przy ul. 11 listopada 33, w lokalu o powierzchni 80 m2. Czynna jest
3 dni w tygodniu. Dostępne zbiory to: książki oraz 1 stanowisko komputerowe z dostępem
do Internetu udostępniane nieodpłatnie czytelnikom.
Filia nr 3 MBP mieści się przy ul. Wyszyńskiego 7, w lokalu o powierzchni 46 m2. Czynna jest
2 dni w tygodniu. Dostępne zbiory to: książki oraz 1 stanowisko komputerowe z dostępem
do Internetu udostępniane nieodpłatnie czytelnikom.
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433 000
zł

Miasto Zielonka przeznaczyło w 2020
roku na funkcjonowanie Miejskiej
Biblioteki Publicznej

Liczba czytelników
Czytelniczki i czytelnicy zarejestrowani na dzień 31.12.2019 r.

1 941

Czytelniczki i czytelnicy zarejestrowani na dzień i 31.12.2020 r.

1 676

Odwiedziny w Miejskiej Bibliotece w Zielonce w latach 2019 i 2020
Lokalizacja
			

Liczba odwiedzin
na dzień 31.12.2019 r.

Liczba odwiedzin
na dzień 31.12.2020 r.

MBP		

9 439

6 973

Filia NR 1

2 374

1 907

Filia NR 2

2 222

1 419

Filia NR 3

2 358

1 800

Razem:

16 391

12 099

Księgozbiór Miejskiej Biblioteki w Zielonce
Lokalizacja
			

Liczba woluminów
na dzień 31.12.2019 r.

Liczba woluminów
na dzień 31.12.2020 r.

MBP		

25 451

26 274

Filia nr 1

15 489

16 243

Filia nr 2

14 885

15 613

Filia nr 3

11 752

12 273

Razem:

67 577

70 403
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Zbiory audio i/lub audiowizualne MBP
Lokalizacja
			

Liczba audiobooków
na dzień 31.12.2019 r.

Liczba audiobooków
na dzień 31.12.2020 r.

1 399

1 580

Liczba gier planszowych
na dzień 31.12.2019 r.

Liczba gier planszowych
na dzień 31.12.2020 r.

339

447

zakup z dotacji
Miasta Zielonka

zakup z dotacji
Ministerstwa Kultury

1 529

264

Filia nr 1

599

155

Filia nr 2

598

130

Filia nr 3

628

133

Razem:

3 354

682

MBP		

Gry planszowe
Lokalizacja
			
MBP		

Zakup woluminów w 2020 r.
Lokalizacja
			
MBP

Źródło: Opracowanie własne UM Zielonka na podstawie danych z MB

Katalogi on-line

MBP w Zielonce udostępnia katalogi on-line wszystkich swoich zbiorów (książek, audiobooków
oraz gier planszowych). Pozwala to na zdalne zamawianie zbiorów dostępnych, rezerwacji pozycji
aktualnie wypożyczonych oraz prolongaty terminu zwrotu zbiorów.
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Udostępnianie zbiorów w MBP w Zielonce
			

MBP

Filia 1

Filia 2

Filia 3

2020 r.

2019 r.

16 279

4 767

4 097

4 509

29 652

39 607

Audiobooki

879

0

0

0

879

1 570

Gry planszowe

790

0

0

0

790

862

17 948

4 767

4 097

4 509

31 321

42 039

197

169

42

108

516

543

Audiobooki

9

0

0

0

9

27

Gry planszowe

7

0

0

0

7

17

213

169

42

108

532

587

Na zewnątrz
Książki

Razem
Na miejscu
Książki

Razem:

Wydarzenia zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Zielonce w 2020 r. na rzecz popularyzacji czytelnictwa:

Źródło: Opracowanie własne UM Zielonka na podstawie danych z MBP
Lokalizacja

MBP		

Liczba spotkań

43

Liczba uczestników		

58

Typ

Nocny Maraton Filmowy, konkurs
fotografrczny „Bez książki nie jadę...”
czytanie w ośrodku kultury i sportu
w Zielonce, sąsiedzkie spotkania przy
planszówkach dyskusyjny klub ksiąki
(online)

Działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce realizowane przy wsparciu
finansowym ze środków zewnętrznych.
MBP w Zielonce pozyskała dotację w wysokości 15 000 zł w ramach programu „Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dotacja pozwoliła na zakup 682
książek, które udostępniono zarejestrowanym czytelnikom
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

w siedzibie głównej i filiach
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 ziałalność
D
Ośrodka Kultury
i Sportu
w Zielonce
w 2020 roku
OKiS w Zielonce prowadzi szeroką działalność w zakresie kultury i sztuki, oświaty, sportu i rekreacji,
obejmującą organizację spektakli, wystaw, imprez estradowych, koncertów czy innych plenerowych
imprez. W ofercie Ośrodka znajdziemy również zajęcia teatralne, muzyczne, artystyczne i wiele
innych.
Budynek siedziby Ośrodka jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
- wyposażony w windę, bez barier architektonicznych, z rozwiązaniami (na zewnątrz i wewnątrz
budynku) zapewniającymi im dostęp do wszystkich pomieszczeń i zasobów OKiS.

1 792 614
zł

Miasto Zielonka przeznaczyło
w 2020 r. na funkcjonowanie
Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce

Ośrodek zarządzał czterema miejskimi obiektami
Stadionem Miejskim przy ul. Dziennikarskiej w Zielonce
pomieszczeniami przy ul. Przemysłowej 4a w Zielonce, w których swoje zajęcia realizują:
Klub Seniora, Chór Seniora, klub rękodzieła artystycznego seniorów „Bławatek”
kortami tenisowymi w parku Dębinki w Zielonce
skwerem rekreacyjnym przy ul. Waryńskiego w Zielonce
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57 wydarzeń kulturalnych i sportowych zorganizowanych w 2020 r. przez Ośrodek Kultury i Sportu, w tym:

„Spotkania z teatrem” „Spotkania z podróżą”, „Scena pod Dębami”, „Kino OKiS”, „Kino Letnie”,
Zima w mieście, Lato w mieście, cykl koncertów „Grające sąsiedztwo”, audycje muzyczne, wernisaże,
teatr plenerowy, wydarzenia on-line, zawody i turnieje sportowe.

31 sekcji i grup zainteresowań funkcjonuje
przy Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce
sekcja ceramiki artystycznej
sekcja plastyki
sekcja malarstwa

483

sekcja wokalna
studio teatralne „Loża Szyderców”
sekcja pianina
sekcja gitary
Uniwersytet Trzeciego Wieku

zarejestrowanych
uczestników zajęć
prowadzonych przez
OKiS w Zielonce
w 2020

Miejski Chór Męski im. Jozefa Gromali
Chór Seniora
sekcja robotyki WeDo dla dzieci młodszych
sekcja muzyczno-rytmiczna dla dzieci
Akademia Przedszkolaka
Uniwersytet Dziecięcy
sekcja rysunku architektonicznego
Klub Filmowy dla dzieci „Przygoda z Filmem”
klub rękodzieła artystycznego seniorów „Bławatek”

8 000

sekcja treningu pamięci
sekcja grafiki komputerowej
sekcja „Ortografii na wesoło”
modelarnia lotnicza
modelarnia redukcyjna

uczestników wydarzeń
organizowanych
i współorganizowanych
w 2020 r. przez Ośrodek
Kultury i Sportu
w Zielonce

sekcja szachowa
sekcja tańca towarzyskiego
aerobik
gimnastyka dla dorosłych
kick-boxing
fitness
sekcja malarstwa dla dorosłych
sekcja tańca dla dzieci
Klub Seniora
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Miejskie
lodowisko

W okresie od 07.12.2019 r. do 23.02.2020 r., na placu Jana Pawła II, funkcjonowało lodowisko
miejskie. Wstęp na lodowisko, dla mieszkańców Miasta Zielonka posiadających kartę
mieszkańca, był bezpłatny.

