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Wstęp 
 

Szanowni Państwo,  

 

Oddaję w Państwa ręce Raport o stanie Gminy Kampinos stanowiący podsumowanie działalności Wójta 

Gminy Kampinos w roku 2021.  

 

O ile rok 2020 upłynął pod znakiem zderzenia się z nieznanym dotąd zagrożeniem epidemicznym, 

które determinowało niespotykaną na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat ingerencję w nasze życie 

prywatne i społeczne, o tyle w roku 2021 bogatsi o doświadczenia mogliśmy wstąpić na ścieżkę powrotu 

do normalności. Nie udało się to jednak we wszystkich dziedzinach. Zaburzone przez wiele miesięcy 

mechanizmy regulujące funkcjonowanie gospodarki spowodowały, iż spadła dostępność usług  

i materiałów, a co za tym idzie wzrosły ich ceny. Wymuszony czasowy przestój gospodarczy odcisnął 

również negatywne piętno na dochodach i wydatkach samorządów. Na szczęście w gminie Kampinos 

opisane trudności nie zachwiały strategicznymi dla nas inwestycjami i przedsięwzięciami. W ubiegłym 

roku budżetowym zakończyliśmy między innymi budowę kanalizacji w miejscowości Wiejca, a także  

rozpoczęliśmy kanalizowanie miejscowości Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola 

Pasikońska. Zgodnie z planem realizowane były również roboty związane z budową hali sportowej 

w  Kampinosie. Jak co roku, jednym z moich priorytetów była poprawa stanu dróg gminnych. Rosnące 

ceny nośników energii były natomiast impulsem do inwestowania w technologie energooszczędne oraz 

umożliwiające produkcję energii na własne potrzeby.  

W 2021 roku adekwatnie do wprowadzanych oraz zdejmowanych obostrzeń wynikających  

z epidemii realizowaliśmy przedsięwzięcia z zakresu oferty kulturalno-edukacyjnej, jak choćby piknik 

rodzinny w Kampinosie powiązany z akcją szczepień, który cieszył się Państwa dużym zainteresowaniem. 

W 2021 zainicjowaliśmy prace związane z utworzeniem Klubu Senior +, a także działalność Leśnego 

Domku Puszczyk w Granicy, które poszerzają ofertę spędzania czasu wolnego.  

 

Niniejszy Raport został stworzony w oparciu o  dane opracowane przez pracowników Urzędu 

Gminy Kampinos i jednostek organizacyjnych Gminy Kampinos. Liczę, iż merytoryczny charakter 

dokumentu będzie dla Państwa pomocny w poznaniu i zrozumieniu wyzwań stojących przed naszym 

Samorządem, jak również kierunków jego rozwoju. 

 

 

        Pozostaję z poważaniem 

 

                 Monika Ciurzyńska  
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Ogólna charakterystyka Gminy Kampinos 
 

Położenie, powierzchnia gminy, wykorzystanie powierzchni 
 

Gmina Kampinos jest najbardziej wysuniętą na zachód  gminą powiatu warszawskiego zachodniego 

i  obejmuje obszar 8 460 ha. Stanowi to 15,81% powierzchni powiatu. 

Teren o powierzchni 2 964 ha, czyli 35% ogólnej powierzchni gminy, zajmuje Kampinoski Park  

Narodowy. 

 

 
 

Użytki rolne obejmują 6 245 ha (73,8% powierzchni gminy), użytki leśne 1 842 ha (21,8 %) grunty 

zabudowane i zurbanizowane – 348 ha (4,1%) i grunty pod wodami 25 ha (0,30%). 

 

Grunty związane z działalnością gospodarczą stanowią ogółem 53 ha, w tym: osób fizycznych 12 ha 

i  prawnych 41 ha. 

W skład gminy wchodzi 28 wsi zorganizowanych w 21 sołectw, a łączna ilość budynków znajdujących się 

na terenie to 4 287. 
 

Liczba i struktura ludności 
 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie gminy zameldowanych było łącznie 4 287 osób, w tym: 4 173 to 

pobyty stałe, a 114 pobyty czasowe.   
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Średnia gęstość zaludnienia wyniosła 51 osób/km², podczas gdy w powiecie warszawskim zachodnim 

średnia to 222 osoby/km².  

Ilość mężczyzn to 2 098, co stanowi 48,9%, zaś kobiet  jest  2 189 (51,1% populacji).  

W porównaniu do 2020 roku nieznacznie wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym (o 36 osób).   

 

Statystyczny podział mieszkańców przedstawia poniższa tabela: 

Statystyka mieszkańców wg. wieku i płci za 2021 rok 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem % 

przedprodukcyjny 420 376 796 18 

produkcyjny 1350 1249 2599 61 

poprodukcyjny 328 564 892 21 

 

Z danych przedstawionych poniżej wynika, że w 2021 zanotowano znaczny wzrost osób zameldowanych 

i wymeldowanych w stosunku do roku 2020. Zwiększyła się również ilość dzieci urodzonych oraz osób 

zmarłych.  

 

Wybrane dane demograficzne dla terenu gminy Kampinos 

 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 

Ilość zameldowań 157 98 121 127 

Ilość 

wymeldowań 

159 104 131 98 

Saldo migracji -2 -6 -10 29 

Urodzenia 46 40 38 40 

Zgony 71 50 55 42 

Przyrost 

naturalny 

-25 -10 -17 -2 

Przyrost 

rzeczywisty 

-27 -16 -27 27 

 

Bezrobocie zarejestrowane w gminie Kampinos w 2021 roku dotyczyło 78 osób (45 kobiet i 33 mężczyzn), 

w tym z prawem do zasiłku było 11 osób. Dla porównania w 2020 roku bezrobotnych było 73 osoby (39 

kobiet i 34 mężczyzn) w tym z prawem do zasiłku 8 osób.  W 2021 roku osoby bezrobotne stanowiły 1,8% 

ogółu mieszkańców, w 2020 r. – 1,7%, a w 2019 r. 1,4%.  

 

Działalność gospodarcza 
 

Na koniec 2021 roku było około 375 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, w  tym 356 w CEiDG 

oraz kilkanaście w KRS. Dla porównania na koniec 2020 r. na terenie gminy Kampinos zarejestrowanych 
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było około 370 podmiotów gospodarczych, w tym 341 w CEiDG. W ciągu roku liczba zarejestrowanych 

podmiotów zmieniała się nieznacznie, co może świadczyć o pewnej stabilizacji na rynku. Niemniej jednak 

przedsiębiorcy, podobnie jak w latach ubiegłych, dokonali około 120 różnych zmian w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej. 
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Planowanie przestrzenne 

 

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ma na celu określenie polityki 

przestrzennej Gminy z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Opracowanie 

studium służy określeniu kierunków rozwoju Gminy dostosowanych do obecnych uwarunkowań i potrzeb. 

 

Zakres studium obejmuje:  

 funkcjonowanie w obszarze ochrony środowiska przyrodniczego, 

 funkcjonowanie w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej,  

 rozwój oraz niezbędne przekształcenia zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i usługowej, 

 rozwój turystyki, rekreacji i wypoczynku, 

 rozwój komunikacji i infrastruktury technicznej, 

 wyznaczenie obszarów wymagających ustalenia szczegółowych warunków i zasad 

zagospodarowania poprzez sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

a także obszarów, dla których niezbędne jest opracowanie specjalnych programów dotyczących 

zabudowy i zagospodarowania. 

 

Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, jednak Studium 

nie jest aktem prawa miejscowego. 

 

Uchwałą nr XXIX/182/21 z dnia 3 marca 2021 r. stwierdzono, że studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos przyjęte uchwałą nr XXVI/121/08 Rady Gminy 

Kampinos z dnia 29 września 2008 r. zachowuje aktualność w całości.  

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następuje ustalenie przeznaczenia terenu, 

rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków 

zabudowy terenu. 

Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając 

jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. 

 

Na terenie gminy Kampinos obowiązują 33 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Plany te 

zostały przyjęte przez Radę Gminy Kampinos: 

 Uchwałą nr XXXVI/170/2001 Rady Gminy Kampinos z dnia 20.09.2001 r. (Łazy); 

 Uchwałą nr XXIX/209/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 31.01.2002 r. (Kampinos, Komorów, 

Łazy, Strzyżew Parcele); 

 Uchwałą nr XXXI/233/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 20.06.2002 r. (Podkampinos); 
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 Uchwałą nr XXXI/234/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 25.04.2002 r. (Kwiatkówek); 

 Uchwałą nr XXXI/238/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 20.06.2002 r. (Józefów, Kampinos, 

Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos, Prusy, Zawady); 

 Uchwałą nr XXXII/242/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 20.06.2002 r. (Łazy); 

 Uchwałą nr XXXII/243/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 20.06.2002 r. (Pasikonie); 

 Uchwałą nr XXXIII/246/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 26.09.2002 r. (Łazy); 

 Uchwałą nr XXXIII/247/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 26.09.2002 r. (Wola Pasikońska); 

 Uchwałą nr XXXIV/257/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 10.10.2002 r. (Kampinos); 

 Uchwałą nr XXXIV/258/02 Rady Gminy Kampinos z dnia 10.10.2002 r. (Komorów); 

 Uchwałą nr VII/52/2003 Rady Gminy Kampinos z dnia 24.02.2003 r. (Kampinos); 

 Uchwałą nr VII/51/2003 Rady Gminy Kampinos z dnia 24.02.2003 r. (Zawady); 

 Uchwałą nr VII/54/2003 Rady Gminy Kampinos z dnia 24.03.2003 r. (Podkampinos); 

 Uchwałą nr IX/63/03 Rady Gminy Kampinos z dnia 28.04.2003 r. (Podkampinos); 

 Uchwałą nr XII/89/03 Rady Gminy Kampinos z dnia 28.07.2003 r. (Łazy Kolonia Ludwików); 

 Uchwałą nr XII/91/03 Rady Gminy Kampinos z dnia 28.07.2003 r. (Wiejca); 

 Uchwałą nr XII/93/03 Rady Gminy Kampinos z dnia 28.07.2003 r. (Kampinos); 

 Uchwałą nr XIII/98/03 Rady Gminy Kampinos z dnia 27.08.2003 r. (Kwiatkówek); 

 Uchwałą nr XIII/99/03 Rady Gminy Kampinos z dnia 27.08.2003 r. (Zawady); 

 Uchwałą nr XIII/100/03 Rady Gminy Kampinos z dnia 27.08.2003 r. (Kwiatkówek); 

 Uchwałą nr XV/115/03 Rady Gminy Kampinos z dnia 27.10.2003 r. (Wiejca); 

 Uchwałą nr XXVI/176/04 Rady Gminy Kampinos z dnia 28.10.2004 r. (Gnatowice Stare); 

 Uchwałą nr XLVII/283/06 Rady Gminy Kampinos z dnia 31.07.2006 r. (Gnatowice Stare); 

 Uchwałą nr LIV/248/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 06.09.2010 r. (Podkampinos); 

 Uchwałą nr VIII/36/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 31.04.2011 r. (Łazy Kolonia Ludwików); 

 Uchwałą nr XV/55/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30.11.2011 r. (Szczytno); 

 Uchwałą nr XV/56/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30.11.2011 r. (Wiejca); 

 Uchwałą nr XLI/180/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11.09.2013 r. (Kampinos); 

 Uchwałą nr XLI/181/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11.09.2013 r. (Kampinos A); 

 Uchwałą nr LXVII/322/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 09.10.2018 r. (Komorów); 

 Uchwałą nr LXVII/323/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 09.10.2018 r. (Budki Żelazowskie). 

 Uchwałą nr XV/156/20 Rady Gminy Kampinos z dnia 28.09.2020 r.                                                                       

(cz. Kampinos A i cz. Kampinos). 

 

Lp. Rodzaj terenu 
Powierzchnia 

(ha) 

Udział 

procentowy 

1 
Tereny zabudowy mieszkaniowej ogółem 422,38 60,51 

w tym zabudowy wielorodzinnej 0,00 0,00 

2 
Tereny zabudowy usługowej ogółem 9,09 1,30 

w tym usług publicznych 2,43 0,35 

3 Tereny użytkowane rolniczo 35,31 5,06 

4 Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej 113,37 16,24 

5 Tereny zieleni i wód 19,40 2,78 
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6 Tereny komunikacji 61,41 8,80 

7 Tereny infrastruktury technicznej 1,46 0,21 

8 Tereny zabudowy zagrodowej 33,15 4,75 

 Łącznie 698,00 100 

 

Warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy                          

i zagospodarowania terenu, przy czym: 

 lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego; 

 sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze 

decyzji o warunkach zabudowy. 

 

Ilość decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2021 roku:  

Ilość decyzji o 

ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu 

publicznego 

Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

ogółem 

w tym dotyczące zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 
usługowej zagrodowej innej 

5 206 205 1 0 0 
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Zasoby materialne Gminy Kampinos 

 

Gminny program rewitalizacji 
 

Program został przyjęty uchwałą Nr LIX/267/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26.02.2018 r. zmienioną 

uchwałami Nr XLI/286/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 kwietnia 2018 r. i Nr LXV/315/18 Rady 

Gminy Kampinos z dnia 27 sierpnia 2018 r. Program został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji 

województwa mazowieckiego 4 września 2018 roku.  

 

Zasób mieszkaniowy Gminy Kampinos 
 

Funkcjonowanie zasobu mieszkaniowego Gminy Kampinos regulują:  

 Uchwała nr XXXIV/149/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 16 lutego 2009 r. w  sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kampinos;   

 Uchwała nr XXIV/149/20 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 lipca 2020 r. w  sprawie uchwalenia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kampinos na lata 2020 

- 2024.  

 

Gmina Kampinos w ramach zasobu mieszkaniowego dysponuje 4 budynkami z mieszkaniami oraz jednym 

kontenerem mieszkalnym. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela: 

Lp. Adres Powierzchnia (m²) 

1. Kampinos ul. Szkolna 2/1 45,56 

2. Kampinos ul. Szkolna 2/2 63,00 

3. Kampinos ul. Szkolna 2/3 63,00 

4. Kampinos ul. Szkolna 2/4 87,40 

5. Kampinos ul. Szkolna 2/5  71,10 

6. Kampinos ul. Szkolna 2/6 58,50 

7. Kampinos ul. Szkolna 2/7 35,50 

8. Kampinos ul. Szkolna 2/8  51,00 

9. Kampinos ul. Szkolna 2/8A 25,60 

10. Kampinos ul. Szkolna 2/8B 11,00 

11. Kampinos ul. Szkolna 2/12 16,50 

12. Kampinos ul. Szkolna 2/12A 39,90 

13. Kampinos ul. Szkolna 7/1 41,40 

14. Kampinos ul. Szkolna 7/2 41,40 

15. Kampinos ul. Szkolna 7/3 69,40 

16. Kampinos ul. Chopina 9/1,2,3 74,00 

17. Kampinos ul. Chopina 9/4 47,00 

18. Kampinos ul. Chopina 9/5 37,00 

19. Kampinos ul. Chopina 9/6 (wyłączony z użytkowania) 32,40  

20. Kampinos ul. Chopina 9/6A 15,10 
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21. Kampinos ul. Chopina 9/7 42,00 

22. Kampinos ul. Chopina 9/8 42,00 

23. Kampinos ul. Chopina 9/9 61,39 

24. Kampinos ul. Chopina 9/10 (wyłączony z użytkowania) 56,50  

25. Łazy 57A/2 70,00 

26. Łazy 57A/3 70,00 

27. Łazy 55 – kontener  13,75 

 

Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 1 281,40 m², w tym 24 lokali zamieszkałych 

o  powierzchni 1 155,50 m². Trzy lokale pozostają niezamieszkałe (nie spełniają wymogów technicznych). 

Wszystkie z wynajmowanych lokali są wyposażone w instalacje elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. 

Mieszkania przy ul. Szkolnej 2 posiadają centralne ogrzewanie oraz dostęp do ciepłej wody. Mieszkańcy 

lokali przy ul. Chopina 9 mają możliwość korzystania z komórek gospodarczych. Czynsz za jedną komórkę 

to 7 zł netto za miesiąc.    

W 2021 r. Gmina Kampinos nie nabyła jak również nie sprzedała żadnego lokalu z  zasobu 

mieszkaniowego. 

Czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w  skład mieszkaniowego 

zasobu gminy powinien być ustalony na podstawie rzeczywistych kosztów eksploatacji dla poszczególnych 

lokali oraz w oparciu o  wskaźnik przeliczeniowy wartości odtworzeniowej 1 m² powierzchni użytkowej 

lokalu mieszkalnego. 

 

Średnie stawki czynszu oraz opłat za ogrzewanie i ciepłą wodę: 

Lokalizacja 
Stawka czynszu 

netto za m² (zł) 

C.O netto za m² 

(zł) 

C.W. netto za 

mieszkańca (zł) 

ul. Szkolna 2 2,32 4,92 51,66 

ul. Szkolna 7 2,18 2,54 nie dotyczy 

ul. Chopina 9 1,92 nie dotyczy nie dotyczy 

Łazy  1,92 nie dotyczy nie dotyczy 

 

Remonty i modernizacja lokali są prowadzone w miarę bieżących potrzeb oraz stanu posiadania środków. 

Remonty i modernizacje lokali mieszkalnych były również wykonywane przez lokatorów, po uprzednim 

wyrażaniu zgody Wójta Gminy Kampinos.  

 

Wykaz zaległości z tytułu opłat za czynsz na dzień 31.12.2021 r. (w tym zaległości z lat poprzednich): 

Lp. Położenia 

lokalu 

Liczba 

dłużników 

Kwota 

Zaległości (zł) 

Kwota objęta postępowaniem 

egzekucyjnym (zł) 

1. ul. Szkolna 5 14 679,60 9 862,05 

2. ul. Chopina  2 4 741,55 3 258,79 

3. Łazy użytkowe  1 11 781,32 0,00 

 Ogółem: 7 31 202,47 13 120,84 
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Wykorzystanie zasobu nieruchomości gminnych 
 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  do gminnego zasobu 

nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Gminy i nie zostały oddane 

w  użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.  

 

Stan zasobu mienia gminnego 

W 2021 roku zasób mienia gminnego obejmował środki trwałe według następującej klasyfikacji:  

1. 040 - Drogi – o łącznej pow. 29,7737 ha; 

2. 043 - Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych – o łącznej pow. 9,1843 ha; 

3. 032 - Inne tereny zabudowane – o łącznej pow. 3,5844 ha; 

4. 031 - Tereny przemysłowe – o łącznej pow. 2,1143 ha; 

5. 030 - Tereny mieszkaniowe – 0,2462 ha; 

6. 034 - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – o łącznej pow. 5,7934 ha; 

7. 014 - Grunty rolne zabudowane – o łącznej pow. 0,1681 ha; 

8. 010 - Grunty orne – o łącznej pow. 28,0546 ha; 

9. 016 - Grunty pod rowami – o łącznej pow. 0,0411 ha; 

10. 070 - Tereny różne – o łącznej pow. 1,8200 ha; 

11. 015 - Grunty pod stawami – o łącznej pow. 0,9000 ha.  

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Kampinos obejmują łącznie – 81,6801 ha, w tym 38,9580 ha 

na potrzeby dróg gminnych.  

 

Zgodnie z art. 25 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt.  

Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na: 

 ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, 

 wycenie tych nieruchomości, 

 zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu, 

 wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzące w skład zasobu,  

 składaniu wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości. 

 

Grunty oddane w dzierżawę 

W 2021 r. zgodnie z Ogłoszeniem Wójta Gminy Kampinos z dnia 05.10.2020 r. w sprawie wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 6 lat oraz zgodnie z Ogłoszeniem Wójta Gminy 

Kampinos z dnia 30.12.2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 

10 lat wydzierżawione zostały następujące nieruchomości: 

Działka Miejscowość 
Powierzchnia 

(ha)  

Okres obowiązywania umowy 

dzierżawy 

od do 

117/1, 

117/2, 

Kampinos A 7,3846 01.02.2021 r. 31.12.2026 r. 
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118/1, 

118/2, 

119/2, 

119/3, 

cz. 513, 

85/1, 

85/2, 

85/3, 

87 

16/2, 

16/3,  

16/4, 

Kampinos A 0,2300 01.02.2021 r 31.12.2026 r. 

cz. dz. 45/1 Łazy 0,0006 01.05.2021 r. 30.04.2031 r. 

 

Ponadto w 2021 r. obowiązywały następujące umowy dzierżaw z lat poprzednich, tj.: 

514 Kampinos 0,0225 30.04.2014 r. 31.12.2024 r. 

32/11 Prusy 11,4610 01.02.2020 r. 31.12.2022 r. 

104/1 Wola 

Pasikońska 

0,3829 15.05.2020 r. 31.12.2022 r. 

104/2 Wola 

Pasikońska 

0,3849 15.05.2020 r. 31.12.2022 r. 

104/3 Wola 

Pasikońska 

0,3850 15.05.2020 r. 31.12.2022 r. 

188 Kampinos A 0,0200 01.02.2019 r. 31.12.2028 r. 

190 Kampinos A 0,0200 01.02.2020 r. 31.12.2029 r. 

cz. dz. 114/16 Gnatowice 

Stare 

0,00024 22.04.2016 r. 31.12.2046 r. 

cz.dz. 83 Kampinos 0,00026 01.11.2017 r. 31.12.2025 r. 

cz. dz. 88/1 

108/12, 

108/4, 

107/2, 

107/20. 

