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1. Wstęp
Zgodnie z art. 28aa Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713)
przedkładam Radzie Miejskiej w Błoniu „Raport o stanie gminy Błonie za rok 2020”.
Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe wydziałów i referatów Urzędu
Miejskiego w Błoniu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
W ramach przygotowania raportu zostały przeanalizowane programy, polityki i
strategie obowiązujące w Gminie. Raport o stanie Gminy Błonie zawiera dane
według stanu na 31 grudnia 2020 roku.
Elektroniczna wersja Raportu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.blonie.pl
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2. Ogólna charakterystyka gminy
Gmina Błonie to ponad 20-tysięczna gmina miejsko-wiejska, której siedzibą jest
miasto Błonie położone ok. 28 kilometrów na zachód od granic Warszawy. Miasto
znajduje się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 (Moskwa - Berlin) z drogą nr 579
łączącą trasę katowicką z trasą gdańską.
Powierzchnia:
miasto - 912 ha, gmina - 7672 ha
Ludność w niektórych wskaźnikach:
- liczba mieszkańców gminy na koniec 2017 r.: 20 839osób
- liczba mieszkańców gminy na koniec 2018 r.: 21 318 osób
- liczba mieszkańców gminy na koniec 2019 r.: 21 239 osób
- liczba mieszkańców gminy na 31.12.2020: 21 229 osób
- przyrost naturalny w 2020 (urodzenia 190 – zgony 293) : -103
- saldo migracji w 2020: zameldowania (1327) - wymeldowania (189) = SALDO:1035
- młodzież w obowiązku szkolnym 7-18 lat: 2820
- dzieci w wieku 3-6 lat: 1004
- mieszkańcy pow. 65 r. życia: 3776,tj. 17,79% ogółem
- zastępowalność: 86,2% (liczba osób w wieku 10-24 lata: 3312/ liczba osób w
wieku 50-64 lata: 3842)
- liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 21-65 lat: 12615
Dane podmiotów gospodarki z terenu gminy Błonie
Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy Błonie – 2 912 w tym:
- liczba mieszkańców gminy prowadzących działalność rejestrową w CEIDG na
dzień 31.12.2020 r. – 2 175 osób, tj. 18,30% w grupie mieszkańców w wieku
produkcyjnym
Liczba przetworzonych wniosków o wpis do CEIDG – 627
Zaświadczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej - 4
Bezrobocie na terenie gminy na 31.12.2020
221 osób bezrobotnych (wzrost względem 2019 roku o 43 osoby), co stanowi
1,75% w grupie mieszkańców w wieku produkcyjnym w tym: 49 osób trwale
bezrobotnych (spadek względem 2019 roku o 45 osób), co stanowi 0,39%
mieszkańców w wieku produkcyjnym
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Struktura organizacyjna gminy
W strukturę zarządzania gminą wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1. Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2. Centrum Kultury w Błoniu (+ 2 Filie)
3. Biblioteka Publiczna Gminy Błonie (+4 Filie)
4. Muzeum Ziemi Błońskiej
5. Przedszkola publiczne – 5
6. Szkoły podstawowe – 5
7. Liceum ogólnokształcące
8. Zakład Usług Komunalnych
9. Ośrodek Pomocy Społecznej (+ Klub Seniora)
10. Dzienny Dom „Senior+” w Błoniu
11. Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu
12. MPWiK Sp. z o.o. - 100% udziałów własność gminy Błonie
Strukturę tworzą również jednostki pomocnicze, tj. 32 sołectwa:
Białutki, Białuty, Bieniewice, Bieniewo-Parcela, Bieniewo-Wieś, Błonie-Wieś, Bramki,
Cholewy, Dębówka, Górna Wieś, Konstantów, Kopytów, Łaźniew, Łaźniewek, Łąki,
Marysinek, Nowa Górna, Nowa Wieś, Nowe Faszczyce, Nowy Łuszczewek, Piorunów,
Radonice, Radzików Wieś, Rochaliki, Rokitno, Stare Faszczyce, Stary Łuszczewek,
Wawrzyszew, Witanów, Witki, Wola Łuszczewska, Żukówka
i 6 osiedli.
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3. Organy władzy
Gmina jest zarządzana przez dwa organy władzy:
Rada Miejska w Błoniu - organ stanowiący, kolegialny składający się z 21
radnych.
Przewodniczący Rady: Tomasz Wiśniewski
I Wiceprzewodniczący Rady: Grzegorz Banaszkiewicz
II Wiceprzewodniczący Rady: Jacek Cieślak
W ramach Rady Miejskiej działa 7 komisji problemowych:
1. Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych,
Przewodnicząca Barbara Wielogórska
2. Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa
Przewodnicząca Grażyna Kościńska
3. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Przewodniczący Jarosław Uraszewski
4. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
Przewodnicząca Irena Waśniewska
5. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Przewodnicząca Ewa Podyma
6. Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca Monika Zalewska
7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący Jakub Bargieł
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy o samorządzie gminnym
Burmistrz Błonia przy pomocy Urzędu Miejskiego realizował uchwały podjęte przez
Radę Miejską.
W 2020 r. Rada Miejska obradowała na 9 sesjach zwyczajnych, 2 nadzwyczajnych
(zwołanych na wniosek Burmistrza) i podjęła 74 uchwały. Wśród podjętych przez
Radę uchwał większość dotyczyła finansów, spraw organizacyjnych gminy, ochrony
środowiska, mienia gminy, pomocy społecznej, oświaty, kultury i sportu,
planowania przestrzennego oraz skarg (wykres poniżej przedstawia podział uchwał
ze względu na ich tematykę).
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Podział uchwał ze względu na tematykę
1

2

3
5

28

8

Finanse
Sprawy organizacyjne
Skargi
Ochrona środowiska
Mienie gminy
Oświata, kultura i sport
Planowanie przestrzenne
Pomoc społeczna

10

17
Podjęte przez Radę uchwały zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie
gminnym Burmistrz przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów
nadzoru jakimi są: Wojewoda Mazowiecki w zakresie zgodności z prawem oraz
Regionalna Izba Obrachunkowa – w zakresie spraw finansowych.

Burmistrz Błonia - organ wykonawczy wybrany w wyborach bezpośrednich przez
społeczeństwo gminy - Zenon Reszka, pełniący funkcję nieprzerwanie od 2006r. W
2018r. wybrany na kolejną, czwartą kadencję.
Do zadań burmistrza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określenie sposobu wykonywania uchwał,
-7-
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3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
W realizacji zadań własnych Burmistrz podlega wyłącznie Radzie. Burmistrz, w
drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swojego zastępcę. Burmistrz odpowiada za
prawidłową gospodarkę finansową. W tym zakresie Burmistrzowi przysługuje
wyłączne prawo:
• zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej
kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
• emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez
radę gminy
• dokonywania wydatków budżetowych,
• zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
• dysponowania rezerwami budżetu gminy,
• blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu miejskiego, którego jest
kierownikiem. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin
organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

W 2020 r. Burmistrz wydał 82 zarządzenia, zrealizowane w całości,
w następujących sprawach:
- organizacyjnych

- 8

- finansowych

- 22

- oświaty, kultury i sportu - 38
- ochrony zdrowia

- 3

- mienia komunalnego

- 7

- bezpieczeństwa

- 4
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Tematyka zarządzeń Burmistrza w 2020 roku
8

4
7
3
spr. organizacyjne
finanse
oświata, kultura i sport
ochrona zdrowia
mienie komunalne
bezpieczeństwo

