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SZANOWNI PAŃSTWO! 

 
    Z wielką przyjemnością przedstawiam Radzie Gminy

Lesznowola oraz Mieszkańcom Gminy Raport o Stanie

Gminy Lesznowola za rok 2019. To  kompleksowe            

i miarodajne źródło wiedzy o naszej Gminie. Dokument

ten przybliży Państwu zmiany zachodzące w różnych

sferach życia społecznego i gospodarczego ważnych

dla Mieszkańców, a także pozwoli przybliżyć

funkcjonowanie administracji samorządowej. 

 

      Mam nadzieję, że przedstawiony dokument będzie

ciekawą lekturą i przede wszystkim pozwoli stwierdzić,

iż rok 2019 był kontynuacją realizacji Polityki

Zrównoważonego Rozwoju Gminy, której zasadniczym

celem jest poprawa jakości życia Mieszkańców.

 

    Dynamika rozwoju naszej Gminy nie zwalnia, co

determinuje Samorząd Gminy do podejmowania

kolejnych, nowych wyzwań. 
 

 
Z  wyrazami  szacunku

 
Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola
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CHARAKTERYSTYKA
GMINY

1.2. Gmina Lesznowola na przestrzeni lat 2016-2019

POŁOŻENIE – województwo mazowieckie, 

CHARAKTER GMINY - gmina wiejska, 

POWIERZCHNIA - 69 km2
LICZBA LUDNOŚCI

BUDŻET GMINY w 2019

     powiat piaseczyński

     22 sołectwa, 33 geodezyjne obręby ewidencyjne,
     29 miejscowości

     2019 rok – 26 240

     Dochody – 247 429 719,70 zł 
     Wydatki – 297 968 199 zł 
 
 
 

LICZBA FIRM w 2019 – 8 276*
INFRASTRUKTURA w 2019

     Oczyszczalnie ścieków - 3
     Stacje uzdatniania wody - 8 
     Wodociągi – 232,2 km
     Kanalizacja – 335,4 km  
     Drogi gminne – 216 km
     Ścieżki pieszo-rowerowe - 6,745 km
 

1.1. Informacje ogólne - Gmina w liczbach

*
 

dane GUS
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1.3. Ludność Gminy 

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt
stały na dzień 31.12.2019 r. wynosiła  26 240 osób.
W stosunku do roku 2018 wzrosła o 1184 osoby.

Tabela prezentująca odniesienie do poszczególnych 
grup wiekowych i podziału na płeć

Tabela prezentująca odniesienie do poszczególnych 
grup wiekowych i podziału na płeć.

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały:
26 240. 
Liczba osób zameldowanych na pobyt
czasowy:  2 015.

Meldunek w Gminie Lesznowola 2019 r.

 
Tabela prezentująca liczbę osób zameldowanych

na pobyt stały i czasowy w podziale na miejscowości, 
stan na dzień 31.12.2019 r.

MIESZKAŃCY GMINY w 2019 r.
 26 240 - 

   1 184 -  
ZAMELDOWANI OGÓŁEM

ZAMELDOWANI W 2019 ROKU
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Tabela prezentująca
liczbę osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy 
w podziale na narodowości, stan na dzień 31.12.2019 r

1.4. Przedsiębiorczość i Rolnictwo

Działalność gospodarcza w 2019 r. na
podstawie danych z gminnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej.

W ubiegłym roku zarejestrowano w gminie -          
w rejestrze REGON 208 nowych przedsiębiorców
oraz złożono 2002 wniosków CEIDG-1..

założenia działalności gospodarczej –208 szt. 
zmian we wpisie –1252 szt.
zmian we wpisie z zawieszeniem –285 szt.
zmian we wpisie ze wznowieniem –112 szt. 
zmian we wpisie z zakończeniem –18 szt.
zakończenia prowadzenia działalności –121 szt. 

Złożone wnioski dotyczyły:
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zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych – 55 158,00 zł;
poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia   
i  szkolenia – 26 260 zł;
współpraca z organizacjami pozarządowymi     
i innymi instytucjami na rzecz rozwiązywania
problemów uzależnień – 19 500 zł;

Ze środków uzyskanych przez Gminę z tytułu
udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,         
w 2019 r. sfinansowane zostały następujące
przedsięwzięcia:

 

Rolnictwo

Mimo, że Gmina Lesznowola na przestrzeni lat
przekształca się z gminy typowo rolniczej           
 w gminę o charakterze mieszkaniowo-
usługowym, część mieszkańców w dalszym
ciągu utrzymuje się z rolnictwa. Z danych za 2019
rok wynika, że powierzchnia użytków rolnych
stanowiąca własność osób fizycznych wynosi
3342,1375  ha (wraz z łąkami i pastwiskami),
natomiast powierzchnia   użytków   rolnych
należących do osób prawnych wynosi 564,7060
ha. Wartości te nie zmieniły się w porównaniu          
z rokiem ubiegłym. Podobnie wygląda sytuacja         
z nieużytkami i uprawami - gruntów nie
uprawianych jest 756,1021 ha, uprawy zajmowały
/2193,2946  ha.
 

Działalność gospodarcza w statystykach

GUS

osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą - 4 221
spółki prawa handlowego - 3 483
spółki prawa handlowego z udziałem kapitału
zagranicznego - 2 492
sektor prywatny ogółem (nowo
zarejestrowane) - 439
osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą (nowozarejestrowane) - 410

Dane Głównego Urzędu Statystycznego                 
w ubiegłym roku przedstawiały się dla naszej
Gminy następująco: 
 

działalność edukacyjno-profilaktyczna na
rzecz środowiska lokalnego (programy            
w szkołach i przedszkolach);      działalność
świetlic środowiskowych,            
zagospodarowywanie czasu wolnego
dzieciom i młodzieży, dofinansowanie
wypoczynku letniego  – 368 589 zł;
edukacja publiczna – 19 900 zł;
wynagrodzenia członków Komisji, szkolenia      
i obsługa administracyjna – 121 423 zł;
programy  z zakresu profilaktyki uzależnień:
Domowi Detektywi, Szkoła Rodziców            
i Wychowawców, Przyjaciele Zippiego,
Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej,
Cukierki, a także programy z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 
Profilaktyka uzależnień

Na dzień 1 stycznia 2019 r. 98 podmioty
gospodarcze posiadały zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych. Liczba ta nieznacznie
wzrosła i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła         
109 podmiotów.
 

Tabela prezentująca powierzchnię i charakter upraw w  2019 roku
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ORGANY GMINY
2.1. Organ uchwałodawczy

Prezydium Rady Gminy Lesznowola 

Komisje Merytoryczne 

Bożenna Korlak
– Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Lasek 
– Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Łukasz Grochala 
 – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Komisja Rewizyjna
Filipowicz Tomasz - Przewodniczący 
Gonsowski Grzegorz - Wiceprzewodniczący
Kwiatkowski Grzegorz 
Łupiński Krzysztof 
Obłucka Bożena 
Osiński Piotr 

Komisja Polityki Gospodarczej 

Marta Maciejak - Przewodniczący 
Mariusz Socha - Wiceprzewodniczący 
 
 
 

Borowski Konrad
Gawęda Justyna
Grochala Łukasz
Klimaszewski Krzysztof
Kwiatkowski Grzegorz 
Lasek Anna 
Łupiński Krzysztof 
Osiński Piotr 
Soszyński Bartłomiej 
Wiśniewski Jerzy 

Komisja Polityki Społecznej  

Wiśniewski Jerzy - Przewodniczący 
Małek Izabela - Wiceprzewodniczący 
Bobrowska Małgorzata 
Kwiatkowski Grzegorz 
Łupiński Krzysztof 
Łyszcz Magdalena 
Obłucka Bożena 
Vasilopoulou Dorota 
Anita Kochanowska-Cydzik
Krzysztof Klimaszewski
 

Komisja Polityki Przestrzennej, Rolnej               
i Urbanistyki 
 

Krzysztof Klimaszewski - Przewodniczący 
Bobrowska Małgorzata - Wiceprzewodniczący
Borowski Konrad 
Filipowicz Tomasz 
Gawęda Justyna 
Gonsowski Grzegorz 
Grochala Łukasz 
Kochanowska-Cydzik Anita  
Łyszcz Magdalena 
Maciejak Marta 
Socha Mariusz 
Vasilopoulou Dorota 
Wiśniewski Jerzy 
 
 
 
 
 

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada
Gminy Lesznowola, która  liczy 21 radnych.

Skład Rady Gminy Lesznowola w 2019 roku,
kadencja 2018-2023
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Wójt Gminy Lesznowola 
– Maria Jolanta Batycka-Wąsik
 

Wójt Gminy jest organem wykonawczym
Gminy. Do kompetencji Wójta należy m.in.:
wykonywanie uchwał Rady Gminy i zadań
Gminy określonych przepisami prawa,
gospodarowanie mieniem komunalnym,
kierowanie Urzędem i sprawami bieżącymi
Gminy, a także reprezentowanie Gminy na
zewnątrz. Ponadto Wójt jest   zwierzchnikiem
służbowym  w stosunku do pracowników
Urzędu oraz gminnych jednostek
organizacyjnych. 
 

Wójt   Gminy Lesznowola działa również
ponadlokalnie, uczestnicząc w stowarzy-
szeniach i klubach reprezentujących różne
obszary aktywności samorządowej. 

Związek Gmin Wiejskich RP
Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin Na Rzecz
Społeczeństwa Informacyjnego
Stowarzyszenie Metropolia Warszawa
Europejski Klub Biznesu POLSKA
Stowarzyszenie Przedsiębiorcy.pl
Stowarzyszenie Kobieta Charyzmatyczna
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Sieć Na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i Na
Obszarach Wiejskich
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni
Rzeki Jeziorki
Zarząd Gminny ZOSP RP w Gminie
Lesznowola
Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Piasecznie 
Fundacja Demokracji Lokalnej

Poniżej wykaz stowarzyszeń i związków,              
w których działa Wójt.
 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
Gawęda Justyna - Przewodniczący
Borowski Konrad - Wiceprzewodniczący
Kochanowska-Cydzik Anita 
Łyszcz Magdalena 
Małek Izabela 
Obłucka Bożena 
Soszyński Bartłomiej 
 

Komisja Statutowa
Łyszcz Magdalena - Przewodniczący
Vasilopoulou Dorota - Wiceprzewodniczący
Bobrowska Małgorzata
Borowski Konrad
Kochanowska-Cydzik Anita
Obłucka Bożena
Soszyński Bartłomiej
 

Działalność Rady Gminy w 2019 roku

2.2. Organ Wykonawczy
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Dokumenty strategiczne to kompedium polityk
będących drogowskazem dla działalności
organów samorządu terytorialnego w dłuższej
perspektywie.
 
WYKAZ DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 
 
1. Strategia Rozwoju Gminy Lesznowola do
2021 roku. 
Dokument ten stanowi spójną koncepcję
działań na rzecz długotrwałego rozwoju Gminy,
w sposób kompleksowy określając jej kierunki          
i cele rozwoju w perspektywie do 2021 roku.
 

Zgodnie z zapisami Strategii, Wójt Gminy
Lesznowola w swoich działaniach koncentrował
się na siedmiu obszarach strategicznych.
 

1. Poziom życia mieszkańców 
2. Urbanizacja gminy
3. Szlaki komunikacyjne
4. Infrastruktura techniczna
5. Rekreacja i turystyka
6. Kreowanie nowoczesnych funkcji miejskich
7. Społeczeństwo obywatelskie
 

Strategia Rozwoju Gminy Lesznowola do 2021
roku jest dokumentem otwartym, który                          
w najbliższym czasie będzie aktualizowany.
 

5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Lesznowola.
Program jest odpowiedzią na potrzeby
wynikające z dbałości o środowisko naturalne
oraz realizację zapisów Programów Ochrony
Powietrza obowiązujących w województwie
mazowieckim. Głównym celem Programu jest
likwidacja źródeł spalania paliw stałych o mocy
do 1 MW niespełniających wymagań
ekoprojektu.
6. Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Lesznowola.
Program ma na celu ograniczenie zjawiska
bezdomności zwierząt, określa zasady               
finansowania i zapewnienia właściwej opieki
bezdomnym   zwierzętom domowym oraz
wolnożyjącym kotom, przebywającym               
 w granicach administracyjnych  Gminy,               
w obrębie siedlisk ludzkich.
7. Program  usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy
Lesznowola.
Program określa zasady organizacji odbioru
oraz utylizacji azbestu i wyrobów zawierających
azbest od mieszkańców gminy.  
8. Regulaminu utrzymania czystości                
i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
Dokument  określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku obowiązujące
mieszkańców Gminy, dotyczące m.in. zakresu      
gospodarowania odpadami  komunalnych oraz
utrzymania zwierząt domowych               
i gospodarskich.  

 

DOKUMENTY STRATEGICZNE

 

2. Wieloletnia  Prognoza Finansowa Gminy
Lesznowola na lata 2018-2033.
Dokument na podstawie którego planowane są
m.in. dochody i wydatki oraz realizacja
wieloletnich inwestycji.
3. Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola.
Dokument na podstawie którego określana jest   
polityka urbanizacyjna Gminy,
4. Gminny  program opieki  nad  zabytkami na
lata 2018-2022.
Dokument zawiera charakterystykę     zasobów
oraz analizę stanu dziedzictwa i krajobrazu
kulturowego Gminy Lesznowola.
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9. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
na lata 2018 – 2033.
Dokument wyznaczający kierunki rozwoju,           
w tym budowę i modernizację urządzeń                
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę        
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy realizowane przez Lesznowolskie
Przedsiębiorstwo Komunalne. Zawiera wykaz
zadań, okres planowanych realizacji oraz
wielkość nakładów i  środki przeznaczone na
ich realizację.
10. Roczny program współpracy Gminy
Lesznowola z organizacjami pozarządowymi
na  rok 2019.
Zawiera zasady współpracy z organizacjami
pozarządowymi, ogłaszania konkursów                 
i udzielania wsparcia finansowego na działania
związane ze wspieraniem kultury i ochroną
dziedzictwa narodowego, działania
profilaktyczne i socjoterapeutyczne oraz
działania  z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu.  

11. Strategia integracji społecznej.

Zawiera diagnozę sytuacji społecznej Gminy
Lesznowola przedstawiającej najważniejsze
problemy społeczne i istniejącą infrastrukturę
społeczną. Dokument systematyzuje potrzeby
w zakresie pomocy społecznej oraz przedstawia
propozycje i kierunki jej rozwoju zmierzające do
złagodzenia skutków dominujących problemów
społecznych                w gminie.

 

12. Gminny program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Celem głównym Programu jest
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez
stworzenie procedury umożliwiającej spójne
działanie wszystkich służb, ochronę ofiar
przemocy w rodzinie oraz skuteczne
oddziaływanie na sprawców przemocy.
13. Gminny program ochrony zdrowia
psychicznego. 
Program stwarza podstawy do podjęcia działań
w zakresie ochrony zdrowia psychicznego
mieszkańców Gminy Lesznowola mających na
celu ograniczenie występowania zagrożeń dla
zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia
osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich
oraz zapewnienie dostępności do form pomocy
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym     
i społecznym.
14. Gminny Program Profilaktyki                
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Celem programu  jest  edukacja społeczeństwa,
w szczególności dzieci i młodzieży, na temat
zagrożeń związanych z uzależnieniem od
alkoholu i substancji psychoaktywnych, pomoc
osobom uzależnionym i ich rodzinom, a także
promowanie i propagowanie idei zdrowego
stylu życia i   wspieranie alternatywnych form
spędzania wolnego czasu.
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JEDNOSTKI POMOCNICZE
Gmina Lesznowola liczy 22 sołectwa.                    
W 2019 roku odbywały się wybory sołeckie,        
w trakcie których mieszkańcy podczas zebrań
wiejskich wybierali swoich przedstawicieli na
nową pięcioletnią kadencję – Sołtysa oraz
członków Rad Sołeckich.

Wykaz Sołectw i Sołtysów

Zebrania wiejskie

 W 2019 r. odbyły się 45 zebrania wiejskie.