Kampinos 

Kampinos A 

Kampinos A 

Kampinos A 

Kampinos A 

0,001516 08.11.2017 r. 31.12.2042 r. 

cz. dz. 88/8 i 88/4 

 

Kampinos A 0,000085 08.11.2017 r. 31.12.2042 r. 

Cz. dz. 107/20. Kampinos A 0,001115 24.11.2017 r. 31.12.2042 r. 

Cz. dz. 107/2 Kampinos A 0,000287 10.01.2018 r. 31.12.2043 r. 

 

Grunty pozostające w użyczeniu 

Brak 

 

Nabycie gruntów: 
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Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na podstawie decyzji 

podziałowych Gmina Kampinos przejęła pod drogi publiczne działki o łącznej powierzchni 0,1958 ha. 

Szczegółowy wykaz zawiera poniższa tabela: 

Lp. Obręb Nr działki Powierzchnia w ha 

1. Wiejca 576/9 0,0284 

2. Wiejca 503/2 0,0117 

3. Wiejca 504/4 0,0097 

4. Wiejca 557/4 0,0191 

5. Wiejca 434/8 0,0359 

6. Gnatowice Stare 77/6 0,0006 

7. Wiejca 556/4 0,0314 

8. Kampinos A 94/4 0,0227 

9. Kampinos A 94/12 0,0363 

Razem 0,1958 

 

Opłata planistyczna - w 2021 r. naliczono jedną jednorazową opłatę zbywcy własności nieruchomości 

z  tytułu wzrostu wartości rynkowej nieruchomości uwzględniając jej przeznaczenie przed uchwaleniem 

planu miejscowego oraz po uchwaleniu planu miejscowego. 

 

Lp. Obręb Nr działki Powierzchnia w ha 

1. Budki Żelazowskie 77/7 z udziałem 1/8 w 

działce 77/8 

0,1001 

 

Ponadto, zlecono wykonanie 4 opinii celem ustalenia, czy istnieje konieczność naliczenia opłaty z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości, które dotyczyły następujących działek: 

- Kampinos A - dz. 107/14;  

- Budki Żelazowskie - dz. 45;  

- Kampinos A - dz. 262;  

- Komorów - dz. 310/1 (udział 1/10). 

 

Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2021 r.: 

W 2021 r. został ogłoszony jeden przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej. Przetarg 

odbył się 16 lipca 2021 r. W wyniku przetargu sprzedana została działka gminna nr 111/2, obręb 

ewidencyjny Grabnik, o pow. 0,1000 ha.  

 

Darowizny: Brak 

 

Składanie wniosków do ksiąg wieczystych  

1). Działka nr ew. 503/2 o pow. 0,0117 ha – przeznaczona pod drogę publiczną dojazdową (Decyzja Nr 

5/2021 Wójta Gminy Kampinos z dnia 16.02.2021 r. 

2). Działka nr ew. 504/4 o pow. 0,0097 ha – przeznaczona pod drogę publiczna dojazdową (Decyzja Nr 

5/2021 Wójta Gminy Kampinos z dnia 16.02.2021 r. 



14 

Wycena nieruchomości do sprzedaży  

W 2021 r. zlecono przygotowanie jednego operatu szacunkowego w celu sprzedaży poprzez przetarg ustny 

nieograniczony działki gminnej nr ew. 111/2 o pow. 0,1000 ha obręb Grabnik. 

Ponadto zlecono przygotowanie jednego operatu szacunkowego dla dz. ewid. nr 28/8 obręb Budki 

Żelazowskie w celu bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. 

 

Grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych 

W użytkowaniu wieczystym przez osoby fizyczne znajdują się następujące nieruchomości (działki 

letniskowe): 

Nr działki ew. Obręb ewidencyjny Powierzchnia (ha) 

1/4 Pasikonie 0,0597 

1/5 Pasikonie 0,0631 

1/7 Pasikonie 0,0627 

1/9 Pasikonie 0,0572 

1/10 Pasikonie 0,0610 

1/12 Pasikonie 0,0609 

1/16 Pasikonie 0,0595 

1/21 Pasikonie 0,0608 

1/28 Pasikonie 0,0568 

240/1 Komorów 0,0892 

240/3 Komorów 0,0828 

240/21 Komorów 0,0529 

240/22 Komorów 0,0714 

28/8 Budki Żelazowskie 0,1277 

28/9 Budki Żelazowskie 0,1032 

28/11 Budki Żelazowskie 0,1394 

 

W użytkowaniu wieczystym osób prawnych znajdują się następujące nieruchomości: 

Działka nr ew. Obręb ewidencyjny Powierzchnia (ha) 

257/1 Kampinos 0,1900 

121 Gnatowice Stare 0,2200 

68/1 Strzyżew 0,2300 

594 Wiejca 0,1400 

90 Zawady 0,1300 

 

 

Grunty przekształcone z prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 

w  prawo własności, które nadal spłacają kwotę przekształcenia w ratach: 

Działka nr ew. Obręb Powierzchnia (ha) Decyzja przekształcająca 

28/10 Budki 

Żelazowskie 

0,1021 Akt Notarialny z dnia 18.12.2021 r. 

40/5 Łazy 0,3611 Decyzja nr 5/2014 z dnia 04.04.2014 r. 
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40/6 Łazy 0,4193 Decyzja nr 4/2014 z dnia 04.04.2014 r. 

36, 41, 42  Łazy 1,2700 Decyzja nr 3/2014 z dnia 04.04.2014 r. 

316/4 Kampinos 0,0647 Decyzja nr 1/2016 z dnia 27.04.2016 r. 

 

Grunty, które z mocy prawa - ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  - z dniem 

01.01.2019 r. przekształcone zostały w prawo własności na rzecz użytkowników wieczystych., a których 

właściciele obciążeni są do wnoszenia na rzecz Gminy Kampinos przez okres 20 lat (począwszy od 2019 

r. do 2038 r.) opłaty „przekształceniowej”: 

Działka nr ew. Obręb ewidencyjny Powierzchnia (ha) 

24 Strzyżew Parcele 0,0900 

240/10 Komorów 0,0828 

240/13 Komorów 0,0833 

 

Realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampinos  

 

Rada Gminy Kampinos uchwałą nr XXVII/173/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. przyjęła „Sprawozdanie z 

wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kampinos na lata 2018 – 2021 za lata 

2018-2019”. Sprawozdanie to przedstawia wykonanie działania władz gminnych na rzecz środowiska 

kulturowego gminy za lata 2018-2019.  

 

Rejestr Zabytków województwa Mazowieckiego 

W ostatnich trzech latach lista obiektów z terenu gminy wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa 

Mazowieckiego nie uległa zmianie.  

W 2018 r. została aktualizowana Gminna Ewidencja Zabytków gminy Kampinos. Podobnie jak w 

przypadku rejestru, w ciągu ostatnich czterech lat lista obiektów włączonych do Gminnej Ewidencji 

Zabytków nie uległa zmianie – liczy 46 obiektów. 

Także lista stanowisk archeologicznych włączonych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kampinos 

nie uległa zmianie – liczy 127 stanowisk. 

 

Udostępnianie danych o zabytkach oraz ich promocja 

Na stronie internetowej Gminy Kampinos zamieszczono Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy 

Kampinos na lata 2018 - 2021 oraz Gminna Ewidencję Zabytków.   
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Infrastruktura komunalna  
 

Gospodarka wodno-ściekowa 
 

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2021 r. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  

 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca o długości 794,00 mb. Do sieci 

przyłączono 15 posesji (ostatni etap realizacji budowy sieci we wsi Wiejca).  

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, 

Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska o długości 2 597 mb. Dzięki wybudowanej sieci 

przyłączono 30 posesji.  

 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowa laguny hydrobotanicznej. 

Wykonano dokumentację techniczną w następującym zakresie: opracowanie Programu 

funkcjonalno-użytkowego, opracowanie szacunkowego zestawienia kosztów, opisu zadań 

wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, wykonania Analizy efektywności kosztowej, 

wykonania szkiców sytuacyjnych oraz rysunków charakterystycznych dotyczących lokalizacji lagun. 

 Budowa studni wodomierzowych na terenie gminy Kampinos. 

Wybudowano 5 studni wodomierzowych wraz z kompletem zasuw na gminnej sieci wodociągowej.  

 Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków  

w Kampinosie A. 

Wykonano dokumentację techniczną instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 30 kW  

na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A, a następnie na jej podstawie wybudowano przedmiotową 

instalację. 

 Budowa ogrodzenia wokół instalacji fotowoltaicznej w Kampinosie A. 

Wykonano ogrodzenie instalacji fotowoltaicznej z siatki ocynkowanej o  długości 70 mb,   

w tym została zamontowana brama dwuskrzydłowa o szer. 4 m i furtka o szer. 1 m. 

 Wykonanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej – SUW Szczytno. 

Wykonano dokumentację techniczną instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 30 kW na Stacji Uzdatniania 

Wody w Szczytnie 

 Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Szczytno. 

Zakupiono pompę głębinową do wody czystej na SUW Szczytno GCA.6.B2.2110.4 o mocy 11kW. 

 

Realizacja zadań bieżących w 2021 r. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  

 Remont trzech przepompowni ścieków w następujących lokalizacjach: ul. Niepodległości, ul.  Dolna 

w  Kampinosie oraz w Woli Pasikońskiej. Zakres prac remontowych obejmował demontaż istniejącego 

wyposażenia (pompy i  orurowanie), zaprojektowanie oraz montaż nowego wyposażenia, a także 

wymianę klapy zbiornika. 

 Wymiana niesprawnych hydrantów i zasuw na sieci wodociągowej na terenie Gminy Kampinos. 

Powyższe działanie ukierunkowane jest na poprawę bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy. 

 Remont nawierzchni z kostki brukowej na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A. 

Wykonano remont nawierzchni z koski betonowej  o  łącznej powierzchni 445 m2 w tym: 320 m2 

powierzchni placu manewrowego, 60 m2 wokół poletek osadowych oraz 65 m2 utwardzenia wokół 

komór 3 i 4. 
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Drogownictwo, mosty 
 

Lp. 
Numer 

drogi 
Nazwa drogi/przebieg/miejscowość 

Długość 

[m] 

Kilometraż 

początek koniec 

DROGI WEWNĘTRZNE 

1 100101 Wiejca 1 068 0 0+1,068 

2 100102 Wiejca 978 0 0+0,978 

3 100103 Koszówka 1 359 0 0+1,359 

4 100104 Wiosenna, Kampinos 244 0 0+0,244 

5 100105 Szkolna, Kampinos 19 0 0+0,019 

6 100106 Wiejca 374 0 0+0,374 

7 100107 Kampinos A 269 0 0+0,269 

8 100108 Podkampinos 1 767 0 0+1,767 

9 100109 Podkampinos 764 0 0+0,764 

10 100110 Prusy 104 0 0+0,104 

11 100111 Baśniowa, Kampinos A 195 0 0+0,195 

12 100112 
Kampinos, za OSP  

(łącząca ul. Niepodległości i Dolną) 
224 0 0+0,224 

13 100113 Podkampinos 1 491 0 0+1,491 

14 100114 Podkampinos 1 194 0 0+1,194 

15 100115 
Podkampinos/Prusy  

(na granicy obrębów) 
1 376 0 0+1,376 

16 100116 Reymonta, Kampinos 360 0 0+0,360 

17 100117 Komorów 1 369 0 0+1,369 

18 100118 Kwiatkówek 857 0 0+0,857 

19 100119 Wilcza, Kwiatkówek 241 0 0+0,241 

20 100120 Sarny, Kwiatkówek 240 0 0+0,240 

21 100121 Łosia, Kwiatkówek 248 0 0+0,248 

22 100122 Jelenia, Kwiatkówek 280 0 0+0,280 

23 100123 Dzika, Kwiatkówek 468 0 0+0,468 

24 100124 Prusy 718 0 0+0,718 

25 100125 Prusy 177 0 0+0,177 

26 100126 Prusy 1 380 0 0+1,380 

27 100127 Komorów 1 702 0 0+1,702 

28 100128 Łazy Kol. Ludwików 404 0 0+0,404 

29 100129 Łazy 258 0 0+0,258 

30 100130 Łazy 255 0 0+0,255 

31 100131 Łazy 532 0 0+0,532 

32 100132 Wola Pasikońska 2 520 0 0+2,520 

33 100133 Pindal 1 018 0 0+1,018 
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34 100134 Pindal 1 196 0 0+1,196 

35 100135 Pindal 2 396 0 0+2,396 

36 100136 Budki Żelazowskie 579 0 0+0,579 

37 100137 Łazy 361 0 0+0,361 

38 100138 Strzyżew Parcele 305 0 0+0,305 

39 100139 Strzyżew Parcele 667 0 0+0,667 

40 100140 Szczytno 881 0 0+0,881 

41 100141 Szczytno 197 0 0+0,197 

42 100142 Szczytno 204 0 0+0,204 

43 100143 Szczytno 95 0 0+0,095 

44 100144 Szczytno 494 0 0+0,494 

45 100145 Pasikonie 293 0 0+0,293 

46 100146 Pasikonie 347 0 0+0,347 

47 100147 Skarbikowo 1 384 0 0+1,384 

48 100148 Szczytno - Skarbikowo 1 744 0 0+1,744 

49 100149 Skarbikowo 604 0 0+0,604 

50 100150 Zawady 1 903 0 0+1,903 

51 100151 Szczytno 1 078 0 0+1,078 

52 100152 Podkowy, Pasikonie 648 0 0+0,648 

53 100153 Jazdy Polskiej, Pasikonie 1 371 0 0+1,371 

54 100154 Konika Polskiego, Pasikonie 674 0 0+0,674 

55 100155 Kasztanki, Pasikonie 372 0 0+0,372 

56 100156 Makowa, Kampinos A 136 0 0+0,136 

57 100157 Wiewiórki, Zawady 1 131 0 0+1,131 

58 100158 Zawady 223 0 0+0,223 

59 100159 Komorów 1 012 0 0+1,012 

60 100160 Pasikonie 301 0 0+0,301 

61 100161 Szczytno 251 0 0+0,251 

62 100162 Szczytno 218 0 0+0,218 

63 100163 Gnatowice Stare 3 082 0 0+3,082 

64 100164 Gnatowice Stare 627 0 0+0,627 

65 100165 Strojec 897 0 0+0,897 

66 100166 Budki Żelazowskie 282 0 0+0,282 

67 100167 Pindal 1 676 0 0+1,676 

68 100168 Pindal 1 030 0 0+1,030 

69 100169 Budki Żelazowskie/Kirsztajnów 1 485 0 0+1,485 

DROGI GMINNE 

70 410301W 
Strzyżew (dr. wojewódzka nr 580) - 

Strojec - Pindal - gr. gminy Brochów 
4 030 0 0+4,030 

71 410302W dr. przez wieś Strojec  903 0 0+0,903 
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(dr. powiatowa nr 3805W -  

gr. powiatu sochaczewskiego) 

72 410303W 
dr. przez wieś Kirsztajnów (dr. gminna 

nr 410301W - gr. gminy Brochów) 
2 100 0 0+2,100 

73 410304W Rzęszyce 861 0 0+0,861 

74 410305W Pindal - Grabnik 3 193 0 0+3,193 

75 410306W 

dr. przez wieś Wola Pasikońska (dr. 

wojewódzka nr 580 - dr. powiatowa nr 

3805W) 

392 0 0+0,392 

76 410307W 
Wola Pasikońska - Łazy  

(dr. wojewódzka nr 580 na wschód) 
1 153 0 0+1,153 

77 410308W 
Łazy (dr. gminna nr 410309W) –  

dr. gminna nr 410305W 
1 516 0 0+1,516 

78 410309W 
Łazy - Grabnik - Grabnik Piekiełko - 

Łazy Leśne 
2 391 0 0+2,391 

79 410310W Łazy Leśne - Izabelin Leśny 1 996 0 0+1,996 

80 410311W 

Łazy Leśne - dr.gm. nr 410309W - gr. 

gm. Brochów - Bromierzyk - gr. gm. 

Brochów 

4 140 0 0+4,140 

81 410312W dr. przez wieś Bieliny 3 273 0 0+3,273 

82 410313W 
Dolna, Grabnik - Kampinos  

(dr. powiatowa nr 4134W) 
4 500 0 0+4,500 

83 410314W 
Łazy (dr. gminna nr 410309W) - 

Grabnik (dr. gminna nr 410314W) 
1 474 0 0+1,474 

84 410315W 
Kampinos (dr. wojewódzka nr 580) - dr. 

gminna nr 410316W 
2 054 0 0+2,054 

85 410316W 
Granica - Muzeum - Józefów  

(dr. powiatowa nr 4134W) 
2 526 0 0+2,526 

86 410317W Niepodległości, Kampinos 1 218 0 0+1,218 

87 410318W Skibniewskiego, Kampinos 351 0 0+0,351 

88 410319W Spółdzielców, Kampinos 864 0 0+0,864 

89 410320W Szkolna, Kampinos 396 0 0+0,396 

90 410321W Kampinos A 1 742 0 0+1,742 

91 410322W dr. przez wieś Koszówka 1 245 0 0+1,245 

92 410323W 
Wiejca (dr. wojewódzka nr 580) - 

Czarnów - gr. gminy Leszno 
1 559 0 0+1,559 

93 410324W 

Wiejca (dr. wojewódzka nr 580) - 

Gawartowa Wola  

(gr. gminy Leszno) 

1 207 0 0+1,207 

94 410325W 

dr. przez wieś Podkampinos (dr. 

powiatowa nr 4132W) - gr. gminy 

Leszno 

1 061 0 0+1,061 
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95 410326W 
dr. w Podkampinosie (dr. powiatowa nr 

4132W-dr. powiatowa nr 4114W) 
1 102 0 0+1,102 

96 410327W 

dr. przez wieś Prusy  

(dr. powiatowa nr 4132W - dr. 

powiatowa nr 4131W) 

1 080 0 0+1,080 

97 410328W 

Podkampinos (dr. powiatowa nr 

4132W) - Kwiatkówek II - Bargłówek 

(dr. powiatowa nr 4131W) 

4 870 0 0+4,870 

98 410329W 

Komorów (dr. wojewódzka nr 580) - 

Kwiatkówek II - Zawady (dr. 

powiatowa nr 4131W) 

3 276 0 0+3,276 

99 410330W 
Izbiska - Gnatowice Stare - Gnatowice 

Nowe 
859 0 0+0,859 

100 410331W 
Pasikonie (dr. powiatowa nr 4131W) - 

Zawady (dr. powiatowa nr 4131W) 
936 0 0+0,936 

101 410332W 
dr. przez wieś Pasikonie (na wschód od 

dr. powiatowej nr 4131W) 
1 318 0 0+1,318 

102 410333W 

Pasikonie (dr. powiatowa nr 4131W) - 

Wola Pasikońska –  

(dr. wojewódzka nr 580) 

1 203 0 0+1,203 

103 410334W 
Pasikonie - dr. powiatowa nr 4131W - 

Strzyżew (dr. wojewódzka nr 580) 
2 933 0 0+2,933 

104 410335W 

Szczytno (dr. powiatowa nr 4133W) - 

Skarbikowo - Zawady  

(dr. powiatowa nr 4131W) 

3 279 0 0+3,279 

105 410336W 
dr. na wschód od dr. powiatowej nr 

4133W 
1 230 0 0+1,230 

106 410337W 

Szczytno (dr. powiatowa nr 4133W) - 

Pilawice –  

(gr. powiatu sochaczewskiego) 

1 154 0 0+1,154 

107 410338W 

dr. przez wieś Szczytno (dr. powiatowa 

nr 4133W) - gr. powiatu 

sochaczewskiego 

1 818 0 0+1,818 

108 410340W Konwaliowa, Kampinos A 147 0 0+0,147 

109 410341W Sasanki, Kampinos A 148 0 0+0,148 

110 410342W Kwiatowa, Kampinos A 464 0 0+0,464 

111 410343W Daliowa, Kampinos A 195 0 0+0,195 

112 410344W Jaśminowa, Kampinos A 194 0 0+0,194 

113 410345W Ogrodowa, Kampinos/Kampinos A 448 0 0+0,448 

114 410346W Różana, Kampinos A 194 0 0+0,194 
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Wybór inwestycji w zakresie drogowym realizowanych w 2021 r. podyktowany był następującymi 

względami: 

 zgłaszanymi potrzebami mieszkańców,  

 stanem technicznym drogi – w pierwszej kolejności pod uwagę brane były drogi gminne, których stan 

podczas rocznych przeglądów został oceniony jako niedostateczny,  

 przygotowaniem formalno-prawnym – w szczególności w aspekcie dotyczącym uregulowania 

przebiegu drogi oraz kwestii własności (np. koniecznością poszerzenia pasa, wykupu gruntu od 

właścicieli sąsiadujących nieruchomości itp.), 

 pozyskaniem funduszy zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji (dotacje  

ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i  modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych), 

 powiązaniem drogi z drogami wyższej kategorii, 

 posiadaną dokumentacją projektową. 

 

W 2021 r. w ramach realizowanych inwestycji wykonano założenia  „Planu rozwoju sieci dróg gminnych 

w Gminie Kampinos na lata 2017 - 2021” w następującym zakresie: 

 Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos. 