22

38

Dane dotyczące liczby postępowań w Urzędzie – 2020 r.
liczba pism przychodzących – 15 654 (średnio 60 pism dziennie)
liczba pism wychodzących - 16 443
Liczba potwierdzonych profili zaufanych – 587
Liczba unieważnionych profili zaufanych - 40
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4. Informacje finansowe; inwestycje, przetargi
A. Stan finansów gminy
Finanse gminy Błonie na przestrzeni ostatnich lat kształtują się na stabilnym
poziomie. Wykonanie, w ujęciu syntetycznym, budżetu za rok 2020, prezentuje
poniższa tabela:
Plan

Wykonanie

%

Dochody

166 479 332,31

160 618 948,22

96,48

Wydatki

166 980 675,00

153 474 394,89

91,91

Przychody
w tym:

13 700 452,33

16 793 870,40

122,5

kredyty

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

wolne środki

3 700 452,33

6 793 870,40

183,5

13 199 109,64

13 199 109,48

100,0

13 199 109,64

13 199 109,48

100,0

Rozchody
w tym:
spłaty kredytów i
pożyczek

Strukturę dochodów i wydatków w 2020 r. przedstawiają poniższe wykresy:
Dochody za 2020 rok
5,29%

bieżące: 152 123 454,30
majątkowe: 8 495 493,95

94,71%
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Struktura dochodów w 2020r. w ujęciu procentowym
4,94%
0,13%
18,79%

23,51%

3,23%

0,48%

Dochody z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochody z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Podatki i opłaty
Dochody ze sprzedaży majątku
Subwencja ogólna i środki na
uzupełnienie dochodów gminy
Pozostałe dochody
Dotacje i środki przeznaczone na
cele bieżące
Wpływy z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności
Dochody z tytułu dotacji oraz
środków przeznaczonych na inwestycje

12,71%
35,99%

0,22%

Najistotniejsze wydatki budżetu 2020r. w ujęciu procentowym

7,84%

3,72%

2,92%

12,22%
2,90%
6,60%

8,37%

Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna
opieka wychowawcza
Pomoc społeczna
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport

22,35%
29,53%
3,55%
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Niektóre istotne wskaźniki per capita:
Dochody i wydatki w 2020r. na 1 mieszkańca gminy


dochody ogółem na 1 mieszkańca – 7 566zł, w tym:
a) bieżące – 7165,83zł
b) majątkowe – 400,18zł



wydatki ogółem na 1 mieszkańca – 7 229,46 w tym:
a) wydatki bieżące na 1 mieszkańca – 6.108,87zł, w tym spłata kredytu 621,74
b) wydatki majątkowe na 1 mieszkańca - 1120.59zł

B. Wieloletnia Prognoza finansowa
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błonie na lata 2020-2026 (dalej zwana
WPF) została uchwalona w dniu 16 grudnia 2019r. Uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu
nr XV/156/19. Najważniejsze elementy WPF to prognoza zobowiązań kredytowych
Gminy, zdolności kredytowej, oraz limity wydatków na przedsięwzięcia.
Wieloletnia prognoza została sporządzona zgodnie z art. 227 obowiązującej ustawy
o finansach publicznych , tj. na okres, na który przyjęto limity wydatków dla
przedsięwzięć na podstawie art. 226 ust. 3 pkt 4. tj. do roku 2025.
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Prognoza zobowiązań kredytowych w latach 2021-2026:
Zadłużenie na
31.12.2020

2021

2022

2023

2024

37.930.542,-

x

x

x

x

1.701.968
30.000

x
x

x
x

x
x

1.757.142,55.000

1.757.142,45.000

1.757.142,35.000

1.757.148,20.000

11.200.000

2.800.000,-

2.800.000,-

2.800.000,-

2.800.000,-

835.000 (%)

300.000

235.000

180.000

120.000

2.000.000,150.000,-

2.000.000,100.000,-

2.000.000,50.000,-

2025

2026

PBS 2016
1.701.968,30.000 (%)
PEKAO SA 2017
7.028.574
155.000 (%)
BGK

2018

Kredyt 2019 BS Biała Rawska
8.000.000,% 455.000,-

2.000.000,155.000,-

Kredyt 2020 BS Halinów
10.000.000

2.000.000,-

2.000.000,-

2.000.000

2.000.000,-

2.000.000

477.000 (%)

160.000,-

130.000,-

87.000,-

60.000,-

40.000,-

Kredyt planowany 2021: 10.000.000,-

-

2.000.000,-

2.000.000,-

2.000.000,-

2.000.000

2.000.000,-

% 460.000

-

140.000,-

110.000,-

100.000,-

70.000,-

40.000,-

Kredyt planowany 2022: 10.000.000,-

-

-

2.500.000,-

2.500.000,-

2.500.000,-

2.500.000,-

% 260.000,-

-

-

100.000,-

70.000,-

55.000,-

35.000,-

-

-

-

2.000.000,-

2.000.000,-

2.000.000,-

-

-

-

75.000,-

50.000,-

20.000,-

700.000,-

700.000,-

612.000,-

495.000,-l

215.000,-

95.000,-

10.259.110,-

10.557.142,-

13.057.142,-

15.057.148,-

8.500.000,-

6.500.000,-

37.671.432,-

37.114.290,-

30.057.148,-

15.000.000,-

6.500.000,-

0

Kredyt planowany 2023: 6.000.000,%
145.000,Odsetki razem
w roku
Kwota spłaty w
roku
Zadłużenie na
31.12

- 13 -

RAPORT O STANIE GMINY BŁONIE

STAN NA

31.12.2020R.

C. Pozyskane fundusze zewnętrzne
W 2020 r. Gmina złożyła i rozliczyła wnioski o dofinansowanie zadań zarówno z
zakresu infrastruktury, edukacji jak i ochrony środowiska. Dofinansowanie pochodzi
z Unii Europejskiej i środków krajowych. W skrócie pozyskane dotacje przedstawiają
się następująco:

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
•

„Budowa drogi gminnej nr 410194W – etap III kontynuacja rozbudowy
ciągu komunikacyjnego usprawniającego ruch od drogi krajowej DK92
do dróg wojewódzkich DW579 i DW 720.”

Wartość całkowita wniosku: 3 881 000,00 zł
Wartość pozyskanego dofinansowania: 2 716 700,00 zł

Złożony wniosek obejmował przebudowę odcinka ulicy Łąki wraz z mostem do
skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 720.

- 14 -
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Należy nadmienić, że Gmina pozyskała dofinansowanie na przebudowę całej ulicy
Łąki tj. od skrzyżowania z ul Grodziską (DW 579) do skrzyżowania z drogą
wojewódzką DW 720 prowadzącą do Rokitna.
•

„Poprawa bezpieczeństwa i parametrów technicznych poprzez
przebudowę dróg gminnych nr DG410190W (ul. Kwiatów Polnych), nr
DG410834W( ul. Słoneczna) i DG410847W (ul. Uśmiech) w Błoniu.”

Wniosek został przygotowany na zadanie obejmujące przebudowę trzech dróg
gminnych na tzw. Osiedlu Merowskim tj. ul. Kwiatów Polnych, ul. Słonecznej i ul.
Uśmiech.
Wartość całkowita wniosku: 1 876 805,00 zł
Wartość pozyskanego dofinansowania: 1 313 763,00 zł

•

Gmina Błonie złożyła wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021
pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Łuszczewek i Nowa
Górna na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 410109W w m.
Nowa Górna do skrzyżowania z drogą gminną nr 410104W w m. Nowy
Łuszczewek wraz z remontem istniejącego obiektu mostowego na
rzece Utrata.”