W okresie trwania lodowiska odnotowano łącznie:
wejść na lodowisko w tym: 		

20 131

		

wejść z kartą mieszkańca

16 868

		

wejść bez karty mieszkańca

		

3 263

SEZON 2019		

wejścia z kartą		
13 021		

SEZON 2020

wejścia bez karty

wejścia z kartą		

672

wejścia bez karty

16 868		

łącznie wejść		

3 263

łącznie wejść
20 131

13 693

KINO LETNIE

W ramach wakacyjnych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych odbyło się 8 pokazów kina
plenerowego, w których łącznie wzięło udział 1180 mieszkańców Zielonki.
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 ziałania
D
Miasta Zielonka
wspierające kulturę
fizyczną
ZNIŻKI NA BILETY NA PŁYWALNIE

W 2020 roku kontynuowano współpracę z gminą Wołomin oraz Miejskim Centrum Sportu
i Rekreacji w Ząbkach w zakresie programu wspierania aktywności fizycznej mieszkańców
poprzez pływanie. Miasto Zielonka w 2020 r. oferowało mieszkańcowi Zielonki po okazaniu karty
mieszkańca „Moje Miasto Zielonka” zniżkę na zakup biletu na pływalnię w kwocie:
2 zł do ceny biletów normalnych za 60 minutowe korzystanie z pływalni
2 zł do ceny biletów ulgowych za 60 minutowe korzystanie z pływalni
3 zł do ceny za karnety/bilety rodzinne za 60 minutowe korzystanie z pływalni

2019 rok
ZNIŻKI DLA MIESZKAŃCÓW

Liczba
udzielonych
zniżek

Zniżki dla mieszkańców Zielonki
na pływalnię w Ząbkach - Program
wspierania aktywności fizycznej
i rekreacji wśród mieszkańców
Zielonki przez pływanie
Dotacja na zniżki na pływalnię
w Wołominie dla mieszkańców
Zielonki,
RAZEM

2020 rok

Wydatki

Liczba
udzielonych
zniżek

Wydatki

8474

16 233 zł

3966

8716 zł

1821

3 790 zł

932

1941 zł

10 295

20 023 zł

4898

10 657 zł
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Obniżenie środków wykorzystanych na realizację programu w stosunku do ubiegłego roku
wynika z faktu, iż z powodu pandemii COVID-19 przez znaczną część roku pływalnie były
nieczynne. W grudniu 2020 r. uchwałą Rady Miasta Zielonka zwiększono kwoty dofinansowania
do biletów na pływalnię o 1 zł. Zniżki te będą obowiązywały od 2021 roku.

STYPENDIA I NAGRODY SPORTOWE
STYPENDIA SPORTOWE

Kwota przeznaczona na stypendia
Liczba przyznanych stypendiów
Liczba przyznanych stypendiów w podziale na
dyscypliny sportowe

2019 r.

2020 r.

48 000 zł

49 820 zł

53

56

karate kyokushin - 3

karate kyokushin - 2

unihokej - 50

unihokej - 54

15 000 zł

7 360 zł

30

23

jeździectwo - 1

łyżwiarstwo figurowe
-1

taniec - 1

kick-boxing - 1

unihokej - 28

biegi przełajowe - 1

NAGRODY SPORTOWE
Kwota przeznaczona na nagrody sportowe
Liczba przyznanych nagród

Liczba przyznanych nagród
w podziale na dyscypliny sportowe

jeździectwo - 1
unihokej - 14
judo - 5
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Sprawy
społeczne
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Organizacje
pozarządowe

W 2020 roku Miasto Zielonka wspierało organizacje pozarządowe w ich działalności w ramach
różnych obszarów życia miasta, takich jak sport, kultura, pomoc społeczna, czy wypoczynek
dzieci i młodzieży.
Miasto Zielonka, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowało następujące
zadania:
•
tworzyło i monitorowało realizację rocznych programów współpracy miasta z organizacjami
pozarządowymi;
•
przyjmowało wnioski, inicjatywy, ankiety, uwagi i propozycje kierowane do organów gminy
przez organizacje pozarządowe;
•
prowadziło procedury związane z konkursami na realizację zadań publicznych dla podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego.

Organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Miasta Zielonka
Rodzaj rejestru
Fundacje Stowarzyszenia
Związki
Łącznie
			Zawodowe		
 rganizacje zarejestrowane
O
w Krajowym Rejestrze Sądowym

17

22

3

42

 widencja stowarzyszeń zwykłych
E
pozostających w nadzorze
Starosty Wołomińskiego

-

5

-

5

 widencja klubów sportowych,
E
których statuty nie przewidują
prowadzenia działalności
gospodarczej

-

2

-

2

 widencja Uczniowskich Klubów
E
Sportowych pozostających
w nadzorze Starosty Wołomińskiego

-

7

-

7

Łączna liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Zielonce:		

56
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11
konkursów

56

36

ofert

organizacji
społecznych prowadzących
działalność w 2020 r.
w Zielonce

35

wniosków

ofert realizacji zadań publicznych
Miasto Zielonka przeprowadziło
w 2020 r.

złożyły organizacje pozarządowe
w ramach wszystkich konkursów.

otrzymało pozytywną
ocenę, w wyniku której
organizacje dostały dotacje.

8 konkursów dotyczyło powierzenia (całkowitego sfinansowania), a 3 wsparcia (dofinansowania
realizacji zadania publicznego.

Ponadto udzielono wsparcia jednej organizacji pozarządowej w formie tzw. małej dotacji,
z pominięciem konkursu ofert.
Przyznano także jedną dotację na podstawie umowy wieloletniej, zawartej z podmiotem,
który wyłoniono w konkursie w 2018 roku.

871 640

Kwota dotacji przyznanych przez Miasto Zieklonka
organizacjom pozarządowym w 2020 r.

zł

SPRAWY SPOŁECZNE

197

RAPORT O STANIE MIASTA ZIELONKA ZA 2020 R.

/

www .zielonka.pl

/

Środki przeznaczone na poszczególne obszary tematyczne
zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2020 r.
		

2019

2020

195 000,00 zł

195 000,00
zł

Profilaktyka uzależnień

15 000,00 zł

4 500 zł

Pomoc społeczna i wsparcie rodzin

70 000,00 zł

60 000 zł

Działania integracyjno-kulturalne

35 000,00 zł

21 155 zł

Wypoczynek letni i zimowy

75 000,00 zł

52 985 zł

Kultura

54 000,00 zł

40 000 zł

400 000,00 zł

400 000 zł

Placówki wsparcia dziennego dla dzieci

Sport
Bezdomne zwierzęta

95 000,00 z

95 000 zł

Rewitalizacja i poprawa estetyki otoczenia

4 900,00 zł

Nie złożono
ofert

Promocja zdrowia i eukaja zdrowotna

-

Razem:

943 900,00 zł

3 000 zł
871 640 zł

Miasto Zielonka współpracuje z organizacjami pozarządowymi nie tylko w zakresie zlecania zadań
publicznych. Współpraca pozafinansowa polega głównie na użyczaniu lokali gminnych, a także
współpracy w zakresie organizacji różnego rodzaju imprez czy przedsięwzięć na terenie Zielonki.

2020 rok ze względu na pandemię COVID-19 znacznie różnił się od poprzednich lat, również
w zakresie działalności organizacji pozarządowych. Działalność klubów sportowych,
placówek
wsparcia
dziennego,
klubów
seniora
ograniczona
była
dynamicznie
zmieniającymi się przepisami w zakresie obostrzeń sanitarnych. W związku
z powyższym w wielu przypadkach po zakończeniu realizacji zadania część dotacji podlegała
zwrotowi do budżetu miasta.
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Polityka
senioralna
MIEJSKA RADA SENIORÓW
Miejska Rada Seniorów, utworzona Uchwałą Nr XLII/474/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 kwietnia
2014 r., kontynuowała działalność w 2020 r. Zgodnie z jej statutem, kadencja rady seniorów trwa
3 lata. W 2017 r. powołano nową radę seniorów, której kadencja zakończyła się w lipcu 2020 r.
Ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia w zakresie organizowania
zgromadzeń, jak również bezpieczeństwo osób starszych, nie powołano nowej rady seniorów.
Działalność Miejskiej Rady Seniorów w 2020 r. ograniczyła się do okresu przed pandemią,
czyli do połowy marca 2020 r. W tym czasie Miejska Rada Seniorów:
zaprezentowała swoją działalność na spotkaniu seniorów z Prezydentem RP w Żyrardowie,
uczestniczyła w festiwalu twórczości seniorów w teatrze RAMPA,
uczestniczyła w spotkaniach z okazji Dnia Babci i Dziadka w zielonkowskich szkołach.

Do jej statutowych zadań należało:
ś cisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu
o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych
 rzedstawienie propozycji przy ustalaniu priorytetowych zadań
p
w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów
monitorowanie potrzeb seniorów, mieszkających w Zielonce
 ydawanie opinii i formułowanie wniosków,
w
służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów
zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego
inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Zielonka
ze środowiskiem osób starszych
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KLUB SENIOR+
Klub Senior+ w Zielonce został utworzony i wyposażony w 2018 roku, a swoją działalność
rozpoczął w roku 2019. Na funkcjonowanie Klubu, Urząd Miasta Zielonka pozyskał
dotację z Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.
Klub Senior+ w 2020 roku funkcjonował w okresie od 2 stycznia do 12 marca, a następnie
od 10 września do 26 października 2020 r.