Roboty budowlane polegały na ułożeniu nawierzchni jezdni na długości 350 mb  

i szerokości 5,5 m z kruszywa łamanego, o grubości 35 cm (warstwa podbudowy  

gr. 20 cm oraz warstwa nawierzchni gr. 15 cm) oraz wykonaniu pobocza z kruszywa naturalnego 

w  rejonie przepustu. Przy przepuście zostały zamontowane bariery energochłonne. 

 

Poza zadaniami inwestycyjnymi w obszarze dróg prowadzone były bieżące naprawy, remonty oraz 

uzupełnienia nawierzchni dróg ze środków bieżących uwzględnionych w budżecie Gminy Kampinos na 

2021 r.  

Na potrzeby bieżącego  utrzymania dróg zakupiono łącznie ok. 4 300 ton kruszyw za łączną kwotę  

286  571,50 zł, w tym: 

 destrukt asfaltowy w ilości 800 ton za kwotę  78 720,00 zł,  

 kruszywo naturalne w ilości 2 900 ton za kwotę 174 641,50 zł,  

 kruszywo betonowe w ilości 600 ton za kwotę 33 210,00 zł.  

Ponadto zlecono rozłożenie zakupionego wcześniej przez Gminę, destruktu asfaltowego przeznaczonego 

na utwardzenie dróg gminnych w ramach remontu dróg w Gminie Kampinos. Usługa została zrealizowana 

przez wyłonionego wykonawcę z wykorzystaniem rozkładarki i walca typu ciężkiego. W ramach zadania 

utwardzono ul. Baśniową w Kampinosie. 

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zlecono także remonty cząstkowe nawierzchni 

bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Kampinos. W ramach przedmiotowego zlecenia wykonano 

naprawy dróg w następujących miejscowościach: Kampinos A, Kwiatkówek i Podkampinos. 

 

W 2021 r  wykonano remont mostu MD-6 przez Kanał Olszowiecki w miejscowości Pindal. Roboty 

polegały m.in. na rozbiórce istniejącej płyty przęsłowej i belek podwalinowych, odkopaniu końcowych 

odcinków nasypu drogowego za obiektem, ułożeniu nowych belek podwalinowych, odtworzeniu płyty 

przęsłowej, zasypaniu fundamentów, ukształtowaniu nasypu drogowego za przyczółkami oraz skarp 
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i  stożków, wykonaniu nawierzchni obiektu, montażu wyposażenia, a także na wykonaniu prac 

utrzymaniowych w korycie rzeki. 
 

Transport publiczny 
 

Gmina Kampinos realizuje obowiązek prowadzenia lokalnego transportu publicznego samodzielnie oraz 

w  ramach zlecenia na podstawie zawartych porozumień. Zlecenia te na rzecz naszej gminy realizują Miasto 

Stołeczne Warszawa – linia komunikacyjna L29 relacji Kampinos – Leszno oraz Gmina Miasto Sochaczew 

– linia komunikacyjna Nr 1 relacji Kampinos – Sochaczew Energomontaż.  

Samodzielnie gmina Kampinos realizuje zadania w ramach zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego 

na podstawie umowy z firmą PKS w Grodzisku Mazowieckim w zakresie trzech linii na terenie całej gminy 

Kampinos.  W przeważającej większości są to przewozy dzieci i młodzieży uczącej się w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Kampinosie.  
 

 „Bilet metropolitalny” – linia L29 

Od 1 września 2018 r. obowiązuje rozszerzony program Warszawa+. Korzystają na nim zarówno 

mieszkańcy Warszawy, jak i kilkunastu gmin podwarszawskich, w tym Gminy Kampinos. Porozumienia, 

zawarte między Warszawą a podwarszawskimi gminami zapewniają mieszkańcom aglomeracji dostęp do 

największej w Polsce zintegrowanej sieci komunikacyjnej. W ramach Warszawskiego Transportu 

Publicznego można bowiem podróżować, w ramach jednego biletu: tramwajami, autobusami, metrem, 

pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej, autobusowymi liniami dowozowymi typu „L”, a w ramach oferty 

Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD, także pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei 

Dojazdowej.  

Gmina Kampinos wybrała opcję „Warszawa+3”, która jest najkorzystniejsza  

dla mieszkańców, gdyż zawiera najwyższą dopłatę. Różnicę w cenie pokrywa samorząd. 

Bilet metropolitalny, co potwierdzają konkretne liczby, to wielka korzyść, ponieważ na podstawie biletów 

nabytych w preferencyjnych cenach można podróżować nie tylko  

do centrum Warszawy, lecz również do miejscowości położonych w całej metropolii. Szczegółowe 

informacje dostępne są na stronie www.kampinos.pl, w zakładce: Komunikacja/Warszawa Plus.  

Prawo do nabycia biletu metropolitalnego przysługuje mieszkańcom gminy Kampinos, którzy 

rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany 

wskazując w zeznaniu podatkowym gminę Kampinos jako miejsce zamieszkania.  

Uczniowie i studenci, nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia oraz emeryci i  renciści do ukończenia 

70. roku życia podróżują komunikacją z 50% zniżką na bilety. Natomiast dzieci i młodzież ze stwierdzoną 

niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia oraz osoby starsze, dzieci od urodzenia 

do 30 września w  roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat oraz mieszkańcy Gminy po ukończeniu 70. 

roku życia, podróżują za darmo.  

Mieszkańcom Gminy Kampinos, którzy ukończyli 65 lat przysługuje oferta specjalna, tzw. „bilet seniora” 

ważny przez kolejnych 365 dni w cenie 50,00 zł (do biletu nie stosuje się innych ulg). Oznacza to, że osoby 

65+ za kwotę 50 zł mogą przemieszczać się wszystkimi środkami komunikacji miejskiej przez cały rok. 

W  urzędzie gminy uruchomiony został Punkt Personalizacji Warszawskiej Karty Miejskiej czynny  

w  dniach i godz. pracy urzędu, w którym mieszkańcy mogą wyrobić spersonalizowaną kartę miejską.  
 

Linia Nr 1 

http://www.kampinos.pl/
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Obowiązujące od 2017 roku porozumienie z Miastem Sochaczew umożliwia mieszkańcom gminy 

korzystanie ze wszystkich ulg i zniżek, z których mogą korzystać mieszkańcy miasta.  
 

Dopłata z budżetu Gminy Kampinos na 2021 r. wyniosła: 

• do linii L29 –  435 499,62 zł, 

• do biletów WKM – 11 565,00 zł,  

• do obsługi linii Nr 1 – 51 638,00 zł. 

Mieszkańcy mogą korzystać również z usług prywatnych przewoźników.  
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Ochrona środowiska 
 

Raport z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos wyznacza główny cel strategiczny rozwoju Gminy 

tj. ograniczenie zużycia energii końcowej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy 

Kampinos.  

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powinno polegać na ograniczaniu emisji z głównych źródeł: 

 palenisk domowych, tzw. niskiej emisji z sektora komunalnego, 

 emisji liniowej z transportu. 
 

Zapewnienie jak najlepszej jakości powietrza planuje się poprzez: 

 termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, 

 promowanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, 

 stosowanie LED do oświetlenia ulicznego, 

 wsparcie transportu publicznego i ekologicznego sposobu jazdy, 

 gazyfikację Gminy, 

 działalność administracyjną, promocyjną i edukacyjną służącą gospodarce niskoemisyjnej w Gminie.  

W Planie przedstawiono wiele działań dotyczących różnych sektorów: budynków użyteczności publicznej, 

mieszkalnictwa, oświetlenia ulicznego i transportu. Większość z tych działań to zadania długoterminowe, 

a ich realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowań zewnętrznych. 

Zaproponowano działania, za realizację których odpowiedzialna jest Gmina, a także takie, które 

uzależnione są od mieszkańców Gminy. Każdy z mieszkańców wykonując codzienne czynności związane 

z ogrzewaniem budynków, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, dojazdem do pracy czy 

przygotowaniem posiłków może wpłynąć na końcowy rezultat w postaci ograniczenia emisji CO2. 

Realizacja zadań wyznaczonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej przyczyni się do poprawy jakości 

powietrza w Gminie lub przynajmniej jego utrzymania na dotychczasowym stosunkowo dobrym poziomie, 

przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i podwyższeniu standardów jakości życia mieszkańców. 
 

Poprzez realizację wyznaczonych działań zakłada się osiągnięcie następujących celów ekologicznych: 

 zmniejszenie zużycia energii i paliw, 

 zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych; 

 utrzymywanie wysokiej jakości powietrza w Gminie poprzez minimalizację zanieczyszczeń 

pochodzących z tzw. „niskiej emisji”, 

 podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i akceptacji społecznej  

dla prowadzonych działań ochronnych (m.in. poprzez edukację ekologiczną i zapewnienie dostępu do 

informacji o środowisku). 

 

Konieczność wykorzystywania alternatywnych źródeł energii wynika głównie z potrzeby ograniczenia 

szkodliwych produktów spalania pierwotnych nośników (węgla i jego odmian) ograniczoności źródeł 

kopalnych, jak również dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych 
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regionów. W Gminie Kampinos istnieją odpowiednie warunki eksploatacji odnawialnych źródeł energii 

bazujące na wykorzystaniu siły wiatru czy energii słonecznej. 

Odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie energetycznym gminy. Mogą 

przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, a zwłaszcza do poprawy 

zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. 

Przy realizacji zadań należy pamiętać o ograniczeniach wynikających ze Studium Uwarunkowań 

i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Kampinos  

do których należą: 

 ograniczenie rozpraszania zabudowy poprzez wskazanie terenów jej rozwoju, 

 zakaz lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących obiektów uciążliwych, tj. powodujących 

przekroczenia ustalonych przepisami odrębnymi standardów jakości środowiska w granicach otuliny 

Parku Narodowego oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, wyjątek stanowią 

inwestycje komunikacyjne, infrastrukturalne i służące ochronie środowiska, 

 wybieranie źródeł ciepła o niskiej zawartości siarki palnej, 

 rozbudowa infrastruktury gazu ziemnego na terenie gminy (w 2021 r. na terenie gminy wykonano 15 

sztuk przyłączy gazowych. Dla porównania w 2020 r. wykonano 14 szt. przyłączy gazowych). Łącznie 

wykonano 67 przyłączy.   
 

Program Ochrony Środowiska 
 

Program Ochrony Środowiska (dalej POŚ) dla Gminy Kampinos jest dokumentem koordynującym 

działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy. Zawiera cele i zadania, które powinna realizować 

gmina jak i inne podmioty w celu ochrony środowiska w granicach administracyjnych gminy. 

Podstawowym celem sporządzania i uchwalania Programu Ochrony Środowiska jest realizacja przez 

jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych 

dokumentów strategicznych i programowych. POŚ stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania 

środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na 

szczeblu JST. 
 

Obowiązujący Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do 

roku 2028 uchwalony został przez Radę Gminy Kampinos uchwałą Nr XXXVI/230/21 z dnia                                  

25 października 2021 r. 

W dokumencie dokonano oceny aktualnego stanu środowiska na terenie Gminy Kampinos                                           

z uwzględnieniem dziesięciu obszarów interwencji:  

 ochrona klimatu i jakości powietrza, 

 zagrożenia hałasem,  

 pole elektromagnetyczne, 

 gospodarowanie wodami, 

 gospodarka wodno-ściekowa  

 zasoby geologiczne, 

 gleba, 

 gospodarka odpadami, 

 zasoby przyrodnicze, 
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 zagrożenia poważnymi awariami. 

W ramach programu w 2021 r. realizowano następujące działania: 

 Ochrona wód i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 

W zakresie niniejszego celu ekologicznego podejmowano działania zmierzające  

do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi polegające przede 

wszystkim na rozbudowie sieci kanalizacyjnej. Prowadzono także monitoring wód powierzchniowych 

i  podziemnych, dzięki czemu możliwe było bieżące śledzenie zmian. Monitorowano także jakość wody 

przeznaczonej do spożycia. Podjęte działania przyczyniły się między innymi do zwiększenia liczby 

mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Należy więc uznać, że priorytet 

ekologiczny był w okresie sprawozdawczym realizowany. 

Ochrona powierzchni ziemi i gleb       

Realizacja tego priorytetu ma na celu zapewnienie ochrony jakości gleb, dostosowanie do wymagań 

standardów europejskich i krajowych, zagospodarowanie terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz 

racjonalne wykorzystanie ziemi. Na poziomie administracyjnym ochrona ziemi podejmowana jest przede 

wszystkim poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

Gospodarka odpadami 

W zakresie realizacji niniejszego priorytetu ekologicznego największą uwagę skupiono na czterech 

aspektach: 

 objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych, 

 sukcesywne zwiększanie ilości odpadów zbieranych selektywnie, 

 demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest, 

 usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag.  

Gmina Kampinos, przy wsparciu środków zewnętrznych, eliminowała wyroby zawierające azbest, co jest 

działaniem priorytetowym w POŚ. 

Na ten cel pozyskano w 2021 roku dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i  Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 851,00 zł. Wkład własny wynosił 

28  277,66 zł.  

Ochrona przyrody i krajobrazu oraz ekologiczny model gospodarki leśnej 

W zakresie tego priorytetu skupiono się przede wszystkim na utrzymaniu zieleni w Gminie – zadanie to 

było realizowane jako zadanie ciągłe. Należy zaznaczyć, że ilość jak również powierzchnia obszarów 

objętych ochroną nie zmieniła się, RDOŚ w Warszawie uczestniczył w postępowaniach z zakresu 

strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz prowadził postępowania wynikające z przepisów 

ustawy o ochronie przyrody lub ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu. Tym samym, poprzez treść 

wydawanych rozstrzygnięć RDOŚ w Warszawie podejmował działania nakierowane na ochronę przyrody 

w Gminie Kampinos, a sam priorytet ekologiczny był w Gminie realizowany. 

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 

Celem realizacji omawianego priorytetu jest przede wszystkim polepszenie poziomu bezpieczeństwa na 

terenie Gminy i okolicy w zakresie zagrożeń naturalnych i technologicznych. Zgodnie z danymi 

uzyskanymi od WIOŚ w Warszawie, na terenie Gminy nie są zlokalizowane zakłady o zwiększonym 

i  dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, a także zakłady zakwalifikowane do tzw. pozostałych 

potencjalnych sprawców poważnych awarii. W 2021 roku nie odnotowano również poważnych awarii, 
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a  działania skupiły się w okresie sprawozdawczym na doposażeniu jednostek OSP znajdujących się 

w  Gminie Kampinos, dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kampinos oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 

Zawady zakupione zostały częściowo z dotacji Urzędu Marszałkowskiego: 

1. dla OSP Kampinos na zakup: 5 szt. hełmów strażackich z latarką, 5 par butów strażackich, 5 szt. 

Ubrań specjalnych, 5 par rękawic specjalnych. Wartość zakupów: 26 500,01 zł, wysokość dotacji 

13 250,00 zł.  

2. dla OSP Kampinos na remont budynku strażnicy w zakresie posadzki, ścian, sufitów, stolarki 

okiennej, stolarki drzwiowej w pomieszczeniu do przechowywania sprzętu oraz wiatrołapu. 

Wartość robót 26 000 zł, wysokość dotacji 24 300 zł. 

3. dla OSP Zawady na zakup 2 sztuk prądownicy wodno-pianowej z funkcją samoczyszczącą, 6 sztuk 

węży tłocznych W-52, 6 sztuk węży tłocznych W-75. Wartość zakupów: 8 612,36, wysokość dotacji 

4300 zł.  

Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 

Realizacja tego priorytetu ma na celu zmniejszenie uciążliwości hałasowej  

w środowisku i promieniowania elektromagnetycznego. Przeprowadzano w tym celu modernizacje 

nawierzchni dróg.  

W zakresie ochrony mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym Gmina Kampinos nie 

realizowała działań inwestycyjnych. Monitoring pól elektromagnetycznych realizowany był natomiast 

przez WIOŚ w Warszawie i nie stwierdzono zagrożenia z ich strony. 

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i energooszczędność 

Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego jest jednym z istotnym elementów 

zrównoważonego rozwoju, zarówno w dziedzinie energetyki jak i ekologii. Stopień wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii zależy od zasobów i technologii ich przetwarzania. 

W Gminie Kampinos istnieją warunki do eksploatacji "zielonej energii" bazujących na wykorzystaniu: siły 

wiatru czy energii słonecznej. Działania priorytetowe w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych koncentrowały na tworzeniu sprzyjających warunków do jej rozwoju na terenie Gminy 

Kampinos. 
 

Raport z ochrony powietrza 
 

Obowiązek określania programów ochrony powietrza wynika z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia                         

2001 r.  Prawo ochrony środowiska. Programy ochrony powietrza określa się dla stref, w których poziom 

choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub poziom 

docelowy. 

Programy ochrony powietrza mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych 

substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji dla pyłu zawieszonego PM 2,5. 

Na terenie województwa mazowieckiego wyróżniamy 4 strefy: aglomeracja warszawska, miasto Płock, 

miasto Radom oraz mazowiecka, obejmująca pozostały obszar województwa. 

Programy ochrony powietrza określa w drodze uchwały sejmik województwa. 

Działania naprawcze określone w załączniku nr 4 do uchwały Nr 99/17 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 20.06.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref 

województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu  

w powietrzu.  
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Gmina wywiązała się z nałożonych na nią zadań; na bieżąco stosowała się do przesyłanych komunikatów, 

prowadzono również działania edukacyjne.  

 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXIX/186/21 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie 

określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadania służące ochronie 

powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku wymieniono 36 szt. źródeł 

ciepła. Dotacja gminna wyniosła łącznie 107 403,57 zł. Dotacja przyznawana była w wysokości nie 

większej niż 90% koszów wymiany źródła ciepła, jednak nie więcej niż 3 000 zł na jeden budynek. 

 

Raport z realizacji wydawanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu 

nieruchomości 

 

W roku 2021 r. do Urzędu Gminy Kampinos wpłynęło 153 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew rosnących 

na działkach będących własnością mieszkańców gminy oraz działkach gminnych, z czego                                           

47 wnioskodawców wystąpiło o uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 

złożonego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. 
 

Raport z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt  
 

W dniu 3 marca 2021 r. Uchwałą nr XXIX/185/21 Rada Gminy Kampinos przyjęła Program Opieki nad 

Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt.  

Celem programu jest: 

 odławianie i zabieranie zwierząt bezdomnych i błąkających się na terenie gminy, 

 opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, 

 odnajdywanie dotychczasowych właścicieli zwierząt, 

 promocję przysposobienia zwierząt, 

 sterylizację albo kastrację oraz czipowanie psów,  

 transport do schroniska.  

Program obejmował opiekę nad wolnożyjącymi kotami poprzez dokarmianie, leczenie, sterylizację 

i  kastrację, usypianie ślepych miotów oraz poszukiwanie nowych właścicieli.  

 

W 2021 r. Gmina Kampinos miała podpisane umowy dotyczące zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom z:  

 Przychodnią Weterynaryjną „PRO EQUI”, ul. Niepokalanowska 4, 05-085 Kampinos. 

Usługa obejmowała m.in. sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt, pobyt zwierzęcia  w lecznicy, 

leczenie, szczepienia, odrobaczenia, odpchlenia, czipowanie. 

 Przychodnią Weterynaryjną Leszno Gabinet Weterynaryjny ul. Tuwima 29, która prowadziła usługę 

wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt. Usługa obejmowała m.in. wyłapywanie, odstawianie 

do schroniska wysterylizowanych i wykastrowanych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kampinos 

oraz całodobowy odbiór zwierząt bezdomnych poszkodowanych w wypadkach drogowych                                 

i dostarczanie ich do Przychodni Weterynaryjnej w Kampinosie. 
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 Fundacją im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, ul.  Podkowińska 2, 01-472 

Warszawa, prowadzącą Schronisko Zwierząt im. Zofii i Romana Witkowskich w Milanówku,                         

ul. Brwinowska 48.  
 

W ramach programu w 2021 roku udzielono opieki 61 kotom. W 2021 roku Gmina Kampinos udzieliła 

opieki 27 psom, z czego: 

 bezpośrednio z przychodni weterynaryjnej do przysposobienia przekazano 6 psów, trzy psy wróciły do 

właściciela.  

 w Przychodni na dzień 31.12.2021 r. przebywał 1 pies - zgłoszony w 2021 r., w domu tymczasowym 

na dzień 31.12.2021 r. przebywały 3 psy.  

 do schroniska trafiło 14 psów, z czego do adopcji schronisko przekazało 10 psów plus dwa zwierzęta 

do Fundacji i jeden został przekazany do hoteliku dla psów.  

 w schronisku na dzień 31.12.2021 r. przebywały dodatkowo 2 psy: Johnny z 2020 r i Bierka z 2021 r.  

 w Przychodni na dzień 31.12.2020 r. przebywały 4 psy - zgłoszone w 2020 r. 
 

Ponadto na podstawie Decyzji Wójta Gminy Kampinos zostały odebrane 4 psy, które zostały przekazane 

do schroniska: 

 - dwa szczeniaki odebrane właścicielowi trafiły do Fundacji dla szczeniąt” Judyta”  

 - dwa psy zostały adoptowane ze schroniska.  
 