- 15 -
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Wartość całkowita projektu: 1.383.484,76 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.106.400, 00 zł
Mimo złożonego wniosku nie otrzymaliśmy dofinansowania.
MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYZWIZACJI SOŁECTW
MIAS MAZOWSZE 2020
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw to instrument przeznaczony na
realizację przez Gminę zadań wskazanych przez społeczność sołectw, Sołtysów i
Rady Sołeckie . W 2020 roku pozyskaliśmy dofinansowanie dla następujących
wniosków:
•

Aktywizacja sołectwa Dębówka – wniosek obejmował inwestycję polegającą
na zakupie montażu radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze w sołectwie
Dębówka celem zwiększenia bezpieczeństwa Mieszkańców.

Wartość całkowita projektu: 27 060,00 zł ,
Wartość otrzymanego dofinansowania: 10 000,00 zł
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Aktywizacja sołectwa Stary Łuszczewek - zakres wniosku obejmował
wymianę starych opraw na nowe energooszczędne w technologii LED wraz z
instalacją nowych punktów oświetleniowych. Wniosek został złożony w celu
zwiększenia bezpieczeństwa wsi Stary Łuszczewek jak również poprawy
komfortu życia Mieszkańców.

Wartość całkowita wniosku: 24 000,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 10 000,00 zł

•

Aktywizacja sołectwa Błonie-Wieś - wniosek o dofinansowanie obejmował
wymianę istniejących opraw oświetleniowych w sołectwie Błonie-Wieś na nowe
energooszczędne w technologii LED. Wartość całkowita projektu 20 000,00 zł ,
dofinansowanie 10 000,00 zł.

•

Kształtowanie ładu przestrzennego w Łaźniewie – zakres rzeczowy
wniosku obejmował prace porządkowe i pielęgnacyjne stawu wiejskiego, w tym
uzupełnienie nasadzeń drzewostanu zniszczonego przez bobry i zabezpieczenie
nowych nasadzeń siatką ochronną.

Wartość całkowita projektu: 24 000,00
Wartość pozyskanego dofinansowania: 10 000,00 zł
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020
„Błońskie szkoły kompetencji”.
Celem projektu jest: podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu: technologii
informacyjno-komunikacyjnych,

nauk

matematyczno-przyrodniczych,

języków

obcych oraz umiejętności uniwersalnych takich jak: kreatywność, innowacyjność,
przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy,
umiejętność

rozumienia,

krytyczne

myślenie,

rozwiązywanie

problemów,

umiejętność uczenia się, w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia,
szczególnie

ze

specjalnymi

potrzebami

edukacyjnymi

u

uczniów

szkół

podstawowych na terenie Gminy Błonie. Dzięki projektowi Szkoły zostaną
wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
W projekcie bierze udział ponad 1000 uczniów ze wszystkich gminnych
szkół podstawowych.
Całkowita wartość projektu: 2 351 891,91 zł
Dofinansowanie projektu: 1 999 098,40 zł
„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do
nauczania zdalnego” – projekt partnerski
W świetle pandemii koronawirusa SARS-coV-2 i innych ewentualnych przyszłych
zdarzeń uniemożliwiających prowadzenie nauczania stacjonarnego dla naszego
gminnego I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego zrealizowane
zostały zakupy i działania powiązane z przygotowaniem szkoły, nauczycieli oraz
uczniów do nauczania zdalnego. Liceum otrzymało 8 zestawów komputerów
stacjonarnych, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych, 1
urządzenie

wielofunkcyjne,

projektor

multimedialny

i

monitor

interaktywny, program wspomagający nauczanie przedmiotów Corinth
3D.
Całkowita wartość projektu partnerskiego: 35 000 000,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania przypadającego dla Gminy Błonie: 82 000,00
zł.
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W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020 Gmina złożyła dwa kolejne wnioski edukacyjne na dofinansowanie
zajęć w gminnych przedszkolach
1. „Razem poznajemy świat” – organizacja zajęć edukacyjnych w
Przedszkolu nr 3 w Błoniu.
Całkowita wartość projektu: 535 860,00 zł
wartość wnioskowanego dofinansowania 428 688,00 zł
2. Stokrotkowe Przedszkole – organizacja zajęć w Przedszkolu nr 4 w Błoniu
Całkowita wartość projektu : 138 240,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 110 592,00 zł

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Gmina Błonie złożyła
i uzyskała dofinansowanie dla następujących projektów:
Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego.
Efektem podpisanej umowy o dofinansowanie jest zakup 25 zestawów laptopów ze
słuchawkami

dla

uczniów

błońskich

Szkół

Podstawowych

i

Liceum

Ogólnokształcącego, które będą wykorzystane do nauki zdalnej.
Całkowita wartość zakupionego sprzętu: 80 103,75 zł
Wartość dofinansowania: 79 920,00 zł
Zdalna szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego.
Efektem podpisanej w dniu 30 czerwca 2020 r. jest zakup 26 zestawów laptopów ze
słuchawkami

dla

uczniów

błońskich

Szkół

Podstawowych

Ogólnokształcącego, które będą wykorzystane do nauki zdalnej.
Całkowita wartość zakupionego sprzętu: 74 999,86 zł
Wartość dofinansowania: 74 980,00 zł
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W ramach poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zostały zakończone
następujące projekty:
„Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Gminie Błonie na
terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Projekt obejmował budowę dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowego oraz
ciągów pieszych. W sumie oddania do użytku w 2020 r. sieć dróg rowerowych w
Gminie Błonie to ponad 13 km. Ścieżki rowerowe łączą Gminę Błonie z sąsiednimi
gminami: Brwinów, Ożarów Mazowiecki.
Wartość całej inwestycji to ponad 12 mln zł
Wartość otrzymanego dofinansowania 5 195 305,92 zł
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„Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Błonie na terenie
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Parking wybudowany w Bieniewicach w bezpośredniej bliskości stacji kolejowej.
Obejmuje 70 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 2 miejsca dla osób
z niepełnosprawnościami, 30 zadaszonych miejsc dla rowerów. Parking został
oświetlony i posiada monitoring.
Wartość całkowita projektu: 862 739,20 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 447 655,50 zł
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„Budowa parking Parkuj i Jedź przy ul. Nowakowskiego w Gminie Błonie
na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Parking wybudowany w Błoniu
Wartość całkowita projektu 1 083 433,20 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 866 746,56 zł
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RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH
W ramach tego funduszu Gmina otrzymała wsparcie w kwocie 1 883 588,00zł z
przeznaczeniem na przebudowę Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu. Inwestycja
jest w trakcie realizacji .
Jednocześnie złożyliśmy kolejne wnioski do tego rządowego funduszu celem
pozyskania wsparcia finansowego dla następujących projektów:
•

Budowa Centrum Administracji i Usług Publicznych - nowoczesnego,
kompleksowego i innowacyjnego obiektu dla mieszkańców Gminy wraz z
parkingami, zielenią, retencją i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja to nie
tylko budowa nowego budynku administracyjnego lecz również przebudowa i
nadbudowa zabytkowej kamienicy z 1905 r. Centrum skupi Urząd jak również
podległe mu jednostki.
Kwota wnioskowanych środków 17 500 000,00 zł