W 2020 roku w Klubie Senior+ w Zielonce odbywały się następujące zajęcia:
Gimnastyka krzesełkowa dla osób z ograniczeniami ruchowymi;
Gimnastyka ogólna

61 048

Taniec w kręgu – grupa początkująca
Taniec w kręgu – grupa zaawansowana
Spacery z kijami nordic-walking

zł

Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy
Warsztaty „Dostęp do nowych mediów cyfrowych”
Warsztaty z zakresu psychomotoryki
Warsztaty „Zagrożenia konsumenckie i zjawiska kradzieży”
Warsztaty „Przeciwdziałanie dyskryminacji seniorów”

Koszt realizacji zadania
poniesiony przez
Urząd Miasta Zielonka r.

Warsztaty „Kreowanie pozytywnego wizerunku seniora”
W okresie zawieszenia klubu Senior+ pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej utrzymywali
bieżący kontakt telefoniczny z uczestnikami Klubu Senior+, diagnozując ich problemy
i potrzeby w zakresie różnego rodzaju pomocy w sytuacji zagrożenia epidemicznego.
Grupa wolontariuszy Klubu Senior+ organizowała zajęcia na powietrzu (spacery z kijkami,
gimnastyka) dla chętnych uczestników klubu.

88 613 zł przeznaczono w 2020 r. z budżetu Miasta Zielonka

na zadania związane z polityką senioralną:
Działania Miejskiej Rady Seniorów

 onkurs dla organizacji pozarządowych pn. „Działania o charakterze integracyjno - kulturalnym
K
dla osób starszych”
Funkcjonowanie Klubu Senior+
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Rodzina
MIASTO ZIELONKA KONTYNUOWAŁO W 2020 R. REALIZACJĘ:
• Gminnej Karty Dużej Rodziny
• Powiatowej Karty Dużej Rodziny
• Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Liczba wydanych kart w 2020 roku:
karty wydane w 2019 r.

karty wydane w 2020 r.

Gminna Karta Dużej Rodziny

432

182

Powiatowa Karta Dużej Rodziny

177

364

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

387

283

Liczba wydanych kart – łącznie:

996

829

			

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Realizacja programu rządowego Rodzina 500+
2019 rok

2020 rok

2 169

2 173

16 245 285,42 ZŁ

21 563 479 ZŁ

LICZBA RODZIN POBIERAJĄCYCH
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
WYDATKI NA REALIZACJĘ
PROGRAMU RODZINA 500+

Zwiększenie wydatków na realizację programu Rodzina 500+ wynika z faktu, iż świadczenie
wychowawcze na każde dziecko przyznawane jest od lipca 2019 r. Do czerwca 2019 r. warunkiem
uzyskania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko było spełnienie określonego ustawą
kryterium dochodowego. W 2020 roku przyznawano świadczenie na wszystkie dzieci, a zatem
kwota wydatkowana na realizację programu znacznie wzrosła.
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Realizacja programu rządowego Dobry Start (świadczenie 300+)
			

2019

2020

Liczba rodzin pobierających
świadczenie „dobry start”

1 690

1 691

746 499,69 zł

739 035,98 zł

Wydatki na realizację programu
„Dobry start” i obsługę

Placówki wsparcia dziennego działające na terenie Miasta Zielonka

195 000
zł

przeznaczono w 2020 r. z budżetu Miasta Zielonka
na prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego w Zielonce w 2020 roku
Lokalizacja

Liczba dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 1
15 dzieci
ul. Staszica 56		
Szkoła Podstawowa Nr 2
20 dzieci
ul. Powstańców 3		
Szkoła Podstawowa Nr 3
15 dzieci
ul. Wilsona 34/36		
Placówki prowadzone były w formie świetlic z elementami socjoterapii. Czynne były przez 4 dni
w tygodniu, 4 godziny dziennie. W okresach zawieszenia pracy placówek wsparcia dziennego przez
Wojewodę Mazowieckiego, funkcjonowały one w formie zdalnej.
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W placówkach prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne, relaksacyjne,sportowo-rekreacyjne
na boiskach szkolnych, koła zainteresowań (np. konstruktorskie), prowadzono spotkania
z
rodzinami
i
indywidualne
spotkania
z
psychologiem.
Dzieci
uczęszczające
do placówek otrzymywały pomoc w odrabianiu lekcji, jak również poczęstunek.
Łącznie do placówek wsparcia dziennego uczęszczało w tym roku 50 dzieci, z których połowa
wzięła udział w bezpłatnych koloniach w okresie wakacji letnich, zorganizowanych w sierpniu 2020 r.
w Jastrzębiej Górze.

Programy profilaktyczne w szkołach dla uczniów i rodziców
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW

Nazwa programu profilaktycznego

Miejsce

Liczba uczniów

Warsztaty profilaktyczne „Wyloguj się z sieci”
i „Papierosy. Nie szpanuj zdrowiem

SP 1

47

Występ zespołu hip-hopowego „Wyrwami z niewoli”
pt. „Ku wolności”

SP 1 i SP 4

184

Warsztaty profilaktyczne „Debata”

SP 1

41

Warsztaty profilaktyczne „Debata”

SP 3

132

Warsztaty „Uzależnienia behawioralne”

SP1

33

RAZEM

437
PROGRAMY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE DLA RODZICÓW

Nazwa programu profilaktycznego

Miejsce

Liczba rodziców

Warsztaty dla rodziców „Debata – jasne granice”

SP 1

22

Warsztaty dla rodziców „Debata – jasne granice”

SP 3

32

Warsztaty dla rodziców „Usprawnienie umiejętności
wychowawczych i profilaktyka zachowań ryzykownych”

SP 1

22

Szkolenie „Uzależnienia behawioralne” dla rodziców

SP1

119

RAZEM

195
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Informacja
publiczna

W 2020 r. wystąpiono do Urzędu Miasta Zielonka ze
publicznej.

102 wnioskami o udostępnienie informacji

Kategorie złożonych wniosków:
akty prawne
oświata
edukacja
finanse
zagospodarowanie przestrzenne
infrastruktura miejska
inwestycje i remonty
nieruchomości
sprawy społeczne
profilaktyka zdrowia
funkcjonowanie urzędu
działalność marketingowa i promocyjna urzędu
ochrona środowiska; ochrona przyrody
gospodarka odpadami
bezpieczeństwo informacji
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Kanały i narzędzia
komunikacji
społecznej Miasta
Zielonka

Strona internetowa – Serwis Informacyjny
Miasta Zielonka (www.zielonka.pl):
Relacje z miejskich wydarzeń
Zapowiedzi miejskich wydarzeń (kalendarium wydarzeń)
Ogłoszenia urzędowe
Informacje o bieżących działaniach podejmowanych przez Urząd Miasta Zielonka
Informacje o działaniach i akcjach społecznych
podejmowanych przez lokalne stowarzyszenia bądź mieszkańców
 romowanie sukcesów i osiągnięć społeczności szkolnych,
P
formalnych i nieformalnych grup społecznych oraz mieszkańców
Informacje o projektach, szkoleniach, konkursach
Fotorelacje
Videorelacje z miejskich wydarzeń
Wywiady
Zapowiedzi wydarzeń miejskich
Możliwość prezentacji materiałów filmowych mieszkańców
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Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.zielonka.pl):
uchwały Rady Miasta Zielonka
zarządzenia Burmistrza Miasta Zielonka; gminne dokumenty strategiczne
 oradnik Interesanta; ogłoszenia Urzędu Miasta Zielonka (m.in. konkursy dla organizacji
P
pozarządowych, ogłoszenia o przetargach)
 okumenty regulujące działalność gminnych organów samorządowych (regulaminy, statuty)
d
oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych Urzędu Miasta Zielonka.

Bezpłatny informator SMS Zielonka
Bezpłatny Informator SMS Zielonka pozwala w szybki i sprawny sposób przekazywać mieszkańcom
informacje o działaniach podejmowanych przez Urząd Miasta Zielonka, miejscowych wydarzeniach,
ale też o niebezpieczeństwach związanych ze zmianą warunków pogodowych, awariach,
utrudnieniach w ruchu, a przede wszystkim sytuacjach kryzysowych zagrażających zdrowiu i życiu.