Na realizację Programu przeznaczono 92 000,00 zł wydatkowanych w następujący sposób: 

Kwota 

przeznaczona 

na realizację 

programu  

 

Zakres  
Sposób 

wydatkowania 

Wydane 

środki (zł) 

35 000,00 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                      

w Fundacji im. 120-lecia Towarzystwa 

Opieki nad Zwierzętami w Polsce,                            

ul. Podkowińska 2,01-472 Warszawa 

prowadzącą Schronisko Zwierząt im. Zofii                  

i Romana Witkowskich w Milanówku,                    

ul. Brwinowska 48 

umowa ze 

schroniskiem 

 

 34 440,00 

36 000,00 Opieka weterynaryjna nad zwierzętami 

kierowanymi do schroniska dla zwierząt oraz 

w przypadkach zdarzeń drogowych                              

z udziałem zwierząt sprawowana przez 

lekarza weterynarii Dorotę Zalewską 

prowadzącą przychodnię weterynaryjną 

„PRO-EQUI” z siedzibą                                                  

ul. Niepokalanowska 4, 05-085 Kampinos                    

i przychodnie weterynaryjną Leszno Gabinet 

Weterynaryjny ul. Tuwima 29 

umowa  

z przychodnią 

weterynaryjną 

35 808,00 
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19 000,00 Odławianie psów bezdomnych oraz 

całodobowy odbiór zwierząt bezdomnych 

poszkodowanych w wypadkach drogowych i 

odstawienie ich do przychodni 

weterynaryjnej PRO-EQUI ul. 

Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos, a 

następnie przewiezienie  psów bezdomnych 

do schroniska realizowane przez 

przychodnię weterynaryjną Leszno – 

Gabinet Weterynaryjny Sp. z o.o. ul. 

Tuwima 26, 05-084 Leszno prowadzoną 

przez Marię Adamowicz Różycką. 

 

umowa z 

przychodnią 

weterynaryjną 

9 016,16 

  1 000,00 Opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz 

zapobieganie ich bezdomności 

zakup karmy, 

udzielenie 

organizacjom 

pozarządowym, 

których 

statutowym 

celem działania 

jest ochrona 

zwierząt, 

pomocy 

polegającej na 

wsparciu 

finansowym w 

myśl przepisów 

ustawy z dnia 

24 kwietnia 

2003 r.  

o działalności 

pożytku 

publicznego 

i wolontariacie 

379,62 

  1 000,00 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 

gospodarskimi 

Umowa 

pokrycie 

kosztów 

przewozu, 

utrzymania 

- 

Program został zrealizowany.  
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Raport z gospodarki odpadami 
 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,               

utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. 

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania,              

a w szczególności: 

 obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi; 

 nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom 

odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 

 ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje 

odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych 

wielomateriałowych oraz bioodpadów; 

 tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp 

dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów 

komunalnych jak: metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, bioodpady, 

odpady niebezpieczne, przeterminowane lekarstwa   i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do 

odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 

igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble  

i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady 

tekstyliów i odzieży; 

 prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
 

Akty prawa miejscowego regulujące kwestie gospodarki odpadami w gminie Kampinos: 

 Uchwała Nr XXIX/183/21 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Kampinos. 

 Uchwała Nr XXIX/184/21 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                               

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów 

komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 Uchwała Nr XIX/116/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych,  

 Uchwała Nr XIX/115/20 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 
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 Uchwała Nr XXXI/141/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie Gminy Kampinos. 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kampinos za 2021 rok 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                              

w gminach jednym z zdań Gminy jest dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie 

zagospodarowania odpadów komunalnych. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi Wójt Gminy 

sporządza w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu udostępnieniu na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy. 

Art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż wójt 

gminy sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie sprawozdań złożonych 

przez: 

 podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,  

 podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 podmioty zbierające odpady komunalne, 

        a także na podstawie: 

 informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne, 

 rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

 innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi.  
 

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy  

W 2021 r. z terenu gminy Kampinos zostały odebrane następujące ilości odpadów: 

Kod Rodzaj Ilość [Mg] Udział (%) 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 77,3950 4,07 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 140,9100 7,42 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,3100 0,02 

15 01 07 Opakowania ze szkła 98,0200 5,16 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
4,2180 0,22 

16 01 03  Zużyte opony 12,2600 0,65 

17 01 01 
Odpady betonowe  oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
4,0200 0,21 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych                                i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

32, 1800 1,69 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
127,4600 6,71 
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20 01 23* Urządzenia zawierające freony 4,5200 0,24 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,0890 0,00 

20 01 33* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i akumulatory zawierające baterie 

0,1350 0,01 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 5) 

2,6800 0,14 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
7,1750 0,38 

20 01 99  
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 
85,0300 4,47 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 204,4300 10,76 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1013,0000        53,31       

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 86,3400 4,54 

Łącznie 1900,1720            100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznego sprawozdania Wójta Gminy Kampinos realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r. 

 

  Informacja o odpadach komunalnych odebranych z PSZOK: 

Adres PSZOK Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych [Mg] 

Kampinos A 

05-085 

Kampinos 

15 01 01 Opakowania z papieru i 

tektury 

2,8850 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

3,0100 

15 01 10* Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i 

II klasy toksyczności – 

bardzo toksyczne i 

toksyczne)  

4,2180 

16 01 03 Zużyte opony 12,2600 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

4,0200 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

32,1800 
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wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne 

niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

 

45,6200 

20 01 23* Urządzenia zawierające 

freony 

4,5200 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 

20 01 31 

                       0,0890 

20 01 33* Baterie i akumulatory 

łącznie z bateriami i 

akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 

16 06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające 

baterie 

                      0,1350 

20 01 35* Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 5) 

                       2,6800 

20 01 36 Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 i 20 01 35  

                       7,1750 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób 

selektywny 

                     34,6400 

20 02 01 Odpady ulegające 

biodegradacji 

                     68,5600 

20 03 07 Odpady wielogabarytowe 86,3400 

Łączna masa 

zebranych 

odpadów 

komunalnych  

  308,3320 

Źródło: Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Kampinos 

 

Nowoczesny PSZOK nadal cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, jednakże                  

w 2021 r. zebrano w PSZOK-u o 67,668 Mg odpadów komunalnych mniej niż w 2020 r. - co stanowi 

spadek o 18,0%.  
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Odpady wytworzone na terenie Gminy Kampinos stanowią sumę odpadów odebranych z obszaru Gminy 

oraz odpadów odebranych z PSZOK tj. 1 900,1720 Mg.  
 

W 2021 r. z obszaru Gminy Kampinos odebrano 1013,00 Mg zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 

01). Udział odebranych odpadów komunalnych w łącznej masie odebranych odpadów komunalnych 

wyniósł 53,31%. 
 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                                                                         

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

Wydatki Gminy Kampinos na system gospodarki odpadami w 2021 r.:  

Rodzaj kosztów Kwota (zł) 

Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie 

odpadów komunalnych 

1 428 648,02 

Tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych 

75 112,22 

Obsługa administracyjna systemu 45 967,95 

Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z 

odpadami komunalnymi 

0,00 (edukacja 

prowadzona za 

pośrednictwem 

gminnego 

Biuletynu 

Kampinoskiego, na 

stronie internetowej 

oraz gminnym 

portalu 

społecznościowym) 

Ogółem wydatki 1 549 728,19 

                   

W 2021 r. należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 497 311,61 zł. 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 408 193,64 zł, należności pozostałe 

do zapłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. – 102 536,00 zł (w tym zaległości: 100 094,22 zł), zaś nadpłaty na 

dzień 31 grudnia 2021 r. – 13 418,03 zł.  
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Rolnictwo 

 

Pomoc publiczna – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r. 
 

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym przysługuje zwrot tegoż 

podatku.  

 

Powierzchnia gruntów rolnych w gminie, na którą przysługuje zwrot podatku akcyzowego to                                   

4 927,1295 ha użytków rolnych. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składane są w dwóch turach – 

w  lutym i w sierpniu. Na 1 hektar użytków rolnych w 2021 rok przysługiwał limit 100 litrów oleju 

napędowego. Dopłata do 1 litra zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w 

sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. wynosiła 1 zł.  

Ponadto w 2021 r. nadal obowiązywał limit, dla rolników, którzy posiadają zarejestrowaną na terenie 

gminy, w której ubiegają się o w/w zwrot, siedzibę stada bydła.  Kwota ta stanowi iloczyn liczby 30 

i  średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowej bydła. Limit ustalany jest na podstawie 

zaświadczenia wydanego przez Agencję Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa.     

 

W 2021 r. złożono ogółem 254 wnioski. Powierzchnia zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach 

o zwrot podatku akcyzowego w 2021 r. wyniosła 2 385,3244 ha użytków rolnych. Rolnicy udokumentowali 

ponadto łączną średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła w wysokości 257,35. 

Wnioskodawcy złożyli faktury VAT dokumentujące zakup 217 079,4630 litrów oleju napędowego. Na 

podstawie złożonych wniosków wydano 254 pozytywne decyzje. Decyzją Wojewody Mazowieckiego na 

przedmiotowe zadanie została przekazana dotacja celowa w łącznej kwocie 221 421,06 zł. Producentom 

rolnym zwrócono 217 079,47 zł natomiast kwota 4 341,59 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów 

postepowania w sprawie zwrotu podatku. Zwrot podatku akcyzowego stanowi pomoc publiczną. 
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Oświata i edukacja 
 

Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki  w szkołach 

lub placówkach o których mowa w art. 10 ustawy prawo oświatowe.  

Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i placówek wymaga właściwej organizacji, zarówno 

funkcji nadzorczych jak i roli służebnej, związanej z realizacją obowiązków określonych w ustawie prawo 

oświatowe. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. 

 

Wójt wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę lub placówkę, w tym  w szczególności: 

 zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych  i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki; 

 zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

 nadzór nad wykonywaniem remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 

 zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie 

wykonywanie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy  z dnia 29 września 1994 r. 

o  rachunkowości, i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki; 

 wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów 

oraz wykonywania innych zadań statutowych (zgodnie z zapotrzebowaniem i na wniosek dyrektora 

placówki); 

 wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły. 

Wójt sprawuje nadzór nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych 

i  administracyjnych. Nadzorowi w szczególności podlega: 

 prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz 

pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także 

gospodarowania mieniem; 

 przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 

i uczniów; 

 przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki. 

Ponadto, zgodnie z art. 63 ust.  1 ustawy prawo oświatowe Wójt jest zwierzchnikiem  

dla dyrektora placówki.  

 

Subwencja ogólna a wydatki na oświatę 
 

Subwencja jest to bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana przez państwo dla gminy w celu wsparcia jej 

działalności. Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem zadań związanych   z dowozem 

uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów 

ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz zadań związanych z prowadzeniem 

innych form wychowania przedszkolnego. 
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Wykres oraz dane zamieszczone w tabeli poniżej obrazują wysokość dotacji i wydatków całkowitych na 

utrzymanie oświaty (dane na 2022 rok są to dane szacunkowe). Zaobserwować można, że w ostatnich latach 

zwiększa się udział środków własnych (z budżetu gminy Kampinos), które samorząd musi dokładać, aby 

pokryć koszty utrzymania Zespołu. Niepokojąca jest tendencja iż z każdym rokiem zmniejsza się liczba 

uczniów objętych subwencją, co obrazuje poniższe zestawienie. 

 

Rok Liczba uczniów Zespołu objętych subwencją 

2017 460 (z czego 56 uczniów zerówki) 

2018 450 (z czego 42 uczniów zerówki) 

2019 407 (z czego 47 uczniów zerówki) 

2020 375 (z czego 27 uczniów zerówki) 

2021 360 (z czego 34 uczniów zerówki) 

2022 368 (z czego 41 uczniów zerówki) 

 

 

 
*dane z projektów uchwał budżetowych i danych MEiN  

 

W 2021 roku Gmina Kampinos otrzymała subwencję oświatową w kwocie 3 504 689,00 zł, z kolei inne 

dochody pozyskane na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania wyniosły 510 855,51 zł, 

w  tym m.in. dotacja przedszkolna, opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci przedszkolu. Z kolei całkowite 

wydatki poniesione przez gminę to 6 761 637,17 zł. Ze środków własnych gminy trzeba było dołożyć 

2 746 092,66 zł, aby całkowicie pokryć koszty związane z wydatkami na oświatę i wychowanie.  
 

Wynagrodzenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.  w  sprawie wysokości 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy określa 

wysokość wynagrodzenia nauczycieli w związku z uzyskanym stopniem awansu zawodowego.  

W 2021 r. łącznie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi wydano 3 020 837,08 zł. Wynagrodzenia osobowe 

pracowników obsługi wyniosły 1 066 245,38 zł.  

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. wynagrodzenia zasadnicze (brutto) zgodnie z Rozporządzeniem kształtowały 

się na następującym poziomie za etat (18 godzin): 

 nauczyciel dyplomowany – 4 046,00 zł, 

 nauczyciel mianowany – 3 445,00 zł, 

 nauczyciel kontraktowy – 3 034,00 zł, 

 nauczyciel stażysta  - 2 949,00 zł. 
 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela wynagrodzenie nauczycieli 

składa się z: wynagrodzenia zasadniczego, dodatków (za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego) 

oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw. 

 

Uchwała Rady Gminy Kampinos Nr XVI/98/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie, ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków określa 

również wysokość dodatków dla nauczycieli, które kształtują się na następującym poziomie:  

 funkcyjny dla dyrektora Zespołu: od 45% do 55% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora, 

 funkcyjny dla wicedyrektora ds. przedszkola: od 10% do 15% wynagrodzenia zasadniczego 

wicedyrektora,  

 funkcyjny dla wicedyrektora ds. szkoły podstawowej: od 15% do 20% wynagrodzenia zasadniczego 

wicedyrektora, 

 motywacyjny dla dyrektora Zespołu: od 10% do 35% wynagrodzenia zasadniczego, 

 motywacyjny dla nauczyciela: od 10 % do 20% wynagrodzenia zasadniczego,    

 za pełnienie funkcji opiekuna stażu 100 zł, 

 za wychowawstwo w przedszkolu: 150,00 zł, w szkole podstawowej: 300,00 zł  
 

Ponadto zgodnie z art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do 

zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 

mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Nauczyciele 

zatrudnieni w ZSP z OI w Kampinosie uprawnieni są do takiego dodatku. 
 

Średnie wynagrodzenie (brutto) jakie osiągnęli nauczyciele zatrudnieni w ZSP w  Kampinosie w 2021 r., 

z  podziałem na stopnie awansu przedstawia wykres: 
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Organizacja pracy placówek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 

przedszkolnej 

 

W 2021 r. działalność edukacyjną na terenie Gminy Kampinos prowadził Zespół Szkolno-Przedszkolny 

z  Oddziałami Integracyjnymi w skład, którego wchodzą: Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa. 

Przedstawione dane zawierają informację z dwóch okresów od stycznia do sierpnia  

i od września do grudnia 2021 r. i są to dane w oparciu o arkusz organizacji z roku szkolnego 2020/2021 

i  2021/2022. 
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Przedszkole 

I-VIII 6 145 24 255 - 7 
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Kadra pedagogiczna 
 

Poniższe zestawienie zawiera wykaz nauczycieli zatrudnionych w Zespole w podziale  

na stopnie awansu zawodowego.  
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Nauczyciele zatrudnieni w roku 2021 

Stopień awansu styczeń-sierpień wrzesień-grudzień 

Dyplomowany 25 24 

Mianowany 7 7 

Kontraktowy 12 12 

Stażysta i pozostali 3 3 

Razem 47 46 

 

Awans zawodowy oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli 
 

Zgodnie z regulacjami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, postępowanie egzaminacyjne na stopień 

nauczyciela mianowanego przeprowadza organ prowadzący szkołę. W 2021 r. odbyło się 1 postępowanie 

kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. 
 

Ważnym warunkiem funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry pedagogicznej. Dla zapewnienia 

odpowiedniego poziomu nauczania na 2021 r. zgodnie z wymogami prawa  i potrzebami poniesiono 

nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W ramach wyodrębnionych środków na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektor Zespołu miał możliwość organizowania różnych form 

doskonalenia i dokształcania nauczycieli. 

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 6 042,09 zł. 

Nauczyciele licznie uczestniczyli w różnych pozaszkolnych formach doskonalenia (kursy, konferencje 

metodyczne i szkoleniowe, studia podyplomowe) oraz szkoleniowe rady pedagogiczne. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.5.2021 Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli dofinansowanie do podjętych studiów wyniosło do 60% kwoty opłaty, ale nie więcej niż 

2  000,00 zł. 

W 2021 r. nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacji w zakresie następujących specjalności kończąc studia 

podyplomowe w zakresie: 

 edukacja i rehabilitacja z niepełnosprawnością intelektualną  - oligofrenopedagogika; 

 diagnoza i terapia pedagogiczna oraz pedagogika specjalna; 

 edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera; 

 bibliotekoznawstwa z informacją naukową i edukacją czytelniczą – medialną. 
 

Nauczyciele i pedagodzy pracujący w Zespole Szkolno-Przedszkolnego posiadali pełne kwalifikacje do 

zajmowanych stanowisk. 
 

Dowożenie uczniów do szkół i placówek 
 

Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu  

do placówek oświatowych przez gminę określone zostały przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 
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oświatowe. Artykuł 32 ust. 5 i 6 opisuje dowóz dzieci przedszkolnych, natomiast artykuł 39 ust. 2, 3, 4 i 5 

dotyczy dowozu dzieci i młodzieży szkolnej. Przepisy w sposób szczegółowy regulują kwestie związane 

z  odległością z domu do szkoły, sposób organizacji dowozu oraz zapewnienia opieki w czasie dowozu 

uczniów.  

W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną wywołaną Covid – 19 uczniowie dowożeni byli do 

palcówki oświatowej w zależności od możliwości jej funkcjonowania. 

Łącznie na to zadanie Gmina wydała 162 908,35 zł. 

Zadaniem gminy, wynikającym z wyżej wymienionych artykułów ustawy, było również dowożenie 

uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie.  

Ponadto ponoszone są koszty dowożenia przez rodziców ucznia niepełnosprawnego  

do szkoły podstawowej. Koszty poniesione przez Gminę w tym zakresie wyniosły 1 077,76 zł. 

 

Z dowozów korzystało bardzo wielu uczniów pomimo, iż nie spełniali oni warunków wymagalnych 

w  odległości z miejsca zamieszkania do szkoły (3 lub 4 km). Mając jednak na uwadze przede wszystkim 

bezpieczeństwo oraz fakt, iż w autobusach szkolnych sprawowana jest fachowa opieka, gmina zapewniała 

im dowozy.   
 

Wyżywienie 
 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym funkcjonuje kuchnia i stołówka. Szczegóły organizowania  i zasady 

ich działania określa art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

Wydatki związane z wyżywieniem w przedszkolu wyniosły 98 209,65 zł, natomiast w szkole 86 240,99 zł. 

W szkole podstawowej wydawany jest dwudaniowy obiad. Z zup korzysta średnio 100 uczniów                                   

a z drugiego dania ok. 250 uczniów. W przedszkolu przygotowywane i wydawane są 3 posiłki (śniadania, 

obiady i podwieczorki) z których korzystają wszystkie zapisane dzieci.                    

                                                                      

Udzielanie pomocy w zakresie dożywiania to zadanie własne gminy realizowane zgodnie z ustawą z dnia 

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zadanie to realizowane jest przez  Ośrodki Pomocy  Społecznej. 

Jednym z kryteriów udzielenia pomocy w postaci bezpłatnego obiadu jest dochód na członka rodziny. 

Poniżej liczba dzieci korzystających z dożywiania: 

 od stycznia do lipca od września do grudnia 

Szkoła Podstawowa 21 16 

Przedszkole 11 8 

 

Stypendia i zasiłki 
 

Zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie gminy wynikają 

z  ustawy o systemie oświaty (rozdział 8a). Uszczegółowieniem zapisów ustawy jest Uchwała Nr L/219/17 

Rady Gminy Kampinos z dnia 31 lipca 2017r. wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu udzielania 

pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos. 

Pomoc materialna może być udzielona uczniom w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego 

(sytuacja losowa).  
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W okresie od stycznia do czerwca przyznano 4 stypendia na kwotę 2 080,00 zł. 

Natomiast w okresie od lipca do grudnia przyznano 4 stypendia na kwotę 3 360,00 zł. 

Środki finansowe na ten cel Gmina otrzymuje w formie dotacji celowej, angażując także wkład własny 

w  wysokości minimum 20%. 

Łączna kwota na ten cel wyniosła 5 440,00 zł.  
 

Wsparcie procesu dydaktyczno-wychowawczego 
 

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe oprócz podstawowych form działalności dydaktyczno-

wychowawczej powinny być prowadzone również dodatkowe zajęcia  edukacyjne, do których zaliczyć 

można m.in. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia 

prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania 

i  uzdolnienia uczniów, zajęcia z  zakresu doradztwa zawodowego. 

 

Szkoły mają obowiązek udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizować ją na zasadach 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach 

i  placówkach. Zgodnie z § 6 pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole jest udzielana 

między innymi w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. 

 

Ponadto Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek odnosi się do zajęć wyrównawczych i zajęć rozwijających zainteresowania. Część 

II pkt 5 załącznika do rozporządzenia – "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów 

z  uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości 

psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. Zajęcia 

rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne 

organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy. 