•

Przebudowa placu stanowiącego obecnie targowisko miejskie celem
podniesienia walorów funkcjonalnych i estetycznych oraz standardów
sanitarnych i komunikacyjnych targowiska. Powstaną budynki usługowohandlowe dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Poprzez wzrost
atrakcyjności handlu zwiększy się promocja produktów naszych lokalnych
producentów żywności. W otoczeniu osiedla powstanie miejsce z możliwością
organizacji szkoleń dla mieszkańców z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa i ekologii.
Kwota wnioskowanych środków 5 600 000,00 zł

•

Przebudowa ciągu dróg gminnych (ul. Solidarności, Polna, Wąska,
Poprzeczna) w Błoniu z budową chodników i kanalizacji deszczowej.
Kwota wnioskowanych środków 5 158 007,55 zł

Niestety żaden z powyższych wniosków nie otrzymał dofinansowania.
W przypadnu następujących wniosków czekamy na ogłoszenie list rankingowych:
•

Przebudowa drogi wraz z przebudową mostu na rzece Rokitnica w ciągu
tej drogi oraz parkingiem w miejscowości Pass. Dodatkowo wniosek obejmuje
budowę chodnika, kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego
i oświetlenia. Most, zgodnie z opinią techniczną jest zamknięty dla ruchu z uwagi
na stan techniczny tj. liczne spękania dźwigarów, ubytki gruntu i deformację jezdni
w strefie dojazdu.
Kwota wnioskowanych środków 2 500 000,00 zł
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Budowa świetlicy w miejscowości Pass – wnioskujemy o dofinansowanie
budowy miejsca spotkań dla lokalnej społeczności oraz organizacji zajęć
pozwalających rozwijać zainteresowania dzieci i młodzieży. Dodatkowo
planowane jest zagospodarowanie terenu.
Wartość wnioskowanych środków 2 500 000,00 zł

Wnioski złożone w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2020
„Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w Gminie Błonie” wniosek został
złożony na zadanie związane z ochroną powietrza polegające na przeprowadzeniu
inwentaryzacji
wykorzystaniem

indywidulanych
metody

źródeł

wywiadu

ciepła

na

terenie

bezpośredniego

gminy

(ankieterzy)

Błonie,
i

z

metody

rejestrowej. Inwentaryzacja została zakończona w 2020 r.
Wartość całkowita projektu: 144 000,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 125 000,00 zł
System wspomagający zarządzanie jakością powietrza w Gminie Błonie –
gmina wnioskowała o zakup i montaż sensorów pomiarowych mierzących
stężenie

pyłu PM10 i PM 2,5

z zewnętrzną tablicą

informacyjną LED do

wyświetlania informacji o jakości powietrza oraz komputera do gromadzenia
danych. Wniosek jest umieszczony na liście rezerwowej.
Wartość całkowita projektu: 65 456,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 32 728,00 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
„Budowa terenu rekreacyjno-turystycznego w Błoniu” – wniosek został
złożony na sfinansowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Błoniu.
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Zostały zamontowane urządzenia zabawowe, wykonana bezpieczna nawierzchnia.
Plac jest wyposażony w ławki do siedzenia, kosze na śmieci. Dodatkowo są
zamontowane budki lęgowe dla ptaków.
Wartość całkowita projektu: 162 701,94 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 103 527,00 zł

Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę terenu rekreacyjno
– edukacyjnego w Bramkach.
Wniosek został przygotowany na dofinansowanie zagospodarowania przestrzeni
publicznej w Bramkach. Powstał tor jazdy na rolkach, deskorolkach i rowerach.
Trasa wyglądem przypomina naturalne warunki infrastruktury drogowej, ze
znakami informacyjnymi. Umożliwia to naukę jazdy na rowerach, poznania
przepisów ruchu drogowego. Zdobyta wiedza i umiejętności będą mogły być
wykorzystane przez dzieci i młodzież przy

zdawaniu egzaminów na kartę

rowerową. Dodatkowo zostały zamontowane następujące urządzenia: altana
edukacyjna z tablicami do rysowania, panele edukacyjne z zegarem, liczydłem i
elementami aktywności, zestaw zabawowo-edukacyjny „budki telefoniczne z
tubami telefonicznymi”, stacja benzynowa, ścieżka zmysłów, siłownia zewnętrzna.
Planetarium umożliwi przeprowadzenie zajęć dla uczniów najbliższej i okolicznych
szkół.
Wartość całkowita wniosku:834 466,95
Wartość otrzymanego dofinansowania: 500 000,00
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W ubiegłym roku Gmina złożyła wniosek o płatność końcową dla projektu pn.
„Budowa krytej pływalni Centrum Sportu w Błoniu”. Na budowę wyłącznie
części sportowej basenu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 3 500 000,00 zł
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Łącznie w latach 2006 - 2020 Gmina pozyskała blisko 76 000 000,00zł
dofinansowania

na

projekty

których

wartość

całkowita

wyniosła

ponad

137 000 000,00. Co istotne mamy złożone wnioski, dla których łączna kwota
dofinansowania wynosi 35 000 000,00zł. Są to projekty zarówno edukacyjne tzw.
miękkie jak i infrastrukturalne dotyczące ulicy Solidarności, Polnej, Wąskiej i
Poprzecznej, drogi wraz z mostem na rzece Utrata w Nowym Łuszczewku,
przebudowy drogi wraz z zamkniętym dla ruchu mostem nad rzeką Rokitnicą w
Passie, przebudowy targowiska, budowy nowego Ratusza, świetlicy w Passie oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pozyskane środki zewnętrzne
w latach 2006 - 2020

kwota w zł
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25000000

23966956,94
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15802193,85

0
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6808767
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D. Najważniejsze inwestycje realizowane w 2020 r:
NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Transport i łączność

PLAN

WYKONANIE

14.438.084,28 14.044.869,83

Budowa chodnika Bieniewice ul. Gwiaździsta od Cisowej do Purzyckiego

98.200,00

X

Budowa chodnika ul. Asnyka

80.000,00

66.358,50

400.000,00

398.612,48

5.253.309,28

5.251.744,71

146.370,00

146.370,00

64.920,00

40.774,50

2.065.000,00

1.949.550,00

330.000,00

290.806,44

Przebudowa ul. Łąki , Ekologiczna i ul. Żukówka w Błoniu

4.000.000,00

3.932.770,00

Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Witanowie gmina Błonie

900.000,00

884.450,00

1.100.285,00

1.083.433,20

2.960.000,00

2.044.576,54

Zintegrowany projekt wzmacniania jakości przestrzeni centrum miasta
oraz stwarzania nowoczesnego sytemu usług publicznych i aktywizacji
gospodarczej jako elementu działań rewitalizacyjnych w ramach
zagospodarowania wschodniej pierzei rynku w Błoniu

120.000,00

118.940,00

Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę terenu
rekreacyjnego w Bramkach