2120

mieszkańców korzystających z Informatora SMS Zielonka

Miejskie tablice ogłoszeniowe:
Ogłoszenia Urzędu Miasta Zielonka oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych
Zapowiedzi miejskich wydarzeń
Ogłoszenia mieszkańców
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Profil Miasta Zielonka na portalu społecznościowym Facebook
www.facebook.com/Zielonka.Miasto/

6157

6538

łączna liczba polubień

łączna liczba obserwujących

Relacje z miejskich wydarzeń
Zapowiedzi miejskich wydarzeń
Ogłoszenia urzędowe
Informacje o bieżących działaniach podejmowanych przez Urząd Miasta Zielonka
Informacje o działaniach i akcjach społecznych
podejmowanych przez lokalne stowarzyszenia bądź mieszkańców
 romowanie sukcesów i osiągnięć społeczności szkolnych,
P
formalnych i nieformalnych grup społecznych oraz mieszkańców
Informacje o projektach, szkoleniach, konkursach
Fotorelacje
Videorelacje z miejskich wydarzeń
Wywiady
Zapowiedzi wydarzeń miejskich
Możliwość prezentacji materiałów filmowych mieszkańców

Media
Informacje w lokalnych mediach o działaniach podejmowanych przez Urząd Miasta Zielonka
i jednostki, zielonkowskie organizacje społeczne bądź mieszkańców, relacje z miejskich wydarzeń,
zapowiedzi, wywiady.
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Kontakt drogą elektroniczną:
 ożliwość zadawania pytań Burmistrzowi, Miasta Zielonka za pomocą formularza dostępnego
M
na stronie internetowej www.zielonka.pl w zakładce „Zadaj pytanie Burmistrzowi”
Kancelaria Urzędu Miasta Zielonka - um@zielonka.pl
 lektroniczna Skrzynka Podawcza - (eboi@zielonka.pl). Za pomocą Elektronicznej Skrzynki
E
Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu) mogą wnieść pismo w wytypowanej sprawie bez konieczności
osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Bezpośredni kontakt z władzami samorządowymi
 urmistrz przyjmuje mieszkańców we wtorki, w godz. 14.00-17.00
B
(informacja i zapisy w kancelarii Urzędu Miasta Zielonka - pok. Nr 1 /parter/ tel: (22) 761 39 13);
 adni Miasta Zielonka pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem udostępnianym na stronach
R
internetowych:
www.zielonka.pl/Rada Miasta/Dyżury Radnych,
www.bip.zielonka.pl/Rada Miasta/Dyżury Radnych Miasta)
Spotkania Burmistrza, radnych z mieszkańcami
Udział mieszkańców w sesjach Rady Miasta oraz w posiedzeniach komisji Rady Miasta
Dyżury on-line i telefoniczne Burmistrza Miasta Zielonka. W okresie reżimu sanitarnego
związanego z pandemią, Burmistrz Miasta Zielonka Kamil Michał Iwandowski oraz
Zastępca Burmistrza Robert Pomorski byli dostępni dla mieszkańców podczas dyżurów:
on-line raz na dwa tygodnie oraz telefonicznie, co tydzień, we wtorki. Pytania na
dyżury on-line mieszkańcy mogli
przesyłać na adres: panelpytan@zielonka.pl
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Konsultacje
społeczne

Miasto Zielonka przeprowadziło w 2020 r. konsultacje:
dotyczące zamierzeń rozwojowych Miasta – ewentualnej zamiany działki przy stacji PKP
na działki zlokalizowane w osiedlu Poligon
dotyczące koncepcji budowy skateparku w Zielonce
dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Zielonka w sprawie przyjęcia „Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020”
dotyczące projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka
na rok 2020
dotyczące koncepcji budowy ulicy Pustelnickiej
dotyczące budowy ulicy Żwirki i Wigury
dotyczące budowy drogi na osiedlu Poligon

PONADTO:
Korty tenisowe. Podczas procesu przygotowania koncepcji oraz projektu budowlanego kortów
tenisowych zorganizowano spotkanie z przedstawicielami środowiska tenisowego, skupionego
wokół istniejących kortów w parku Dębinki. Spotkanie miało na celu prezentację i omówienie
koncepcji nowych kortów przy ul. Dziennikarskiej.
Droga Wojewódzka 634. Urząd Miasta Zielonka umożliwił mieszkańcom zapoznanie się
z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 634. Osoby zainteresowane mogły złożyć
uwagi do projektu, które zostały załączone do uchwały Rady Miasta Zielonka,
przekazanej Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich – inwestorowi zadania.
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Funkcjonowanie
Miasta Zielonka
w okresie
pandemii
Rok 2020 był zaskakujący i wyjątkowy. Pandemia koronawirusa sprawiła, że był to czas nowych
wyzwań i problemów, z którymi MIasto Zielonka musiało się mierzyć we wszystkich obszarach życia.

Koordynacja działań w mieście
10 marca 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w temacie stanu epidemicznego w mieście. Wyznaczono koordynatora przepływu informacji,
do którego w trybie pilnym jednostki miały zgłaszać wszelkie nieprawidłowości, zapotrzebowania
oraz informacje związane z koronawirusem. Zaplanowano działania poszczególnych jednostek,
mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa w Zielonce. Przez cały okres pandemii,
Burmistrz Miasta Zielonka na bieżąco reagował na dynamiczną sytuację związaną z wprowadzaniem
przez rząd nowych obostrzeń i ich luzowaniem po przejściu kolejnych fal zakażeń . Decyzje były
podejmowane z dnia na dzień, gdyż tego wymagała stale zmieniająca się sytuacja prawna w zakresie
uregulowań funkcjonowania poszczególnych jednostek i sfer życia Miasta. Były m.in. zamykane place
zabaw, plac targowy. Ustalano zasady reżimu sanitarnego dla poszczególnych jednostek miejskich.

Akcje edukacyjne i informacyjne
W połowie marca na terenie miasta rozdystrybuowano ulotki informujące o procedurach
postępowania w przypadku podejrzenia o zakażeniu koronawirusem. Odbyły się ponadto trzy akcje
dystrybucji plakatów z apelem burmistrza o przestrzeganie zasad kwarantanny społecznej.
W serwisie internetowym Miasta Zielonka na bieżąco informowano mieszkańców o wszelkich
zmianach przepisów w zakresie wprowadzanych obostrzeń sanitarnych, procedurach związanych
z podejrzeniem zakażenia koronawirusem i dostępnych formach pomocy, jak również przekazywano
zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie stosowania środków ochronnych, mających
zapobiec transmisji koronawirusa.
Informowano seniorów o usłudze e-recepty, dzięki której osoby stale przyjmujące leki nie musiały
zgłaszać się osobiście do ośrodka zdrowia.
ZIELONKA W OKRESIE PANDEMII
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Rekomendacje i apele Burmistrza
Burmistrz Miasta Zielonka, w związku ze zmieniającymi się przepisami, kilkakrotnie wydawał
rekomendacje dla miejskich jednostek i instytucji, jak również lokalnych organizacji pozarządowych
odnośnie zasad funkcjonowania podczas pandemii COVID-19. Apelował do mieszkańców
o współodpowiedzialność za osoby starsze, szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby,
jak również o pomoc sąsiedzką w sytuacji kwarantanny bądź izolacji.

Szkoły i przedszkola
16 marca w całej Polsce zamknięto placówki oświatowe; szkoły musiały zatem zmierzyć się
z wdrożeniem nauki zdalnej. Odbywały się liczne odprawy Burmistrza Miasta Zielonka z dyrektorami
miejskich szkół i przedszkoli celem wprowadzenia zasad funkcjonowania placówek zgodnie
ze zmieniającym się prawem w zakresie przeciwdziałania rozsprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2.
●

Środki ochrony - pozyskiwanie i dystrybucja
W pierwszym okresie pandemii, w sytuacji utrudnionego dostępu do maseczek chirurgicznych
na rynku, szwalnie prowadzące działalność na terenie miasta przekazały Urzędowi Miasta Zielonka
5000 maseczek.
W 2020 roku Urząd Miasta Zielonka dokonał zakupu:
18 000 maseczek
160 opakowań rękawiczek jednorazowych
1265 litrów płynów do dezynfekcji rąk oraz powierzchni

Część zakupionych środków ochrony została przekazana m.in. do Miejskiego Ośrodka Zdrowia,
zielonkowskich placówek oświatowych, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Ośrodka Pomocy
Społecznej i innych jednostek miejskich. Ośrodek zdrowia został ponadto wyposażony
w bezdotykowe dezynfekatory. W marcu i kwietniu 2020 r. do skrzynek na listy mieszkańców

Zielonki zostało rozdystrybuowanych ok. 15 tysięcy jednorazowych maseczek.
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Pomoc dla przedsiębiorców
26 marca Burmistrz Miasta Zielonka poinformował przedsiębiorców prowadzących działalność
na terenie miasta o możliwości skorzystania z ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych.
Ofertę pomocową dla przedsiębiorców dostosowano do możliwości finansowych miasta
i obowiązujących regulacji prawnych. Obejmowała ona:

rozłożenie na raty zaległego podatku od nieruchomości za I kwartał 2020 roku i podatku
transportowego za I półrocze 2020 r.,
odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości za II kwartał 2020 roku,
umorzenie w całości lub w części odsetek za nieterminową wpłatę podatków lub opłaty
prolongacyjnej,
w przypadku zawieszenia działalności w wynajmowanym lokalu lub na dzierżawionym gruncie
– zawieszenie czynszów lub opłat dzierżawnych na okres zawieszenia działalności,
zmniejszenie o 50% wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia
komunalnego, związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, na okres od 1 kwietnia
do końca czerwca 2020 r.,
zmniejszenie o 50% stawki opłaty targowej dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących
obwoźną działalność gospodarczą na terenie miejskiego targowiska, po jego otwarciu,
zmniejszenie o 50% stawek czynszu dla przedsiębiorców prowadzących stacjonarną działalność
gospodarczą na terenie miejskiego targowiska.