  

Działalność edukacyjna oraz wychowawczo-opiekuńcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wspierana jest 

dodatkowymi godzinami, które można podzielić na następujące kategorie zajęć 

z  uczniami/wychowankami: 

 opieka świetlicowa; 

 praca biblioteki szkolnej; 

 praca pedagoga szkolnego w szkole podstawowej;  

 dodatkowe zajęcia i czynności wspomagające naukę i rozwój uczniów/wychowanków, 

np. reedukacyjne, logopedyczne, rozwijające umiejętności szkolne,  

 zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania oraz poszerzające wiedzę przedmiotową: koło 

muzyczne, przyrodnicze i  teatralne; 

 godziny doradztwa zawodowego. 
 

Godziny wsparcia wynikające z arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 

przedstawia poniższa tabela: 
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Rodzaj zajęć Liczba godzin  

w okresie od 

stycznia do sierpnia  

Liczba godzin  

w okresie od 

września do grudnia 

Świetlica 35 h 40 h 

Biblioteka 30 h 14 h 

Pedagog szkolny 22 h 22 h 

Logopedia przedszkole- 14 h przedszkole- 15 h 

szkoła- 16 h szkoła- 16 h 

Rewalidacja przedszkole- 4 h przedszkole- 6 h 

szkoła- 13 h szkoła- 15 h 

Reedukacja szkoła- 16 h szkoła- 16 h 

Terapia pedagogiczna  Przedszkole – 1 h 

terapia SI  Przedszkole – 1 h 

Terapia umiejętności społecznych TUS szkoła 5 h  

Terapia ręki przedszkole - 2 h  

Gimnastyka korekcyjna szkoła - 1 h  

Koło ekologiczne 2 h 2 h 

Koło teatralne 1 h 1 h 

Koło muzyczne 1 h  

Zajęcia umuzykalniające (rytmika) 

przedszkolu 

3 h 3 h 

Etyka 4h 4 h 

 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym wprowadzony jest w Szkole Podstawowej od klasy IV drugi 

nieobowiązkowy język obcy, w całości opłacany ze środków budżetowych Gminy Kampinos. Jest to 

język niemiecki zatwierdzony w arkuszu w  okresie od stycznia do czerwca w liczbie 16 godzin i w okresie 

od września do grudnia w liczbie 14 godzin tygodniowo dla klas IV-VI. Zajęcia z języka niemieckiego 

zostały podzielone ze względu na grupy zaawansowania i są prowadzone w grupach. 
 

Integracja 
 

Organizacja szkół i przedszkoli obejmuje w gminie Kampinos również działania na rzecz uczniów 

niepełnosprawnych. Proces integracji polega na umożliwianiu uczniom/wychowankom zdrowym 

i niepełnosprawnym wspólnego uczęszczania do jednej klasy/oddziału. W Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w 2020/2021 r. funkcjonowała 1 klasa integracyjna. Natomiast w r. szk. 2021/2022 

funkcjonowała 1 klasa integracyjna oraz 3 klasy ogólnodostępne z nauczycielami wspomagającymi. Do 

przedszkola uczęszczało 4 dzieci, natomiast do szkoły podstawowej 12 dzieci o różnym stopniu i rodzaju 

niepełnosprawności.                          

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym zatrudnionych było 5 nauczycieli wspomagających proces 

dydaktyczno-wychowawczy. 
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W oddziałach integracyjnych, zgodnie z przepisami prawa, ogólna liczba uczniów w  oddziale nie może 

przekraczać 20 oraz nie może być więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych. 

Dla wszystkich uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności przyznawane są również 

dodatkowe godziny zajęć jak rewalidacja, reedukacja, logopedia, terapia ręki, terapia pedagogiczna, terapia 

SI, gimnastyka korekcyjna, terapia umiejętności społecznych (TUS). 

Wydatki w tym zakresie specjalnej organizacji nauki wyniosły 240 907,98 zł dla całego Zespołu. 

 

Inwestycje 
 

Wypełniając zadania organu prowadzącego określone w art. 10 ust. 1 pkt. 1 - 3 Ustawy Prawo oświatowe 

(zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki a także wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań 

inwestycyjnych w tym zakresie).    

W 2021 r. wykonano następujące zadania: 

- remont łazienek                                                                                78 269,94 zł 

- remont kanalizacji deszczowej                 45 510,00 zł 

- remont instalacji odgromowej                 20 787,00 zł 

- remont obiektów gazowych                           1 741,68 zł 

- wymiana wykładzin                                         2 829,00 zł 

- remont nawierzchni z kostki brukowej                69 282,75 zł 

- oraz inne bieżące prace remontowe                              3 461,42 zł 

Dodatkowo wykonano peron autobusowy wraz z wiatą              22 447,50 zł 

Razem na powyższe zadania (inwestycyjne i remontowe) wydano 244 329,29 zł. 

 

Młodzieżowa Rada Gminy Kampinos 
 

Młodzieżowa Rada Gminy Kampinos w okresie pandemii Sars-Cov 2 ograniczyła swoją działalność ze 

względu na zmianę organizacji zajęć (nauczanie online) oraz po powrocie do nauki stacjonarnej ze względu 

na wysoką absencję w klasach spowodowaną nakładanymi kwarantannami na członków Rady oraz na 

opiekuna. W dniu 19 października 2021 r. zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos z dnia 

16  października 2021 r. przeprowadzono wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Ze względu na sytuację 

pandemiczną termin pierwszego posiedzenia był wielokrotnie przesuwany. 
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Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych 
 

W roku 2021 Urząd Gminy w Kampinosie pozyskał środki zewnętrzne w formie dofinansowań na 

realizacje zadań: 

 „Umiem pływać” – powszechna nauka pływania. Zajęcia realizowane były od września do grudnia 

2021 roku. Udział w programie wzięło 45 uczniów klas II i III.  Wysokość dotacji 9 000 z, wkład 

własny 7 735 zł; 

 W naborze wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania 

ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje realizowane  

w miejscowościach, w  których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki 

rolnej, gmina pozyskała fundusze na zrealizowania dwóch działań: „Budowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Szczytno”, którego realizacje założono na rok 2022, w kwocie 171 520 zł oraz „Budowę 

sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szczytno”, które 

zrealizowano w 2021 roku, w kwocie 203 000 zł; 

 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowa laguny hydrobotanicznej” – dotacja 

w  kwocie 610 848 zł będzie pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zadanie realizowane w koncepcji zaprojektuj i wybuduj. Umowa z Wykonawcą została podpisana                                           

29 kwietnia 2022 roku. Koszt realizacji zadania – 1 379 998,50 zł. Przewidywany termin zakończenia 

inwestycji z pełnym uruchomieniem – czerwiec 2023 r. Zakres zadania obejmuje budowę laguny 

hydrobotanicznej, zimowo-letniej, o wymiarach 60 na 40 metrów i o powierzchni 2 400 m² wraz  

z urządzeniami towarzyszącymi do funkcjonowania obiektu. Laguna służyć będzie do odwadniania 

osadu nadmiernego metodą hydrobotaniczna; 

 Z budżetu Województwa Mazowieckiego pozyskano dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych: 

 dla OSP Kampinos na zakup: 5 szt. hełmów strażackich z latarką, 5 par butów strażackich, 5 szt. 

Ubrań specjalnych, 5 par rękawic specjalnych. Wartość zakupów: 26 500,01 zł, wysokość dotacji                             

13 250,00 zł, 

 dla OSP Kampinos na remont budynku strażnicy w zakresie posadzki, ścian, sufitów, stolarki 

okiennej, stolarki drzwiowej w pomieszczeniu do przechowywania sprzętu oraz wiatrołapu. 

Wartość robót 26 000 zł, wysokość dotacji 24 300 zł, 

 dla OSP Zawady na zakup 2 sztuk prądownicy wodno-pianowej z funkcją samoczyszczącą, 6 sztuk 

węży tłocznych W-52, 6 sztuk węży tłocznych W-75. Wartość zakupów: 8 612,36, wysokość 

dotacji 4 300 zł; 

 W ramach zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu 

województwa Mazowieckiego pozyskano dotacje w wysokości 45 560 zł na realizacją zadania pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos”. Łączny koszt inwestycji 

wyniósł 216 121,42 zł, w ramach prac drogę na odcinku 350 metrów wzmocniono podbudową  

z kruszywa łamanego; 

 Na zadanie pt. „Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych z zakresu ochrony powietrza na 

terenie Gminy Kampinos” pozyskano dotację z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 

Powietrza i mikroklimatu MAZOWSZE 2021. W ramach zadania zrealizowano: 
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 Konkurs dla dzieci. Zadaniem dzieci było przygotowanie pracy plastycznej, techniką dowolną, 

formatu A3. Prace konkursowe miały dotyczyć tematyki zanieczyszczenia i ochrony powietrza, 

propagowania wiedzy i sposobów dbania o czyste powietrza także zagrożeń dla atmosfery 

wynikających z działalności człowieka, 

 Konkurs dla mieszkańców – pod hasłem - czyste, zielone i ekologiczne gospodarstwo domowe. 

Konkurs w formule oceny gospodarstw domowych w kontekście zadbania o najbliższe otoczenie, 

bycia ekologicznym. „Jak dbasz o czyste powietrze w swoim otoczeniu?” - mieszkańcy mogli 

pokazać sporo – od kwestii pieców, poprzez działania na rzecz termomodernizacji i zmniejszania 

zapotrzebowania na energię, OZE czy choćby zielone otoczenie.  

 Plener ekologiczny zorganizowany został w niedzielę 16 września 2021 r. na terenie zagrody 

w  miejscowości Granica. W czasie pleneru prowadzone były gry, zabawy, konkursy z nagrodami. 

Plener zaangażował zarówno dzieci jak i dorosłych z terenu Gminy Kampinos. W czasie pleneru 

ekologicznego nastąpiło również rozdanie nagród konkursowych. Na terenie przynależnym do 

chaty zorganizowana została wystawa wszystkich prac konkursowych. Kwota dotacji – 10 000 zł, 

całkowity koszt zadania – 20 000 zł. 

 

 Z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” zrealizowano zadania: 

 „Wymiana zestawu zabawowo-sprawnościowego na istniejącym placu zabaw w Kampinosie”. 

Zakupiony został zestaw zabawowo-sprawnościowy zawierający podest z dachem, jedną 

zjeżdżalnię, dwa wejścia po stopniach, przejście po belce z linami, most na łańcuchach, drabinę, 

panel edukacyjny „kółko i  krzyżyk”. Wartość dofinansowania 10 000 zł, całkowita wartość 

zadania 28 363,80 zł. 

 „Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Prusy, gm. Kampinos”. 

Wybudowano kablową linię oświetlenia o długości ok. 82 metrów oraz 2 słupy oświetleniowe  

z lapami LED. Wartość dofinansowania 10 000 zł, całkowita wartość zadania 26 714 zł. 

 „Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów, gm. Kampinos”. 

Wybudowano kablową linie oświetlenia o długości około 75 metrów oraz 3 słupy oświetleniowe 

z lampami LED. Wartość dofinansowania 10 000 zł, całkowita wartość zadania 26 514 zł. 

 „Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Podkampinos, gm. Kampinos”. 

Wybudowano kablową linię oświetlenia o długości ok. 350 metrów oraz posadowiono 8 słupów 

oświetleniowych z oprawami LED o mocy 30W. Wartość dofinansowania 10 000 zł, całkowita 

wartość zadania 106 440 zł. 

 „Doposażenie obiektu – miejsca spotkań lokalnej społeczności w Granicy”. W ramach zadania 

zakupione zostało wyposażenie do Domu Leśnego „Puszczyk” w postaci: czterech stołów, 36 

krzeseł, trzech wieszaków na krzesła, zestaw wypoczynkowy z techno ratanu, projektor, ekran 

i  regały. Wartość dofinansowania 8 497,65 zł, całkowita wartość zadania 17 311,21 zł. 

 Urząd Gminy na początku 2021 roku wystąpił z wnioskiem o dotację do Wojewody Mazowieckiego 

na Utworzenie i wyposażenie Ośrodka Senior+. Pozyskane środki, w wysokości 141 960,51 zł 

przeznaczone zostały na remont, adaptacje i wyposażenie pomieszczeń parteru budynku w Kampinosie 

A 30A. Remont w zakresie prac elektrycznych, sanitarnych, ogólnobudowlanych i wykończeniowych 

oraz zakup wyposażenia w postaci kanap, foteli, stołów, fotela do masażu, rowerka treningowego, stołu 

do masażu, lampy terapeutycznej pozwolił na otwarcie pierwszego w naszej gminie Klubu Seniora. 
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Klub działa od stycznia 2022 roku, prowadzony jest przez kampinoski OPS. Całkowity koszt zadania 

– 177 497,35 zł. 

 W 2021 gmina realizowała zadanie „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy 

Kampinos” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie. Dotacja w wysokości 18 851 zł oraz wkład własny gminy w wysokości                                      

28 277,66 zł pozwoliło na usuniecie 111,54 Mg tego niebezpiecznego materiału z terenu gminy. 

Przypomnijmy że zgodnie z Rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej  

z 23 października 2003 roku wszelkie wyroby, które zawierają azbest muszą zostać usunięte z obszaru 

gminy do 31 grudnia 2032 roku. 

 W odpowiedzi na program Inwestycji Strategicznych, Fundusz Polski Ład, Gmina Kampinos złożyła 

trzy wnioski o dofinansowanie. Promesa została udzielona gminie na wniosek: „Budowa i przebudowa 

sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A”. Wniosek zakłada dofinansowanie w wysokości 

nieprzekraczającej 95% wartości inwestycji i wynosi 8 628 421,55 zł. Pozostałe środki w wysokości 

nie mniejszej niż 5% gmina musi ponieść jako wkład własny. Zadanie zakłada przebudowę ulicy 

Konwaliowej w Kampinosie oraz budowy ulic Różanej, Jaśminowej, Daliowej i Kwiatowej w 

Kampinosie A wraz z budową łączącej je drogi oraz części innych dróg publicznych ujętych w mpzp 

dla miejscowości Kampinos A. Obecnie są to drogi gruntowe z licznymi występującymi w drogach 

ubytkami oraz nierównościami, brakiem systemu odwodnienia oraz brakiem chodników. Zły stan 

nawierzchni dróg utrudnia zwłaszcza w okresach deszczowych dojazd do nieruchomości znajdujących 

się wzdłuż przebudowywanych odcinków dróg. Przebudowywane i budowane drogi będą się łączyć z 

istniejącymi drogami o nawierzchni asfaltowej. Jakość komunikacji na odcinku dróg wchodzących w 

zakres inwestycji wpływa negatywnie na bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Zadanie będzie 

realizowane w koncepcji „zaprojektuj i wybuduj”. 

 Wychodząc naprzeciw wielu pytaniom i potrzebom mieszkańców w zakresie pomocy związanej 

z  przygotowywaniem wniosków o dotację program Czyste Powietrze, Gmina Kampinos podpisała 

porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w  Warszawie w zakresie otwarcia i prowadzenia punktu konsultacyjnego. Punkt prowadzi wsparcie 

w zakresie: 

 udzielania informacji o Programie, 

 wsparcia Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod 

kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, 

 zapewnienia stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu – stanowisko spełniające 

wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, 

umożliwiające Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk, 

 zapewnienia dostępności materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie, 

 przekazywania do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców 

w  Gminie, 

 pomocy Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym 

wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników. 

W 2021 roku mieszkańcy gminy złożyli za pośrednictwem punktu konsultacyjnego 34 wnioski 

o  dofinansowanie, w tym, 28 wniosków do poziomu podstawowego oraz 6 wniosków do poziomu 

podwyższonego. 
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 Od 2020 roku gmina realizuje przedsięwzięcie budowalne – „Budowę hali sportowej przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie”. Na budowę hali gmina pozyskała środki z Ministerstwa 

Sportu. Łącznie przyznana kwota dotacji to 4 153 200 zł, w roku 2021  ministerstwo Sportu wypłaciło 

1 600 000 zł. Wszystkie prace  przebiegają zgodnie z harmonogramem.  

 W ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkol, nauczycieli i uczniów do nauczania 

zdalnego” w roku 2021, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnym w Kampinosie za 

pośrednictwem Gminy Kampinos otrzymał projektor multimedialny z ekranem o wartości 3 614 zł, 

licencje office 365 A3 do użytku nauczycieli oraz uczniów placówki. 

 W 2021 r. gmina złożyła wnioski o dotację w zakresie: rozwoju technologii cyfrowych wśród jednostek 

samorządu terytorialnego programu „Cyfrowa Gmina”, oraz na „Wsparcie dzieci i wnuków byłych 

pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” realizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

Ocena wniosków, decyzja o przyznaniu środków już jest, realizacja  zadań przewidziana jest w 2022 

roku. 
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Polityka Społeczna 
 

Celem polityki społecznej jest zaspokajanie podstawowych potrzeb, zarówno poszczególnych osób, jak 

i  całej społeczności. Realizowane jest to poprzez podejmowanie szeregu działań wspierających 

i  opiekuńczych, a także tworzenie warunków życia oraz stosunków międzyludzkich, które sprzyjają 

rozwojowi społecznemu. Polityka społeczna ma na celu: 

 zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego – poprzez stworzenie źródeł dochodów i świadczenie 

niezbędnych usług w sytuacjach, których jest to konieczne; 

 tworzenie równych szans rozwoju ludziom, wspieranie młodego pokolenia; 

 zapewnienie stabilizacji życiowej ludzi; 

 wspieranie wartości rodzinnych, więzi emocjonalnych i uczuciowych pomiędzy członkami tej 

najmniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina. 

 

Dokumentem łączącym zadania w dziedzinie pomocy społecznej dla mieszkańców jest Gminna Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030 (dalej GSRPS). Ustawodawca dokonał 

podziału zadań pomocy społecznej na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, które wynikają 

wprost z art. 17 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a  jednym z nich jest sporządzenie 

Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Rada Gminy Kampinos na mocy uchwały 

Nr  XXIX/188/21 z dnia 3 marca 2021 roku przyjęła GSRPS.  

 

W Strategii założono cele strategiczne główne na lata 2021-2030: 

 rozwój systemu wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych; 

 aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Kampinos. 

W 2021 roku  mimo pandemii starano się realizować na bieżąco poszczególne cele 

strategiczne, z większym naciskiem na pomoc rodzinom wielodzietnym oraz osobom samotnym, 

z  wielowymiarowymi problemami dotyczącymi m.in. ubóstwa, choroby długotrwałej, niepełnosprawności 

oraz problemów wychowawczych. 

Podstawowymi zadaniami realizowanymi w gminie było wsparcie tej grupy świadczeniami poprzez 

prowadzenie i utrzymanie głównie zasobów instytucjonalnych, wsparcia materialnego i finansowego, pracy 

socjalnej oraz poradnictwa, z  uwzględnieniem problemu pandemii COVID - 19.  

 

Zasoby instytucjonalne: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie, ul. Szkolna 2 A, 05 – 085 Kampinos, 

 Placówka wsparcia dziennego: Świetlica Środowiskowa „Lipa” z Oddziałami Specjalistycznymi 

w  Łazach, Łazy 40 A, 05 – 085 Kampinos. 

 

Powody trudnej sytuacji życiowej rodzin Ilość osób 

Ubóstwo 78 

Bezdomność 4 

Potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność 28 

Bezrobocie 28 
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Niepełnosprawność 35 

Długotrwała lub ciężka choroba 35 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 39 

Przemoc w rodzinie 0 

Alkoholizm 16 

Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 2 

Narkomania 3 

Zdarzenia losowe 2 

Sytuacja kryzysowa 1 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 

  

Wsparcie materialne i finansowe 2021 rok, zgodnie ze złożonymi wnioskami: 

 Realizacja świadczeń z ustawy o pomocy społecznej – 177 osoby;  

 Realizacja zadań z ustawy o dodatkach mieszkaniowych – 0 osób; 

 Realizacja zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 194 rodziny;  

 Realizacja zadań z ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów – 15 rodzin;  

 Realizacja zadań z ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej – 7 rodzin;  

 Realizacja zadań z ustawy ,,Za życiem” – 0 osób;  

 Realizacja zadań z ustawy „Karta Dużej Rodziny” – dotychczas wydano 480 karty; 

 Realizacja zadań z ustawy „ O pomocy państwa w wychowaniu dzieci” (500+) – 547 rodzin; 

 Inne typu: Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 118 osób,  Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – 

150 osób.  

 

Praca socjalna, poradnictwo i interwencja 

Praca socjalna polega na bezpośredniej współpracy z człowiekiem uwikłanym  

w różnorodne problemy, umożliwia przezwyciężenie ich, poprzez działania wspierające i kierunkujące. 

W  2021 roku pracą socjalną objęto 150 rodzin. 

 

Formą wsparcia adresowaną do mieszkańców gminy, szczególnie zagrożoną różnorodnymi problemami 

była działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (dalej PIK). 

Dużym atutem PIK jest możliwość bezpłatnego korzystania z tej formy pomocy  

dla mieszkańców Gminy Kampinos, a w szczególności osób potrzebujących, kierowanych przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Szczególna rola PIK w okresie pandemii COVID – 19, ze względu na długotrwałą 

izolację dzieci i ograniczenia w  przemieszczaniu się. 