840.000,00

839.000,00

2.000.0000,00

1.086.636,54

65.000,00

58.966,20

65.000,00

58.966,20

200.000,00

162.701,94

Budowa terenu rekreacyjno-turystycznego w Błoniu

200.000,00

162.701,94

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

246.000,00

246.000,00

246.000,00

246.000,00

5.565.000,00

5.517.816,97

5.300.000,00

5.299.817,18

Zakup maszyn i urządzeń do konserwacji boisk sportowych

95.000,00

84.870,00

Zakup opryskiwacza

11.000,00

X

Zakup szafy warsztatowej

11.000,00

10.829,79

Zakup telebimu

80.000,00

73.800,00

Zakup trybun

68.000,00

48.500,00

Budowa parkingu przy ul. Grodziskiej 1 w Błoniu dla potrzeb CS
Budowa ścieżek rowerowych
Droga dojazdowa do ul. Poniatowskiego
Nakładka asfaltowa ul. Majątkowa w Łaźniewie
Poprawa bezpieczeństwa i parametrów technicznych poprzez
przebudowę dróg gminnych nr DG 410190W (ul. Kwiatów Polnych) nr
DG410834W (ul. Słoneczna ) i nr DG 4108747W (ul.. Uśmiech ) w Błoniu
Przebudowa drogi gminnej nr 410132 w Łaźniewie

Budowa parkingu ul. Nowakowskiego
Gospodarka mieszkaniowa

Wykup nieruchomości
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zakup nowego systemu podglądu wizyjnego monitoringu miejskiego
Oświata i wychowanie

Zakup samochodu hakowego
Kultura fizyczna
Budowa basenu i hali sportowej w Błoniu

RAZEM

23.474.084,28 22.074.931,48
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E. Inwestycje i bieżące naprawy na drogach gminnych w roku 2020.
1. Przebudowa drogi gminnej ul. Łąki z budową mostu na rzece Rokitnicy.
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
2. Przebudowa ulic na osiedlu nr 3 ul. Słoneczna, ul. Uśmiech i ul. Kwiatów
Polnych w m. Błonie. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
3. Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź” ul. Nowakowskiego w m. Błonie.
Dofinasowanie z RPO WM 2014-2020
4. Remont ul. Poznańskiej w m. Błonie
5. Budowa łącznika pomiędzy ul. Mokrą a ul. Grodziską
6. Budowa Systemu Ścieżek Rowerowych na terenie gminy Błonie.
Dofinasowanie z RPO WM 2014-2020
7. Budowa drogi gminnej w miejscowości Łaźniew i Łaźniewek. Dofinansowanie
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
8. Budowa Parkingu „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Witanów w m. Bieniewice.
Dofinasowanie z RPO WM 2014-2020
9. Budowa chodnika na ul. Gwiaździstej w miejscowości Bieniewice.
10. Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w m. Radonice -Żukówka.
Dofinasowanie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w wysokości 50% wkładu
własnego do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych
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F. Postępowania przetargowe w 2020 roku

L.P.

Tryb zam.
data
ogłoszenia
data
przetargu
nr sprawy

Nazwa zadania

Wybrany Wykonawca

cena ofertowa

( podpisana umowa )

1. szacunkowa
wartość
2. potwierdzone
środki

umowa z
dnia

Zestawienie cen
ofertowych
(brutto)

-

-

przet./ nieogr. Kształtowanie przestrzeni publicznej
25.02.2020r. poprzez budowę terenu rekreacyjno –
12.03.2020r. edukacyjnego w Bramkach
WZP.271.1
rob. bud.

Unieważniony art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp- oferta 1. 858 972,83 zł netto
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 2. 840 000,00 zł brutto
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

2.

przet./ nieogr. Budowa terenu rekreacyjno –
11.02.2020 r. turystycznego w Błoniu
26.02.2020 r.
WZP.271.2
rob. bud.

P.H.U. GOLD – SPRING
Marzanna Byber
ul. Lipowa 9
03-300 Żuromin

162 701,94 zł brutto

1. 164 050,90 zł netto
2. 200 000,00 zł brutto

Nr 65.272.2020 1. 162 701,94 zł
z dn.
2. 172 417,57 zł
12.03.2020
3. 179 457,00 zł
4. 327 000,00 zł
5. 171 342,69 zł
6. 193 725,00 zł
7. 186 960,00 zł

3.

przet./ nieogr.
14.02.2020r.
24.02.2020r.
WZP.271.3
usługa

Świadczenie kompleksowej usługi
utrzymania czystości w
wielofunkcyjnym obiekcie Centrum
Sportu w Błoniu przy
ul. Grodziskiej 1

Firma Usługowo Handlowa
„EKO - LUX”
ul. Jaśminowa 10
05-804 Leszno

621 138,21 zł netto
764 000,00 zł brutto

1. 700 000,00 zł netto
2. 861 000,00 zł brutto

Nr 85.272.2020 1.764 000,00 zł
z dn.
22.05.2020

4.

przet./ nieogr.
14.02.2020r.
24.02.2020r..
WZP.271.4
usługa

Obsługa urządzeń i instalacji
technicznych wraz z ich konserwacją w
wielofunkcyjnym budynku Centrum
Sportu w Błoniu przy ul. Grodziskiej 1

UMIĘC Sp. z o.o. Spółka
komandytowa
ul. Wiertnicza 46
02-952 Warszawa

279 000,00 zł netto 1. 245 000,00 zł netto
343 170,00 zł brutto 2. 301 350,00 zł brutto

przet./ nieogr.
14.02.2020r
28.02.2020r
WZP.271.5
rob. bud.

Wykonywanie prac remontowo –
budowlanych, w budynkach
administrowanych przez Zakład Usług
Komunalnych w Błoniu

Usługi Ogólnobudowlane
Teresa Włodarska
ul. Sienkiewicza 8/37
05-870 Błonie

16,80 zł brutto

1.

5.

6.

przet./ nieogr. Kształtowanie przestrzeni publicznej
13.03.2020r. poprzez budowę terenu rekreacyjno –
31.03.2020r. edukacyjnego w Bramkach
WZP.271.6
rob. bud.

Nr 86.272.2020 1. 343 170,00 zł
z dn.
22.05.2020

1. 650 406,50 zł netto
2. 800 000,00 zł brutto

2. 630 990,00 zł

Nr 31.272.2020 Cena ofertowa za
jedną
z dn.
roboczogodzinę:
19.03.2020
1. 29,04 zł

2. 16,80 zł
Konsorcjum firm:
CENTRUM – BRUK Rafał
Ratyński
BROOKLYN CORP Sp. z o.o.
ul. Dolna 38
05-802 Pruszków

682 113,82 zł netto
839 000,00 zł brutto
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1. 858 972,83zł netto
2. 840 000,00zł brutto

Nr 76.272.2020 1. 899 145,66 zł
2. 951 220,84 zł
z dn.
3. 839 000,00 zł
21.04.2020
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7.

przet./ nieogr
31.03.2020r.
09.04.2020r.
WZP.271.7
dostawa

Zakup paliw płynnych do pojazdów na
potrzeby Urzędu Miejskiego w Błoniu
oraz Zakładu Usług Komunalnych
w Błoniu

8.

przet./ nieogr Rozbudowa Parkingu przy Centrum
30.04.2020r. Sportu i Rekreacji w Błoniu
03.06.2020r.
WZP.271.8
robota bud.