Dezynfekcja przestrzeni publicznych
W kwietniu pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonce rozpoczęli dezynfekcję
przestrzeni publicznych z wykorzystaniem bezpiecznego dla ludzi i zwierząt środków preparatu
przekazanego gminie przez sponsora - firmę DJchem Chemicals Poland S.A.
Dezynfekowano najbardziej uczęszczane ciągi pieszo-rowerowe, ławki, przystanki autobusowe,
stację kolejową, powierzchnie przy wejściach do budynków użyteczności publicznej.
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Maskomaty w Zielonce
Przed Urzędem Miasta Zielonka, przy kościele w Zielonce Bankowej oraz na skwerze Armii Krajowej
przy ul. Kolejowej zorganizowano maskomaty, czyli miejsca, gdzie można było wziąć dla siebie oraz
bliskich jednorazowe maseczki ochronne.
Każdy mieszkaniec będący w posiadaniu maseczek mógł umieścić je na sznurkach za pomocą
spinaczy do bielizny, aby osoby potrzebujące maseczki, mogły bezpłatnie z niej skorzystać. Maseczki
były regularnie umieszczane na maskomatach również przez Urząd Miasta Zielonka.

Organizacja pracy
Urzędu Miasta
Zielonka

Mimo, iż w okresach ogólnopolskiej kwarantanny społecznej większość
instytucji publicznych była zamknięta, Urząd Miasta Zielonka prowadził
obsługę interesantów.
W pierwszym okresie kwarantanny - od 16 marca do 17 maja 2020 r., jak również podczas II fali
pandemii od 3 listopada do 4 grudnia 2020 r. obsługa ta prowadzona była wyłącznie poprzez kontakt
mailowy i telefoniczny. Wyjątek stanowił Urząd Stanu Cywilnego, który w sprawach związanych
z rejestracją zgonów prowadził obsługę bezpośrednią. W urzędzie wprowadzono system pracy
rotacyjnej.
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Udogodnienia dla mieszkańców wprowadzone
w Urzędzie Miasta Zielonka
●

Skrzynka podawcza przez urzędem - przed wejściem do urzędu została ustawiona wrzutnia,
umożliwiająca mieszkańcom złożenie pism, wniosków, dokumentów niezbędnych do załatwienia
danej sprawy;
Bezpieczne stanowiska obsługi interesanta - od 18 maja do końca roku realizowano bezpośrednią
obsługę interesantów z zachowaniem reżimu sanitarnego. Mieszkańcy obsługiwani byli przez
pracowników poszczególnych wydziałów w sali konferencyjnej na parterze budynku, gdzie
przygotowano stanowiska z przesłonami, oddzielającymi rozmówców.
Bezdotykowe dezynfekatory rąk i dostępność środków ochronnych przy wejściu do urzędu,
jak również w sali konferencyjnej ustawiono urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji rąk. Ochrona
urzędu dbała o przestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa przez każdą osobę, odwiedzającą
urząd. Do dyspozycji mieszkańców były również jednorazowe rękawiczki
Poczekalnia zewnętrzna - aby zapewnić mieszkańcom komfortowe warunki oczekiwania
na wejście do urzędu, w okresie jesienno-zimowym przed budynkiem Urzędu Miasta Zielonka
udostępniano zewnętrzną poczekalnię. Mieszkańcy mieli możliwość skorzystania ze stolika
i krzeseł celem sporządzenia pisma bądź wypełnienia formularzy.
Zewnętrzne okno kasowe - w czasie II fali pandemii zamontowano zewnętrzne okno kasowe,
umożliwiające dokonywanie wpłat bez konieczności przebywania w holu urzędu.
Wirtualne dyżury burmistrza - wprowadzono wirtualne dyżury Burmistrza Miasta Zielonka,
dzięki którym mieszkańcy mogli usłyszeć odpowiedzi na nadesłane wcześniej pytania podczas
spotkania online transmitowanego na facebooku.
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Miejskie
instytucje kultury

Zarówno Ośrodek Kultury i Sportu, jak i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce, z uwagi
na ogólnopolskie obostrzenia epidemiczne, zamknięte były dla mieszkańców w okresach
od 12 marca do 5 maja oraz od 7 do 29 listopada 2020 r.

W okresach otwarcia Biblioteka funkcjonowała w reżimie sanitarnym. Książki, audiobooki i gry
planszowe wydawane były czytelnikom na specjalnie przygotowanym stanowisku.
Zakupiono ekrany ochronne z plexi, środki do dezynfekcji (płyny, żele oraz dozowniki) oraz środki
ochronne (maseczki, przyłbice i rękawiczki).
Zwrócone książki poddawane były 7-dniowej kwarantannie. Zawieszone zostały zajęcia
organizowane przez MBP, natomiast Dyskusyjny Klub Książki funkcjonował w formie spotkań
on-line.
Niektóre zajęcia w Ośrodku Kultury i Sportu prowadzone były w formie on-line (zajęcia teatralne,
nauka gry na pianinie, na gitarze, wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Uruchomiono
cykl wydarzeń on-line pod wspólną nazwa „Kultura na wynos”.
W okresach, w których umożliwiono prowadzenie działalności ośrodkom kultury, szczególny
nacisk kładziono na zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zajęć i pracowników. Utrzymywanie
dystansu społecznego, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa pozwalały
ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.
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Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Zielonce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce w roku 2020 r. działał zgodnie z wytycznymi Wojewody
Mazowieckiego w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Głównym celem
działań ośrodka było zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia, w szczególności
osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym.

OPS podejmował działania mające na celu zabezpieczenie pomocy w formie posiłków lub produktów
żywnościowych, zakupu leków oraz pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego
poradnictwa psychologicznego. Podejmowano działania zmierzające do zidentyfikowania osób
po leczeniu w szpitalu, wymagających przyznania usług opiekuńczych oraz objęcia tych osób taką
opieką.

Ośrodek codziennie otrzymywał pocztą elektroniczną listę osób przebywających w kwarantannie
i izolacji. Dodatkowo poprzez aplikację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego OPS otrzymywał
listę osób zgłaszających potrzebę pomocy. Pracownicy socjalni kontaktowali się telefonicznie
z każdą rodziną w celu ustalenia zakresu potrzeb. Wykonano 913 rozmów telefonicznych.
W 159 przypadkach świadczono pomoc w zakupie artykułów żywnościowych, leków, niezbędnych
artykułów higienicznych, czy pomoc w wyniesieniu śmieci bądź w załatwianiu spraw urzędowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce uczestniczył w programie “Wspieraj Seniora” Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej. Zgłoszenia seniorów potrzebujących pomocy przekazywano
za pomocą systemu CAS. Jednocześnie OPS zobligowany był do sporządzania sprawozdań
dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie gminy i wsparcia seniorów w ramach
programu.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce w celu zapewnienia pomocy
wymagających wsparcia, w szczególności osobom starszym, samotnym
i niepełnosprawnym podjął współpracę z podmiotami zewnętrznymi
w realizacji projektów na rzecz mieszkańców Zielonki.
Fundacja Gwiazdka z Legionowa przekazała podopiecznym OPS w Zielonce 312 paczek
z artykułami higienicznymi i kosmetycznymi, które w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r.
wydawano wraz z paczkami żywnościowymi otrzymywanymi z Polskiego Banku Żywności;

W grudniu 2020 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej podjęło działania mające na celu
wsparcie osób starszych oraz osób niesamodzielnych. Przygotowano i dostarczono 345 posiłków
dla 15 potrzebujących mieszkańców Zielonki.

Lokalna restauracja “U Pietrzaków” w grudniu 2020 r. zorganizowała akcję ,,RÓB DOBRO, MNÓŻ
DOBRO”, polegającą na przekazywaniu posiłków seniorom i rodzinom potrzebującym. W ramach
akcji posiłki otrzymywało 18 rodzin.