Wójt – Maria Jolanta Batycka-Wąsik 
Zastępca Wójta Gminy Lesznowola
Karolina Pichnej – pełniła funkcje do                 
19 czerwca 2019 r.
Mirosław Wilusz - powołany na stanowisko
24 lipca 2019 r.
Zastępca Wójta Gminy Lesznowola
Iwona Pajewska–Iszczyńska – pełniła funkcję
do 22 listopada 2019 r.
Marcin Kania - powołany na stanowisko           
25 listopada 2019 r.)
Skarbnik
Elżbieta Obłuska – pełniła funkcję do               
22 listopada 2019 r.
Marta Sulimowicz - powołana na stanowisko
22 listopada 2019 r.
Sekretarz – Jan Wysokiński 

Audytor wewnętrzny
Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli
Wewnętrznej
Urząd Stanu Cywilnego
Pełnomocnik ds. Profilaktyki Uzależnień

Kierownictwo Urzędu Gminy Lesznowola         
 w 2019 roku
 

 
Referaty i komórki organizacyjne Urzędu
Gminy Lesznowola w 2019 r.
 

 

Inspektor Ochrony Danych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji
Niejawnych
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Referat Urbanistyki i Planowania
Przestrzennego
Referat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
Referat Dróg i Mostów
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
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STRUKTURA URZEDU GMINY
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LESZNOWOLSKA RADA
SENIORÓW (LRS)
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Rada Seniorów jest ważnym partnerem dla
Samorządu Gminy i tworzy nową przestrzeń dla  
aktywności dojrzałych Mieszkańców Gminy.
Rada została powołana Uchwałą nr 578/2018            
z dnia 9 lutego 2018 r.
 
 
Radni Seniorzy odebrali
akty powołania                  
19 lutego 2019 r.
podczas uroczystej
Sesji Lesznowolskiej
Rady Seniorów.
Początkowo w skład
LRS wchodziło            15
Radnych Seniorów, po
rezygnacji dwóch osób
skład Rady został
uzupełniony o jedną
osobę i  na koniec 2019
roku LRS składała się        
z  14 osób.  
 

Przewodnicząca – Pani Stanisława
Kondracka
Wiceprzewodnicząca – Pani Krystyna                 

Prezydium Lesznowolskiej Rady Seniorów

                           Mastalerczuk 
 
 

Działania Lesznowolskiej Rady
Seniorów
 

W 2019 roku LRS odbyła 14
posiedzeń i podjęła 3 uchwały.
LRS działa w oparciu               
o opracowany przez Radę
dokument pt. Plan Pracy
Lesznowolskiej Rady Seniorów
na okres od 2019 roku do 2023
roku. W 2019 Radni Seniorzy
brali udział w cyklu szkoleń
organizowanych przez Fundację
Zaczyn     oraz      podjęli   szereg
ciekawych inicjatyw               
o charakterze ekologicznym.
 

JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNE GMINY

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Centrum Sportu w Gminie Lesznowola

Zadania jednostki: nadzór nad oświatą, obsługa
administracyjna gminnych szkół i przedszkoli.
Siedziba: Magdalenka ul. Lipowa 28.

Zadania jednostki: zarządzanie gminnymi
obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,
organizowanie zawodów i imprez sportowych,
współpraca   ze    stowarzyszeniami   i   klubami 
 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

sportowymi działającymi na terenie Gminy.
Siedziba: Mysiadło ul. Kwiatowa 28.

Zadania jednostki: pomoc socjalna,
organizowanie szkoleń i kursów zawodowych,
porady prawne, prowadzenie spraw związanych
z Kartą Dużej Rodziny, Kartą Seniora, profilaktyka
uzależnień. 
Siedziba: Lesznowola, ul. Gminna 66.



W Gminie Lesznowola funkcjonuje jedna
spółka prawa handlowego, która jest 100-
procentową własnością Gminy. Jest to
Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp.  z o.o.,  które   zajmuje   się   zaopatrzeniem 
 
 

w wodę i odprowadzaniem ścieków
komunalnych oraz wykonywaniem części
zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej. 
Siedziba: Lesznowola, ul. Poprzeczna 50.
 
 

SPOLKA WODNA DZIALAJACA
NA TERENIE
GMINY

INSTYTUCJE KULTURY

SPÓLKA PRAWA
HANDLOWEGO – LPK SP. Z O.O.

Spółka Wodna działająca w Gminie Lesznowola
jest organizacją samorządowa zrzeszającą
osoby fizyczne i prawne, działającą pod
nadzorem Starosty, w oparciu m.in. o Prawo
wodne. Spółka zajmuje się m.in. wykonywaniem
i konserwacją urządzeń melioracji wodnej na
terenie Gminy Lesznowola. Członkami Gminnej
Spółki Wodnej są  właściciele i współwłaściciele
nieruchomości z terenu Gminy Lesznowola.          
W roku 2019 liczba członków wynosiła                   
4 563 osoby.
Siedziba: Lesznowola, ul. Gminna 60/1b.
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Gminny Ośrodek Kultury 

Zadania jednostki: organizacja wydarzeń
kulturalnych oraz zajęć tematycznych dla
Mieszkańców, promocja lokalnych artystów. 
Siedziba: Stara Iwiczna, ul. Nowa 6.

Gminna Biblioteka Publiczna

Zadania jednostki: prowadzenie biblioteki
centralnej i filii, promocja czytelnictwa. 
Siedziba: Magdalenka, ul. Lipowa 28.

/

Przeprowadzenie prac
konserwacyjnych - Zamienie

/ / ,
,



DOCHODY - 247 429 719,70 zł

WYDATKI -  297 968 199,43 zł
(W TYM JANOSIKOWE - 9 162 969,00 zł)
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– koszenie rowów                             90 590 mb,
– koszenie i odmulanie rowów        16 344 mb,
– faszynowanie                                    1 400 mb,
– udrożnienie zbieraczy                     3 592 mb,
– czyszczenie i remont studni                44 szt.,

za łączną kwotę 856 602,62 zł.

 
 
 

Finansowanie i wydatki.
 

Spółka Wodna  otrzymała w roku 2019 dotację
z Gminy w kwocie 600 000 zł (70%), dotację
Wojewody 110 534 zł (13%), zaś środki własne
Spółki Wodnej wyniosły 146 068,62 zł (17%).
 

Łącznie w 2019 roku wykonano następujące
prace:
 

FINANSE GMINY 
10.1. Budżet

Wykonanie dochodów Gminy 

DOCHODY wykonano w wysokości                      
247 429 719,70 zł, tj. na poziomie 100,08 %
planu, W stosunku do 2018 roku dochody były
wyższe o 38 613 113,50  zł, tj. 18,49 %. 
 

Udział dochodów własnych w dochodach
ogółem wyniósł 60,35 % co świadczy                 
o wysokiej samodzielności finansowej Gminy
Lesznowola i możliwości długoterminowego
planowania inwestycji. 
 
 

Wykonanie wydatków Gminy  
 

WYDATKI wykonano w wysokości               
297 968 199,43 zł, tj. na poziomie 96,65% planu.               
W stosunku do 2018 r. wydatki były wyższe       
o  86 500 274,06 zł, tj. o 29,03%. 
Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca stale
zamieszkującego na terenie Gminy
Lesznowola wyniosły 10 515,53 zł.
 

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości
ponad 63 776 635,83 zł. i zostały wykonanie na 
poziomie 98,49% planu. W stosunku do 2018 r.
wydatki majątkowe były wyższe               
o 43 135 091,10 zł. tj. 208,97%.

Dochody w przeliczeniu na jednego                 
mieszkańca stale zamieszkującego na
terenie Gminy Lesznowola wyniosły             
4 275,53 zł.
Źródła dochodów w 2019 r.
charakteryzowały się ponadplanowym
stopniem realizacji oraz wysokim
wzrostem w stosunku do roku
poprzedniego.
Głównymi źródłami dochodów Gminy
są: podatki ,opłaty lokalne, udział w PIT
i CIT oraz subwencja oświatowa              
i Rodzina 500+.



Wydatki na oświatę 

Finansowanie gminnej oświaty to zadania
priorytetowe. Subwencja oświatowa nie
zaspokaja wydatków bieżących na realizacje
gminnych zadań oświatowych, co prezentuje
tabela poniżej.  
 
 
 

w  art.  243 ustawy   o  finansach  publicznych
którego maksymalna wysokość została
określona na poziomie 7,75%. Polityka
zadłużenia jest realizowana w sposób
bezpieczny i gwarantujący terminową spłatę
zobowiązań w kolejnych latach. Samorząd
Gminy na przestrzeni lat w sposób
odpowiedzialny korzysta z zewnętrznych
źródeł finansowych, które umożliwiają
dynamiczną realizację priorytetowych zadań
inwestycyjnych m.in. kanalizację i obiekty
oświatowe. Lesznowola jest jedną               
z nielicznych gmin w Polsce, która w jednym
roku realizowała jednocześnie 3 duże obiekty
oświatowe (rozbudowa szkoły w Nowej
Iwicznej, budowa przedszkola w Wólce
Kosowskiej i budowa szkoły   w Zamieniu).
Należy podkreślić, że do instrumentów
finansowych, z których Gmina korzysta należą
umarzalne, w części preferencyjne pożyczki      
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska oraz nisko oprocentowane
obligacje.

Zadłużenie Gminy 

W 2019 r. wystąpił deficyt budżetowy na
poziomie 50 538 479,73 zł, który był niższy od
planowanego o 10 523 825,27 zł.
W 2019 roku zostały spełnione ustawowe
reguły ostrożnościowe odnoszące się do limitu
wydatków bieżących oraz limitu spłat
zadłużenia wraz z odsetkami. Ponadto, został
spełniony wskaźnik limitu zadłużenia w całym
okresie objętym Wieloletnią Prognozą
Finansową (tj. lata 2019-2034). Na koniec            
2019 r. zadłużenie Gminy wynosiło                        
129  823 949,00 zł. Udział procentowy
zadłużenia w stosunku do wykonanych
dochodów w 2019 r. wyniósł
52,47%.  Zadłużenie to stanowiło 3,52%
wskaźnika     ostrożnościowego    określonego

Dochody i wydatki według źródeł 

Źródła dochodów skorelowane ze stanem
koniunktury gospodarczej (PIT, CIT, PCC)
charakteryzowały się ponadplanowym
stopniem realizacji oraz wysokim wzrostem       
w stosunku do roku poprzedniego.
 

 
 

Wydatki bieżące wyniosły 234 191 563,60 zł.      
i zostały wykonanie na poziomie 96,16 % planu.
W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były
wyższe o  43 365 184,01 zł. tj. o  22,72%.                
To konsekwencje wzrostu wydatków                  
w działach: oświata, Rodzina 500+ oraz
gospodarka odpadami. 
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W 2019 roku w Gminie Lesznowola
subwencja oświatowa wraz z uzupełniającą
wyniosła 48 389 636 zł. Oznacza to, że
oświata dodatkowo została dofinansowana
ze środków własnych Gminy w wysokości         
83 698 057,63 zł.  

SUBWENCJA OŚWIATOWA 
I UZUPEŁNIAJĄCA
 
DOFINANSOWANIE OŚWIATY
Z BUDŻETU GMINY

48 389 636 zł -

83 698 057,63 zł -
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Dochody według źródeł

Wydatki według źródeł



RAPORT O STANIE GMINY 
LESZNOWOLA ZA ROK 2019 STRONA 20

10.2. Fundusze zewnętrzne

W 2019 r. zrealizowano 18 projektów ze środków zewnętrznych: 
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10.3. Podatki i opłaty

podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego, 
podatku leśnego,
podatku od środków transportowych.

Referat Realizacji Podatków i Opłat prowadzi
ewidencję podatkową od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych w następującym zakresie:

 

Referat Realizacji Podatków i Opłat w 2019 roku
wystawił i wysłał 26 561 decyzji podatkowych,
w tym decyzji wymiarowych oraz decyzji
zmieniających wymiar podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
leśnego dla osób fizycznych, decyzji
określających wymiar podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
leśnego oraz podatku od środków
transportowych dla osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych.
 

   Tabela prezentująca ogólną liczbę podatników, którym    
w 2019 roku udzielono ulg (umorzeń, rozłożeń spłaty na

raty) w zakresie podatków

Tabela prezentująca ogólną liczbę podatników i liczbę
podatników zalegających z opłatami

10.4. Kontrola Podatkowa i Egzekucyjna

W 2019 r. prowadzono m.in. weryfikację
prawidłowości zgłoszenia do opodatkowania
gruntów, budynków i budowli, które podlegały
na opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości. Czynnościami sprawdzającymi
objęto: Jabłonowo, Wólkę Kosowską, Wolę
Mrokowską, Mroków, Kolonię Mrokowską,
Warszawiankę i Stefanowo (część) – łącznie
672 nieruchomości. 
W wyniku weryfikacji wysłano 92 wezwania        
w celu wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy
stanem na gruncie a ewidencją.  Dokonano
przypisów  z tytułu podatku od nieruchomości
na kwotę 158.692,00 zł  
 
 

Istotnym elementem działalności z zakresu
kontroli podatkowej były czynności
egzekucyjne. Wystawiono  i skierowano do
urzędów skarbowych 640 tytułów
wykonawczych -  tj. o 272 więcej niż w 2018
roku.  Wpłaty komorników z tego tytułu
wyniosły ponad 430 tys. złotych . Skierowano
164 zapytania do urzędów skarbowych w celu
ustalenia na jakim etapie znajdują się
egzekucje lub przekazania informacji w trybie
art. 36 par. 1 Ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.  



Środki na inwestycje wyniosły 85  000 zł.            
Z kwoty tej zakupiono urządzenia do siłowni
oraz na  place zabaw. Zrealizowano również
budowy ogrodzeń placów zabaw, projekt
budowy chodnika, budowę oświetlenia,
instalację monitoringu, budowę
odwodnienia.
Środki na kulturę wyniosły 282  500 zł.
Zrealizowano m.in.: spotkania integracyjne
dla mieszkańców, zabawy choinkowe dla
dzieci, wycieczki krajoznawcze dla
mieszkańców, organizacja dnia seniora, dnia
dziecka itp.
Środki finansowe na zadania bieżące
wyniosły 332 500 zł. Z tego zakresu
wykonano m.in.: remont dróg gminnych,
zakup sprzętu dla OSP, nasadzono zieleń,
zakupiono ławki i kosze, zamontowano
tablice sołeckie, dokonano renowacji boiska
sportowego.

Sposób dysponowania środkami sołeckimi        
w 2019 r.
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Wysłano 4300 upomnień, tj.   o 200 więcej niż
w analogicznym okresie roku 2018. 
Z zakresu tzw. egzekucji miękkiej
przeprowadzono ponad 1400
zaewidencjonowanych powiadomień/
przypomnień   o zaległościach. Skutkiem tych
interwencji były wpłaty zarówno osób
fizycznych jak i prawnych na kwotę ponad         
1,6 mln złotych. Wysyłano również
wiadomość sms o zbliżającym się terminie
zapłaty    raty    podatku    oraz    umieszczano 

komunikaty zarówno w tablicach sołeckich jak
i na stronie internetowej urzędu gminy. 
Prowadzono różnorodne rejestry np. rejestr
tytułów wykonawczych czy  wpisów do
hipotek. W 2019 roku dokonano 12-tu wpisów
do ksiąg wieczystych celem zabezpieczenia
należności podatkowych  i/lub dalszej
egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia.
Łącznie prowadzone czynności egzekucyjne
pozwoliły na uzyskanie kwoty około 2,1 mln.
złotych. 
 

10.5. Środki dla Sołectw

Rada Gminy Lesznowola nie podjęła uchwały
o  wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok
2019,  jednakże każde sołectwo wspierane
było środkami z budżetu Gminy, w wysokości
zależnej od liczby mieszkańców danego
sołectwa. 
Wysokość środków przyznanych
poszczególnym sołectwom prezentuje tabela
poniżej.            
 



W gminie funkcjonuje Lesznowolskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., której
jedynym właścicielem posiadającym 100%
udziałów jest Gmina Lesznowola. Aktywa
Spółki na początek roku wynosiły
175.473.755,71 zł, natomiast na koniec roku
2019 wynosiły 180.963.851,83 zł wzrost o 3,03%.
 