9.

przet./ nieogr
05.06.2020r.
19.06.2020r.
WZP.271.9
dostawa

STAN NA

686 806,00 zł brutto

1. 684 341,46 zł netto
2. 841 740,00 zł brutto

Nr 77.272.2020 1. 574 626,00 zł
z dn.
2. 686 806,00 zł
28.04.2020
3. 692 322,00 zł

RAF BUD Rafał Jóźwiak
ul. Modrzewiowa 1D/5
05-622 Belsk Duży

304 875,19 zł netto
374 996,48 zł brutto

1. 592 549,36 zł netto
2. 450 000,00 zł brutto

Nr 91.272.2020 1. 457 367,92 zł
z dn.
2. 831 896,57 zł
02.07.2020
3. 548 430,51 zł
4. 450 000,00 zł
5. 784 002,00 zł
6. 451 779,00 zł
7. 514 360,83 zł
8. 552 822,27 zł
9. 374 996,48 zł
10. 532 196,72 zł

GP TRUCK TRADING S.C.
Grzegorz Kądziela, Agnieszka
Kądziela
ul. Hoserów 13
02-995 Warszawa

246 000,00 zł brutto

1. 162 601,63 zł netto
2. 220 000,00 zł brutto

Nr 48.272.2020 1. 246 000,00 zł
z dn.
10.07.2020

10. przet./ nieogr Dowóz uczniów z niepełnosprawnością GK Usługi Transportowe

635 160,00 zł netto
685 972,80 zł brutto

1. 585 727,20 zł netto
2. 630 000,00 zł brutto

Nr 97.272.2020 1. 685 972,80 zł
z dn.
08.07.2020

11. przet./ nieogr Przebudowa drogi gminnej nr

BENEVENTO Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 Warszawa

236 428,00 zł netto
290 806,44 zł brutto

1. 421 178,54 zł netto
2. 490 000,00 zł brutto

Nr
107.272.2020
z dn.
28.08.2020

1. 290 806,44 zł
2. 349 932,47 zł
3. 467 400,00 zł
4. 356 998,28 zł
5. 312 016,41 zł
6. 367 770,00 zł
7. 378 840,00 zł

12. przet./ nieogr Rozbudowa siedziby Ośrodka Pomocy

Usługi Ogólnobudowlane
Teresa Włodarska
ul. Sienkiewicza 8/37
05-870 Błonie

1 299 596,18 zł netto 1. 1 877 551,19 zł netto
1 598 503,30 zł brutto 2. 1 800 000,00 zł bruto

Nr
172.272.2020
z dn.
03.12.2020

1. 1 667 262,98 zł
2. 1 758 900,00 zł
3. 1 878 000,78 zł
4. 1 672 800,00 zł
5. 2 198 999,99 zł
6. 1 852 812,39 zł
7. 1 637 000,00 zł
8. 1 598 503,30 zł

6 037 583,00 zł netto

Nr

1. 7 838 640,00 zł

Dostawa używanego samochodu
ciężarowego hakowca do zbierania
i transportu odpadów oraz utrzymania
zimowego dla ZUK w Błoniu

PEKAES Sp. z o.o. Stacja Paliw
– Oddział Warszawa,
ul. Spedycyjna 1
05-870 Błonie

31.12.2020R.

18.06.2020r. zamieszkałych na terenie gminy Błonie Grażyna Koźlak
30.06.2020r.
ul. Grodziska 15E/31
WZP.271.10 w latach 2020 – 2022
05-870 Błonie
usługa
09.07.2020r. 410132W
07.08.2020r (ul. Majątkowa) w miejscowości
WZP.271.11 Łaźniew, gmina Błonie
robota bud.

23.10.2020r. Społecznej przy ul. Wyszyńskiego 13
10.11.2020r. w Błoniu
WZP.271.12
robota bud.

13.

przet./ nieogr Świadczenie usług w zakresie odbioru i MZO w Pruszkowie Sp. z o.o.
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1. 6 225 000,00 zł netto

RAPORT O STANIE GMINY BŁONIE

04.09.2020r.
19.10.2020r.
WZP.271.13
usługa

14.

15.

16.

17.

18.

zagospodarowania odpadów
ul. Stefana Bryły 6
komunalnych niebezpiecznych i innych 05-800 Pruszków
niż niebezpieczne gromadzonych
przez Zakład Usług Komunalnych na
placu przeładunku w Błoniu przy ul.
Towarowej 5, odbieranych z terenów
zamieszkałych oraz zbieranych
w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych

przet./ nieogr Udzielenie i obsługa
16.09.2020r długoterminowego kredytu bankowego
01.10.2020r. w wysokości 10 000 000,00 PLN
WZP.271.14
usługa
przet./ nieogr
27.10.2020r..
14.12.2020r.
WZP.271.15
usługa

6 520 590,00 zł brutto 2. 6 850 000,00 zł brutto 165.272.2020
z dn.
16.11.2020

Lider Konsorcjum:
67 000,00 zł brutto
Bank Spółdzielczy w Halinowie
ul. Piłsudskiego 36
05-074 Halinów

Świadczenie usług w zakresie odbioru i MZO w Pruszkowie Sp. z o.o.
zagospodarowania odpadów
ul. Stefana Bryły 6
komunalnych niebezpiecznych
05-800 Pruszków
gromadzonych przez Zakład Usług
Komunalnych na placu przeładunku
w Błoniu przy ul. Towarowej 5
odbieranych z terenów
niezamieszkałych

przet./ nieogr Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki
16.12.2020r. dla Zakładu Usług Komunalnych w
18.01.2021r. Błoniu
WZP.271.16
dostawa
przet./ nieogr
29.12.2020r.
22.01.2021r.
WZP.271.17
rob. bud.

STAN NA

Budowa instalacji wody zimnej, ciepłej
i cyrkulacji, instalacji centralnego
ogrzewania oraz wykonania kotłowni
gazowej w budynku wielorodzinnym
przy ul. Warszawskiej 37 w Błoniu

przet./ nieogr. Świadczenie usług ochrony osób i
29.12.2020r mienia na terenie parku „BAJKA” w
19.01.2021r. Błoniu
WZP.271.18
usługa

HAKO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Czerwone Maki 63
30-392 Kraków

1. 400.000,00 zł netto
2. 400.000,00 zł brutto

Nr
153.272.2020
z dn.
19.10.2020

31.12.2020R.

2. 6 520 590,00 zł

1. 120 000,00 zł
2. 132 000,00 zł
3. 81 000,00 zł
4. 67 000,00 zł
5. 120 000,00 zł

781 166,67 zł netto
960 835,00 zł brutto

1. 1 199 400,00zł netto Nr 01.272.2021 1. 960 835,00 zł
2. 1 295 352,00zł brutto z dn.
04.01.2021

436 500,00 zł netto
536 895,00 zł brutto

1. 504 065,00zł netto
2. 620 000,00zł brutto

Nr 12.272.2021 1. 536 895,00 zł
z dn.
22.01.2021

1. 293 723,22 zł netto
2. 244 016,22 zł brutto

1. 250 560,00 zł
2. 189 864,00 zł
3. 139 320,00 zł
4. 310 986,56 zł
5. 194 940,00 zł
6. 149 040,00 zł
7. 199 999,99 zł
8. 186 803,73 zł

1. 624 390,24zł netto
2. 160 000,00zł brutto
rok 2021, pozostała
kwota zostanie
zaplanowana w latach

Cena ofertowa za
jedną roboczogodz.:
1. 30,12 zł
2. 28,86 zł
3. 27,70 zł

POSTĘPOWANIE W TOKU
(STAN NA DZIEŃ 02.02.2021)

POSTĘPOWANIE W TOKU
(STAN NA DZIEŃ 02.02.2021)
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19.

przet./nieogr.
18.12.2020r.
12.01.2021r.
WZP.271.19
rob. bud.