Firma Cateringowa “Warszawski Wikt”, działająca na terenie Zielonki, w okresie Świąt Bożego
Narodzenia podarowała potrawy wigilijne dla 15 osób potrzebujących wsparcia, w tym osób
starszych i samotnych.
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Ośrodek
zdrowia

Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce, jak każdy zakład opieki zdrowotnej, był szczególnie narażony
na rozprzestrzenienie się koronawirusa. W związku z tym obostrzenia sanitarne w przychodni
musiały być przestrzegane w sposób restrykcyjny.

Celem usprawnienia obsługi pacjenta i zminimalizowania ryzyka zarażenia
wprowadzono szereg zmian w funkcjonowaniu ośrodka zdrowia:
wejście na teren placówki nadzorował personel, który egzekwował obowiązek dezynfekcji rąk
i zasłaniania ust i nosa,
wejście wyposażono w bezdotykowe dezynfekatory rąk, zakupione z budżetu miasta,
przy wejściu głównym zamontowano bezdotykowy termometr zapewniający pomiar temperatury
osób wchodzących,
utworzono dodatkowe stanowisko rejestracji poradni specjalistycznych w celu zmniejszenia liczby
osób oczekujących oraz zminimalizowania czasu przebywania pacjentów na zamkniętej powierzchni,
zorganizowano siedziska zapewniając zajęcie co drugiego miejsca dla zachowania odstępów,
zorganizowano stanowiska z wieszakami na odzież wierzchnią zamiast szatni,
wyposażono gabinety, pracownię USG i punkt pobrań w przesłony, których zadaniem jest
zminimalizowanie ryzyka ewentualnej transmisji wirusa,
w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. pacjenci bez środków ochrony indywidualnej (bez
maseczki i rękawiczek) otrzymywali bezpłatnie brakujący środek. Maseczki w tym pierwszym
okresie (przy braku ich na rynku i bardzo wysokich cenach) były szyte z zakupionych materiałów,
zakupiono przepływowe lampy UV (do gabinetów stomatologicznych w Ośrodku i szkołach,
gabinetu chirurgicznego, punktu pobrań, pracowni USG).
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Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji

Kryzys wywołany przez pandemię wymusił zmiany w organizacji pracy Przedsiębiorstwa.

Klienci obsługiwani byli przy specjalnie przygotowanym stanowisku oddzielającym mieszkańca
od pracownika transparentną przesłoną. Jednorazowo obsługiwany był jeden klient. Ograniczono
klientom możliwość przemieszczania się po budynku, a w szczególności zakazano wstępu
do poszczególnych pokojów. Umożliwiono pracownikom świadczenie pracy zdalnej oraz podzielono
brygady techniczne tak, by poszczególne zmiany nie miały kontaktu ze sobą.
Wszelkie czynności eksploatacyjne związane z koniecznością udostępnienia lokalu przez klienta
ograniczono do minimum.

W związku z trudną sytuacją finansową niektórych mieszkańców, spowodowaną
przez pandemię, umożliwiono rozkładanie należności na raty. Ze względu

na ograniczenia w placówkach pocztowych i innych punktach umożliwiających opłacanie
rachunków, w uzasadnionych przypadkach, Przedsiębiorstwo odstępowało od naliczania odsetek.
Każdy z wniosków był rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem wszelkich okoliczności.
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Rejestr uchwał Rady Miasta Zielonka
podjętych w okresie od 1 stycznie 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Nr Uchwały

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

XVI/139/20

XVI/140/20

XVI/141/20

XVII/142/20

XVII/143/20

XVII/144/20

XVII/145/20

XVII/146/20

XVII/147/20

Data podjęcia

Tytuł uchwały

Publikacja
w Dzienniku Urzędowym

Stan realizacji

10.01.2020

w sprawie odwołania Skarbnik
Miasta Zielonka

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

10.01.2020

w sprawie powołania Skarbnik
Miasta Zielonka

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

10.01.2020

zmieniająca uchwałę
o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Zielonka
na lata 2020-2029

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

30.01.2020

zmieniająca uchwałę
budżetową Miasta Zielonka

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.2505
z dnia 24.02.2020 r.

wykonana

30.01.2020

w sprawie zmiany uchwały
o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Zielonka
na lata 2020-2029

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

30.01.2020

w sprawie przystąpienia
do programu Powiatowej
Karty Rodziny TAKrodzina.pl

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

30.01.2020

w sprawie uchwalenia Statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonce

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.2636
z dnia 27.02.2020 r.

wykonana

30.01.2020

w sprawie utworzenia ośrodka
wsparcia Klub Senior+
na terenie Miasta Zielonka

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.1880
z dnia 11.02.2020 r.

wykonana

30.01.2020

w sprawie ustalenia zasad
ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodku wsparcia
pn. Klub Senior +

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.1881
z dnia 11.02.2020 r.

wykonana
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

XVII/148/20

XVII/149/2020

XVIII/150/20

XVIII/151/20

XVIII/152/20

XVIII/153/20

XVIII/154/20

XVIII/155/20

XVIII/156/20

30.01.2020

w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2020

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

30.01.2020

w sprawie przyjęcia
wystąpienia pokontrolnego
Komisji Rewizyjnej
wynikającego z kontroli pod
nazwą „Kontrola zatrudnienia
w Urzędzie Miasta Zielonka
w latach 2016-2017 wraz
zachowaniem procedur
zatrudnienia”

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

27.02.2020

w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności
Komisariatu Policji w Zielonce
za okres od dnia 01.01.2019 r.
do dnia 31 grudnia 2019r.

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

27.02.2020

zmieniająca uchwałę
budżetową Miasta Zielonka
na rok 2020

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.3118
z dnia 12.03.2020 r.

wykonana

27.02.2020

w sprawie zmiany uchwały
o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Zielonka
na lata 2020-2029

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

27.02.2020

w sprawie emisji obligacji
oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

27.02.2020

zmieniająca uchwałę w
sprawie utworzenia Żłobka
Miejskiego w Zielonce

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.3600
z dnia 17.03.2020 r.

wykonana

27.02.2020

w sprawie powołania Zespołu
ds. opiniowania kandydatów
na ławników

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

27.02.2020

w sprawie ustanowienia
dwóch pomników przyrody

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

XVIII/157/20
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27.02.2020

zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych
oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków
komunikacyjnych,
których właścicielem lub
zarządzającym jest Miasto
Zielonka

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.3119
z dnia 12.03.2020 r.

W trakcie
realizacji

27.02.2020

w sprawie wyrażenia
stanowiska dotyczącego
trudnej sytuacji w gospodarce
odpadami oraz potrzeby
zmian ustawowych
dotyczących gospodarki
odpadami

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

27.02.2020

zmieniająca uchwałę
w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2020

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

27.02.2020

zmieniająca uchwałę
w sprawie zatwierdzenia
planu kontroli Komisji
Rewizyjnej
na I półrocze 2020 r.

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

w sprawie rozpatrzenia petycji

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

27.02.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

16.03.2020

w sprawie zmiany uchwały
o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Zielonka
na lata 2020-2029

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

14.05.2020

zmieniająca uchwałę
budżetową Miasta Zielonka
na rok 2020

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.5769
z dnia 22.05.2020 r.

wykonana

27.02.2020
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

XXI/165/20

XXI/166/20

XXI/167/20

XXI/168/20

XXI/169/20

XI/170/20

XXI/171/20

14.05.2020

w sprawie zmiany uchwały
o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Zielonka
na lata 2020-2029

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

14.05.2020

zmieniająca opłatę targową
na terenie Miasta Zielonka
w roku 2020

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.5770
z dnia 22.05.2020 r.

wykonana

14.05.2020

w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania
czystości
i porządku w Mieście Zielonka

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz. 5771
z dnia 22.05.2020r

podjęta

14.05.2020

w sprawie wyboru ustalenia
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
na nieruchomościach
zamieszkałych, ustalenia
stawki takiej opłaty oraz
zwolnienia z części opłaty
w związku z kompostowaniem
bioodpadów
w przydomowym
kompostowniku

14.05.2020

w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz określenia
warunków i trybu składania
deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.5773
z dnia 22.05.2020 r.

wykonana

14.05.2020

w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych
odpadów

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.5774
z dnia 22.05.2020 r.

Wykonana

14.05.2020

w sprawie wymagań dla
przedsiębiorców ubiegających
się o zezwolenie
na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych z terenu
Miasta Zielonka

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz. 5775
z dnia 22.05.2020 r.

wykonana

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz. 5772
z dnia 22.05.2020r.

wykonana
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

XXI/172/20

XXI/173/20

XXI/174/20

XXI/175/20

XXI/176/20

XXI/177/20

XXI/178/20

XXI/179/20

/

www .zielonka.pl

/

14.05.2020

w sprawie wyrażenia
stanowiska dotyczącego
wzrostu opłat za odpady
komunalne

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

14.05.2020

w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta
Zielonka w 2020 roku”

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.5776
z dnia 22.05.2020 r.

wykonana

14.05.2020

w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji
Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii za 2019 r.