Na 2019 r. w spółce Lesznowolskie
Przedsiębiorstwo Komunalne przewidziano
wpływy w wysokości   20.188.385 zł, które
zostały wykonane    w 106,83%, w tym
zwłaszcza wpływy    z dostawy i oprowadzania
ścieków   w wysokości 19.436.000 zł, które
zostały wykonane w 104,31%,  
Przewidziano wydatki w wysokości
19.819.471,62 zł,  które zostały wykonane               
w 97,12%, w tym zwłaszcza amortyzacja
4.871.750,27 zł,  które zostały wykonane              
w 97,5%, materiały 1.243.000 zł które zostały
wykonane w 92,65%, energia 2.251.000 zł,
które zostały wykonane w 72,99% usługi obce
6.422.286,35 zł, które zostały wykonane             
w 104,37% wynagrodzenia i świadczenia
4.526.000 zł które zostały wykonane w 99,29%,
podatki i opłaty 370.435 zł które zostały
wykonane w 98,03%, pozostałe koszty
rodzajowe 135.000 zł które zostały wykonane
w 106,06%.
Długość czynnej sieci wodociągowej na
początek 2019 r. wynosiła 228,8 km, a na
koniec 232,2 km. 
 

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie
posiada 99,9 % mieszkań. W przypadku sieci
kanalizacyjnej dostęp wynosi ok 90%.
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INWESTYCJE GMINNE
11.1. Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej     
 w zarządzie spółki komunalnej na dzień             
 1 stycznia 2019 r. wynosiła 310,9 km, natomiast
na dzień 31 grudnia 2019 r. 335,4 km.  Na dzień     
1 stycznia 2019 r. istniało 8855 przyłączy do
sieci kanalizacyjnej, a na dzień            
31 grudnia 2019 r. 9459 przyłączy.
 

 
 
 

W 2019 r. doszło do 24 awarii sieci
wodociągowej i 35 awarii sieci kanalizacyjnej,
których powodem były min ukryte wady
materiałów użytych do budowy sieci.

Działalność inwestycyjna LPK Sp. z o.o. 

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków w Łazach. Inwestycja zakończona. 
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków w Zamieniu. Inwestycja została
formalnie rozpoczęta w roku 2019 jednak ze
względu na długotrwały proces oceny
wniosku o dofinansowanie w ramach
pożyczki z WFOŚiGW faktyczne rozpoczęcie
realizacji przewidywane jest w II kw. 2020 r. 

W 2019 r. rozpoczęto i realizowano rozpoczęte
w ubiegłych latach inwestycje związane            
z budową i remontem infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej.  

 



Na początku 2019 r. ilość ścieków odebranych
od odbiorców wynosiła 1.323.000 m3, zaś pod
koniec roku – 1.431.712 m3. Zwiększenie
udziału o 8,2% ma związek z zakończeniem
kolejnych etapów budowy sieci kanalizacyjnej
min w m. Janczewice, Lesznowola               
cz. zachodnia, Łoziska, Jazgarzewszczyzna,         
cz. m. Stefanowo.
 

Z oczyszczalni ścieków komunalnych
korzystało na początku 2019 r. - 8482
odbiorców, zaś pod koniec – 9086 odbiorców.
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Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni scieków - Łazy 

Budowa stacji uzdatniania wody                       
w Zamieniu wraz z siecią wodociągową.
Inwestycja w 99 % zrealizowana.                         
Do zakończenia budowy pozostało
przeprowadzenie rozruchu
technologicznego, uzyskanie stosownych
wyników badań jakości wody oraz
pozwolenia na użytkowanie. 
Budowa sieci kanalizacyjnej Janczewice,
Lesznowola  – etap V – Zadanie jest
zrealizowane w części zgodnie                           
z zatwierdzonym harmonogramem termin
zakończenia inwestycji listopad 2020 r. 
Przebudowa kanału tłocznego
odprowadzającego ścieki oczyszczone          
z oczyszczalni w Zamieniu. Realizacja
zadania rozpoczęta  zakończenie
przewidziane na koniec roku 2020. 
Remont przepompowni - montaż zasuw
odcinających na przepompowniach, w tym
montaż zasuwy i odstojnika ścieków na
przepompowni ul. Krasickiego 142 w Nowej
Woli. Zadanie zrealizowano. 
Remont przepompowni ul. Torowa w Nowej
Iwicznej. Łączne nakłady przewidziane na
realizację całego zakresu wymienionych
inwestycji wynosiły ponad 71 mln zł,
natomiast przewidziane nakłady finansowe
roku 2019 wynosiły 14.824.500 zł. Poniesione
koszty w roku 2019 były w wysokości
9.539.036,29 zł.



Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej
Iwicznej,
Budowa Przedszkola Gminnego w Wólce
Kosowskiej.
Budowa Szkoły Podstawowej w Zamieniu,

W 2019 roku do kluczowych inwestycji
związanych z infrastrukturą edukacyjną
należały trzy przedsięwzięcia: 

1.

2.

3.
 Szkoła w Nowej Iwicznej 

Powierzchnia użytkowa - 4269,39 m2 
Kubatura: 22488,29 m3

16 nowych klas dydaktycznych,
pokój nauczycielski,
hala sportowa trójsektorowa, 
biblioteka szkolna (przeniesiona                       
z istniejącego budynku).

Podstawowe parametry dobudowywanego
obiektu: 
 

 

W nowej części zostanie zlokalizowanych
łącznie:
 

Koszt inwestycji: 20 830 000,00 zł. 

Zadanie jest realizowane zgodnie                         
z harmonogramem. Planowany termin oddania
do użytkowania to 1 września 2020. 
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Inwestycje realizowane przez Referat
Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 

W 2019 roku Referat Realizacji Inwestycji
rozpoczął i zrealizował 25 inwestycji na łączna
kwotę 38 022 341,34  zł,  z czego 17 dotyczyło
inwestycji w zakresie gospodarki wodno-
kanalizacyjnej. 

Tabela prezentująca procentowe zestawienie inwestycji 
z zakresu gospodarki wod-kan rozpoczętych,

kontynuowanych oraz zakończonych w roku budżetowym
2019.(wykonanie finansowe)

11.2. Edukacja

Przedszkole w Wolce Kosowskiej 

bryła budynku w rzucie prostokąta;
budynek dwukondygnacyjny, niepod-
piwniczony;
powierzchnia użytkowa: 1953,80 m2;
kubatura: 11710 m3;

Podstawowe parametry obiektu przed-
szkolnego:

Mobilne Centrum Edukacji 
w Lesznowoli



6 oddziałów dla grup najmłodszych
edukacji wczesnoszkolnej
23 sale dydaktycznych dla klas 1-8
2 świetlice dla w części klas 1-8 i grup
najmłodszych
bibliotekę w części klas 1-8
salę gimnastyczną z zapleczem socjalno-
sanitarnym
siłownię/salkę fitness
salkę gimnastyki korekcyjnej
aulę z antresolą
jadalnię na 218 miejsc
kuchnię 
szatnie dla poszczególnych grup
wiekowych 
strefy rodzica dla grup najmłodszych oraz
dla klas 1-8.

W obiekcie przewidziano:

 
 

8 oddziałów przedszkolnych;
do każdego oddziału osobne zaplecze
szatniowe i sanitarne;
kuchnia przystosowana do wydawania 200
posiłków;
sala świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem;

 

Koszt inwestycji: 10 790 000 zł.
 

Zadanie jest realizowane zgodnie                         
z harmonogramem. Planowany termin oddania
do użytkowania to 1 września 2020 r. 
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Budowa SP 
w Zamieniu

Budowa Przedszkola
w Wólce Kosowskiej

Rozbudowa SP 
w Nowej Iwicznej

Szkoła w Zamieniu 

Zadanie obejmuje  budowę budynku
szkolnego trzykondygnacyjnego wraz                 
z częścią sportową  oraz pełnym uzbrojeniem
technicznym. Koszt inwestycji to                         
 38 320 000,00 zł. 
Planowany   termin  oddania  do użytkowania
to 31 maj  2021.

 



W 2019 roku infrastruktura drogowa w Gminie
wynosiła  216 km. dróg oraz 6,745 km  ścieżek
rowerowych.  
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11.3. Drogi i oświetlenie uliczne

216 KM - DRÓG GMINNYCH 
6,745 KM -  ŚCIEŻEK
ROWEROWYCH 
 
 
 

 
 

  Budowa ul. Gminnej z rondem  i ścieżką pieszo-rowerową  - Lesznowola



  Budowa oświetlenia 
ul. Jarzębinowa 
- Nowa Iwiczna

  Budowa oświetlenia 
ul. Złotych Łanów 

- Łoziska
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W 2019 roku na terenie Gminy Lesznowola
powstało 7 nowych obiektów sportowych,           
a wyremontowano i doposażono w  nowe
urządzenia 13 obiektów. Łączny koszt zakupu
sprzętu sportowego, elementów siłowni
zewnętrznych,   urządzeń zabawowych oraz
pozostałych części wyposażenia obiektów
sportowo-rekreacyjnych to ponad 483 270,00
zł. 
zł.

Remont wyeksploatowanych placów zabaw
i boisk przekroczył 69 490,00 zł.
Największe środki pochłonęły usługi
polegające na  organizacji i  obsłudze imprez
sportowo-rekreacyjnych, dzierżawa
kontenerów szatniowych usytuowanych na
boiskach sportowych, wynajem urządzeń
pneumatycznych – tzw. „dmuchańców”,
koszeniu   trawy na boiskach sportowo-
rekreacyjnych oraz placach zabaw, a także
opłaty za serwis sprzątający na obiektach
sportowych, które przekroczyły 1 209 640 zł.

URZAD STANU CYWILNEGO

sporządzono 345 aktów stanu cywilnego:

zmigrowano z papierowych ksiąg stanu                                             
cywilnego do elektronicznego Rejestru
Stanu   Cywilnego 367 aktów;

W ramach swoich zadań i kompetencji Urząd
Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy
Lesznowola w 2019 roku wykonał następujący
katalog czynności: 
 

     - urodzenia – 77,
     - zgony – 165,
     - małżeństwa – 103;

 
 

wydano 2227 odpisów aktu stanu cywilnego  
(skrócone, zupełne i wielojęzyczne);
wydano zezwolenia i zaświadczenia oraz
przyjęto oświadczenia z zakresu USC
razem: 76 sztuk;
wpisano do aktów stanu cywilnego
wzmianki dodatkowe (176) i przypiski (465)
razem: 641 sztuk.;
uzupełniono lub sprostowano 90 aktów; 
wydano 22 decyzje o zmianie imienia             
i nazwiska;
wydano 2215 dowodów osobistych.

 
 

NOWE OBIEKTY SPORTOWE - 7
ZMODERNIZOWANE OBIEKTY - 13  
 
 
 

 
 

11.4. Sport i rekreacja

,
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE

W roku 2019 miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego objętych
było 98 % powierzchni gminy.               
Podjęto 23 uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz 17 uchwał w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W 2019 r.
wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Inwestycje te
dotyczyły - 2 sieci elektroenergetycznej oraz    
1 decyzja dotycząca sieci wodociągowej.
Ponadto, w 2019 roku wydano  2 decyzje            
o warunkach zabudowy, które dotyczyły
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Samorząd Gminy Lesznowola monitorując
dynamikę rozwoju gminy podjął w ostatnich
latach działania mające na celu modyfikację
dotychczasowej polityki przestrzennej                
z priorytetem dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej ekstensywnej oraz
nieuciążliwej działalności gospodarczej.
Modyfikacja polityki przestrzennej wiąże się
wprost z obowiązkiem Gminy w zakresie
zabezpieczenia infrastruktury technicznej          
i społecznej dla Mieszkańców. Konsekwencją
tych działań jest kontynuowanie w 2019 roku
procedur planistycznych. 

Tabelaryczny wykaz uchwał z zakesu planów
zagospodarowania przestrzennego

uchwalonych w 2019 roku
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Tabelaryczny wykaz uchwał z zakresu urbanistyki w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętych przez Radę Gminy w 2019 r.

 
GOSPODARKA GRUNTAMI

150 decyzji zatwierdzających podział
nieruchomości,
104 postanowień o możliwości podziału,
1,8359 ha – drogi nabyte z podziału
nieruchomości.

W zakresie podziałów nieruchomości Gmina
wydała:

Gmina     wydała      222    zawiadomienia                          
i zaświadczenia o nadaniu numeru
porządkowego. W zakresie dzierżawy                
i użyczenia podpisano 25 umów.

 

 

1 419 573 zł tytułem odszkodowań za drogi
przejęte na podstawie decyzji Wójta Gminy
Lesznowola wydanych na podstawie
ustawy o gospodarce nieruchomościami;
1 709 767,07 zł z tytułu odszkodowań za
drogi przejęte na podstawie decyzji
Starosty Piaseczyńskiego w trybie ustawy     
o szczególnych zasadach przygotowania      
i realizacji inwestycji  w zakresie dróg
publicznych.

Gmina wypłaciła:

 



uchwała nr 74/VI/2019

uchwała nr 129/XII/2019

uchwała nr 130/XII/2019

uchwała nr 159/XVI/2019 

uchwała nr 178/XV/2019 

uchwała nr 218/XVIII/2019 

uchwała nr 219/XVIII/2019 

uchwała nr 217/XVIII/2019 

ul. Kakaowa w Zamieniu,

ul. Gościnna  w Łazach,

ul. Deszczowa w Łazach,

ul. Papugi w Zgorzale,

ul. Rajskich Ptaków w Zgorzale,

ul. Niezwykła w Woli Mrokowskiej,

ul. Jęczmienna w Janczewicach,

ul. Kukurydziana w Janczewicach.
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uchwała nr 41/V/2019 

uchwała nr 40/V/2019 

uchwała nr 42/V/2019

uchwała nr 72/VI/2019

uchwała nr 73/VI/2019

uchwała nr 74/VI/2019

uchwała nr 74/VI/2019

W 2019 r. podjęto 13 uchwał dotyczących
nadania nazw 15 drogom: 
 

 ul. Szumiących Traw  w Łoziskach,

ul. Przez Górkę w Łoziskach,

ul. Złotnicza w Mrokowie,

 ul. Jabłonki we Władysławowie,

ul. Renifera Rudolfa w Lesznowoli,

ul. Czekoladowa  w Zamieniu,

ul. Herbaciana w Zamieniu,
 
 
 
KOMUNALNE
ZASOBY MIESZKANIOWE
W 2019 r. stan zasobów mieszkaniowych
socjalno-komunalnych w Gminie Lesznowola
wynosił 111 lokali. Przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkania wynosiła 39,66 m2, zaś
przeciętna liczba izb – 2,5. 
Mieszkania w ramach gminnych zasobów
przyznawane są zgodnie z zasadami
określonymi w Uchwale nr 403/XXVII/2017
Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2017 r.
przez 5-osobową Komisję powoływaną
Zarządzeniem przez Wójta Gminy Lesznowola.
Gminna Komisja Mieszkaniowa dokonuje
niezapowiedzianych kontroli stanu zasiedlenia
osób ubiegających się o przydział mieszkań.
Kontrole te są podstawą przy opiniowaniu
wniosków i podejmowaniu decyzji.
 

W 2019 roku niewykorzystanych było   17
mieszkań.  Były  to  lokale  przygotowywane
do      remontu      oraz      lokale      wyłączone
 

 

z użytkowania ze względu na zmianę ich
przeznaczenia.
 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości               
w opłatach za mieszkania będące w zasobie
gminy wynosiły łącznie 51  816,20 zł,               
a płatności dotyczyły 30 mieszkań. Na dzień       
31 grudnia 2019 r. dane te przedstawiały się
następująco – 53  618,73 zł zaległości,
płatności dotyczyły 26 mieszkań.  
 