Wykonywanie prac remontowo –
budowlanych, w budynkach
administrowanych przez Zakład Usług
Komunalnych w Błoniu

20.

przet./nieogr.
18.12.2020r.
12.01.2021r.
WZP.271.20
dostawa

Zakup paliw płynnych do pojazdów na
potrzeby Urzędu Miejskiego w Błoniu
oraz Zakładu Usług Komunalnych
w Błoniu

21.

przet./nieogr. Koszenie poboczy, skarp ulic i dróg
18.12.2020r. administrowanych przez Zakład Usług
21.01.2021r. Komunalnych
WZP.271.21
usługa

STAN NA

POSTĘPOWANIE W TOKU
(STAN NA DZIEŃ 02.02.2021)

POSTĘPOWANIE W TOKU
(STAN NA DZIEŃ 02.02.2021)

POSTĘPOWANIE W TOKU
(STAN NA DZIEŃ 02.02.2021)

31.12.2020R.

2022 i 2023

4. 32,57 zł
5. 25,22 zł
6. 25,71 zł

1. 528 455,28 zł netto
2. 650 000,00 zł brutto

Cena ofertowa za
jedną
roboczogodzinę:
1. Rg 48,00 zł
2. Rg 21,00 zł

1. 576 219,51 zł netto
2. 585 750,00 zł brutto

1. 679 125,00 zł

1. 143 592,60 zł netto
2. 154 000,00 zł brutto

1. 173 962,46 zł
2. 290 981,97 zł
3. 183 215,05 zł
4. 781 482,60 zł

Wydział Zamówień Publicznych w 2020 r. ogłosił 21 postępowań przetargowych, w ramach których podpisano 13 umów na łączną
kwotę 13 379 546,96 zł brutto.
W 2021 dokończono 7 postępowań rozpoczętych w grudniu ubiegłego roku, które zakończyły się podpisaniem kolejnych 7 umów.
Wśród przetargów w 2020 były dwa postępowania prowadzone zgodnie z procedurą unijną, dotyczące wywozu i zagospodarowania
odpadów.
Obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania ze strony Wykonawców, co bezpośrednio przekłada się na ilość ofert wpływających do
postępowań.
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5. Informacja o stanie mienia komunalnego
Wielkość gruntów posiadanych przez gminę wynosiła 207,6448 ha.
Wartość księgowa posiadanych ogółem gruntów wyniosła 78 636 075 zł i wzrosła o
2 803 803,93 zł.
•

grunty oddane w użytkowanie wieczyste to 8,6735 ha o wartości
2 065 442,18 zł,

•

grunty w dzierżawie - 10,9308 ha,

•

grunty przekazane w trwały zarząd - 7,5947 ha,

•

grunty w użyczeniu - 1,3291 ha,

•

grunty w użytkowaniu wieczystym gminy - 11,6323 ha,

•

powierzchnia gruntów skomunalizowanych w 2020 r. - 0 ha,

•

brak wniosków o zasiedzenie na rzecz gminy.

Dokonano 68 przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Nieruchomości zabudowane w posiadaniu gminy:
Lp.

rodzaj/funkcja budynku

adres

obręb

miejscowość

działka

1.

mieszkalny wielorodzinny

ul. Narutowicza 12

15

Błonie

13

2.

mieszkalny wielorodzinny

ul. Narutowicza 18

15

Błonie

18

3.

mieszkalny wielorodzinny

ul. Narutowicza 22

15

Błonie

14

4.

mieszkalny wielorodzinny

ul. Sochaczewska 13

15

Błonie

5

5.

mieszkalny wielorodzinny

ul. Sochaczewska 17

15

Błonie

4

6.

mieszkalny wielorodzinny

ul. Sochaczewska 23

15

Błonie

7

7.

mieszkalny wielorodzinny

ul. Narutowicza 8

15

Błonie

19

8.

mieszkalny wielorodzinny

ul. Narutowicza 10

15

Błonie

16

9.

mieszkalny wielorodzinny

ul. Narutowicza 14

15

Błonie

11

10. mieszkalny wielorodzinny

ul. Narutowicza 16

15

Błonie

15

11. mieszkalny wielorodzinny

ul. Narutowicza 20

15

Błonie

17

12. mieszkalny wielorodzinny

ul. Sochaczewska 11

15

Błonie

10

13. mieszkalny wielorodzinny

ul. Sochaczewska 3

15

Błonie

24

14. mieszkalny wielorodzinny

ul. Traugutta 12

15

Błonie

51
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15. mieszkalny wielorodzinny

ul. Narutowicza 13A

15

Błonie

48

16. mieszkalny wielorodzinny

ul. Narutowicza 15

15

Błonie

44

17. mieszkalny wielorodzinny

ul. Narutowicza 19

15

Błonie

42

18. mieszkalny wielorodzinny

ul. Sochaczewska 19

15

Błonie

8

19. mieszkalny wielorodzinny

ul. Sochaczewska 21

15

Błonie

3

20. mieszkalny wielorodzinny

ul. Wyszyńskiego 6

14

Błonie

49

21. mieszkalny wielorodzinny

ul. Armii Krajowej 1

15

Błonie

53

22. mieszkalny wielorodzinny

ul. Sienkiewicza 7

16

Błonie

42

23. mieszkalny wielorodzinny

ul. Traugutta 10

15

Błonie

56

24. mieszkalny wielorodzinny

ul. Sochaczewska 9

15

Błonie

6

25. mieszkalny wielorodzinny

ul. Traugutta 3A

15

Błonie

60

26. mieszkalny wielorodzinny

ul. Narutowicza 17

15

Błonie

43

27. mieszkalny wielorodzinny

ul. Traugutta 8

15

Błonie

55

28. mieszkalny wielorodzinny

ul. Wyszyńskiego 8

14

Błonie

48

29. mieszkalny wielorodzinny

ul. Poznańska 12

15

Błonie

61

30. mieszkalny wielorodzinny

ul. Traugutta 6

15

Błonie

52

31. mieszkalny wielorodzinny

ul. Traugutta 22

15

Błonie

39

32. mieszkalny wielorodzinny

ul. 11-go Listopada 4

16

Błonie

83

33. mieszkalny wielorodzinny

ul. Sochaczewska 10

6

Błonie

11/20

34. mieszkalny wielorodzinny

ul. Warszawska 31A

15

Błonie

68/1, 21/2

35. mieszkalny wielorodzinny

ul. Gimnazjalna 29

Bieniewice Bieniewice

320/8

36. mieszkalny wielorodzinny

ul. Okrzei 10

16

96/2

37. mieszkalny wielorodzinny

ul. Gimnazjalna 20A

Bieniewice Bieniewice

320/9

38. mieszkalny wielorodzinny

ul. Warszawska 37

15

Błonie

26

39. mieszkalny wielorodzinny

ul. Sochaczewska 2

6

Błonie

16/2

40. mieszkalny wielorodzinny

ul. Błońska 62

Bieniewice Bieniewice

196/3

41. mieszkalny wielorodzinny

ul. Gimnazjalna 74

Bieniewice Bieniewice

320/5

42. mieszkalny wielorodzinny

ul. Gimnazjalna 74A

Bieniewice Bieniewice

320/5
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43. mieszkalny wielorodzinny