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

14.05.2020

w sprawie przyjęcia
do realizacji zadania
publicznego w zakresie
wspierania osób
niepełnosprawnych

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

14.05.2020

w sprawie zwolnienia z opłat
za pobyt dziecka w Żłobku
Miejskim w Zielonce

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.5777
z dnia 22.05.2020 r.

wykonana

14.05/2020

w sprawie zwolnienia z opłat
za pobyt dziecka w Żłobku
Miejskim w Zielonce

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.5778
z dnia 22.05.2020 r.

wykonana

14.05.2020

w sprawie zwolnienia z opłat
za pobyt dziecka w Żłobku
Miejskim w Zielonce

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego
poz. 5779 z dnia
22.05.2020r.

wykonana

14.05.2020

w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta
Zielonka dla działek
położonych przy ul. 111
Eskadry Myśliwskiej

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

W trakcie
realizacji
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

XXI/180/20

XXI/181/20

XXI/182/20

XXI/183/20

XXI/184/20

XXI/185/20

XXI/186/20

XXI/187/20

14.05.2020

w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLVIII/474/18 Rady Miasta
Zielonka z dnia 29 maja 2018
r. w sprawie przystąpienia
do zmiany Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Miasta
Zielonka

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

W trakcie
realizacji

14.05.2020

w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie gminnych
nieruchomości

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

W trakcie
realizacji

14.05.2020

w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne
zniesienie służebności
gruntowej i wyrażenie
zgody na wykreślenie tego
ograniczonego prawa
rzeczowego

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

W trakcie
realizacji

14.05.2020

zmieniająca uchwałę w
sprawie zatwierdzenia planu
pracy Rady Miasta Zielonka
oraz wzoru sprawozdań

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

W trakcie
realizacji

14.05.2020

zmieniająca uchwałę w
sprawie powołania stałych
komisji Rady Miasta Zielonka

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

W trakcie
realizacji

14.05.2020

zmieniająca uchwałę w
sprawie powołania Komisji
Skarg, wniosków i Petycji i jej
Przewodniczącego

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

14.05.2020

w sprawie określenia sezonu
kąpielowego na kąpielisku
na terenie Miasta Zielonka
w 2020 roku

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.5780
z dnia 22.05.2020 r.

wykonana

14.05.2020

w sprawie wykazu kąpielisk
na terenie gminy Zielonka
na rok 2020

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego
poz.5781 z dnia
22.05.2020 r.

wykonana
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

XXII/188/20

XXII/189/20

XXII/190/20

XXII/191/20

XXII/192/20

XXII/193/2020

XXII/194/20

XXII/194/20

XXII/196

/

www .zielonka.pl

/

25.06.2020

w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zielonce za 2019 r.

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

25.06.2020

w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności
Centrum Usług Wspólnych
za 2019 r.

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

25.06.2020

w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności
Ośrodka Kultury i Sportu
w Zielonce za 2019 r.

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

25.06.2020

w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zielonce za okres od dnia
1 stycznia 2019 r. do dnia 31
grudnia 2019 r.

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

25.06.2020

w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonce za 2019 r.

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

25.06.2020

w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej
za rok 2019 dla Miasta
Zielonka

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

25.06.2020

w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Miejskiego Ośrodka Zdrowia
w Zielonce za 2019 r.

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

25.06.2020

w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania
finansowego za 2019 r.
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Miejskiego Ośrodka Zdrowia
w Zielonce

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

25.06.2020

w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno–finansowej
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w
Zielonce

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

XXII/197/2020

XXII/198/20

XXII/199/20

XXII/200/20

XXII/201/2020

XXII/202/20

XXII/203/2020

XXII/204/2020

25.06.2020

w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta Zielonka
wotum zaufania

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

25.06.2020

w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz
ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta
Zielonka za 2019 r.

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

25.06.2020

w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta Zielonka
absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2019 r.

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

25.06.2020

w sprawie wyrażenia zgody
na zakup nieruchomości
gruntowej oznaczonej
w ewidencji gruntów jako
działka numer 23
o powierzchni 0,1610 ha

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

25.06.2020

w sprawie wyrażenia zgody
na zamianę nieruchomości
pomiędzy Gminą Zielonka,
a osobą fizyczną

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

25.06.2020

zmieniająca uchwałę
budżetową Miasta Zielonka
na rok 2020

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz. 7509 z
dnia 07.07.2020 r.

25.06.2020

w sprawie zmiany uchwały
o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Zielonka
na lata 2020-2029

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

25.06.2020

w sprawie przyjęcia
stanowiska Rady Miasta
Zielonka o uczczeniu 100
rocznicy Bitwy Warszawskiej
1920 poprzez nadanie
drodze ekspresowej S8
nazwy „Aleja Bohaterów
Bitwy Warszawskiej
1920” na terenie powiatu
wołomińskiego

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

wykonana
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67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

XXII/205/2020

XXII/206/20

XXII/207/20

XXII/208/20

XXII/209/20

XXII/210/20

XXII/211/20

XXII/212/20

XXII/213/20

/

www .zielonka.pl

/

25.06.2020

w sprawie wyrażenia
stanowiska dotyczącego
modernizacji drogi
wojewódzkiej nr 634
w Zielonce

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

25.06.2020

w sprawie zajęcia stanowiska
dotyczącego pozyskania
nieruchomości w drodze
zamiany

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

25.06.2020

w sprawie wyboru
uzupełniającego ławników
do Sądu Okręgowego
Warszawa- Praga
w Warszawie na kadencję
2020-2023

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

25.06.2020

w sprawie ustalenia średniej
ceny jednostki paliwa
w Mieście Zielonka na rok
szkolny 2020/2021

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.7510
z dnia 07.07.2020 r.

W trakcie
realizacji

25.06.2020

w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie gminnej
nieruchomości

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

25.06.2020

w sprawie przyjęcia gminnego
„Programu udzielenia dotacji
celowych z budżetu Miasta
Zielonka na zadania służące
ochronie zasobów wodnych,
polegające na wykonaniu
instalacji gromadzenia
i zagospodarowania wód
opadowych i roztopowych
w miejscu ich powstawania”

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.7836
z dnia 16.07.2020 r.

w trakcie
realizacji

25.06.2020

w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
udziału w spółdzielczym
własnościowym prawie
do lokalu mieszkalnego

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

w trakcie
realizacji

25.06.2020

w sprawie ustalenia
służebności przesyłu

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

w trakcie
realizacji

25.06.2020

w sprawie ustalenia odpłatnej
służebności przesyłu

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana
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76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

XXII/214/20

XXII/215/20

XXII/216/20

XXII/217/20

XXIII/218/20

XXIII/219/20

XXIII/220/20

XXIII/221/20

XXIII/222/20

XXIII/223/20

w sprawie ustanowienia
nieodpłatnej służebności
przesyłu

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

w sprawie rozpatrzenia petycji

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

25.06.2020

w sprawie petycji

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

25.06.2020

w sprawie zatwierdzenia
planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na II półrocze
2020 r.

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

w trakcie
realizacji

27.08.2020

zmieniająca uchwałę
budżetową Miasta Zielonka
na rok 2020

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.9183
z dnia 03.09.2020 r.

wykonana

27.08.2020

w sprawie zmiany uchwały
o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Zielonka
na lata 2020-2029

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

27.08.2020

w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania
czystości i porządku w Mieście
Zielonka

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.9184
z dnia 03.09.2020 r.

podjęta

27.08.2020

w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych
odpadów.

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz. 9185
z dnia 03.09.220 r.

w trakcie
realizacji

27.08.2020

w sprawie uzgodnienia
prac pielęgnacyjnych przy
pomnikach przyrody

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

27.08/2020

w sprawie wyrażenia zgody
na dzierżawę gruntu na czas
nieoznaczony

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

25.06.2020

25.06.2020
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

XXIII/224/20

XXIV/225/20

XXIV/226/20

XXIV/227/20

XXIV/228/20

XXIV/229/20

XXV/230/20

XXV/231/20

XXV/232/20

/
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/

27.08.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

30.09.2020

w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Zielonce za
okres od dnia 01.01.2019 r.
do dnia 31.12.2019 r.