W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na
łączną kwotę 54 883,15 zł, których
beneficjentami było 81 osób. Podstawą ich
przyznania było spełnienie kryteriów ustawy      
o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych
(tytuł prawny do lokalu, kryterium dochodowe,
powierzchnia przypadająca na 1 osobę). Kwota
najniższego dodatku wynosiła 73,91 zł, zaś
kwota najwyższego dodatku – 421,81 zł.



W zasobie Gminy Lesznowola w 2019 r.
znajdowały się następujące budynki
niemieszkalne:

Gminny Ośrodek Kultury;
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych;
Biblioteka.

OSP Nowa Wola,
Świetlica środowiskowa;.

1. Mroków, ul. Marii Świątkiewicz 2 – OSP
Mroków;
2. Mroków, ul.  Górskiego 4 - Ośrodek Zdrowia;
3. Magdalenka, ul. Słoneczna 273 - Ośrodek
Zdrowia; 
4. Magdalenka, ul. Lipowa 28:

5. Nowa Wola, ul. Krasickiego 215:

 

Gminny Ośrodek Kultury,
Biblioteka,
Poczta Polska.

Gminny Ośrodek Kultury,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Referat Gospodarki Komunalnej;.

6. Mysiadło, ul. Topolowa 2:

7. Łazy, ul. Przyszłości 8:

8. Władysławów, ul. Wojska Polskiego 64 -
działalność społeczno-wychowawcza;
 9. Janczewice, ul. Jedności 99a - Świetlica
środowiskowa oraz działalność GOPS;
10. Lesznowola, ul. Gminna 60 – Urząd Gminy
Lesznowola;.
11. Lesznowola, ul. Gminna 66 - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej;
12. Podolszyn, ul. Polna 133 – Świetlica
środowiskowa;.
13. Zamienie, ul. Zakładowa 16 – OSP
Zamienie.
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Tabela prezentująca dane dotyczące lokali 
socjalno-komunalnych w Gminie Lesznowola

Budynek komunalny 
w Lesznowoli



Pozyskanie przez Gminę dotacji                       
z WFOŚiGW w wysokości 230 711,25 zł           
w ramach Programu „Poprawa jakości
powietrza na terenie województwa
mazowieckiego- ograniczenie  emisji
zanieczyszczeń poprzez modernizacje
kotłowni” Nr Programu 2017-OA-8, na
wymianę 90 sztuk kotłów węglowych             
i starych pieców gazowych – na
nowoczesne piece gazowe. Koszt zadania
307 6125,00 zł., dotacja w wys. 230 711,25 zł.
Przystąpienie do Konkursu                                
o dofinansowanie wymiany kotłów                 
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja
zanieczyszczeń powietrza i rozwój
mobilności miejskiej,  dofinansowanie
wysokości  ponad  1,1 mln zł. W chwili
obecnej przygotowywany jest przetarg do
ogłoszenia zamówienia i wybór wykonawcy
zadania. Wniosek przewiduje wymianę          
45 kotłów na piece gazowe, 2 pompy
ciepła, 7 nieruchomości kolektory
słoneczne, 1  -panele fotowoltaiczne,             
9 nieruchomości – zabiegi
termomodernizacji.
Utworzenie punktu Konsultacyjnego
Programu Czyste Powietrze. Od listopada
2019 r. mieszkańcy mogą uzyskać w
Urzędzie pomoc przy wypełnieniu wniosku
o dofinansowanie w ramach programu
Czyste     powietrze.      Pracownik     Urzędu

Działania Gminy w 2019 roku.

 

Zwiększenie powierzchni terenów
zielonych – nowe nasadzenia drzew             
i krzewów na terenach wokół inwestycji
gminnych – oczyszczalni ścieków, szkół, na
terenach zielonych każdego sołectwa          
 w Gminie.
Systematyczna kontrola gospodarstw            
w zakresie spalania w piecach grzewczych.
W roku 2019 - 40 kontroli nieruchomości
przeprowadzonych przez Pracownika
Referatu ochrony Środowiska, 23 kontrole
przeprowadziła Policja, udzielono             
5 pouczeń, 
W roku 2019 przeprowadzano kontrole
prewencyjne, podczas których rozdawano
ulotki na temat wymogów uchwały
antysmogowej, udzielano informacji
dotyczących pozyskania środków na
wymianę źródła ogrzewania.
Kontrole przestrzegania zakazu wypalania
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów;
Wspólne z WIOŚ kontrole w zakresie
dotrzymywania przez podmioty
gospodarcze standardów jakości oraz
wymogów pozwoleń na wprowadzanie
gazów lub pyłów do powietrza.

 
 

OCHRONA SRODOWISKA
,

W celu ochrony powietrza Gmina Lesznowola
w 2019 roku prowadziła stałe pomiary jakości
powietrza. W 2019 r. odnotowano 48 dni,            
w których został przekroczony dopuszczalny
poziom pyłów zawieszonych. 

(na postawie porozumienia z WFOŚiGW)
pomaga wypełnić wniosek i przesłać go do
Funduszu. Pracownik udziela informacji,
wypełnia wniosek, pomaga zebrać
wymagane  dokumenty i przesyła wniosek
do Funduszu. W ramach działalności Punktu
złożono 8 wniosków,  4 wnioski są               
w opracowaniu. Z informacji uzyskanych         
z Funduszu wynika, że na terenie Gminy
Lesznowola złożono łącznie 17 wniosków.
Kotły węglowe zastąpiono: kotłem gazowym
kondensacyjnym - 14 sztuk, pompą ciepła
powietrzną – 2 sztuki, pompą ciepła
gruntową - 1 sztuka.

16.1. Ochrona powietrza
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promocja odnawialnych źródeł energii –
organizowanie spotkań z firmami                    
w Urzędzie dla Mieszkańców; 
zorganizowanie spotkania mającego na
celu przybliżyć Mieszkańcom zasady
rządowego programu Czyste Powietrze,          
w ramach którego można ubiegać się            
o dofinansowanie na wymianę
nieekologicznego źródła ciepła do
WFOŚiGW w Warszawie;
kształtowanie właściwych zachowań
społecznych poprzez propagowanie
oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej
oraz uświadamianie o szkodliwości spalania
paliw niskiej jakości (artykuły, apele do
mieszkańców - rozwieszane w tablicach
sołeckich, artykuły w gazetach i na stronach
internetowych Urzędu);
stosowanie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
odpowiednich   zapisów     umożliwiających                  

Działania edukacyjne i wspomagające. 

Samorząd Gminy Lesznowola podejmuje
także liczne działania wspomagające, które nie
prowadzą w bezpośredni sposób do redukcji
zanieczyszczeń - jednakże mają zasadniczy
wpływ na budowanie systemu zarządzania
jakością powietrza w Gminie. Są to:

 

informacje o przekroczeniach i złej jakości
powietrza - na stronie www Urzędu oraz
smsy w ramach Gminnego Systemu
Powiadamiania SMS;
działania ograniczające emisji liniową
(komunikacyjną) - czyszczenie ulic na
mokro w okresie wiosenno–jesiennym,
szczególnie w okresie bezdeszczowym,
ponadto pracownicy wykonują działania
przy pomocy ręcznych narzędzi do
zamiatania, eliminują kurz i zapylenie;
transport miejski wykonywany jest na
podstawie Porozumienia z Warszawskim
Transportem Miejskim – stosowne zapisy         
w porozumieniu, aby teren Gminy
obsługiwały autobusy elektryczne;
ostrzeżenia i alerty wydawane przez
Wojewódzkie Centrum zarządzania
kryzysowego- umieszczane są na stronie
www Urzędu, tablicach informacyjnych
oraz w ramach Gminnego Systemu
Powiadamiania SMS;
modernizacja i wymiana oświetlenia
ulicznego poprzez wymianę na
energooszczędne i ledowe.
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Prowadzenie kontroli w zakresie spalania
odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy)      
w ogrodach i na terenach zieleni a także na
terenach Rodzinnych Ogrodów
Działkowych.

ograniczenie  niskiej emisji, zapisy
nakazujące zaopatrzenie w ciepło               
z własnych źródeł w oparciu o gaz
przewodowy bezprzewodowy lub energii
elektrycznej, dopuszcza się alternatywne
źródła energii w tym kolektory, baterie
słoneczne, pompy ciepła, paleniska na
biomasę, biogaz, energie geotermalną;

16.2. Opieka nad zwierzętami 

liczba zwierząt zaczipowanych – 175 sztuk,
koszt 6 125,00 zł;

W zakresie opieki nad zwierzętami
realizowany jest kompleksowy program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi i podejmowane
są działania mające na celu zapobieganie
niekontrolowanemu rozrodowi psów i kotów.
Gmina Lesznowola w 2019 roku zrealizowała
następujące zadania:

liczba zwierząt objętych akcją kastracji           
i sterylizacji – 137 sztuk zwierząt domowych
oraz 25 kotów wolnożyjących z gromad;
liczba wolnożyjących kotów objętych
opieką (tzw. gromady) - 162 kotów
wolnożyjących w 24 gromadach;     
liczba adopcji psów – 60 sztuk; 
liczba adopcji kotów – 38 sztuk;   
karma przeznaczona dla kotów
wolnożyjących - 332 kg.

 



8 dębów szypułkowych – Mysiadło (1 szt.),
Derdy/Łazy (3 szt.), Władysławów (4 szt.);
5 jesionów wyniosłych – Lesznowola (2 szt.),
Mroków (3 szt.);
2 lipy drobnolistne – Jazgarzewszczyzna        
(1 szt.), Władysławów (1 szt.);
2 cyprysiki groszkowe – Mroków (2 szt.);
1 grab pospolity – Władysławów (1 szt.);
1 wiąz szypułkowy – Zamienie (1 szt.);
1 grusza pospolita – Władysławów (1 szt.).

Drzewa
Na terenie Gminy Lesznowola znajduje się         
20 drzew objętych ochroną prawną, jako
pomniki przyrody. Skład gatunkowy drzew
pomnikowych przedstawia się następująco:

 

1755,35 Mg odpadów surowcowych 4 frakcji
(papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło)
zebranych selektywnie, 
550,00 Mg odpadów wielkogabarytowych, 
2026,00 Mg odpadów ulegających
biodegradacji, w tym zielonych, 

W sumie w 2019 r. na terenie Gminy
Lesznowola zostało wytworzonych                      
12 131,72 Mg odpadów komunalnych, w tym: 

 
 
 

GOSPODARKA  ODPADAMI
W Gminie Lesznowola systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi
objęto zarówno nieruchomości zamieszkałe
jak i niezamieszkałe, na których powstają
odpady komunalne, a także nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe i inne
nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym także
działki w ramach Rodzinnych Ogrodów
Działkowych.
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16.3. Ochrona przyrody

odebrano 151,06 Mg azbestu,
z pomocy Gminy skorzystało               
51 mieszkańców,
wydatkowano środki finansowe               
w wysokości 48 730,30 zł. 

Utylizacja azbestu 

Działania Gminy w zakresie utylizacji
azbestowych pokryć dachowych w 2019 r.:

 Edukacja ekologiczna 

Za realizację edukacji ekologicznej odpowiada
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz
Referat Gospodarki Komunalnej – w zakresach
działania. 
W roku 2019 działania edukacyjne skupione
były na podejmowaniu inicjatyw w zakresie
ochrony powietrza.
 

427,36 Mg odpadów budowlanych,

7318,20 Mg odpadów zmieszanych.

W sumie, w 2019 roku,  odebrano 781,43 Mg
odpadów więcej niż w roku poprzednim.
 

Według danych na dzień 31 grudnia 2019 r. na
1 mieszkańca gminy przypada 428 kg
odpadów komunalnych (łącznie z odpadami
komunalnymi               wytworzonymi             na               

Udział poszczególnych frakcji odpadów komunalnych
 zebranych w roku 2019



Systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi w Gminie Lesznowola w 2019 r.
objęto 9257 nieruchomości, w tym: 8257
nieruchomości zamieszkałych, spośród
których 7023 zadeklarowało zbiórkę
selektywną, co stanowi 85%. Spośród                  
812 nieruchomości niezamieszkałych,
segregowany sposób gromadzenia odpadów
zadeklarowało 174 właścicieli (21%), natomiast
spośród 188 nieruchomości letniskowych,
selektywna zbiórka prowadzona jest na 157
posesjach, co stanowi 83,5%. 
Łącznie w sposób selektywny odpady są
zbierane na 7354 nieruchomościach objętych
systemem gospodarowania odpadami przez
gminę, co stanowi 79,5%.

 

W 2019 r. dwukrotnie zmieniano stawkę opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od dnia 1 kwietnia 2019 r. stawka selektywna
wzrosła z 3,20 zł/m3 do 4,00 zł/m3 zużytej
wody i analogicznie stawka nieselektywna         
z 6,40 zł do 8,00 zł/m3 wody.
 

Z dniem 1 września nastąpiła kolejna znacząca
zmiana stawek. Stawka selektywna wynosi
obecnie 11,85 zł/m3 zużytej wody, natomiast
stawką nieselektywna jest dwukrotnie wyższa
i wynosi 23,70 zł/m3 wody. W identycznej
proporcji wzrosły stawki opłaty od pojemnika
obowiązujące w stosunku do nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne.
Dla nieruchomości letniskowych obowiązuje
roczna opłata ryczałtowa w wysokości 144 zł
dla nieruchomości segregujących odpady         
i 261 zł, gdy odpady nie są zbierane
selektywnie.
Wzrost stawek w 2019 roku  był
spowodowany przede wszystkim wzrostem
kosztów w Regionalnych Instalacjach
Przetwarzania Odpadów Komunalnych, na co
Gmina nie miała wpływu. Koszty te w 2019
roku wrosły w porównaniu z rokiem 2018           
o 210% - w przypadku odpadów zmieszanych
oraz  332% w przypadku odpadów
wielkogabarytowych.   

RAPORT O STANIE GMINY
LESZNOWOLA ZA ROK 2019STRONA 37

 

nieruchomościach                   niezamieszkałych
i letniskowych). W porównaniu z ub. rokiem
obserwujemy korzystną zmianę w udziale
poszczególnych frakcji, w tym przede
wszystkim znaczący spadek ilości odpadów
zmieszanych na rzecz frakcji surowcowych
oraz duży wzrost masy odpadów ulegających
biodegradacji, w tym pochodzących                   
z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych.
Należy jednocześnie zauważyć nieznaczny
wzrost udziału odpadów wielkogabarytowych
i budowlanych.



linie autobusowe ZTM;
linie uzupełniające L;
Koleje Mazowieckie.

1 zł – bilet jednorazowy ulgowy;
2 zł – bilet jednorazowy bez zniżki;
30 zł – bilet miesięczny ulgowy;
60 zł – bilet miesięczny bez zniżki.

Transport publiczny w 2019 roku realizowany
był przez następujących przewoźników: 

Ceny biletów w 2019 roku pozostawały na tym
samym poziomie i w liniach uzupełniających
wynosiły:

 
 
Ponadto, w 2019 obowiązywały bilety
włączone do oferty „wspólny bilet” na
podstawie porozumienia międzygminnego        
z m.st. Warszawą. Zgodnie z podpisanym
porozumieniem Gmina w 2019 roku
partycypowała w kosztach i dopłacała do linii
autobusowych średnio 133 189,00 zł
miesięcznie oraz do Kolei Mazowieckich
średnio 72 387,00 zł miesięcznie. Ponadto,
zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy
Lesznowola wyrażającej zgodę na
przystąpienie    do    programu   „Warszawa +”, 
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Tabela prezentująca transport publiczny  
oraz jego koszty w 2019 roku.

wskazaniem zamieszkania na terenie gminy
Lesznowola. Kwota dofinansowania w 2019 r.
wyniosła 64 846,00 zł.
W gminie funkcjonuje 1 parking utwardzony
typu „Parkuj i Jedź”, który znajduje się przy
stacji kolejowej w miejscowości Nowa Iwiczna. 
 

w roku 2019 Gmina dofinansowała bilety
osobom zameldowanym na stałe w Gminie
Lesznowola lub zamieszkującym na stałe          
w Gminie Lesznowola i rozliczające się               
w    Urzędzie   Skarbowym   w   Piasecznie    ze 
 

TRANSPORT PUBLICZNY



zawiadomień o możliwości popełnienia
przestępstwa – 683;
zawiadomień o możliwości popełnienia
wykroczenia – 868;
zgłoszeń czynu zabronionego przeciwko
życiu i zdrowiu – 30;
zgłoszeń dotyczących przestępstw
gospodarczych – 19;

Komisariat Policji przy ul. Oficerskiej liczy 27
etatów. Teren Gminy podzielony jest na 4
rejony przypisane do odpowiedniego 
 dzielnicowego.