 

Interwencja kryzysowa 

Interwencja kryzysowa jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, 

skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do 

konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi 

psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Psycholog
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sytuacja_kryzysowa
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Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej to forma sprawozdania. Zawiera informację zbiorczą o sytuacji 

demograficznej i społecznej oraz o systemie wsparcia osób zagrożonych i wykluczonych społecznie 

w  Gminie Kampinos. To także analiza zasobów instytucjonalnych oraz kadrowych pomocy społecznej 

w  gminie. OZPS przedstawia dane na temat środków finansowych przeznaczanych na wydatki w  pomocy 

społecznej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dane na temat współpracy jednostek 

samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. 

Przygotowywana jest corocznie i przekazywana do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w celu 

określania kierunków działalności i rozwoju dla Województwa Mazowieckiego. 

Najważniejsze dane pokazujące rozwój i działalność sektora pomocy społecznej  

w gminie Kampinos przedstawia poniższa tabela, w aspekcie realizacji Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej w latach 2019 – 2021: 

Ocena Zasobów Pomocy 

Społecznej 

2019 rok 2020 rok 2021 rok 

Budżet Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

5 938 829,98 zł 7 001 921,16 zł 7 012 312,42 zł 

Ilość klientów 

korzystających z pomocy 

społecznej 

224 193 177 

Kwota świadczeń z 

pomocy społecznej 

 

474 789,48 zł 504 843,76 zł 498 116,85 zł 

Liczba osób korzystająca 

ze świadczenia 

wychowawczego 

 

Kwota świadczeń 

874 

 

 

 

3 612 271,10 zł 

776 

 

 

 

4 636 827,78 zł 

926 

 

 

 

4 719 613,50 zł 

Liczba osób korzystająca  

z zasiłków rodzinnych 

wraz z dodatkami  

 

 

Kwota świadczeń  

303 

 

 

 

 

407 657,39 zł 

294 

 

 

 

 

363 556,47 zł 

175 

 

 

 

 

316 290,42 zł 

Zasoby instytucjonalne 

pomocy społecznej 

2 2 2 

Zasoby kadrowe pomocy 

społecznej (OPS)  

w przeliczeniu na etaty 

5,5 5,5 5,5 

Ilość nowych zadań  

w pomocy społecznej 

0 2 0 
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Liczba osób którym 

wypłacono świadczenie 

"Dobry Start” 

 

Kwota świadczeń 

561 

 

 

 

168 300,00 zł 

525 

 

 

 

157 500,00 zł 

0 

 

 

 

0 

Liczba osób otrzymująca 

świadczenie opiekuńcze 

 

Kwota świadczeń 

opiekuńczych 

72 

 

 

433 125,00 zł 

67 

 

 

341 426,40 zł 

86 

 

 

566 487,00 zł 

Liczba osób otrzymująca 

świadczenie 

 

Kwota świadczeń 

rodzicielskich 

12 

 

 

62 601,00 zł 

10 

 

 

61 790,00 zł 

14 

 

 

71 628,00 zł 

Liczba osób otrzymująca 

świadczenie z Funduszu 

Alimentacyjnego 

 

Kwota świadczeń  

24 

 

 

 

112 100,00 zł 

28 

 

 

 

98 700,00 zł 

15 

 

 

 

86 400,00 zł 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2025 w Gminie Kampinos 

Gminny Program Wspierania Rodziny został opracowany w związku z obowiązującą  

od 1 stycznia 2012 r. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Program 

powstał w oparciu o aktualne dane społeczno-demograficzne, oraz przeanalizowane lokalne problemy 

społeczne ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie opieki nad rodziną 

i dzieckiem.  

 

Program jest ukierunkowany przede wszystkim na problemy:  

 rodzin niepełnych,  

 rodzin w sytuacjach kryzysowych wynikających z problemów, takich jak: alkoholizm, przemoc,  

 bezradności w sprawach wychowawczo-opiekuńczych rodzin, 

 ubóstwa traktowanego, jako skutek niepodejmowania pracy oraz niskiej aktywizacji i bierności 

życiowej. 

Trudne warunki materialne, nierozwiązane problemy, niedostatki w zakresie spełnianej przez rodzinę 

funkcji opiekuńczej, niewydolność wychowawcza, występowanie chorób długotrwałych 

i  niepełnosprawności, ograniczenia w zaspokajaniu wielu potrzeb, rozpad rodziny, zrywanie się więzi 

rodzinnych i zanikanie poczucia odpowiedzialności, narastanie sytuacji konfliktowych to źródła wielu 

zjawisk negatywnych, które wymagają ingerencji z zewnątrz. Współczesnej rodzinie potrzebna jest pomoc 

wielostronna, dlatego należy angażować wszystkie siły i środki społeczne.  

Sprawowanie władzy rodzicielskiej polega głównie na opiece i wychowaniu dziecka oraz dbałości o jego 

prawidłowy rozwój, ochronę zdrowia, umożliwienie edukacji oraz rozwijanie pasji i talentów.  
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W sytuacji, gdy przez patologię w środowisku rodzinnym, nieudolność wychowawczą rodziców bądź 

pozostawanie w sytuacji kryzysowej, dobro to jest zagrożone, dziecko powinno być chronione przez władze 

publiczne. 

Wspieranie rodzin będących w potrzebie wymaga wieloaspektowego podejścia,  

a przede wszystkim systemowego zaangażowania się wszystkich podmiotów zajmujących się 

bezpośrednio, czy tez pośrednio tą pomocą.  

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 

 pracy z rodziną; 

 pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

W roku 2021 na terenie Gminy Kampinos Asystent Rodziny wykonał pracę u 7 rodzin. Na ten cel 

przeznaczono kwotę 7 885,31  zł. Wynagrodzenie asystenta rodziny było dofinansowane z realizacji 

„Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2021 ” (kwota dotacji 700,00 zł) oraz 

środków własnych. 

W roku 2021 z terenu Gminy Kampinos w Domu Dziecka przebywało 1 dziecko – koszt pobytu                         

40 244,04 zł. Rodziny zastępcze, u których przebywało 4 dzieci – koszt 22 868,54 zł. 

 

Świetlica Środowiskowa „Lipa” z Oddziałami Specjalistycznymi w Łazach 

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

prowadzona jest na terenie Gminy Kampinos placówka wsparcia dziennego – 

Świetlica Środowiskowa „Lipa” z Oddziałami Specjalistycznymi w Łazach.  

Program Świetlicy Środowiskowej został opracowany z myślą o prowadzeniu zajęć  

z dziećmi, które wymagają szczególnej opieki ze względu na ich trudną sytuację rodzinną (dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, zaniedbane wychowawczo, bez wsparcia ze strony rodziców i opiekunów). Zadaniem 

programu jest wszechstronny rozwój osobowości dzieci, korekta dysfunkcyjnych postaw i zachowań oraz 

świadome i  aktywne przygotowanie do dalszej nauki szkolnej. 

Działalność placówki oparta jest o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. Jednym z założeń tej ustawy jest stworzenie systemu pomocy rodzinom, które 

przeżywają trudności – do realizacji tego zadania zobowiązane są gminy.  

Wspieraniu rodziny służyć mają różne działania – jednym z nich jest organizacja placówek wsparcia 

dziennego np. w ramach zadania zleconego przez Gminę stowarzyszeniom.  

 

Ustawa stanowi, że „w celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem 

w  placówce wsparcia dziennego”. Placówki wsparcia dziennego organizują rozmaite zajęcia – sportowe, 

rekreacyjne, kulturalne, pomagają w nauce, rozwijają zainteresowania.  

Podstawowym zadaniem jest zapewnienie kompleksowej wielospecjalistycznej pomocy dzieciom 

i  młodzieży w wieku 6 -15 lat, a pośrednio także ich rodzicom poprzez prowadzenie Świetlicy 

Środowiskowej.  

W roku 2021 Stowarzyszenie „Razem” prowadzące Świetlicę Środowiskową otrzymało na ten cel dotację 

z Urzędu Gminy w wysokości 30 000,00 zł. Dodatkowo na potrzeby świetlicy Gmina użyczyła lokal, 

z  budżetu gminy pokrywano również koszty energii elektrycznej, artykułów spożywczych oraz materiałów 

do zajęć. 
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Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania (dalej GPRPA) na 2021 rok stanowi strategię lokalną 

w  zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i  indywidualnych wynikających z używania 

alkoholu i narkotyków. Został on przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/162/20 z dnia 12 listopada                 

2020 roku. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Kampinos na 2021  rok ma charakter dokumentu rocznego. Planowane działania 

opierają się  na podstawach finansowych określonych w przyjętym na dany rok budżecie Gminy Kampinos 

oraz  istniejącej infrastrukturze organizacji i podmiotów, które w okresie  realizacji programu są w stanie  

zapewnić realizację przyjętych zadań.                                                                                                                           

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających  

z nadużywania napojów alkoholowych i używania  innych substancji psychoaktywnych poprzez 

podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy oraz koordynowanie działań 

profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.                                                    

 

W 2021 roku GKRPA realizowała zadania zawarte  w Programie, które obejmowały: 

 inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; 

 opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych pod względem 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja punktów, 

w  których sprzedawane są i podawane napoje alkoholowe); 

 organizowanie wsparcia, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 

i innych środków psychoaktywnych; 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, 

a w szczególności ochrony przed przemocą w  rodzinie; 

 kierowanie osób uzależnionych na badania do biegłego psychiatry i psychologa  

w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia; 

 przygotowanie i przekazanie do sądu dokumentacji związanej z postępowaniem  

w sprawie podjęcia leczenia wraz z opinią od biegłych; 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w  pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i  socjoterapeutycznych; 

 podejmowanie interwencji, w związku z naruszeniem przepisów ustawy o  wychowaniu  

w trzeźwości (np.: sprzedaż alkoholu nieletnim, nietrzeźwym itp.) oraz występowanie przed sądem. 

 

Działalność informacyjna  

Na bieżąco, w ciągu całego roku, rozprowadzane były ulotki, broszury o miejscach wsparcia w zakresie 

uzależnień. Materiały były umieszczane w takich punktach jak: Urząd Gminy, przychodnia zdrowia, Punkt 

Informacyjno-Konsultacyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej, w Szkole Podstawowej oraz Świetlicy 

Środowiskowej „Lipa”.  



56 

 

Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych  

W celu ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim oraz podniesienia świadomości 

sprzedawców  przeprowadzana jest działalność informacyjno-profilaktyczna przy współpracy 

z  Posterunkiem Policji w Kampinosie.   

 

Przeciwdziałanie przemocy związanej z nadużywaniem alkoholu  

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie są przede wszystkim realizowane przez Zespół 

Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy. W  związku z tym w Punkcie Informacyjno-

Konsultacyjnym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kampinosie świadczone były usługi skierowane do 

ofiar i sprawców przemocy domowej spowodowanej nadużywaniem alkoholu. Pracę prowadzono głównie 

na zasadzie konsultacji indywidualnych. 

 

Przeciwdziałanie narkomanii  

W zakresie przeciwdziałania narkomanii w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym prowadzone były usługi 

w zakresie rozwiązywania problemów związanych z eksperymentowaniem lub używaniem narkotyków, 

nadużywających alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych. Dla młodziezy szkolnej zakupiono 

warsztaty i programy profilaktyczne.Dotyczyły one między innymi skutecznej walki z dopalaczami, których 

zażywanie może powodować zatrucia, a nawet śmierć. Obecnie są one traktowane na równi z  narkotykami. 

 

W 2021 roku GKRPA do realizacji programu dysponowała budżetem w wysokości 77 380,00 zł, w tym: 

50 000,00 zł to wpłaty od sprzedawców alkoholu, 5 200,00 zł wpływy z części opłaty za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a 22 180,00 zł to niewykorzystana kwota w budżecie 

z roku 2020.W ramach ww. środków wydzielona została kwota 4 000,00 zł z przeznaczeniem  

na profilaktykę z zakresu narkomanii. Budżet zrealizowano w wysokości 51 932,63 zł, pozostała nie 

wykorzystana kwota w wys. 25 053,40 zł (podwyższa budżet na następny rok). 

 

Polityka prorodzinna prowadzona na terenie Gminy Kampinos 

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego 

programu dla rodzin wielodzietnych, oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Oba akty 

weszły w życie z dniem 16 czerwca 2014 r. 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie  

od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty 

dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby 

niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system 

zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty 

kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko 

instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do 

posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Wniosek o przyznanie 

Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce 

zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. 
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W ramach Karty Dużej Rodziny Rada Gminy Kampinos podjęła Uchwałę Nr XXII/81/15 w sprawie 

przyjęcia i realizacji gminnego programu działań na rzecz poprawy życia rodzin wielodzietnych 

zamieszkałych na terenie gminy Kampinos.  

W ramach rozszerzonego programu uruchomiono system rabatów i obniżek cen towarów i usług. m.in. ulga 

za bilety 50% w Kinie Mazowsze w Sochaczewie, na bilety na Pływalnie „Orka” w Sochaczewie, w Gminie 

Błonie – Centrum Kultury w Błoniu – kino, pobyt dziecka w Przedszkolu. 

 

Pozostałe działania zrealizowane na rzecz społeczności Gminy Kampinos w 2021 roku, w związku 

z  wystąpieniem pandemii COVID - 19: 

  Realizacja programu „Wspieraj seniora” – usługa wsparcia polegała w  szczególności na dostarczaniu 

żywności, leków czy środków higieny osobistej osobom starszym i niepełnosprawnym. Program 

adresowany był do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostawały w domu, w związku z zagrożeniem 

zakażeniem COVID – 19, w szczególnych przypadkach również do osób poniżej 70 roku życia, często 

z niepełnosprawnościami; 

  Dodatkowe konsultacje specjalistów – prowadzone przez doradcę rodzinnego i psychologa w formie 

telefonicznej. Czas izolacji bardzo niekorzystnie wpłynął na funkcjonowanie osób, szczególnie tych 

samotnych oraz dzieci. Konsultacje miały na celu zwiększenie wiary we własne możliwości, 

akceptację otaczającej rzeczywistości oraz budowanie motywacji; 

 Dostarczanie żywności w ramach programu FEAD przez pracowników socjalnych do miejsc 

zamieszkania klientów, ze względu na ograniczenie mobilności i minimalizacji kontaktów 

społecznych. Intensywność działań obejmowała szczególnie okres od stycznia do września 2021 roku.  

 Pomoc edukacyjna skierowana do dzieci z trudnościami, spowodowanymi nauczaniem zdalnym  

w okresach lockdownu szkoły.  

 Organizacja pikniku prozdrowotnego – dedykowany społeczności kampinoskiej, głównie z powodu 

trwania pandemii i promocji szczepień przeciwko COVID - 19, ale także szeroko rozumianej 

profilaktyki. 

 

  



58 

Służba zdrowia i bezpieczeństwo publiczne 
 

Opieka zdrowotna 
 

Mieszkańcy Gminy Kampinos mają zapewnioną podstawową opiekę medyczną, świadczoną przez 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICOR Centrum Zdrowia Izabela Zawada-Drynkowska 

Feliksów ul. Stołeczna 145.  

 

Zestawienie posiadanego personelu medycznego - wg specjalności i stopnia specjalizacji*: 

Wyszczególnienie wg specjalności 
Liczba wg stopnia specjalizacji 

I II 

Lekarze ogółem 5 3 

w tym o specjalizacji: 

Kardiologii 1  

Pediatrii 2  

Rodzinni 1 3 

Stomatolodzy ogółem 1  

  

Wyszczególnienie wg specjalności 
Liczba wg stopnia specjalizacji 

I II 

Farmaceuci ogółem 2  

 

Wyszczególnienie wg specjalności 
Liczba wg stopnia specjalizacji 

I II 

Mgr pielęgniarstwa ogółem 0 1 

 

Wyszczególnienie Liczba 

Pielęgniarki 4 

Położne 1 

Razem średni personel medyczny 5 
*Uwaga: ww. wyszczególnienie personelu medycznego przygotowano na podstawie danych składnych 

przez zakłady opieki zdrowotnej, zgodnie ze specjalnościami ujętymi w rocznych sprawozdaniach MZ-88 

i MZ-89.  

 

Z Niepublicznego Zakładu Zdrowotnego „Medicor” korzysta 3279 pacjentów. Ponadto, dzieci  i młodzież 

uczęszczająca do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego również objęta jest opieką medyczną (pielęgniarka) – 

łącznie 344 uczniów. W NZOZ pacjenci i osoby spoza terenu gminy mają zapewniony dostęp do 

kardiologa. W ramach zawartej umowy NZOZ wykonuje badania z zakresu medycyny pracy obejmujące 

pracowników gminy oraz druhów strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.  

W ramach programu profilaktyki raka piersi zapewniane są badania mammograficzne  

dla mieszkańców gminy.   
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Współpraca z Policją  
 

Analiza stanu bezpieczeństwa w zakresie zwalczania przestępczości 

Ogółem na terenie Gminy Kampinos odnotowano 83 różnego rodzaju przestępstwa, co w porównaniu do 

2020 roku – 162 zdarzeń przestępczych - stanowi spadek o 48,76%. W celu ograniczenia przestępczości 

pospolitej policjanci Posterunku Policji w Kampinosie aktywniej pełnili służbę starając się uzyskiwać jak 

najbardziej satysfakcjonujące efekty pracy. 

 

Dane dotyczące przestępstw stwierdzonych, najczęściej uciążliwych dla mieszkańców zaprezentowano 

w  poniższej tabeli: 

Kategoria 2020 2021 

Kradzież cudzej rzeczy 12 7 

Kradzież z włamaniem 19 8 

Uszkodzenie mienia 2 2 

Kradzież pojazdów 3 0 

Rozbój 0 0 

Uszczerbek na zdrowiu 0 0 

Bójka, pobicie 0 0 

Ogółem przestępstw o charakterze kryminalnym 45 29 

* poszczególnych pozycji nie sumuje się. 

 

W analizowanym okresie odnotowano wzrost o 5 przestępstw związanych z kradzieżą włamaniem. 

W  przypadku przestępstw kradzieży cudzej rzeczy odnotowano wzrost  o 11 zdarzeń.  W kategorii 

przestępstw polegających na uszkodzeniu mienia odnotowano 2 zdarzenia, tyle samo jak w roku ubiegłym.  

 

Wskaźnik wykrywalności w poszczególnych kategoriach przedstawiał się następująco: 

Kategoria 2020(%) 2021(%) 

Kradzież cudzej rzeczy 16,67 5,86 

Kradzież z włamaniem 10,53 0 

Uszkodzenie mienia 0 0 

Kradzież pojazdów 0 0 

rozbój 0 0 

Uszczerbek na zdrowiu 0 0 

Bójka pobicie 0 0 

Ogółem przestępstw o charakterze kryminalnym 31,11 34,48 

 

Analizując stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Kampinos w 2021 roku należy zauważyć,   że podobnie 

jak w latach ubiegłych najczęściej występowały drobne przestępstwa pospolite skierowane przeciwko 

mieniu takie jak kradzieże, kradzieże z włamaniem do budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz 

uszkodzenia mienia. 

Najczęściej „łupem” przestępców stawało się różnego rodzaju mienie: elektronarzędzia, sprzęt RTV 

i  AGD, biżuteria, pieniądze, metalowe elementy stanowiące podstawowe wyposażenia gospodarstw 
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rolnych, które w następstwie trafiały na punkty skupu złomu. Niejednokrotnie do zdarzeń dochodziło 

w  miejscach zalesionych, o rzadkiej zabudowie, na terenach posesji jeszcze nie zamieszkałych – będących 

w budowie lub zamieszkiwanych czasowo, bądź już opuszczonych, a  z  pozostawionym w nich dobytkiem. 

Zdarzały się również włamania do zamieszkałych budynków mieszkalnych znajdujących się w zwartej 

zabudowie, gdzie sprawcy wykorzystywali nieobecność domowników kradnąc głównie biżuterię, 

pieniądze  i sprzęt elektrotechniczny. 

 

Efekty działalności policjantów na terenie działania Posterunku Policji w Kampinosie 

W 2021 roku na terenie działania Posterunku Policji w Kampinosie wykryto 60 przestępstw                                          

co w porównaniu do 2020 roku stanowi spadek o 67 przestępstw. 

W 2021 roku na terenie Gminy Kampinos doszło do 37 kolizji, 4 wypadków drogowych, w których 6 osób 

zostały rannych, jedna osoba poniosła śmierć. Dla porównania w 2020 roku odnotowano 49 kolizji, 2 

wypadki drogowych, w których 3 osoby zostały ranne, a żadna z osób nie poniosła śmierci. Zwiększyła się 

liczba wypadków o 2 zdarzenia oraz liczba osób rannych o 3 osoby.  

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Kampinosie uczestniczyli w realizacji działań mających na celu 

eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących (działania: „Alkohol i Narkotyki”, „Trzeźwy Kierowca”), 

jak też innych, których celem było zwiększenie bezpieczeństwa innych uczestników ruchu – pieszych 

i  rowerzystów (działania: „Pasy”, „Komórka” „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”, 

„Bezpieczny Rowerzysta”, „Bezpieczna droga do szkoły 2021” „Widoczny=Bezpieczny”) oraz realizacja 

propagowanych przez policję programów prewencyjnych jak np. „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne 

Wakacje”, „Bezdomność”, „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”. 