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

30.09.2020

zmieniająca uchwałę
budżetową Miasta Zielonka
na rok 2020

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego
Poz.10196 z dnia
09.10.2020 r.

wykonana

30.09.2020

w sprawie zmiany uchwały
o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Zielonka
na lata 2020-2029

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

30.09.2020

w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie 15,57782%
bonifikaty od ceny ustalonej
na podstawie operatu
szacunkowego przy sprzedaży
¼ udziału w spółdzielczym
własnościowym prawie
do lokalu mieszkaniowego

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

w trakcie
realizacji

30.09.2020

zmieniająca uchwałę
Nr XXIII/317/09 Rady Miasta
Zielonka z dnia 30 marca
2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.10197
z dnia 09.10.2020 r.

w trakcie
realizacji

Dziennik Urzędowy
zmieniająca uchwałę
Województwa
budżetową Miasta Zielonka na
Mazowieckiego poz. 11098
rok 2020
z dnia 10.11.2020 r.

wykonana

29.10.2020

29.10.2020

29.10.2020

w sprawie zmiany uchwały
o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Zielonka
na lata 2020-2029

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

Dziennik Urzędowy
w sprawie ustalenia
Województwa
wysokości stawek podatku
Mazowieckiego poz. 11099
od nieruchomości na 2021 rok
z dnia 10.11.2020 r.

wykonana

wykonana

w trakcie
realizacji
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95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

XXV/233/20

XXV/234/20

XXV/235/20

XXV/236/2020

XXV/237/20

XXV/238/20

XXV/239/20

29.10.2020

w sprawie Programu
współpracy Miasta Zielonka
z organizacjami
pozarządowymi w roku 2021

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego wchodzi
w życie z dniem 25
listopada 2020

w trakcie
realizacji

Rozstrzygnięcie nadzorcze
MUW
z dnia 24.11.2020 r.
- stwierdzono nieważność

29.10.2020

w sprawie uchylenia uchwały
nr XXIV/245/08 z dnia 29
września 2008 r.

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

29.10.2020

w sprawie wydzielenia w
zasobie mieszkaniowym
lokali przeznaczonych do
wynajmowania na czas
trwania stosunku pracy

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

29.10.2020

w sprawie uzgodnienia
zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu
Gminy Zielonka

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz. 11100
z dnia 10.11.2020 r.

w trakcie
realizacji

29.10.2020

w sprawie zawarcia
porozumienia dotyczącego
współdziałania gmin
w celu realizacji Krajowego
Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych, w tym
wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Warszawa

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

w trakcie
realizacji

29.10.2020

w sprawie nadania nazwy
odcinkowi drogi ekspresowej
S8 na terenie Miasta Zielonka

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.11101
z dnia 10 listopada 2020 r.

wykonana

29.10.2020

w sprawie Regulaminu
korzystania z terenu
Glinianek, stanowiących część
Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz.11102
z dnia 10.11.2020 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze
MUW
z dnia 18.11.2020 r.
- stwierdzono nieważność

podjęta
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102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

XXV/240/20

XXV/241/20

XXVI/242/20

XXVI/243/20

XXVI/244/20

XXVI/245/20

XXVI/246/20

XXVI/247/20

/
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/

29.10.2020

w sprawie uzgodnienia
prac pielęgnacyjnych przy
pomnikach przyrody

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

29.10.2020

w sprawie przyjęcia projektu
zmiany Regulaminu
dostarczania wody i
odprowadzania ścieków

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

podjęta

26.11.2020

w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie
dotacji celowej Powiatowi
Wołomińskiemu na zakup
sprzętu medycznego
dla Szpitala Powiatowego
w Wołominie

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

w trakcie
realizacji

26.11.2020

zmieniająca uchwałę
budżetową Miasta Zielonka
na rok 2020

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego
Poz. 12165 z dnia
7.12.2020 r.

wykonana

26.11.2020

w sprawie zmiany uchwały
o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Zielonka
na lata 2020-2029

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

26.11.2020

w sprawie określenia
wysokości stawek podatku
od środków transportowych
na 2021 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego
poz. 12082 z dnia
04.12.2020

w trakcie
realizacji

26.11.2020

w sprawie opłaty targowej na
terenie Miasta Zielonka
w roku 2021

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego
Poz. 12083 z dnia
04.12.2020 r.

w trakcie
realizacji

26.11.2020

w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta dla celów
wymiaru podatku rolnego
na rok 2021

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego
Poz.12084
z dn.04.12.2020 r.

w trakcie
realizacji
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110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

XXVI/248/20

XXVI/249/20

XXVI/250/20

XXVI/251/20

XXVI/252/20

XXVI/253/20

XXVII/254/20

26.11.2020

w sprawie przyjęcia gminnego
„Programu udzielania dotacji
celowych z budżetu Miasta
Zielonka na zadania służące
ochronie zasobów wodnych,
polegające na wykonaniu
instalacji gromadzenia
i zagospodarowania wód
opadowych i roztopowych
w miejscu ich powstania”

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego
Poz.12166 z dnia
07.12.2020 r.

w trakcie
realizacji

26.11.2020

w sprawie przyjęcia gminnego
„Programu modernizacji
indywidualnych źródeł
ciepła (pieców centralnego
ogrzewania)” dedykowanego
lokalom/budynkom z terenu
Miasta Zielonka

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego
Poz.12085 z dnia
04.12.2020

w trakcie
realizacji

26.11.2020

w sprawie przyjęcia gminnego
„Programu udzielania
dotacji celowych z budżetu
Miasta Zielonka na zadania
indywidualnych instalacji
gazowych budynków/
lokali ogrzewanych
z wykorzystaniem
nieekologicznych źródeł
ciepła”

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego
Poz. 12167 z dnia
07.12.2020 r.

w trakcie
realizacji

26.11.2020

zmieniająca uchwałę
w sprawie przyjęcia Programu
wspierania aktywności
fizycznej wśród mieszkańców
Zielonki

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

w trakcie
realizacji

26.11.2020

w sprawie przyjęcia
aktualizacji Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego
Miasta Zielonka

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

w trakcie
realizacji

26.11.2020

zmieniająca uchwałę w
sprawie Programu współpracy
Miasta Zielonka
z organizacjami
pozarządowymi w roku 2021

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

w trakcie
realizacji

17.12.2020

zmieniająca uchwałę
budżetową Miasta Zielonka
na rok 2020

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego
Poz. 13373 z dnia
28.12.2020 r.

wykonana
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117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

XXVII/255/20

XXVII/256/20

XXVII/257/20

XXVII/258/20

XXVII/259/20

XXVII/260/20

XXVII/261/20

XXVII/262/20

/

www .zielonka.pl

/

17.12.2020

w sprawie wydatków, które
nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2020

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

17.12.2020

w sprawie zmiany uchwały
o wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Zielonka
na lata 2020-2029

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

17.12.2020

zmieniającej uchwałę w
sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Wołomińskiemu

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

w trakcie
realizacji

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego
Poz. 13374 z dnia
28.12.2020 r.

17.12.2020

uchwała budżetowa na rok
2021

17.12.2020

w sprawie wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Zielonka na lata 2021-2029

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

w trakcie
realizacji

17.12.2020

w sprawie przekazania Gminie
Wołomin zadania z zakresu
kultury fizycznej

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

w trakcie
realizacji

17.12.2020

zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Programów
wspierania aktywności
fizycznej wśród mieszkańców
Zielonki

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

w trakcie
realizacji

17.12.2020

zmieniająca uchwałę
w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych dyrektorów,
wicedyrektorów oraz
nauczycieli pełniących
inne stanowisko
kierownicze w szkole oraz
ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć pedagoga,
psychologa, logopedy,
terapeuty pedagogicznego
i doradcy zawodowego

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz. 13375
z dnia 28.12.2020 r.

wykonana

w trakcie
realizacji
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125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

XXVII/263/20

XXVII/264/20

XXVII/265/20

XXVII/266/20

XXVII/267/20

XXVII/268/20

XXVII/269/20

17.12.2020

w sprawie nadania nazwy
parkowi na terenie Miasta
Zielonka

Dziennik Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego poz. 13376
z dnia 28.12.2020 r.

wykonana

17.12.2020

w sprawie rezygnacji
z członkostwa w
Stowarzyszeniu Lokalna
Grupa Działania „Równiny
Wołomińskiej”

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana

17.12.2020

w sprawie zatwierdzenia
planu pracy stałych komisji
Rady Miasta Zielonka
na 2021 r.

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

w trakcie
realizacji

17.12.2020

w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji na 2021 r.

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

w trakcie
realizacji

17.12.2020

w sprawie zatwierdzenia
planu kontroli Komisji
Rewizyjnej
na I półrocze 2021 r.

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

w trakcie
realizacji

17.12.2020

w sprawie przyjęcia
wystąpienia pokontrolnego
Komisji Rewizyjnej
wynikającego z kontroli pod
nazwą ,, Kontrola realizacji
planu finansowo-rzeczowego
Ośrodka Kultury i Sportu
w Zielonce za 2019 r.

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

w trakcie
realizacji

17.12.2020

w sprawie rozpatrzenia
złożonej petycji

nie podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

wykonana
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