W 2019 roku odnotowano:

 
 

niedopełnienia lub przekroczenia
uprawnień przez funkcjonariusza
publicznego – brak zgłoszeń;
ilość wystawionych mandatów – 227;
ilość wszystkich interwencji – 3082;
lość osób zatrzymanych – 100.

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej           
(a także zarządzania kryzysowego) jest
organizacja systemu ostrzegania                          
i alarmowania ludności, który ma ostrzegać
przed niebezpieczeństwem nalotu z powietrza
oraz skażeniem promieniotwórczym                 
 i   chemicznym,      a       także     o       klęskach

BEZPIECZENSTWO W GMINIE
,

System bezpieczeństwa publicznego                  
w Gminie tworzą organy i instytucje  zarówno
państwowe – Komisariat Policji, jak                        
i samorządowe – Ochotnicze Straże Pożarne       
a także Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego, które ze sobą współdziałają           
i współpracują.
Na terenie Gminy ma swoją siedzibę również
Wojewódzka Stacja Transportu Sanitarnego
„Meditrans”.

Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.              
Noblistów Polskich, ul. Szkolna 8, 05-506
Lesznowola;
Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60,
05-506 Lesznowola;
Zespole Placówek Oświatowych, ul. Lipowa
28, 05-506 Magdalenka;
Świetlica ul. Nadrzeczna 23, 05-552 Wólka
Kosowska;
Szkole Podstawowej, ul. Cyraneczki 8,           
05-500 Zgorzała;
Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Nowa 15,         
05-500 Stara Iwiczna;
Szkole Podstawowej w Mrokowie –               
ul. M. Świątkiewicz 2a, 05-552 Mroków;
Szkole Podstawowej w Nowej Iwicznej        
 ul. Krasickiego 56, 05-500 Nowa Iwiczna;
Szkole Podstawowej w Łazach,               
 ul. Łączności 56, 05-552 Łazy; 
budynku komunalnym w Mysiadle,              
 ul. Osiedlowa 10, 05-515 Mysiadło.

żywiołowych i zagrożeniu środowiska,   w celu
umożliwienia jej odpowiedniego
zareagowania. Do ogłaszania i  odwoływania
alarmów wykorzystuje się syreny alarmowe.
W sierpniu 2019 r., została przeprowadzona
konserwacja syren alarmowych znajdujących
się na terenie gminy:
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Sprawy wojskowe

We współpracy z Powiatową Komisją
Lekarską oraz Wojskową Komendą
Uzupełnień Warszawa-Mokotów
przeprowadzona została kwalifikacja
wojskowa. W 2019  r. wezwano do
stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej             
136 osób z terenu Gminy Lesznowola. 
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OSP NOWA WOLA – działa w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG) od
1998 roku;
OSP MROKÓW – działa w KSRG od 2006
roku;
OSP ZAMIENIE – poza systemem KSRG. 

Ochrona przeciwpożarowa

System ochrony przeciwpożarowej opiera się
na Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą               
w Piasecznie oraz 3 Jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych:

Poniższy wykres przedstawia ilość interwencji,
w których udział brały Jednostki OSP z terenu
Gminy Lesznowola w roku 2019.
 
 

Na drugim miejscu uplasowała się jednostka
OSP Nowa Wola z łączną liczbą 147 wyjazdów.
Jednostka OSP Zamienie z uwagi na brak na
swoim wyposażeniu średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego uczestniczyła              
w 59 wyjazdach logistycznych, głównie
zabezpieczając lokalne festyny na terenie
Gminy Lesznowola oraz imprezę masową –
„WolPrezę” w Piasecznie.

Wyznaczone podmioty gospodarcze oraz
osoby fizyczne uczestniczą w realizacji zadań
obronnych poprzez zobowiązanie ich do
wykonywania świadczeń rzeczowych                  
i osobistych na rzecz obrony. Nakładanie
świadczeń i wystawianie wezwań do ich
wykonywania należy do zadań Wójta Gminy
Lesznowola.

Z przedstawionego wykresu wynika, że
najwięcej wyjazdów do zdarzeń ratowniczo-
gaśniczych w roku 2019 odnotowała jednostka
OSP Mroków – łącznie 193 wyjazdy. Najwięcej
jednostka uczestniczyła w tzw. miejscowych
zagrożeniach (wypadki drogowe, akcje
związane z podtopieniami itp. ) – 119 wyjazdów
oraz 54 wyjazdy do pożarów i 20 alarmów
fałszywych.
 

Tabela prezentująca inwestycje

Tabela prezentująca wydatki finansowe, 
z podziałem na poszczególne Jednostki OSP
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Jednostki OSP Mroków i OSP Zamienie zostały
również doposażone w specjalistyczny sprzęt,
którego zakup został sfinansowany z udziałem
środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego na łączną kwotę 44 tys. zł.          
OSP Mroków zakupiła ubrania ochronne
specjalne 7 kpl., hełmy ochronne 9 szt. oraz
obuwie ochronne 6 par za łączną kwotę             
34 tys. zł. OSP Zamienie zakupiła 2 aparaty
ochronne dróg oddechowych za kwotę              
10 tys. zł.
 
 
 

OCHRONA ZDROWIA

Ochronę zdrowia na terenie Gminy
Lesznowola zapewnia NZOZ SALUS, który
świadczy usługi w ośrodkach zdrowia                 
w Magdalence oraz w Mrokowie. Spółka
SALUS działa od 2001 roku i jest podmiotem
leczniczym zarejestrowanym w Rejestrze
Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie. 
Podstawą działania NZOZ SALUS są umowy     
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Umowy te dają możliwość świadczenia usług
medycznych w wielu zakresach w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego. NZOZ SALUS
oferuje również komercyjne usługi medyczne. 

Jednostki OSP Mroków i OSP Nowa Wola
otrzymały dofinansowanie do zakupu nowych
samochodów ratowniczo-gaśniczych ze
środków Narodowego/Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 210 tys. zł oraz dotację        
z Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego/ Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w wysokości
150 tys. zł. 
Jednostka OSP Mroków pozyskała dodatkowo
100 tys. zł ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia Stomatologiczna
Pracownia Fizjoterapii
Poradnia Ginekologiczna
Poradnia Chirurgiczna
Rehabilitacja

 

Usługi SALUS

 

 

Profilaktyka

Ważnym obszarem przekładającym się na
sytuację mieszkańców Gminy są działania
podejmowane w związku z realizacją
programów z zakresu ochrony zdrowia.
 Wydatki poniesione na ten cel w 2019 roku
dotyczyły przede wszystkim realizacji zadań
określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii. W 2019 r. zaplanowano środki
finansowe na realizację zadań z zakresu
ochrony zdrowia w wysokości 937.054 zł, które
wykonano w wysokości 723.589 zł (realizacja
planu w 77,22%). W porównaniu do 2018 r.
wydatki na ochronę zdrowia wzrosły o 8%,         
tj. o kwotę ponad 52 tys. zł. 
 W związku z możliwością uzyskania przez
Seniorów powyżej 65 r. życia recepty na
szczepionkę z 50 proc. zniżką (koszt preparatu
w aptece to ok. 25 zł) i bezpłatnego
zaszczepienia się u lekarza pierwszego
kontaktu, w 2019 roku Gmina Lesznowola nie
organizowała akcji bezpłatnych szczepień
przeciwko grypie. 
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Gmina podejmowała działania mające na celu
profilaktykę zdrowego stylu życia i promocję
aktywności fizycznej wśród mieszkańców.
Mieszkanki Gminy mogły bezpłatnie wykonać
badanie mammograficzne piersi w mobilnych
stacjach diagnostycznych - mammobusach. 
W kwietniu 2019 r. mieszkańcy Gminy mogli
skorzystać z bezpłatnych porad dietetyka          
w ramach akcji ,,Kwiecień z dietetykiem             
w Urzędzie Gminy Lesznowola”,
organizowanej  pod Patronatem Honorowym
Wójta Gminy Lesznowola.
 

Oprócz tego w 2019 r. na terenie Gminy
odbywały się szlachetne inicjatywy związane
ze zdrowiem np. Dzień Dawcy Szpiku. Gmina 
 dynamicznie rozwija zaplecze sportowo-
rekreacyjne, które pozwala aktywnie - czyli
zdrowo spędzać czas. Na koniec 2019 roku na
terenie Gminy znajdowało się 31 placów
zabaw oraz 25 siłowni zewnętrznych, które
pozwalają mieszkańcom w każdym wieku
dbać o swoje zdrowie.   
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Plac zabaw 
w Zamieniu

Siłownia zewnętrzna 
w Nowej Woli



ZADANIA JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH GMINY 

Stan organizacji szkół i placówek
oświatowych.
W roku szkolnym 2018/2019 Gmina
Lesznowola była organem prowadzącym dla
czterech samodzielnych przedszkoli
publicznych (w tym jednego
jednooddziałowego), czterech szkół
podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi        
(kl. III), jednego zespołu szkolno-
przedszkolnego składającego się                          
z przedszkola, szkoły podstawowej oraz
oddziałów gimnazjalnych (kl. III).
 
      
 

W Gminie Lesznowola w roku szkolnym
2018/2019 funkcjonowało 5 przedszkoli
publicznych, dla których organem
prowadzącym jest JST (Mysiadło, Zamienie,
Lesznowola, Jastrzębiec, Kosów),               
1 publiczne dla którego organem
prowadzącym jest inny podmiot niż JST,              
22 przedszkola niepubliczne, 4 niepubliczne
punkty przedszkolne – oraz    8 niepublicznych
szkół podstawowych.
      
 

PUBLICZNE SP [ JST ] - 5 
PUBLICZNE PRZEDSZKOLA [ JST ] - 5 
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE [ INNE ] - 1
NIEPUBLICZNE SP - 8
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA

 
     I PUNKTY PRZEDSZKOLNE  - 26

21.1. Zadania oświatowe - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 
 

Tabela prezentująca  stan organizacji
szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi w roku

szkolnym 2018/2019.

Tabela prezentująca liczbę wychowanków 
i oddziałów w gminnych przedszkolach

Wykaz niepublicznych przedszkoli i szkół
podstawowych.
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W roku szkolnym 2018/2019 r. w stosunku do
roku szkolnego 2017/2018 struktura sieci
publicznych przedszkoli powiększyła się            
o jedną placówkę (Publiczne Przedszkole
„Truskawkowo”) prowadzoną przez inny organ
niż jednostka samorządu terytorialnego. 
      
 WYSOKOŚĆ DOPŁATY DO POBYTU 

JEDNEGO DZIECKA W PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ
 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE - 895,67 ZŁ
NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY - 478,62 ZŁ
NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK - 200 ZŁ
NIEPUBLICZNY KLUB DZIECIĘCY - 100 ZŁ

 
 
 
 
 

W roku szkolnym 2018/2019 w Gminie
Lesznowola funkcjonowało 8 niepublicznych
żłobków oraz 2 niepubliczne kluby dziecięce,
które na mocy uchwały Rady Gminy
Lesznowola otrzymują comiesięczną dotację:
dla żłobku wysokości 200 zł na jedno dziecko
zamieszkałe na terenie gminy, natomiast dla
klubów dziecięcych 100 zł na dziecko
uczęszczające do placówki.
      
 Tabela prezentującą niepubliczne żłobki

i kluby dziecięce w Gminie Lesznowola
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Gminne Przedszkole w Lesznowoli wchodzące
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, od
września 2018 r. zostało przeniesione do
nowego budynku przy ul. Miłosza 5                     
w Lesznowoli. Ponadto w   Gminnym
Przedszkolu w Mysiadle od września 2018 r.
zostały nowo utworzone 2 oddziały
integracyjne. Sieć szkół podstawowych               
i oddziałów gimnazjalnych (kl. III) nie uległa
zmianie.     Liczba     niepublicznych     żłobków
w stosunku do poprzedniego okresu (rok szk.
2017/2018)   zwiększyła    się    o   2    placówki.            
      
 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków
oświatowych oraz urządzeń sportowo-
rekreacyjnych uznać należy za bardzo dobry,
co jest wynikiem znacznych nakładów
finansowych przeznaczanych corocznie na ten
cel w budżecie gminy. Szkoły w Gminie
Lesznowola są wyposażone w pracownie
komputerowe. Zgodnie ze współczesnymi
standardami i wymogami technicznymi na
bieżąco wymieniany jest sprzęt komputerowy.
Sekretariaty szkół posiadają komputery wraz      
z niezbędnym oprogramowaniem               
i oprzyrządowaniem. Wszystkie przedszkola
i  szkoły mają możliwość korzystania               
z internetu oraz na bieżąco uzupełniane jest
wyposażenie   w nowoczesne pomoce
dydaktyczne, w tym cyfrowe aparaty
fotograficzne, odtwarzacze CD i DVD.      
 

Nowe placówki to Niepubliczny żłobek „Smart
Kids Academy” oraz Niepubliczny żłobek
„Magiczna Kraina”. W roku szkolnym
2018/2019 sieć niepublicznych przedszkoli
powiększyła się o dwie placówki Niepubliczne
Przedszkole „Magiczna Kraina” oraz
Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany
Ołówek”.
      
 
Baza do działalności oświatowej.

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę
Lesznowola funkcjonowały w 16 obiektach. 
      
 

Tabela prezentująca stan bazy lokalowej oświaty 
w roku szkolnym 2018/2019

Szkoły wykorzystywały do prowadzenia zajęć
wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej
sale gimnastyczne,  hale  sportowe  oraz  inne
urządzenia rekreacyjno-sportowe, których stan
przedstawiono poniżej:
      
 

Wykaz urządzeń rekreacyjno-sportowych 
w poszczególnych szkołach
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Niektóre wyposażono w kamery cyfrowe           
i projektory multimedialne, a także urządzono
pracownie multimedialne. Szkoły są
wyposażone również w tablice interaktywne
oraz tablety. Ponadto we wszystkich szkołach
funkcjonuje dziennik elektroniczny, który jest
cyfrowym odpowiednikiem papierowego
dziennika lekcyjnego.

Kadra i system doskonalenia zawodowego 

W roku szkolnym 2018/2019 w gminnych
przedszkolach publicznych i szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę
zatrudnionych było 616 nauczycieli oraz 305
pracowników administracji i obsługi.                    
W szkołach i placówkach oświatowych w roku
szkolnym 2018/2019 funkcjonował
rozbudowany system pomocy
psychologiczno–pedagogicznej, którego
głównym zadaniem jest wspomaganie
procesu dydaktycznego.

W ramach wyodrębnionych środków na
doskonalenie zawodowe nauczycieli,
dyrektorzy placówek oświatowych mieli
możliwość zawierania z  nauczycielami umów
o dofinansowaniu kosztów kształcenia
pobieranych przez uczelnie wyższe. W roku
szkolnym 2018/2019 dofinansowaniem
objętych było łącznie 26 nauczycieli,
natomiast 436 nauczycieli skorzystało             
z różnych form doskonalenia (np. kursy,
szkolenia).

zawodowe nauczycieli. W roku 2019 na ten cel
wydatkowana została kwota 184 909,53 zł.
Zgodnie z przepisami prawa kwota ta stanowi
1% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu
nauczania w roku szkolnym 2018/2019,
zgodnie z wymogami prawa i potrzebami,
poniesione zostały  nakłady  na  doskonalenie
 

Tabela prezentującą stan zatrudnienia nauczycieli
pedagogów i psychologów

Tabela prezentująca nakłady na doskonalenie zawodowe
w roku 2019

Tabela prezentująca nakłady na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w latach 2018/2019

Nowy budynek ZSP 
w Lesznowoli 

dla uczniów klas I-II
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W ramach prowadzonego przez gminę
postępowania o nadanie stopnia nauczyciela
mianowanego   w roku szkolnym 2018/2019
tytuł ten uzyskało 16 osób. 
Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie
doboru kadry nauczycielskiej zapewniła także
w roku szkolnym 2018/2019 dobrą strukturę
zatrudnienia, uwzględniając staż pracy
nauczycieli. Ponad 43 % stanowią nauczyciele
ze stażem pracy pedagogicznej do 10 lat. 
Dużą grupę (56,98%) stanowią nauczyciele ze
stażem pracy w przedziale powyżej 10 lat. 
Przy nauczycielach z dużym dorobkiem
zawodowym pracują młodzi, co zapewnia
pożądaną dobrą jakość pracy.