Realizując zagadnienia poprawy bezpieczeństwa na drogach Gminy Kampinos, policjanci przedstawili 

zarzut popełnienia przestępstwa 14 nietrzeźwym uczestnikom ruchu, zaś w roku 2020 roku 9. 

 

Analiza stanu bezpieczeństwa w zakresie zwalczania wykroczeń 

Realizując zadania ograniczenia przestępczości na terenie Gminy Kampinos w 2021 roku funkcjonariusze 

działający na terenie Posterunku Policji w Kampinos położyli główny nacisk na działania prewencyjne. 

Zgodnie z obowiązującymi kierunkami pracy, policjanci starali się jak najwięcej ujawnionych wykroczeń 

rozpatrywać w drodze postępowania mandatowego, dlatego też w 2021 roku funkcjonariusze z Ogniwa 

Patrolowo – Interwencyjnego wraz z dzielnicowym na terenie Gminy Kampinos przeprowadzili łącznie                    

2 198 interwencji, zatrzymali 43 osoby podejrzane o popełnienie różnych  przestępstw, zatrzymali również            

25 osób poszukiwanych, w drodze postępowań mandatowych ukarali 342 osoby, a 820 interwencji 

zakończono pouczeniem.  

Podczas interwencji wypełnili 7 formularzy „Niebieska karta –A” (w tym 6 formularzy wszczynających 

procedurę oraz 1 formularz dotyczący kolejnego przypadku przemocy w rodzinie). 

Do najczęstszych wykroczeń występujących na terenie Gminy Kampinos należy zaliczyć wykroczenia 

związane z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, spożywaniem alkoholu w miejscach 

publicznych i zakłócaniem ciszy nocnej oraz nieprzestrzegania zakrywania ust i nosa. W związku 

z  powyższym dyslokacja służby, która ma na celu doprowadzić do zmniejszenia ilości wykroczeń opierała 

się na comiesięcznych analizach zaistniałych wykroczeń, gdzie w miejsce ich występowania kierowane 

były załogi patrolowe oraz dzielnicowi  w ramach wykonywanych obchodów rejonów służbowych oraz 

policjanci Wydziału Ruchu Drogowego.  
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Zagrożenie przestępczością nieletnich 

W porównaniu do ogólnej liczby przestępstw, ilość czynów karalnych dokonywanych przez nieletnich 

stanowi niewielki jej procent. Na podstawie posiadanego przez funkcjonariuszy Policji rozpoznania można 

stwierdzić, iż nie ma obecnie poważnego zagrożenia przestępstwami popełnionymi przez osoby w tym 

przedziale wiekowym. Wśród nieletnich zamieszkałych na terenie gminy nie stwierdzono zagrożeń 

związanych z żebractwem, prostytucją czy pedofilią. W 2021 roku nie skierowano żadnego   wniosku do 

Sądu Rodzinnego i Nieletnich wobec nieletnich/małoletnich. Tematyką związaną ze zwalczaniem 

przestępczości wśród nieletnich    w Posterunku Policji w Kampinosie zajmowali się wszyscy policjanci 

pełniący służbę w tej komórce, przy znaczącym wsparciu funkcjonariuszy Zespołu do spraw Nieletnich 

i  Patologii Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych 

Babicach. W zakresie zwalczania przestępczości i patologii wśród nieletnich policjanci współpracowali 

również z kuratorami ds. nieletnich i innymi pracownikami przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku 

Mazowieckim. 

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Kampinosie wykonując czynności służbowe na bieżąco realizowali 

zadania prewencyjne związane ze zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich. Czynności te 

ukierunkowane były na: 

 rozmowy w rodzinie, 

 rozmowy z pedagogami, 

 spotkania z młodzieżą w szkołach, 

 kontrole miejsc gromadzenia się młodzieży: parki, skwery, tereny i obiekty niezagospodarowane, place 

zabaw, boiska. 

 

Sytuacja kadrowa 

Obecnie w Posterunku jest 8 etatów w tym jeden etat dzielnicowego, sześć etatów policjantów pełniących 

służbę patrolowo-interwencyjną, wśród których są trzy wakaty oraz etat kierownika posterunku. Ponadto 

Policjanci są kierowani na szkolenia specjalistyczne, ich praca jest stale nadzorowana przez kadrę 

kierowniczą.  

Podsumowując ocenę pracy policjantów Posterunku Policji w Kampinosie i osiągnięte wyniki pracy należy 

także wziąć pod uwagę, że rejonem przyległym dla pełnienia służby policjantów pełniących służbę 

patrolowo-interwencyjną jest również gmina Leszno, gdzie policjanci także wykonują szereg czynności 

służbowych. 

Poziom dyscypliny w Posterunku Policji w Kampinosie kształtował się na dobrym poziomie. Wobec 

policjantów z tej komórki nie wszczynano żadnych postępowań.  

W celu zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Kampinos  w  2021 roku 

z  Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach 

na teren Gminy Kampinos kierowani byli policjanci umundurowani w radiowozach oznakowanych, 

funkcjonariusze ruchu drogowego.  

Istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo gminy Kampinos jest realizacja zadań 

prewencyjnych przez policjantów pełniących służbę patrolowo-interwencyjną Posterunku Policji 

w  Lesznie.  

 

Współpraca z samorządem 
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W 2021 roku współpraca z samorządem lokalnym prowadzona była na wielu płaszczyznach  i układała się 

na poziomie bardzo dobrym. Konsultacje z Wójtem Gminy, spotkania z radnymi i sołtysami  w znaczący 

sposób przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa na terenie działania Posterunku Policji w Kampinosie. 

Dzielnicowi w codziennej służbie współpracowali z:  

 Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie m.in. kierowali wnioski  

o  skierowanie na leczenie osób nadużywających alkoholu;  

 w tematyce przemocy w rodzinie realizowali Program Niebieskiej Karty oraz współpracowali 

z  powstałym Zespołem Interdyscyplinarnym, uczestniczyli w  spotkaniach Grup Roboczych gdzie 

w  przypadku wystąpienia zagrożenia demoralizacji przez rodziców ich nieletnich dzieci, wnioskowali 

do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim Wydział Rodzinny i Nieletnich  o  sprawdzenie 

poprawności wywiązywania się   z obowiązku prawidłowej opieki. 

Ponadto wszyscy dzielnicowi aktywnie współdziałali z: 

 pracownikami Urzędu Gminy w Kampinosie w zakresie podporządkowania się mieszkańców 

przepisom administracyjno-porządkowym; 

 pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji o  osobach będących 

w  zainteresowaniu organów ścigania, oraz objętych procedurą Niebieskiej Karty; 

 dyrektorami i pracownikami szkoły w Kampinosie w zakresie wymiany informacji  

na temat młodzieży podejrzewanej o popełnianie czynów karalnych, organizowania pogadanek 

w  szkołach na temat patologii oraz przepisów ruchu drogowego. 

 

Gmina Kampinos wspomagała działania policji poprzez: 

 Udostępnienie dostępu do Internetu, 

 Użyczenie funkcjonariuszom Posterunku Policji w Kampinosie do użytkowania urządzenia do badania 

stanu trzeźwości Promiler iBlow. 

 Przekazania środków finansowych w kwocie 16 000 zł na remont schodów budynku Posterunku Policji 

w Kampinosie w związku z porozumieniem z dnia 1 czerwca 2021 r. 

Analizując przedsięwzięcia policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Kampinos 

należy zauważyć, że ich praca skupiała się m. in. wokół propagowanych przez Policję programów 

prewencyjnych. W czasie kontaktów ze społeczeństwem policjanci  w pierwszej kolejności dążyli do 

pozyskania zaufania niezbędnego do skutecznej walki z wszelkiego rodzaju przestępczością.  

Ponadto praca ich skupiała się na kształtowaniu dobrego wizerunku Policji, propagowaniu prawidłowych 

postaw obywateli w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa własnego, bądź też innych oraz prowadzeniu 

działań obejmujących problematykę zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Tematyka ta był 

poruszana również przez kierownictwo posterunku oraz innych upoważnionych policjantów na różnego 

rodzaju spotkaniach z mieszkańcami, samorządem lokalnym oraz przedstawicielami szkół i innych 

instytucji. 

Funkcjonariusze na terenie działania Posterunku Policji w Kampinosie wspólnie z  asystentem Profilaktyki 

Społecznej Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych 

Babicach w ramach współpracy z placówkami oświatowymi przeprowadzili szereg spotkań 

z  przedszkolakami i  uczniami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Głównym celem spotkań było rozpropagowanie wśród dzieci prawidłowego zachowania w ruchu pieszym 

i  drogowym, poznanie podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego oraz znaków drogowych. 
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Omawiano również przestępczość wśród nieletnich w tym patologie takie jak, narkomania, alkoholizm, itp. 

Spotkania odbywały się wg wcześniej przygotowanego scenariusza.  

 

Podsumowując, w 2021 roku funkcjonariusze Posterunku Policji w Kampinosie realizowali liczne 

czynności zlecone przez sądy, prokuratury i inne jednostki policji. Wykonywali doprowadzenia osób 

zatrzymanych do zakładów karnych, aresztów śledczych, jednostek policji, prokuratur i sądów oraz 

placówek służby zdrowia. Policjanci podejmowali działania i decyzje zmierzające do wykrycia sprawców 

przestępstw bezpośrednio po zdarzeniu oraz ukształtowania poprawnego wizerunku Policji w oczach 

społeczeństwa. 

 

Ochotnicze Straże Pożarne  
 

Na terenie Gminy działa sześć ochotniczych Straży Pożarnych, w Kampinosie, Starych Gnatowicach, 

Strzyżewie, Szczytnie, Wiejcy i Zawadach.  

 

Szczegółowe dane dotyczące jednostek zostały przedstawione w tabelach:  

Dane ogólne Ilość 

Liczba OSP 6 

OSP włączone do KSRG 4 

Ilość strażnic 6 

Wyposażenie i wyszkolenie w OSP (możliwe typy działań) Ilość 

Ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów 6 

Ratownictwa technicznego i drogowego 6 

Ratownictwa powodziowego i nawodnego 3 

Ratownictwa chemicznego i ekologicznego 0 

Ratownictwa medycznego 6 

Ratownictwa wysokościowego 0 

Ratownictwa wodnego 1 

Poszukiwawczo-ratowniczych 2 

Inne 1 

Członkowie OSP Ilość 

Mężczyźni w wieku 18-65 lat 184 

Mężczyźni w wieku ponad 65 lat 18 

Mężczyźni łącznie 202 

Kobiety w wieku 18-65 lat 71 

Kobiety w wieku ponad 65 lat 8 

Kobiety łącznie 79 

Członkowie zwyczajni łącznie 281 

Liczba KDP 6 

Mężczyźni mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 112 

Kobiety mogące brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 5 
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Członkowie wspierający 11 

Członkowie honorowi 16 

Członkowie OSP ogółem 308 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Ilość 

Liczba drużyn 6 

Członkowie ogółem 45 

Chłopcy 22 

Dziewczęta 23 

Liczba osób, które w ostatnim roku przystąpiły do MDP 10 

Chłopcy 5 

Dziewczęta 5 

Osoby po MDP, które pozostały w OSP 4 

Chłopcy 3 

Dziewczęta 1 

Samochody ratowniczo-gaśnicze Ilość 

Ciężkie MMR > 16t. 1 

Średnie 7,5t.< MMR <16t. 8 

Lekkie 2t.< MMR <7,5t. 5 

Wyszkolenie strażaków ochotników OSP Ilość 

Dowódcy OSP 45 

Naczelnicy OSP 18 

Strażacy ratownicy OSP 136 

Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego 30 

Z zakresu ratownictwa technicznego 37 

Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 47 

Z zakresu współpracy z LPR 44 

Pilarze do drewna 5 

Pilarze do stali i betonu 2 

Członkowie MDP 5 

Dowódcy MDP 1 

Działania ratownicze Wyjazdy 

Pożary 56 

Miejscowe zagrożenia 76 

Alarmy fałszywe 18 

Wyjazdy gospodarcze 26 

Obrona cywilna 

  
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Gmina Kampinos posiada magazyn sprzętu 

przeciwpowodziowego. Sprzęt ten jest zgromadzony w magazynie sprzętu obrony cywilnej                                  

oraz w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Jest to sprzęt ratowniczy oraz sprzęt komunalny. 
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Zaopatrzenie w piasek oraz dodatkowe worki na piasek było realizowane na podstawie umów 

z  przedsiębiorcami. 

 

Zarządzanie kryzysowe  

W czasie pokoju na terenie gminy działa powołany zarządzeniem Wójta - Gminny Zespół Zarządzania 

Kryzysowego, który w czasie wojny przekształca się w Zespół Kierowania Obroną Cywilną.  W skład 

Zespołu wchodzą: 

 Szef Zespołu - Wójt Gminy,  

 Zastępca Szefa Zespołu – Zastępca Wójta Gminy,  

 Sekretarz Zespołu – Inspektor d/s zezwoleń, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej. 

 Członkowie Zespołu: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Komendant Gminny 

Ochotniczych Straży Pożarnych, Kierownik Posterunku Policji w  Kampinosie, Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownik NZOZ w Kampinosie, Kierownik Stałego Dyżuru Gminy, 

Nadleśniczy Kampinoskiego Parku Narodowego.  

Szef Zespołu, w miarę potrzeb i w zależności od rodzaju zagrożenia, może poszerzać skład Zespołu o inne 

osoby, np. o weterynarzy, psychologów, doradców rolnych, nauczycieli, kierownika apteki, spółki wodnej, 

przedsiębiorców, itp. 

Bieżące działania w zakresie zarządzania kryzysowego realizują służby ratownicze (straż pożarna, 

pogotowie ratunkowe, policja) oraz przedsiębiorstwa do tego powołane (zakład komunalny, pogotowie 

weterynaryjne, gazowe). Procedury w zakresie zarządzania kryzysowego uruchamiane są wtedy, gdy 

zaistnieje potrzeba koordynacji pracy służb ze względu na rozmiar zdarzenia. Rolę koordynatora przejmuje 

wtedy Wójt. Zarządzanie kryzysowe wykorzystuje siły i środki jakimi dysponuje gmina, a są to Ochotnicze 

Straże Pożarne, zasoby gminne (Referatu Komunalnego i  spółki wodnej). 

HNS– (Host Nation Support)  czyli wsparcie przez państwo gospodarza. Jest to zespół czynności jakie ma 

wykonać Gmina Kampinos w celu przyjęcia na swoim terenie wojsk państw sojuszniczych. Na terenie 

naszej gminy jest utworzony Punkt Kontaktowy HNS, który ma za zadanie wyposażyć stacjonujące wojska 

sojusznicze we wszystkie niezbędne rzeczy, które są konieczne dla wojska np. dostarczanie wody, 

żywności, podłączenie do energii elektrycznej, odbiór śmieci i nieczystości. Szefem punktu kontaktowego 

HNS jest Zastępca Wójta. 

 

Zapasowe miejsce pracy 

W celu zapewnienia ciągłości kierowania gminą i ciągłości pracy urzędu w warunkach,  

w których  nie ma możliwości pracy w obecnym budynku Urzędu Gminy (budynek jest zniszczony, nie ma 

do niego dostępu), stworzone tzw. zapasowe miejsce pracy, do którego przenoszą się pracownicy urzędu 

wraz z niezbędną dokumentacją i sprzętem. Wojewoda Mazowiecki na wniosek Wójta zatwierdził na 

zapasowe miejsce pracy budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kampinosie. 

 

Świadczenia na rzecz obrony 

Świadczenia na rzecz obrony to pozyskanie sił i środków z gospodarki narodowej,  

od przedsiębiorców i mieszkańców na potrzeby wsparcia działalności organów państwa  

w sytuacjach gdy etatowe siły i środki są niewystarczające do realizacji zadań. Świadczenia te dzielą się na 

osobiste i rzeczowe. Obowiązek wykonania świadczeń nakłada Wójt przez wydanie odpowiedniej decyzji. 
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Świadczenia są odpłatne. Świadczenia osobiste przewidują skierowanie osób do pracy dla potrzeb wojska, 

służb państwowych i organów samorządowych. Natomiast świadczenia rzeczowe przewidują 

wykorzystanie przez ww. organy,  majątku z gospodarki narodowej (budynki, pojazdy, sprzęt, itp.). 

Wójt Gminy Kampinos wydał stosowne decyzje w przedmiotowym zakresie - odpowiednio 5 rzeczowych 

i 3 osobiste, które są obecnie aktualne 
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Kultura, sport i turystyka w Gminie Kampinos 
 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa obszary i zasady oraz formy współpracy 

Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi. Zawiera także wykaz zadań priorytetowych będących 

podstawą do dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu Gminy a realizowanych przez organizacje 

pozarządowe.  

Program Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi na rok 2021  

został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/161/20  z dnia 12 listopada 2020 r. W 2021 roku Wójt Gminy Kampinos 

ogłosił 2 otwarte konkursy dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych, w zakresie: 

 upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych 

mieszkańców z terenu gminy w 2021 roku w ramach którego przyznano dotację organizacji: 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klubu Sportowego „ORZEŁ” Kampinos, na  realizację zadania 

publicznego pt.: „Wróć do formy po pandemii” w kwocie 30 000 zł. 

 rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos oraz 

zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w  2021 roku w ramach którego 

przyznano dotację organizacji:  Stowarzyszenie „Razem” na zadanie pt.: Świetlica Środowiskowa 

„Lipa” z Oddziałami Specjalistycznymi w kwocie 30 000 zł. 

Suma dotacji zarezerwowanych w Budżecie Gminy na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r.  

w trybie pozakonkursowym na upowszechnianie kultury i  pielęgnację tradycji wynosiła 3 000,00 zł. 

Środki nie zostały wykorzystane. W trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności publicznej  

i wolontariacie) w  2021   r. nie została złożona żadna oferta.   

Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos 
 

Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos jest biblioteką gminy wiejskiej w województwie mazowieckim. 

Mieści się w Kampinosie, przy ul. Szkolnej 2. Organizatorem jednostki jest samorząd gminny.  

 

Pomieszczenia biblioteczne 

Wyszczególnienie Ogółem 

Powierzchnia całkowita biblioteki w m² 65,1 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych w m² 54,8 

Zaplecze socjalne (aneks kuchenny, wc) 10,3 

Liczba miejsc dla czytelników 1 

W tym dla osób niepełnosprawnych 0 
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Liczba komputerów użytkowanych w bibliotece 

Ogółem 6 

W tym dostępnych dla użytkowników 1 

W tym podłączonych do Internetu 5 

Z wiersza „Ogółem” zakupionych w 2021 roku  1 

 

Biblioteka korzysta z systemu bibliotecznego – SB Mateusz 6.6.4A / PRO.  

Skomputeryzowane czynności to: ewidencja, katalogowanie, wypożyczanie, statystyka i skontrum. 

Stosowany od 2018 r. język informacyjno-wyszukiwawczy to deskryptory Biblioteki Narodowej 

wprowadzone przez większość bibliotek województwa mazowieckiego w celu ujednolicenia praktyki opisu 

księgozbioru. Język deskryptorowy został stworzony na potrzeby katalogowania książek i audiobooków. 

 

Zbiory biblioteczne 

Wyszczególnienie 

Stan 

początek 

roku 

2021 

Wpływy w ciągu 

roku 2021 

 

Ubytki 

w ciągu 

roku 

2021 

Stan 

koniec 

roku 

2021 ogółem 
w tym z 

zakupu 

Księgozbiór – ogółem 14092 1081 1081 579 14594 

z tego 

książki 14092 1081 1081 579 14594 

czasopisma bieżące nieoprawne 

(liczba tytułów) 

0 6 2 0 6 

 Audiobooki zinwentaryzowane 611 51 51 0 662 

 

Z myślą o czytelnikach i chcąc poszerzyć ofertę biblioteczną w zakresie zbiorów specjalnych, BPG 

Kampinos w grudniu 2021 r., już po raz trzeci, podpisała porozumienie o współpracy z konsorcjum Legimi.  

Dostęp do usługi Legimi ( kody do audiobooków i ebooków) czyli liczba wydawanych kodów w miesiącu 

zwiększona została do dwunastu. 