Poziom nauczania

Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy został
zorganizowany w roku szkolnym 2018/2019.
Egzamin ten ma na celu sprawdzenie
wiadomości i umiejętności określonych               
w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej. Egzamin
przeprowadzony został w formie pisemnej
przez trzy kolejne dni (15-17 kwietnia 2019 r.).
Uczniowie przystąpili do egzaminu z trzech
przedmiotów: z języka polskiego (120 min),
matematyki (100 min), języka obcego
nowożytnego (90 min). Egzamin nie ma progu
zdawalności. Od 2022 roku ósmoklasista
będzie zobowiązany do przystąpienia do
egzaminu z czterech przedmiotów
obowiązkowych: języka polskiego,
matematyki, języka obcego nowożytnego,
jednego przedmiotu do wyboru spośród:
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia.

System doskonalenia i dokształcania
nauczycieli spowodował, iż duża grupa
nauczycieli posiada już kwalifikacje do
nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.
Efektem podejmowanych działań oraz
właściwej polityki kadrowej, jest niewątpliwie
bardzo dobra struktura w zakresie poziomu
wykształcenia nauczycieli, co przedstawia
tabela prezentująca poziom wykształcenia
nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 oraz
szeroki „wachlarz” form i  metod pracy
nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki
nauki uczniów, w tym z egzaminu
gimnazjalnego.

Wyższe wykształcenie (dr, wmpp lub licencjat)
w roku szkolnym 2018/2019 posiada 100 %
zatrudnionych nauczycieli.
System doskonalenia zawodowego wśród
nauczycieli pośrednio wspierany był przez
obowiązujący system awansów zawodowych.
Stan w zakresie posiadanych stopni awansu
zawodowego nauczycieli na koniec roku
szkolnego 2018/2019 przedstawia poniższa
tabela:

Tabela prezentująca poziom wykształcenia nauczycieli
 w roku szkolnym 2018/2019

* - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

Tabela prezentująca stopnie awansu
zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019

Tabela prezentująca wyniki egzaminu ósmoklasisty na
zakończenie roku szkolnego 2018/2019
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Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym
2018/2019 odbył się w dniach 10-12 kwietnia
2019 r. Egzamin ten składał się̨ z sześciu części
– po dwie każdego dnia.

Tabela prezentująca wyniki egzaminu ósmoklasisty 
w 9 - stopniowej skali staninowej 

(1-najniższy, 2-bardzo niski, 3-niski, 4-niżej średni, 5-średni,
6-wyżej średni, 7-wysoki, 8-bardzo wysoki, 9-najwyższy)

Tabela prezentująca wyniki z egzaminu gimnazjalnego 
w roku szkolnym 2018/2019

Tabela prezentująca wyniki z egzaminu gimnazjalnego 
w 9-stopniowej skali staninowej 

(1-najniższy, 2-bardzo niski, 3-niski, 4-niżej średni, 5-średni,
6- wyżej średni, 7-wysoki, 8-bardzo wysoki,

9-najwyższy)

Osiągane wyniki z egzaminu gimnazjalnego        
i egzaminu ósmoklasisty są co roku wyższe niż
w innych szkołach w kraju, powiecie,
województwie a nawet w Warszawie.
Uczniowie dobrze radzą sobie w szkołach
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych,
kontynuując później naukę na poziomie
wyższym. Do tak wysokich wyników
sprawdzianów i egzaminów przyczyniła się
bardzo dobra baza dydaktyczno-
wychowawcza, a także wysoka jakość kadry
pedagogicznej oraz bogata oferta zajęć
pozalekcyjnych, finansowanych ze środków
własnych budżetu gminy.

Tabela prezentująca zajęcia pozalekcyjne w szkołach 
w roku szkolnym 2018/2019

Stan realizacji zadań oświatowych Gminy na
rzecz uczniów i szkół
 

W roku szkolnym 2018/2019 realizowano
szereg zadań wynikających z ustawowych
obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół.
Najważniejszym zrealizowanym zadaniem
Gminy było  zabezpieczenie  na  odpowiednim  
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za osiągnięcia sportowe – 28 uczniów, 
za wysokie wyniki w nauce szkolnej – 16
uczniów,  
za osiągnięcia artystyczne – 8 uczniów.

Stypendia Wójta Gminy Lesznowola

Działania związane z rozwijaniem talentów          
i zainteresowań dzieci i młodzieży są
wspomagane przez system stypendialny.          
W 2016 r. Rada Gminy Lesznowola podjęła
uchwałę w sprawie szczegółowych zasad
przyznawania stypendiów Wójta Gminy
Lesznowola dla uczniów szczególnie
uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników
sportowych, artystycznych oraz w edukacji
szkolnej. W roku szkolnym 2018/2019
stypendium to otrzymało: 
 

1.
2.

3.
 

.

Stypendia socjalne

Zgodnie z dyspozycją art. 90 b i art.90 m
ustawy o systemie oświaty wspomagano
uczniów w formie stypendiów szkolnych            
i zasiłków szkolnych. Ze wsparcia korzystali
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów,
ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy
zamieszkują na terenie Gminy. Kryterium
dochodowe uprawniające do uzyskania
pomocy określone było w kwocie   528 zł na
członka rodziny. Stypendia szkolne
przyznawane były w kwocie 120 zł
miesięcznie, a zasiłki szkolne (jednorazowo)       
w kwocie 600 zł. Na powyższe zadanie
wykorzystano dotację z budżetu Wojewody      
w kwocie 35 485 zł. Pozostała kwota
potrzebna na sfinansowanie tego zadania
pochodziła z budżetu gminy i wynosiła –         
 7 528 zł.

poziomie przedszkolom i szkołom
prowadzonym przez gminę środków
finansowych   na    prowadzenie    działalności,
w tym na wynagrodzenia pracowników              
i eksploatację budynków komunalnych,            
 a także środków finansowych w formie dotacji
do działających w Gminie niepublicznych
przedszkoli.

Dowożenie uczniów

Realizując obowiązki określone w art. 32
ustawy Prawo oświatowe dowożono lub
refundowano rodzicom wydatki związane          
z dowożeniem do szkół uczniów
niepełnosprawnych  i zamieszkałych                   
w znacznym oddaleniu od szkół. Tabela
przedstawia stan realizacji tego obowiązku
począwszy od 2017 r.

Tabela prezentująca dowożenie uczniów

Tabela prezentująca stypendia szkolne 
w roku szkolnym 2018/2019

 
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

STYPENDIUM 
WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

OTRZYMAŁO 52 UCZNIÓW 
NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 63 000 zł
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Jak widać z powyższego wykresu wydatki na
oświatę wraz z inwestycjami w 2019 r.
stanowią bardzo ważną i priotytetową pozycję
w budżecie gminy.
Wydatki na oświatę wraz z inwestycjami          
w 2019 r. stanowiły aż   56% wszystkich
wydatków ponoszonych z budżetu gminy. 
Wysoki poziom wydatków w tym zakresie
wynika z realizacji wydatków na inwestycje:
rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nowej
Iwicznej, budowę Przedszkola Publicznego w
Wólce Kosowskiej oraz budowę Szkoły
Podstawowej w Zamieniu,

Finansowanie zadań oświatowych 

Wydatki na oświatę od wielu już lat mają
bardzo duży udział w ogólnych wydatkach
budżetu Gminy Lesznowola. 

2019 rok        

Budżet gminy – 247 429 720 zł
w tym wydatki na oświatę z inwestycjami –
138 618 077 zł

Wydatki na oświatę i inwestycje oświatowe
 w 2019 r w mln zł

Wydatki na oświatę (bez inwestycji) –               
106  048 587 zł w tym na dotacje dla
niepublicznych placówek – 24 092 549 zł.

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 
w 2019 r. w mln zł.

Jak widać z powyższego wykresu dotacje dla
niepublicznych placówek oświatowych
stanowią znaczną pozycję w wydatkach
bieżących na oświatę (23%).

Wydatki na oświatę (bez inwestycji) –               
106 048 587 zł w tym finansowane z subwencji
oświatowej – 47 207 294 zł. 
 

Wydatki na oświatę finansowane
 z subwencji oswiatowej w 2019 r. w mln zł.

Wizualizacja Szkoły Podstawowej
 w Nowej  Iwicznej po rozbudowie, widok

od strony hali sportowej
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Jak widać z powyższego wykresu subwencja
oświatowa pokrywa jedynie 45% wydatków
bieżących ponoszonych na oświatę. Pozostałe
zaś 55% wydatków finansowanych jest                
z budżetu Gminy Lesznowola.
 

Dotacja na jedno dziecko uczęszczające do
niepublicznego przedszkola w 2018 r. wynosiła
miesięcznie 793,65 zł, a w 2019 r. – 895,67 zł.
(wzrost o 13% w porównaniu z rokiem
ubiegłym). Łącznie na ten cel w roku szkolnym
2018/2019 przekazano z budżetu gminy środki
finansowe w wysokości 13 062.771,45 zł.

21.2. Zadania z zakresu sportu i rekreacji - Centrum Sportu w Gminie
Lesznowola 
 

4 hale sportowe,
2 stadiony lekkoatletyczne z kompleksem
boisk,
2 kompleksy boisk sportowych,
4 ligowe boiska piłkarskie,
16 boisk rekreacyjnych; w tym do piłki nożnej
10, piłki siatkowej 5 i koszykówki 1,
31 placów zabaw,
25 siłownie zewnętrzne,
5 street workouty,
2 skateparki.

W Gminie Lesznowola zadania z zakresu
kultury fizycznej i rekreacji wykonuje Centrum
Sportu, które administruje gminnymi obiektami
sportowymi, terenami rekreacyjnymi                     
i urządzeniami sportowymi.
W 2019 roku infrastruktura sportowa
obejmowała 83 obiekty, w tym:

INFRASTRUKTURA
SPORTOWA - 83 OBIEKTY
zewnętrzne i kubaturowe
 
 

Organizacja imprez i eventów, promocja
sportu 

Gmina Lesznowola wraz z Centrum Sportu
podejmuje szereg działań promujących
kulturę fizyczną poprzez organizowanie
otwartych zawodów i turniejów. W 2019 roku
Centrum Sportu zorganizowało   lub 
współorganizowało ponad 52 imprezy
sportowe. 
Największą imprezą sportową organizowaną
przez Centrum Sportu w Gminie Lesznowola
jest „Bieg Po Dynię”. Jest to impreza biegowa      
o charakterze integracyjnym i ponadlokalnym,
organizowana jesienią każdego roku.                 
W trakcie Biegu po Dynię organizowane są
oddzielne biegi, zarówno dla najmłodszych
dzieci jak i młodzieży, a skończywszy na biegu
głównym na dystansie 1 mili.
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Stadion lekkoatletyczny 
z kompleksem boisk 

w Nowej Iwicznej



Turniej Noworoczny Kyudo, 
XV Ogólnopolski Turniej JUDO dzieci                      
i młodzików o Puchar Wójta Gminy
Lesznowola, 
Impreza na Lodowisku – „Disco Lodowisko”,
Mistrzostwa Polski w Kick Boxingu  - formuła
kick light, 
Gala Sportu w Gminie Lesznowola, 
Memoriał im. Mateusza Walczaka w piłce
siatkowej, 
XXI Turniej Piłki Siatkowej Kadetek                    
i Młodziczek o Puchar Wójta Gminy
Lesznowola,
XI Zawody Wędkarskie „Rybka 2019”                     
w Mysiadle, 
Mistrzostwa w Kolarstwie MTB ,,Legia MTB’’,
Zawody Ślizgów elektrycznych klas                 
M „Jesień w Lesznowoli” na akwenie                
w Nowej Woli.

Poza „Biegiem Po Dynię” w 2019 roku zostały
zorganizowane m.in. następujące wydarzenia: 

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

21.3. Pomoc Społeczna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

długotrwała lub ciężka choroba, 
bezrobocie,
ubóstwo,
niepełnosprawność. 

osób korzystających  w 2019 roku, 120 to

osoby długotrwale korzystające, a wśród nich

67 kobiety  i 64 mężczyzn.

Świadczenia dla Mieszkańców 

Świadczenia z pomocy społecznej w 2019 r.
były udzielane głównie z uwagi na
następujące zdarzenia: 

W ośrodku pomocy społecznej realizowane
jest zadanie Wójta Gminy, wynikające               
z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.            
Do korzystania z tej formy świadczeń mają
prawo inne osoby niż ubezpieczeni. Prawo do
tego typu świadczenia przysługuje przez
okres 90 dni i w 2019 roku z tego typu pomocy
skorzystało 5 osób.
 

W kalendarzu imprez organizowanych przez
Centrum Sportu są także imprezy cykliczne,
które odbywają przez cały rok. Są to m.in.:
1. Halowa Liga Piłki Nożnej, 
2. Lesznowolska Liga Piłki Nożnej,
3. Lesznowolska Liga Piłki Siatkowej.
 

W 2019 roku Centrum Sportu w ramach działań
promocyjnych zmodernizowało stronę
internetową www.sportlesznowola.pl. Nowa
odsłona strony internetowej, zgodna               
z najnowszymi standardami i wymaganiami         
UI i UX.

Stypendia sportowe

Dla uczniów szczególnie uzdolnionych za
osiąganie wysokich wyników sportowych
przyznano 28 stypendiów sportowych Wójta
Gminy Lesznowola w kwocie 28 000,00 zł. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej
realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lesznowoli (GOPS). 
W 2019 roku beneficjentami pomocy
społecznej było 251 osób, w tym 135 osób         
w przedziale wiekowym 18-59 lat oraz 39 osób
w wieku 60+. 
Ze wszystkich osób, które w 2019 roku
skorzystały ze świadczeń pomocy społecznej
202 osoby były poniżej kryterium
dochodowego oraz 49 osób powyżej
kryterium dochodowego. Spośród  wszystkich
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Zasiłek rodzinny

Zasiłek pielęgnacyjny

Od 2010 roku w strukturze organizacyjnej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                
w Lesznowoli znajduje się placówka
opiekuńczo-wychowawcza wsparcia
dziennego, czyli Świetlica mieszcząca się            
w Łazach. Placówka wspiera rodzinę w opiece        
i wychowaniu dziecka, szczególnie taką,               
w której występują problemy opiekuńczo-
wychowawcze. Pracuje w niej jeden
wychowawca, który współpracuje z rodzicami,
nauczycielami placówek oświatowych.
Świetlica posiada 35 miejsc. W 2019 roku
skorzystało z niej 30 dzieci. 
Koszty, jakie poniesione zostały przez GOPS na
jej działalność i utrzymanie to 152 710 zł. Pobyt
dziecka w takiej placówce jest bezpłatny oraz
dobrowolny. Poprzez uczestnictwo dziecko
otrzymuje wsparcie w prawidłowym rozwoju,
nabywa umiejętności pokonywania
codziennych trudności, niweluje deficyty             
w nauce, uczy się poprzez zabawę.

Świadczenia rodzinne

Na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba rodzin,
które otrzymały zasiłek rodzinny na dzieci
wyniosła 274 rodziny w tym 534 dzieci, na
kwotę  1 179 903 zł. 

W 2019 roku 330 rodzin otrzymało zasiłek
pielęgnacyjny, 72 rodziny otrzymały
świadczenie pielęgnacyjne i 7 rodzin otrzymało
specjalny zasiłek opiekuńczy. Łącznie było to     
4 916 świadczeń na łączną kwotę 2 170 357 zł.
 

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci -
„Rodzina 500 plus”
 

W 2019 roku z tzw. 500+ skorzystało 5 357
rodzin w tym 8 279 dzieci na kwotę                        
35 167 268 zł.

„Dobry Start” – program 300+

W 2019 roku z programu Dobry Start
skorzystało 3 575 rodzin w tym 5 134 dzieci na
kwotę 1 539 450 zł.
 
 

Klub Senior +
W 2019 roku, w Klubie Senior + zajęcia były
prowadzone dla 10 seniorów w wieku 60+            
z terenu Gminy Lesznowola. Na dzień               
31 grudnia 2019 roku GOPS poniósł koszty na
ten cel w wysokości 92 939 zł.
 

„Program Asystent Rodziny i Koordynator
Rodzinnej Pieczy Zastępczej”
 

Program ten finansowany jest z dotacji celowej
z budżetu państwa i ze środków własnych
budżetu gminy. W 2019 roku było to 16 758 zł       
z budżetu państwa i 64 800 zł z budżetu gminy.
Z usług Asystenta Rodziny skorzystało               
w  2019 roku, 13 rodzin.

„Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny”

Do końca 2019 roku Ogólnopolską Kartę Dużej
Rodziny wydano 905 rodzinom składającym się
z 3 881 osób, w tym 2 437 dzieci.

„Lesznowolska Karta Dużej Rodziny”

Do końca 2019 roku „Lesznowolską Kartę Dużej
Rodziny” otrzymało 542 rodziny składające się      
z 2 999 osób, w tym 1 928 dzieci.               
Koszt w 2019 roku wyniósł 85 819 zł.

„Posiłek w szkole i w domu”

W 2019 roku w ramach Programu „Posiłek           
w szkole i w domu” 38 rodzin z 71 dzieci w tych
rodzinach skorzystało z posiłków w szkole,
które opłacił GOPS w Lesznowoli. 31 522 zł
stanowi dotacja z Budżetu Państwa a 21 014 zł,
to środki pochodzące ze środków własnych
Budżetu Gminy. Z tego też Programu               
95 rodzinom został wypłacony zasiłek celowy,
na który 107 678 zł pochodziło z Budżetu
Państwa a 84 282 zł pochodziło ze środków
własnych Budżetu Gminy.

„Ogólnopolska Karta Seniora”

W 2019 roku „Ogólnopolską Kartę Seniora –
edycja Gminy Lesznowola” otrzymało 113 osób.
Łącznie od początku trwania programu (2018 r.)
kartę otrzymało 439 osób.
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„Lesznowolska Karta Seniora”

Program Lesznowolska Karta Seniora jest
spójny z „Ogólnopolską Kartą Seniora – edycja
Gminy Lesznowola” stanowiąc jego
uzupełnienie, jako istotny element senioralnej
polityki społecznej w Gminie Lesznowola.            
W 2019 roku „Lesznowolską Kartę Seniora”
otrzymało 106 osób. Łącznie od początku
trwania programu (2018r.) kartę otrzymało            
367 osób.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym
W 2019 roku 144 osoby skorzystały z tej formy
pomocy a wydano im 4 046,91 ton żywności.
Dystrybucja odbywała się w GOPS                         
w Lesznowoli od stycznia 2019 do marca             
2019 roku.

Dodatek mieszkaniowy

Z dodatku mieszkaniowego w 2019 roku
skorzystało 28 rodzin a wydatki na ten cel
wyniosły 54 883 zł. 
 

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przyznawany jest wraz      
z dodatkiem mieszkaniowym. W 2019 roku               
9 gospodarstw domowych skorzystało z tej
formy pomocy na kwotę 1 493 zł. 
W 2011 roku został powołany Zespół
Interdyscyplinarny, który składa się z grupy
specjalistów podejmujących się współpracy        
w celu udzielenia pomocy osobom lub całym
rodzinom znajdującym się w kryzysie               
i dotkniętym problemem przemocy.               
W 2019 roku wpłynęło 40 Niebieskich Kart               
w 39 rodzinach. Powołano 42 Grupy Robocze,
które spotkały się 101 razy. Zespół
Interdyscyplinarny w Gminie Lesznowola
zakończył procedurę Niebieskie Karty               
w 45 przypadkach (wśród nich były też
Niebieskie Karty, które przeszły  z lat ubiegłych)
w tym: w 13 zakończono procedurę z uwagi na
zakończenie przemocy w rodzinie oraz
zrealizowanie indywidualnego planu pomocy          
a w 32 przypadkach, z uwagi na brak
zasadności podejmowanych działań.

ZADANIA INSTYTUCJI
KULTURY

 
liczba czytelników  - 4 620
liczba wypożyczeni - 62 016
liczba książek - 58 813
zbiorów specjalnych - 3 615
liczba e-booków - 450

CZYTELNICTWO 
W LICZBACH 

 

Celem Gminnej Biblioteki Publicznej 
jest rozwój czytelnictwa i edukacji, 
gromadzenie  i   udostępnianie
zbiorów  bibliotecznych  oraz 
promowanie lokalnych 
twórców.
 

22.1. Gminna Biblioteka Publiczna
 

 
W   Gminie   w   2019   r. 
funkcjonowały 4 biblioteki,
w tym dwie dostosowane do
potrzeb osób z niepełnospra-
wnościami (w Mrokowie przy  
ul. Rejonowej 44 i w Mysiadle 

 
przy ul.  Topolowej  2) oraz 1 punkt 
    biblioteczny w Zamieniu.

W    roku     2019      księgozbiór 
 wszystkich bibliotek zwiększył 
    się     o      2 952      woluminy,  
    462    zbiorów     specjalnych 
    (audiobooki, filmy)..

Łącznie księgozbiór na
koniec 2019 roku liczył             
58 813    woluminów,   3 615 

  pozycji zbiorów specjalnych,         
1 450          pozycji            zbiorów 
 licencjonowanych     (e-booki)      oraz   
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do platformy e-lerningowej FunEnglish do
nauki języków obcych, bazy Wolne Lektury           
i biblioteki cyfrowej Polona. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli
pozyskała dotacje na zakup nowości
wydawniczych z Programu Biblioteki
Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych” w kwocie 19 280,00 zł. 
Od 2019 roku Biblioteka realizuje nowatorski
projekt „Para Buch-Książka w Ruch” w ramach
którego otrzymała bezpłatne szkolenia dla
pracowników oraz materiały edukacyjne              
o wartości 1200 zł.
W ramach programu Kinder Mleczna Kanapka,
projekt „Przerwa na wspólne czytanie”,
biblioteka otrzymała pufy o wartości 400 zł oraz
12 książek dziecięcych o wartości 300 zł.
 

W poprzednim roku wzbogacono zbiory
bibliotek o m.in. następujące pozycje: 
- literatura popularnonaukowa (głównie
historyczne i podróżnicze), 
-  literatura piękna polska i obca, 
-  reportaże, 
- literatura dla dzieci i młodzieży, 
- literatura w języku angielskim. 
Wprowadzono do księgozbioru książki z
dużymi literami (tzw. książki specjalne) dla osób
starszych i słabowidzących, specjalnie
oznaczonych w katalogu on-line.
 

Tabela prezentująca aktywność czytelników 
i użytkowników z podziałem na placówki biblioteczne.

Na koniec 2019 roku liczba użytkowników
wzrosła i wynosiła 4 620. W ciągu roku z usług
poszczególnych bibliotek skorzystało 3 485
czytelniczek i 1 135 czytelników, którzy
wypożyczyli łącznie 62.016 woluminów               
i zbiorów specjalnych. 
Liczba czytelników na 100 mieszkańców
wyniosła 18, a w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
przypadało  2,10 woluminów. 
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Księgozbiór Gminnej Biblioteki 
w Magdalence



Kadry

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Lesznowoli pracowało
łącznie 10 osób: 7 osób na stanowisku
bibliotekarskim, główna księgowa, specjalista
ds. kadr i płac oraz pracownik gospodarczy. 
W 2019 roku pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lesznowoli uczestniczyli                    
w 15 szkoleniach i warsztatach podnoszących
kompetencje zawodowe.

Multimedia

Biblioteka systematycznie wprowadza
księgozbiór do programu bibliotecznego MAK+,
co wiąże się z automatycznym wyświetlaniem
się zbiorów w wersji on-line na stronie biblioteki
oraz na portalu szukamksiażki.pl. 
Na mocy porozumienia Mazowieckiego
Konsorcjum Bibliotek Publicznych, Biblioteka 
w Lesznowoli udostępnia książki elektroniczne
(e-book) w ilości 1592 licencje na rok. W roku
2019 z bezpłatnych książek elektronicznych
skorzystało 441 użytkowników. 

Zajęcia edukacyjne

W roku poprzednim we wszystkich
bibliotekach odbywały się różne formy zajęć       
i spotkań kierowane do dzieci i dorosłych takie
jak: lekcje biblioteczne, czytanie bajek dla
dzieci, zajęcia sensoryczne, wieczory literackie
dla  dorosłych,   spotkania   autorskie,  wystawy

tematyczne, wieczory poezji, spotkania               
z członkami Dyskusyjnego Klubu Książki,
konkursy, warsztaty komputerowe, historyczne
gry terenowe, wakacje i ferie z książką               
i spotkania tematyczne.  W 2019 roku biblioteka
zrealizowała 51 tematów promujących
bibliotekę, książkę i czytelnictwo.

Wydawnictwa zwarte

W 2019 roku biblioteka sfinansowała książkę
dla młodzieży „Niezwykła przygoda Żumy i jej
balonowej gumy” autorstwa Wojciecha Wajdy,
wydaną przez wydawnictwo Novae Res.

Media 

GBP w Lesznowoli prowadzi własną stronę
internetową: www.bp-lesznowola.pl oraz
posiada profile na portalach
społecznościowych – Facebook, Instagram         
i YouTube, które są na bieżąco aktualizowane.
Na stronie internetowej Biblioteki działa także
Biuletyn Informacji Publicznej.
Biblioteka współpracuje z lokalnymi portalami
internetowymi: lesznowola.pl oraz z lokalną
prasą w zakresie informowania o imprezach,
inicjatywach i wydarzeniach związanych 
z działalnością Biblioteki. Ponadto relacje             
z najważniejszych wydarzeń zamieszczane były
w Biuletynie Informacyjnym Gminy Lesznowola
oraz w miesięczniku Moja Lesznowola.
 

22.2. Gminny Ośrodek Kultury
 

255  wydarzeń kulturalnych
6 585  uczestników zajęć
            cyklicznych 
32 koncerty
13 wernisaży

KULTURA  
W LICZBACH 

 

Celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury
jest m.in. organizowanie działań kulturalnych       
i artystycznych oraz promowanie lokalnych
artystów. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury
w Lesznowoli zarządzającego pracą wszystkich
placówek – świetlic (filii) GOK,  znajduje się       
 w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6. 
Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli
obejmuje obsługą administracyjno-finansowo-
księgową 7 filii zlokalizowanych w różnych
miejscach na terenie Gminy Lesznowola.
Poniżej wykaz lokalizacji filii Gminnego Ośrodka
Kultury. 
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Filia w Mysiadle, ul. Topolowa 2 
Filia we Władysławowie, ul. Wojska
Polskiego 64  
Filia w Łazach II, ul. Przyszłości 8 
Filia w Wólce Kosowskiej, ul. Nadrzeczna 23 
Filia w Janczewicach, ul. Przyszłości 99 
Filia w Nowej Iwicznej, ul. Zimowa 25 c
Filia w Magdalence (Centrum Integracji
Społecznej), ul. Lipowa 28

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

 

W 2019 roku GOK działał również w świetlicach
OSP Mroków (Zespół Piosenki Biesiadnej
Mrokowiacy) i OSP Nowa Wola (Zespół
Śpiewaczy Tęcza), a także w Świetlicy
Integracyjnej w Zgorzale (zajęcia ruchowe           
i komputerowe) i w Świetlicy Integracyjnej           
w Łazach przy  Al. Krakowskiej (zajęcia ruchowe
oraz wykłady dla mieszkańców). Budynki
dostosowane są do potrzeb osób                            
z niepełnosprawnościami. 

Wydarzenia kulturalne 

Gminny Ośrodek Kultury zorganizował   lub
współorganizował   dla mieszkańców wiele
wydarzeń kulturalnych otwartych,
finansowanych z GOK lub współfinansowanych 
ze środków współorganizatorów - innych
instytucji lub środków przeznaczonych do
dyspozycji sołectw.  Organizacja wydarzeń
kulturalnych wiązała się z poniesieniem
kosztów                       w wysokości 3 966 906,67
zł, wydanych               z dotacji przeznaczonej
dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli z
budżetu Gminy Lesznowola oraz z darowizn i
dochodów własnych.
 

2 seanse filmowe kina plenerowego,
13 wystaw artystycznych,
1 przegląd artystyczny, 
32  koncerty, 
6 prelekcji, 
39 spotkań z ludźmi kultury i sztuki, 
128 wykładów UTW, 
3 imprezy turystyczne i sportowo-
rekreacyjne, 
6  konkursów, 
9 pokazów teatralnych,  
16 warsztatów,
festyny, pikniki, imprezy plenerowe,
koncerty,
wernisaże, wystawy 
wyjazdowy  plener malarski, 
spektakle teatralne,
wieczory autorskie,
wydarzenia patriotyczne,
cykliczne spotkania seniorów, 
konkursy,
wykłady, prelekcje, 
warsztaty.

W 2019 r. zorganizowano 255 wydarzeń,         
 w tym:
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Zajęcia ceramiczne i plastyczne
prowadzone przez instruktorów

Gminnego Ośrodka Kultury



Galeria Na Górce, Władysławów ul. Wojska
Polskiego 64; 
Galeria Wystaw Artystycznych OKNO              
w Siedzibie GOK Lesznowola w Starej
Iwicznej, ul. Nowa 6;
Galeria PASAŻ, Mysiadło, ul. Topolowa 2. 

Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli posiada
trzy galerie artystyczne, w których cyklicznie
odbywają się wystawy malarstwa, tkactwa,
sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego,
amatorów oraz artystów dyplomowanych. Są to
następujące placówki:

1.

2.

3.
 
 

Łącznie w 2019 r. odbyło się 13 wystaw
zorganizowanych w galeriach i placówkach
GOK Lesznowola.

Cykliczne zajęcia GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli
przeprowadził zajęcia cykliczne o charakterze
kulturalno-artystycznym w świetlicach GOK na
terenie gminy Lesznowola. Działał także               
w świetlicy OSP Mroków i OSP Nowa Wola oraz
w Świetlicy Integracyjnej w Zgorzale i w Łazach
(w SP przy Al. Krakowskiej). Łączna ilość osób
biorących udział w zajęciach cyklicznych              
w GOK Lesznowola w roku 2019 – 6 585 osób.
 

Wsparcie organizacji pozarządowych przez
samorząd terytorialny ma istotne znaczenie dla
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego               
i świadczy o pomocniczej funkcji samorządu
względem obywateli. Gmina Lesznowola
aktywnie wspiera cenne inicjatywy na rzecz
społeczności lokalnej, a tym samym
współtworzy coraz lepsze warunki do życia          
i pracy mieszkańców. 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Gminy Lesznowola
odbywa się poprzez zlecenie organizacjom
pozarządowym realizacji zadań publicznych na
zasadach wsparcia poprzez dotacje
przyznawane w trybach otwartych konkursów
ofert jak również w trybie pozakonkursowym
tzw. małych grantów. 
 

WSPÓLPRACA 
Z ORGANIZACJAMI
POZARZADOWYMI,

/

upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
wsparcia i upowszechniania turystyki               
i rekreacji krajoznawczej dla osób dorosłych;
wsparcia kultury, sztuki i ochrony
dziedzictwa narodowego;
działań profilaktycznych i socjotera-
peutycznych na rzecz społeczności gminy
Lesznowola -wyjazdowy wypoczynek letni               
z programem profilaktyczno–edukacyjnym
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
Lesznowola.