 

Źródła finansowania biblioteki w okresie sprawozdawczym w zł 

Przychody 

brutto 

Dotacja Organizatora Dotacja z innych  

Źródeł - MKiDN 

Środki wypracowane 

242 020,84 237 241,84 4 750 29 
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Wydatki na materiały biblioteczne w zł 

Wyszczególnienie Wartość brutto (zł) 

Książki 

 

26 750 z tego: 22 000 dotacja Organizatora i 

                          4 750 dotacja MKiDN 

Czasopisma (prenumerata + zakup) 72 zakup w ramach środków własnych biblioteki 

Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane 
350 - dotacja Organizatora 

500 – dotacja MKiDN 

 

Użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu 2021 roku 

Wyszczególnienie Ilość 

 Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece 362 

 Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) 359 

 Odwiedziny w bibliotece 2702 

 

Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) według wieku 

Ogółem 

wiek w latach 

 5 6-12 13-15  16 -19 20-24 25-44 45-60  60 

359 11 68 29 30 11 86 69 55 

 

Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) według wykonywanego zajęcia 

Ogółem Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali 

359 157 133 69 

 

Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku 

W
y
sz

cz
eg

ó
ln

ie
n
ie

 

Wypożyczenia i udostępnienia 

księgozbioru zbiorów specjalnych 

k
si

ąż
ek

 

cz
as

o
p
is

m
 

o
g
ó
łe

m
 

audiowizualnych 

ra
ze

m
 

au
d
io

b
o
o
k

 

Na zewnątrz 6358 0 30 30 30 

Na miejscu 116 0 6 6 6 

 



70 

 

Strona internetowa biblioteki 

Adres strony internetowej  www.biblioteka-kampinos.pl 

Liczba odsłon strony internetowej w ciągu 2021 roku 6 085 

Liczba unikalnych użytkowników strony internetowej w 

ciągu 2021 roku 

3 752 

 

Usługi oferowane w Bibliotece 

Usługa dostępność 

Katalog on-line tak 

Możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne nie 

Możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotu materiałów 

bibliotecznych 

tak 

Możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia tak 

Elektroniczne (e-mail, sms) powiadamianie o terminach zwrotu materiałów 

bibliotecznych  

tak 

Profile na portalach społecznościowych nie 

Zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych, spoza sieci 

instytucji 

tak 

Formularze zapytań do bibliotekarza tak 

Możliwość zdalnego korzystania z ebooków chronionych prawem autorskim tak 

Możliwość zdalnego korzystania z audiobooków chronionych prawem 

autorskim 

tak 

Strona internetowa 
www.biblioteka

-kampinos.pl 

Zbiory opracowane komputerowo jako procent ogólnej liczby zbiorów 100 % 

 

Wskaźniki 2021 r. 

Opis wskaźnika Wartość 

Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 3 507 

Liczba tytułów czasopism bieżących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 0,46 

Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 260,2 

Liczba nabytków w stosunku do liczby zbiorów bibliotecznych w % 7,42 

Liczba ubytków w stosunku do liczby zbiorów bibliotecznych w % 3,94 

Powierzchnia biblioteki dostępna dla użytkowników w przeliczeniu na mieszkańca 0,01 
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Liczba publicznie dostępnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

0,23 

Liczba godzin w tygodniu, w których dostępne są usługi biblioteczne 40 

Personel w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 0,46 

Wypożyczenia w przeliczeniu na mieszkańca 1,5 

Aktywność wykorzystania zbiorów (obrót) 0,4 

Odwiedziny fizyczne w bibliotece w przeliczeniu na mieszkańca 0,6 

Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 

77 

Stosunek wydatków na gromadzenie zbiorów do kosztów personelu 0,16 

Wydatki na zbiory biblioteczne w przeliczeniu na mieszkańca 6,60 

Wydatki biblioteki w przeliczeniu na użytkownika 668,6 

Procent budżetu organizatora przeznaczony na bibliotekę 0,6 

Procent budżetu biblioteki uzyskany ze specjalnych grantów lub dochodów własnych 2,0 

 

Strona internetowa biblioteki www.biblioteka-kampinos.pl pomaga budować markę wizerunkową 

oraz jest kanałem dostępu do informacji. Biblioteka sukcesywnie aktualizuje stronę oraz katalog on-

line zbiorów. Wszelkie informacje o konkursach, warsztatach, imprezach kulturalnych, patriotycznych 

są dodawane na bieżąco. 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos dołączyła do grona bibliotek należących do systemu Academica. 

Academica to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna ksiqżek i czasopism  naukowych. 

System Academica oferuje Użytkownikom: 

 rejestrację w systemie za pomocą karty bibliotecznej; 

 dostęp do współczesnych publikacji naukowych, zasobów Biblioteki Narodowej; 

 możliwość rezerwacji publikacji na dowolny termin; 

 petnotekstową wyszukiwarkę; 

 możliwość tworzenia notatek; 

 importowanie danych bibliograficznych; 

 zapamię tywanie kwerend. 

 

Biblioteka dołączyła do projektu MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK realizowanego przez Instytut 

Książki, współdziałający w tym zakresie z bibliotekami publicznym (w ramach ogólnopolskiej kampanii 

promującej czytelnictwo).  

Kalendarz imprez kulturalnych oraz konkursów organizowanych (i współorganizowanych) w  2021 r. przez 

Bibliotekę Publiczną Gminy Kampinos przedstawiał się następująco: 

 01.03.2021 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

 08.03.2021 Dzień Kobiet. 

http://www.biblioteka-kampinos.pl/


72 

 21.03 Światowego Dnia Poezji. 

 24.03.2021 Wielkanocny konkurs biblioteczny pt. „Kurczaczki, baranki, zajączki oraz inne 

ozdoby wielkanocne”. 

 19.04.2021 78. rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Biblioteka już po raz drugi 

uczestniczyła w akcji „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.  

 23.04.2021 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 

 08.05-15.05.2021 XVIII Tydzień Bibliotek. 

 01.06.2022 Międzynarodowy Dzień Dziecka  

 25.07.2021 - 10.09.2021 Konkurs fotograficzny „Z książką na wakacje” — książka dobra na 

wszystko! przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat oraz osób dorosłych. 

 02.08.2021 - 15.10.2021 Konkurs rodzinny „Czytanie to latanie” - dla dzieci 7-12 lat oraz  

1 rodzica/opiekuna; organizator Biblioteka Powiatowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

we współpracy z bibliotekami publicznymi z: Błonia, Izabelina, Kampinosu, Leszna, Łomianek, 

Starych Babic. 

 25.10.2021 - 12.11.2021 Konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki” - dla dzieci do lat 10. 

 12.09.2021 Lekcja biblioteczna pt.: „Lekcja komiksu z Łukaszem Kucińskim” - dla dzieci  

i młodzieży. 

 24.09.2021 Spotkanie autorskie - koncert „Sobą Być”, wiersze Jerzego Kropielnickiego śpiewane 

przez Zbigniewa Grzeszka oraz wystawa obrazów Ewy Majak - Soski. 

 08.12.2021 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki - „Mały Książę”. 

 

Zajęcia realizowane w „Puszczyku”: 

 20.06.2021 plenerowe warsztaty plastyczne w Granicy. Temat warsztatów: „Drzewo życia 

chrobotek.  

 06.08.2021  warsztaty dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „Lipa” w Łazach - zdobiliśmy torby 

bawełniane, koszulki, zakładki do książek i jeszcze wiele innych.  

 08.08.2021  „Warsztaty kreatywnego rękodzieła” — zdobiliśmy torby bawełniane roślinnymi 

ornamentami.  

 22.08.2021  warsztaty „Zrób to sam z szyszek, żołędzi i nie tylko.  

 29.08.2021  warsztaty plastyczne „Makramowe liście w formie breloczków. 

 05.09.2021  spacer/wycieczka nordic walking pt.: „Mowa lasu” — z przewodnikiem KPN-u, 

długość trasy około 3 km, czas trwania 3 godziny. 

 10.10.2021  „Zaplątani, zamotani czyli jak z kawałka sznurka wyczarować aniołka". 

 15.10.2021  warsztaty dla dzieci z I oraz II klasy SP im. Ks. Jana Twardowskiego z Bożej Woli - 

makramowe liście bogato zdobione darami lasu oraz wycieczka edukacyjna z przewodnikiem po 

KPN. 

 17.10.2021  z cyklu „Jesień w Puszczyku może być kolorowa”. 

 24.10.2021  „Zaplątani, zamotani czyli jak z kawałka sznurka wyczarować aniołka”   

 07.11.2021  „Zaplatani, zamotani czyli kampinoskie spotkania z rękodziełem”. 

 21.11.2021  „Kampinoskie spotkania z rękodziełem” - efektowne i ekologiczne dekoracje na Święta 

Bożego Narodzenia. 

 12.12.2021  warsztaty „Mikołajkowe skrzaty ze skarpetek”  
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Wykaz imprez oraz konkursów z terenu Gminy Kampinos oraz okolicy, które to Biblioteka Publiczna 

Gminy Kampinos promowała na stronie internetowej, zamieszczała plakaty, ulotki i informacje 

w  miejscach dostępnych dla Czytelników oraz zachęcała do uczestnictwa: 

 03.05.2021 - Upamiętnienie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

 01.08.2021 - 77. rocznica Powstania Warszawskiego 

 26.09.2021 -  „Piknik Rodzinny” - impreza zorganizowana przez Urząd Gminy Kampinos. 

 03.10.2021 - „Poznaj potrawy regionalne - warsztaty kulinarne”; organizator Stowarzyszenie 

Między Wisła a Kampinosem. 

 29.10.2021 -  spektakl muzyczny „Pieśni i romanse” Aleksander Wertyński oraz wernisaż Patrycji 

Pierzchawki; organizator - osoba prywatna. 

 „Czyste, zielone i ekologiczne gospodarstwo domowe" — dla mieszkańców Gminy Kampinos. 

 ,,Konkurs plastyczny” dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Kampinosie. 

 05.09.2021 - zaproszenie fundacji „Misja Kampinos” na spotkanie informacyjne pt.: Odkryj 

Kampinos. 

 18.09.2021, 19 .09.2021 - zaproszenie na bezpłatne warsztaty z programowania „Koduj z 

Gigantami” - dla uczniów szkół podstawowych i średnich. 

 

Dla wygody czytelników Biblioteka kontynuuje usługę — książka na telefon — wprowadzoną w 2020 

roku. Tym, którzy nie mogą odwiedzić biblioteki dostarczane są zamówione książki pod wskazany adres, 

na terenie Gminy Kampinos. 



Realizacja uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Kampinos 
 

Lp

. 

Numer Tytuł Sposób realizacji 

1. 1. Uchwała nr X 

XXVIII/179/21 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego Uchwała przyjęta 

2. 2. Uchwała Nr XXVIII/180/21 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos  

3. 3. Uchwała Nr XXVIII/181/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.  

4. 4. Uchwała Nr XXIX/182/21 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos 

Uchwała przyjęta 

5. 5. Uchwała Nr XXIX/183/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Kampinos 

Regulamin przyjęty - 

obowiązuje 

6. 6. Uchwała Nr XXIX/184/21   w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych  

od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Uchwała przyjęta- obowiązuje 

7. 7. Uchwała Nr XXIX/185/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt 

Uchwała zrealizowana 

8. 8. Uchwała Nr XXIX/186/21 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy 

Kampinos na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie 

źródła ogrzewania na przyjazne środowisku 

Uchwała zrealizowana 

9. Uchwała Nr XXIX/187/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kampinos 

na lata 2021-2025 

Uchwała przyjęta- obowiązuje 

10. Uchwała Nr XXIX/188/21 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Kampinos na lata 2021-2030 

Uchwała przyjęta- obowiązuje 
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11. Uchwała Nr XXIX/189/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-

2025 w Gminie Kampinos 

Uchwała przyjęta- obowiązuje 

12. Uchwała Nr XXIX/190/21 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z pracy Rady Gminy i z 

działalności Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos 

Sprawozdania przyjęte 

13. Uchwała Nr XXIX/191/21 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy 

Kampinos 

Plany przyjęte 

14. Uchwała Nr XXIX/192/21 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Kampinos 

Plan przyjęty 

15. Uchwała Nr XXIX/193/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kampinos Skarga rozpatrzona 

16. Uchwała Nr XXIX/194/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej równości wobec prawa oraz 

masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV - 2 

Petycja rozpatrzona 

17. Uchwała Nr XXIX/195/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.  

18. Uchwała Nr XXX/196/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy 

Kampinos na lata 2021 – 2023 

Uchwała przyjęta 

19. Uchwała Nr XXX/197/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos  

20. Uchwała Nr XXX/198/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.  

21. Uchwała Nr XXXI/199/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos  

22. Uchwała Nr XXXI/200/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.  

23. Uchwała Nr XXXI/201/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu Gminy Kampinos na 2021 r. 

Uchwała przyjęta 

24. Uchwała Nr XXXI/202/21 zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej  

z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie powietrza, 

polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. 

Uchwała zrealizowana 

25. Uchwała Nr XXXI/203/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą Leoncin a Gminą Czosnów i Gminą Kampinos z zakresu 

współpracy w ramach funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 

Uchwała przyjęta 

26. Uchwała Nr XXXI/204/21 w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas 

jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci 

Uchwała przyjęta 
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27. Uchwała Nr XXXI/205/21 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kampinos za 

2020 rok 

Uchwała przyjęta 

28. Uchwała Nr XXXI/206/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kampinosie za 2020 r. oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań  

z zakresu wspierania rodziny 

Sprawozdanie zatwierdzone 

29. Uchwała Nr XXXI/207/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kampinosie 

Skarga uznana za bezzasadną 

30. Uchwała Nr XXXI/208/21 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego 

Petycja pozostawiona bez 

rozpatrzenia 

31.  Uchwała Nr XXXI/209/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum 

ludowego 

Petycja uznana za bezzasadną 

32. Uchwała Nr XXXII/210/21 uchylająca uchwałę nr XXXI/202/21 z dnia 17 maja 2021 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu 

Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na 

wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku 

Uchwała zrealizowana 

33. Uchwała Nr XXXII/211/21  

 

zmieniająca uchwałę nr XIX/186/21 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie: 

określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na 

zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła 

ogrzewania na przyjazne środowisku 

Uchwała zrealizowana 

34. Uchwała Nr XXXII/212/21  

 

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Kampinos i przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu 

Projekt przyjęty 

35. Uchwała Nr XXXII/213/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.  

36. Uchwała Nr XXXIII/214/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos wotum zaufania za 2020 rok Wotum udzielone. 

37. Uchwała Nr XXXIII/215/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2020 rok 

Sprawozdania zatwierdzone 

38. Uchwała Nr XXXIII/216/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok 

Absolutorium udzielone 

39. Uchwała Nr XXXIII/217/21 w sprawie zmiany Uchwały XXXII/212/2021 Rady Gminy Kampinos z dnia  

24 maja 2021 r. o przyjęciu projektu Regulaminu dostarczania wody  

Regulamin przyjęty 
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i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kampinos i przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

40. Uchwała Nr XXXIII/218/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos  

41. Uchwała Nr XXXIII/219/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.  

42. Uchwała Nr XXXIII/220/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/204/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 

17 maja 2021 r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, 

w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci 

Uchwała przyjęta 

43. Uchwała Nr XXXIII/221/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

 

9. 44. Uchwała Nr XXXIII/222/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Określono wzór wniosku 

45. Uchwała Nr XXXIV/223/21 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Kampinos na 

rok szkolny 2021/2022 

Uchwała przyjęta 

46. Uchwała Nr XXXIV/224/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze 

inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz 

terminu płatności dla inkasentów 

Uchwała przyjęta 

47. Uchwała Nr XXXIV/225/21 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Kampinos” 

Regulamin przyjęty 

48. Uchwała Nr XXXIV/226/21   w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos  

49. Uchwała Nr XXXIV/227/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.  

50. Uchwała Nr XXXV/228/21 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos  

51. Uchwała Nr XXXV/229/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.  

52. Uchwała Nr XXXVI/230/21 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos 

na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” 

Program przyjęty 

53. Uchwała Nr XXXVI/231/21 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Kampinos na zadania służące ochronie wód polegające na budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kampinos 

Uchwała przyjęta w trakcie 

realizacji 

54. Uchwała Nr XXXVI/232/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 

zabytków, położonych na terenie Gminy Kampinos 

Uchwała przyjęta w trakcie 

realizacji 
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55. Uchwała Nr XXXVI/233/21 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu na okres 5 lat w trybie 

bezprzetargowym 

Uchwała przyjęta 

56. Uchwała Nr XXXVI/234/21   w sprawie zmiany WPF  

57. Uchwała Nr XXXVI/235/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.  

58. Uchwała Nr 

XXXVII/236/21 

w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kampinos ośrodka wsparcia pod 

nazwą Klub Seniora 

Uchwała przyjęta 

59. Uchwała Nr 

XXXVIII/237/21 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika 

przyrody 

Uchwała przyjęta - 

zrealizowana 

60. Uchwała Nr 

XXXVIII/238/21 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pasikonie Dz. 2/35 i 2/37 – Pasikonie 

Uchwała przyjęta 

61. Uchwała Nr 

XXXVIII/239/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kampinosie 

Statut przyjęty 

62. Uchwała Nr 

XXXVIII/240/21 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

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

2022 

Program przyjęty 

63. Uchwała Nr 

XXXVIII/241/21   

w sprawie uchwały Nr XXVIII/179/21 w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.   

Uchwała przyjęta 

64. Uchwała Nr 

XXXVIII/242/21 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

Uchwała przyjęta 

65. Uchwała Nr 

XXXVIII/243/21 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2022 roku 

Uchwała przyjęta 

66. Uchwała Nr 

XXXVIII/244/21 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała przyjęta 

67. Uchwała Nr 

XXXVIII/245/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze 

inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz 

terminu płatności dla inkasentów 

Uchwała przyjęta 

68. Uchwała Nr 

XXXVIII/246/21 

w sprawie WPF  
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69. Uchwała Nr 

XXXVIII/247/21 

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Kampinos na 2021 rok  

70. Uchwała Nr XXXIX/248/21 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stare 

Gnatowice 

Dz. 132 - Stare Gnatowice 

Uchwała przyjęta - 

zrealizowana 

71. Uchwała Nr XXXIX/249/21 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 

wsparcia Klub „Senior+" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego 

„Senior+” na lata 2021-2025 działającego w strukturze Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kampinosie 

Uchwała przyjęta 

72. Uchwała Nr XXXIX/250/21 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Kampinos na 

2022 rok 

Program przyjęty 

73. Uchwała Nr XXXIX/251/21 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu na okres jednego roku w trybie 

bezprzetargowym 

Uchwała przyjęta 

74. Uchwała Nr XXXIX/252/21 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w przedmiocie stwierdzenia 

nieważności uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczących 

ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw 

Petycja pozostawiona bez 

rozpatrzenia 

75. Uchwała Nr XXXIX/253/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Kampinos 

Uchwała przyjęta 

76. Uchwała Nr XXXIX/254/21  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos  

77. Uchwała Nr XXXIX/255/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.  

78. Uchwała Nr XXXIX/256/21 w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kampinos  

79. Uchwała Nr XXXIX/258/21  w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Uchwała przyjęta 

80. Uchwała Nr XXXIX/259/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/236/2021 Rady Gminy Kampinos z 

dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kampinos 

ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora 

Uchwała przyjęta 



 

Spis treści 

 

Wstęp ................................................................................................................................... 2 

Ogólna charakterystyka Gminy Kampinos .......................................................................... 3 

Położenie, powierzchnia gminy, wykorzystanie powierzchni .......................................... 3 

Liczba i struktura ludności ............................................................................................... 3 

Działalność gospodarcza ................................................................................................. 4 

Planowanie przestrzenne .................................................................................................... 6 

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy ............. 6 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ..................................................... 6 

Warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego ............................................... 8 

Zasoby materialne Gminy Kampinos................................................................................... 9 

Gminny program rewitalizacji ........................................................................................... 9 

Zasób mieszkaniowy Gminy Kampinos ........................................................................... 9 

Wykorzystanie zasobu nieruchomości gminnych .......................................................... 11 

Realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampinos ............. 15 

Infrastruktura komunalna ................................................................................................... 16 

Gospodarka wodno-ściekowa ........................................................................................ 16 

Drogownictwo, mosty ..................................................................................................... 17 

Transport publiczny ........................................................................................................ 22 

Ochrona środowiska .......................................................................................................... 24 

Raport z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej .................................................................. 24 

Program Ochrony Środowiska ....................................................................................... 25 

Raport z ochrony powietrza ........................................................................................... 27 

Raport z realizacji wydawanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu 

nieruchomości ................................................................................................................ 28 

Raport z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt .................................................................................................... 28 

Raport z gospodarki odpadami ...................................................................................... 31 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kampinos za 2021 

rok .................................................................................................................................. 32 

Rolnictwo ........................................................................................................................... 36 

Pomoc publiczna – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r. .......................................................... 36 

Oświata i edukacja ............................................................................................................. 37 

Subwencja ogólna a wydatki na oświatę ....................................................................... 37 

Wynagrodzenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych ................................... 38 



 

Organizacja pracy placówek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 

przedszkolnej ................................................................................................................. 40 

Kadra pedagogiczna ...................................................................................................... 40 

Awans zawodowy oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli ....................................... 41 

Dowożenie uczniów do szkół i placówek ....................................................................... 41 

Wyżywienie .................................................................................................................... 42 

Stypendia i zasiłki .......................................................................................................... 42 

Wsparcie procesu dydaktyczno-wychowawczego ........................................................ 43 

Integracja ....................................................................................................................... 44 

Inwestycje ...................................................................................................................... 45 

Młodzieżowa Rada Gminy Kampinos ............................................................................ 45 

Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych .......................................................... 46 

Polityka Społeczna ............................................................................................................ 50 

Służba zdrowia i bezpieczeństwo publiczne ..................................................................... 58 

Opieka zdrowotna .......................................................................................................... 58 

Współpraca z Policją ...................................................................................................... 59 

Ochotnicze Straże Pożarne ........................................................................................... 63 

Obrona cywilna .............................................................................................................. 64 

Kultura, sport i turystyka w Gminie Kampinos ................................................................... 67 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi ............................................................... 67 

Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos .......................................................................... 67 

Realizacja uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Kampinos .................................. 74 

 

 

 

 

 

 

  