Uchwałą Nr 717/L/2018 z dnia 14 listopada
2018 r. Rady Gminy Lesznowola przyjęła
,,Roczny program współpracy Gminy
Lesznowola z organizacjami pozarządowymi
na rok 2019”. 
Przedmiotem współpracy z organizacjami
pozarządowymi była realizacja zadań
publicznych w zakresie:

1.
2.

3.

4.
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 4 KONKURSY
 31 PODPISANYCH UMÓW
ŁACZNA KWOTA  539 987 zł. 

Mazowiecki Związek Pracodawców                
 w Gminie Lesznowola;                                                                                                            
Pracownia Rzeczy Różnych „Synapsis” -
Zakład Aktywności Zawodowej;
Ochotnicza Straż Pożarna w Mrokowie;
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Woli;
Ochotnicza Straż Pożarna w Zamieniu; 
Polski Związek Niewidomych, Okręg
Mazowiecki – Zarząd Koła w Piasecznie; 
Związek Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych – Zarząd Koła           
 w Piasecznie;
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów                  
 w Piasecznie; 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego              
i o wolontariacie, czyli  poza otwartym
konkursem ofert, rozpatrzono pozytywnie            
9 ofert o tzw. mały grant, podpisano 8 umów na
łączną kwotę 64 400,00 zł.
 
 

Organizacje Pozarządowe działające na
terenie Gminy Lesznowola

 
 

Polski Związek Emerytów, Rencistów               
i Inwalidów - Koło Nr. 2 W Mrokowie; 
Stowarzyszenie Miłośników Osiedli
Magdalenka i Sękocin;
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Łazy
II i  Okolic Zwane „O Kurczę!”; 
Amazonki Powiatu Piaseczyńskiego; 
Stowarzyszenie Edukacyjne „Pro Bono
Linguae”;
Uczniowski Klub Sportowy Iwiczna;
Uczniowski Klub Sportowy Lolek; 
Stowarzyszenie Sportowe Przyjaciele Lolka;
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
(MUKS) - „Krótka”; 
Klub Sportowy „Walka  Kosów”; 
Stowarzyszenie Sportowe Wiśniewski
Kickboxing;
Stowarzyszenie Miłośników Piłki Nożnej          
„FC Lesznowola”;
UKS „Orlęta Mroków”; 
Uczniowski Klub Sportowy Judo Iwiczna; 
Klub Sportowy KRSport Iwiczna; 
Mazowiecki Klub Karate Kyokushin; 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub
Sportowy - „Master Film”; 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie
„Dobra Wola”; 
Koło Wędkarskie w Łazach; 
Klub Wędkarski „Mysiadło” 
Fundacja Bullerbyn;
Drużyna Harcerska I Zuchowa Przy             
 SP w Łazach; 
Drużyna Zuchowa I Harcerska Przy               
 SP w Mrokowie; 
Klub Motorowy X Racing Lesznowola;
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Miejscowości Zamienie;
Polskie Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości; 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Zesłania
Ducha Świętego w Starej Iwicznej;
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Marii
Magdaleny w Magdalence; 
Uczniowski Klub Sportowy ,,Szczypiorniak”; 
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Młodzieżowy Klub Sportowy Lesznowola;
Klub Kyudo Tametomo; 
Klub Sportowy OTM Lesznowola; 
Uczniowski Klub Sportowy Lesznowola; 
Fundacja Promyk Słońca Dzieciom; 
Stowarzyszenie Aktywni Lesznowola;
Fundacja Europejskie Centrum Tenisa;
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
„Świetlica Wiejska” w Wólce Kosowskiej;

 

Klub Karate Kyokushin Toshi;
Stowarzyszenie Wspólna Nowa Wola;
Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości w Wólce Kosowskiej
„Wólka Center”;
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Dzieci, Młodzieży, Osób Niepełnosprawnych
i Przewlekle Chorych.

AKTYWNOSC
OBYWATELSKA

,,

      Frekwencja 
      wyborcza
UE- 61,19%
SEJM - 77,54%
SENAT - 77,67%

data wyborów: 26 maja 2019 r.;
13 Obwodowy Komisji Wyborczych (w tym     
8 dla osób niepełnosprawnych);
95 członków Obwodowy Komisji
Wyborczych;
18 802 osób uprawnionych do głosowania;
11 400 liczba oddanych głosów;
Frekwencja  61,19 %.

W 2019 r. odbyły się wybory do Parlamentu
Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu RP. 
 

Statystyki dla Gminy Lesznowola przedstawiały
się następująco:

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

 

data wyborów: 13 października 2019 r.;
13 Obwodowy Komisji Wyborczych (w tym      
8 dla osób  niepełnosprawnych);
112 członków Obwodowy Komisji
Wyborczych;
19 349 osób uprawnionych do głosowania;
14.899 liczba oddanych głosów w Wyborach
do Sejmu RP;
14.496 liczba oddanych głosów w Wyborach
do Senatu RP;
Frekwencja  - Wybory do Sejmu RP 77,54 %;
Frekwencja  - Wybory do Senatu RP 77,67%.

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP
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Lesznowolska Karta Dużej Rodziny 3+ 4+ 

Lesznowolska Karta Seniora 

Bilet Metropolitalny – Lesznowolska Karta
Mieszkańca

W Gminie Lesznowola wydawane są trzy
rodzaje lokalnych kart, dzięki którym
mieszkańcy mogą uzyskać zniżki na usługi           
i świadczenia lokalne.
Są to wprowadzona we wrześniu 2012 roku
karta dla dużych rodzin, karta dla seniorów
wprowadzona w obieg w marcu 2018 oraz
wydawana od sierpnia 2018 r. karta
uprawniająca do zniżki na zakup biletów ZTM -
Bilet Metropolitalny – Lesznowolska Karta
Mieszkańca. W 2019 oferta tej ostatniej karty
została wzbogacona o możliwość bezpłatnego
korzystania z gminnego lodowiska                         
w Lesznowoli. 
 

Statystyki dotyczące liczby wydanych kart          
w 2019 roku przedstawiały się następująco: 
 

liczba wydanych kart – 542 rodziny;

liczba wydanych kart – 106 sztuk;

liczba wydanych kart – 543 sztuki.

Ponadto w 2019 roku uruchomiony został
spersonalizowany portal komunalny
https://odpadykomunalne.lesznowola.pl,
ułatwiający mieszkańcom m.in. kontrolę nad
wydatkami związanymi z gospodarowaniem
odpadami.
W ubiegłym roku udostępniono także aplikację
mobilną Evenio, oferującą m.in. funkcję
kalendarza odbioru odpadów oraz zgłaszania
reklamacji z zakresu odpadów komunalnych.
Inną aplikacją, z której jako dodatkowego
kanału komunikacyjnego z Urzędem mogli          
w 2019 roku korzystać mieszkańcy, była
aplikacja Zgłoś usterkę. 
W 2019 roku funkcjonował Gminny System
Powiadamiania SMS, za pomocą którego
mieszkańcy bezpłatnie  otrzymywali
komunikaty z zakresu utrudnień i ostrzeżeń,
powiadamiania o awariach i przerwach               
w dostawie prądu, komunikacji publicznej,
działalności Urzędu Gminy oraz gminnych
wydarzeń sportowych i kulturalnych. Liczba
użytkowników systemu wynosiła w 2019 roku
około 3000 osób. 
 

UDOGODNIENIA DLA
MIESZKANCÓW

,
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Organizacja imprez i eventów,
podejmowanie delegacji krajowych                  
i zagranicznych, organizacja spotkań                
i konferencji.
Publikacje w prasie lokalnej, ogólnopolskiej,
mediach społecznościowych. 
Materiały informacyjno-promocyjne,
gadżety personalizowane.
Udział w konkursach i przedsięwzięciach
wizerunkowych. 

28 stycznia - Odblaskowa Lesznowola, akcja
promująca bezpieczeństwo na drodze                  
w lesznowolskich szkołach;
12 marca – Wizyta studyjna przedstawicieli
samorządu ukraińskiego, wizytacja OSP
Mroków i OSP Nowa Wola; 

Działania promocyjne realizowane były                
w 4 głównych obszarach.

1.

2.

3.

4.

W 2019 roku, podobnie jak w poprzednich
latach, Gmina prowadzi własną stronę
internetową pod adresem www.lesznowola.pl.
W ramach aktywności w mediach
społecznościowych  prowadzi fanpage Urzędu
Gminy Lesznowola na Facebooku. W ramach
własnej działalności wydawniczej Gmina
wydaje bezpłatny, kolorowy magazyn - 
 Biuletyn Informacyjny Gminy Lesznowola.          
W 2019 roku ukazało się jedno wydanie
Biuletynu. Gmina posiada także własny kanał
na YouTube, gdzie m.in. dostępne są Sesje
Rady Gminy Lesznowola – on-line oraz
archiwum nagrań z posiedzeń Rady Gminy
Lesznowola.  
 

W 2019 roku Urząd Gminy Lesznowola był
organizatorem lub współorganizatorem
(wspierającym finansowo, rzeczowo lub
organizacyjnie) następujących przedsięwzięć:
 

19 marca - Odsłonięcie Ławki
Niepodległości przed Urzędem Gminy            
w Lesznowoli;
19 marca - Debata Europejska w CiS
Magdalenka
6 kwietnia – czwarta edycja sadzenia Lasu
Dobrej Woli;
7 kwietnia - Wiosenna Garażówka               
w Lesznowoli;
14 kwietnia - Wizyta studyjna samorządu
ukraińskiego, wizytacja OSP) Mroków i OSP
Nowa Wola;
12 maja - Piknik Europejski w Lesznowoli,
debata kandydatów na Parlamentu
Europejskiego;
16 maja - Konferencja „30 lat polskiej
transformacji – integracja diaspory
azjatyckiej na Mazowszu”, SP Mroków;
22 czerwca -Turniej Mini Ligi Mistrzów oraz
Mecz Rodzice i Trenerzy FCL vs. Akademia
FCL - sportowa impreza charytatywna             
w Nowej Woli; 
14 września – Sąsiedzka Garażówka               
w Lesznowoli;
5 października – Tataspartakiada Dobrej
Woli w Łazach – XIV edycja imprezy;
21 września – Święto Środka Jesieni               
 w Wólce Kosowskiej;
12 października - Bieg po Dynię i Święto
Dyni;
11 listopada – Lesznowola Do Hymnu! –
uroczystości patriotyczne przy pomniku pod
Urzędem Gminy Lesznowola;
7 grudnia – Świąteczny Jarmark               
 w Lesznowoli i wioska Św. Mikołaja. 

 

DZIALANIA PROMOCYJNE /
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6 kwietnia - Classic Car w Mysiadle.
11-18-25 kwietnia - Kwiecień z Dietetykiem      
w Urzędzie Gminy Lesznowola.
8-9 czerwca - Rally Piaseczno. Super Próba
o Puchar Wójta Gminy Lesznowola                   
w Mysiadle. 
16 czerwca – XII Majówko-Czerwcówka           
w Nowej Iwicznej. 
22 czerwca – Festyn Wianki w Mysiadle nad
Stawem.

Wydarzenia objęte Patronatem Honorowym
Wójta Gminy Lesznowola. 
 

 
 
 

28-29 września – Polish Open Championship
– Turniej Taneczny w CEiS Mysiadło.
14 grudnia - II Festiwal Mazowieckich
Smaków w Nowej Woli.

 

W 2019 roku został zakończony proces
inwentaryzacji obiektów małej architektury
sakralnej – kapliczek i przydrożnych krzyży
znajdujących się na terenie gminy, również na
posesjach prywatnych.   Każdy obiekt został
opisany  i sfotografowany jako istotny element
dziedzictwa kulturowego i społecznego Gminy
Lesznowola.
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"EKOJANOSIK - Zielona Wstęga Polski".
Gmina Lesznowola została laureatem II
edycji Krajowej Nagrody Ekologicznej
EKOJANOSIK. "EKOJANOSIK" to nagroda
promująca samorządy,  które wdrażają
rozwiązania poprawiające stan środowiska
naturalnego regionu oraz podnoszą
świadomość ekologiczną swoich
mieszkańców. Nagroda jest także
przyznawana firmom, placówkom
oświatowym oraz osobom fizycznym
zasłużonym na polu ekologii. Lesznowola
uzyskała nagrodę już po raz drugi.
Podmiotem rekomendującym Gminę jako
laureata był Związek Gmin Wiejskich.  
Osobowość 30-lecia RP w kategorii Polityk
Samorządowy – nagroda indywidualna dla
Wójt Gminy Lesznowola Marii Jolanty
Batyckiej-Wąsik. Wyróżnienie za całokształt
działalności przyznane w ramach Wielkiej
Gali "30 lat Wolności RP”, zorganizowanej         
z inicjatywy organizacji zrzeszających
przedsiębiorców - Przedsiębiorcy.pl oraz
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu      
i Usług.

Działania Samorządu Gminy Lesznowola są
doceniane na forum krajowym i regionalnym. 
W 2019 roku Gmina Lesznowola została
laureatką kilku nagród i wyróżnień.

Nagrody Gmina Lesznowola 2019

   

NAGRODY I WYRÓZNIENIA
.

I miejsce w Rankingu „Miasta Atrakcyjne
dla Biznesu” w kategorii miejscowości do 50
tys. mieszkańców. Ranking organizowany
corocznie przez magazyn ekonomiczny
Forbes, prezentacja wyników następuje
podczas Kongresu Regionów. Autorzy
rankingu badają, które miasta są najbardziej
przyjazne do prowadzenia biznesu
analizując  m.in. liczbę nowootwieranych          
i zamykanych firm oraz przyrost liczby
spółek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
Lesznowola od lat jest liderem tego
rankingu w kat do 50 tys. mieszkańców -
pierwsze miejsce zajęła także w 2018, 2017,
2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 i 2009 roku.  
Godło Promocyjne TERAZ POLSKA –
uzyskanie przedłużenia prawa do
posługiwania się Godłem".  W 2019 roku
obchodzono jubileusz 30-lecia Godła Teraz
Polska". Fundacja Polskiego Godła
Promocyjnego od 30 lat nagradza Godłem
„Teraz Polska” produkty i usługi
odznaczające się najwyższą jakością.
Promuje również innowacyjne metody
wytwarzania, współpracę świata nauki             
z biznesem oraz samorządy.
Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji
2019” Ideą Programu „Samorządowy Lider
Edukacji” od pierwszej jego edycji w 2011
roku jest identyfikowanie i promowanie
jednostek samorządu terytorialnego, które
posiadają szczególne osiągnięcia                 
w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu
oświaty, a także podnoszenie jakości działań
samorządów w sferze lokalnej polityki
edukacyjnej.  O przyznaniu certyfikatów
decyduje komisja ekspercka złożona               
z naukowców reprezentujących wybrane
polskie uczelnie. 
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Wyróżnienie specjalne „Lider Edukacji
Praktycznej”. Wyróżnienia przyznane w
ramach Programu „Samorządowy Lider
Edukacji” za szczególnie aktywne,
nowatorskie                         i innowacyjne
działania w dziedzinie rozwoju edukacji
praktycznej uczniów, tj. edukacji
ukierunkowanej na kształtowanie
umiejętności, kompetencji i postaw
szczególnie pożądanych na rynku pracy (np.
umiejętności zawodowych, kompetencji
liderskich itp.). Wyróżnienie przyznano tyko 6
gminom w kraju.

Tytuł „Sportowa Gmina 2019”. Wyróżnienie 
„Sportowa Gmina” przyznawane jest przez
Klub Sportowa Polska w ramach
ogólnopolskiego programu „Sportowa
Polska” już od dziesięciu lat. Wyróżnienia
"Sportowa Gmina" przyznawane są
samorządom, które umiejętnie łączą
budowę nowoczesnych obiektów
sportowych z programem rozwoju sportu        
i rekreacji w regionie.   Kapituła oceniając
kandydatów do wyróżnienia, bierze pod
uwagę nakłady gmin na infrastrukturę
sportową oraz zaangażowanie
przedstawicieli samorządowych w promocję
sportu i rekreacji. Istotnym elementem
oceny jest działalność na rzecz rozwoju
sportu i rekreacji wśród młodzieży oraz
organizacja imprez sportowych               
o charakterze lokalnym, regionalnym               
i ogólnopolskim.
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