ul. Grodziska 15E

29

Błonie

4/48, 4/77

44. mieszkalny wielorodzinny

ul. Trargowa 3A

14

Błonie

13/23

45. mieszkalny wielorodzinny

ul. Engelmana 15

17

Błonie

90

46. mieszkalny wielorodzinny

ul. Kościuszki 6

16

Błonie

35

47. mieszkalny wielorodzinny

ul. Kościuszki 8

16

Błonie

34

48. mieszkalny wielorodzinny

ul. Sochaczewska 15

15

Błonie

9

49. mieszkalny wielorodzinny

ul. Piłsudskiego 21

22

Błonie

3/1

50. mieszkalny wielorodzinny

ul. Warszawska 18

17

Błonie

34/2

51. mieszkalny wielorodzinny

ul. Wąska 3

9

Błonie

41/1

52. mieszkalny wielorodzinny –
socjalny

ul. Harcerska 26

27

Błonie

107

53. mieszkalny wielorodzinny –
socjalny

ul. Harcerska 28

27

Błonie

107

54. mieszkalny wielorodzinny –
socjalny

ul. Harcerska 24

27

Błonie

94

55. mieszkalny wielorodzinny –
socjalny

ul. Harcerska 22

27

Błonie

94

56. mieszkalny wielorodzinny –
socjalny

ul. Harcerska 20

27

Błonie

94

57. mieszkalny wielorodzinny –
socjalny

ul. Fabryczna 3A

30

Błonie

99/2

58. mieszkalny

ul. Warszawska 4

16

Błonie

24

59. mieszkalny

ul. Warszawska 4A

16

Błonie

24

60. mieszkalno-użytkowy

ul. Rynek 13

16

Błonie

49/2

61. użytkowy (byłe RTG)

ul. Grodziska 15

29

Błonie

4/91, 4/13

62. ratusz

Pl. Rynek 6

16

Błonie

61

63. budynek urzędu

ul. Nowakowskiego 10 18

Błonie

39

64. budynek urzędu

ul. Sienkiewicza 4

16

Błonie

63

65. przychodnia zdrowia

ul. Piłsudskiego 2

16

Błonie

44/1-5

66. budynek ZUK-u

ul. Poniatowskiego
12B

22

Błonie

14

67. Budynek OPS

ul. Wyszyńskiego 13

14

Błonie

43/68
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68. Muzeum Ziemi Błońskiej

Al. Norwida 1

23

Błonie

14

69. Senior +

ul. 3-go Maja 10

16

Błonie

38/1

70. Centrum Kultury w Błoniu

ul. Jana Pawła II 1B

23

Błonie

9 i inne

71. Dom Kultury

Radzików 52

Radzików
IHAR

Radzików

10/19

72. Dom Kultury

ul. Długa 75

Bramki

214/3,
214/4

73. Biblioteka

Radzików 53

Radzików
IHAR

Radzików

10/13

74. Centrum Sportu (basen)

ul. Grodziska 1

23

Błonie

31

75. Centrum Sportu (stadion)

ul. Legionów 3A

28

Błonie

11/1

76. budynek kultury fizycznej
(hala)

ul. Lesznowska 15A

6

Błonie

3

77. budynek kultury fizycznej
(korty)

ul. Lesznowska 15A

6

Błonie

3

78. inny budynek niemieszkalny

ul. Lesznowska

6

Błonie

3

79. Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Poiłsudkiego 25A

22

Błonie

13

80. Publiczne Przedszkole z
ul. Poniatowskiego
Oddziałami Integracyjnymi nr 12B
3

22

Błonie

14

81. Publiczne Przedszkole nr 4

ul. Grodziska 15B

29

Błonie

4/63

82. publiczne przedszkole nr 5

Radzików 31

Radzików
IHAR

Radzików

3/194

83. Publiczne Przedszkole nr 6 i
Szkoła Podstawowa

ul. Błońska 62

Bieniewice Bieniewice

196/3

84. Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Poniatowskiego 19

22

Błonie

25

18

Błonie

53

15

Błonie

38

87. Liceum Ogólnokształcące nr 1 ul. Jana Pawła II 3
i Szkoła Podstawowa nr 3

23

Błonie

15/4

88. Szkoła Podstawowa nr 4

15

Błonie

21/1

85.
86. Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Narutowicza 21

ul. Narutowicza 4
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6. Informacja o realizacji polityk, strategii, programów
A. Strategia rozwoju
Z końcem 2020 roku, przestała obowiązywać „Strategia Rozwoju Gminy Błonie
2014-2020”. Z powodu COVID-19 prace nad strategią na lata 2021-2027 podjęto w
maju 2021.
Dokonane

zostało

również

podsumowanie

zakończonej

Strategii.

Z przyjętych strategicznych celów rozwoju wynika, że deklarowaną intencją władz
Gminy Błonie było dążenie do tego, aby stawała się ona w coraz większym stopniu
Gminą przedsiębiorczą, nowoczesną i zamożną oraz bezpieczną, a także potrafiącą
sprostać wymogom integracji z Unią Europejską.
Analizując

podstawowe

wskaźniki

i

mierniki

rozwoju

Gminy

Błonie,

uwidaczniają się korzystne tendencje w rozwoju Gminy. Cele przyjęte w „Strategii
Rozwoju Gminy Błonie 2014-2020” zostały zrealizowane, a Gmina Błonie w latach
2014-2020 stała się atrakcyjniejszym miejscem do życia i prowadzenia działalności
gospodarczej.
Pomimo wielu korzystnych zmian, nie można zapominać o problemach, które wciąż
pozostają nierozwiązane lub mogą pojawić się w niedalekiej przyszłości. Należy
mieć chociażby na uwadze fakt, iż narastający proces starzenia się społeczeństwa,
będzie stawiać przed społecznością Gminy Błonie nowe wyzwania związane z
zapewnieniem dostępu do nowych usług i świadczeń. Dużą niewiadomą mogącą
wpłynąć na kierunki i możliwości rozwoju są także obecnie nieprzewidywalne
konsekwencje kryzysu finansowego spowodowanego pandemią COVID19 czy
stopień wpływu Nowego Polskiego Ładu na dochody Gminy.
B. Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2020r.,
Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2020r. zgodnie z Uchwałą nr
XIX/182/2020 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie
wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu
bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2020 roku.
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu gminy Błonie
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
Program obejmuje w szczególności:
•

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

•

opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

•

odławianie bezdomnych zwierząt,
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obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla
zwierząt,

•

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

•

usypianie ślepych miotów,

•

wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,

•

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.

Na realizację niniejszego Programu w budżecie gminy na 2020 rok zarezerwowano
kwotę 150.000,00zł.
Wydatki na usługi weterynaryjne zgodnie z umową Nr 26.2020 z dnia 01.02.2020r.
i aneksem nr 1 z dnia 15 września 2020r. wyniosły łącznie 66 317,50 zł.
Na wyłapywanie zwierząt z terenu gminy Błonie, w szczególności psów
agresywnych i transport do schroniska wraz z zapewnieniem im dalszej opieki
zgodnie z umową nr 13.2020 z dnia 01.02.2020r. oraz na wyłapywanie z terenu
gminy kotów bezdomnych i wolno bytujących niemogących ze względów na stan
zdrowia samodzielnie funkcjonować oraz transportu ich do schroniska zgodnie z
umową nr 137.2020 z dnia 01.10.2020r. wydatkowano łącznie 47 130,54 zł.
Na zakup karmy dla wolno żyjących kotów przeznaczono 4 256,00 zł .
Program, o którym mowa powyżej obejmuje plan znakowania zwierząt w
gminie i plan sterylizacji lub kastracji zwierząt przy pełnym poszanowaniu praw
właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają i
winien być uchwalany corocznie do 31 marca. Projekt programu, o którym mowa
powyżej Burmistrz przekazuje do zaopiniowania właściwemu powiatowemu
lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich,
działających na obszarze gminy. Podmioty te, w terminie 21 dni od daty otrzymania
projektu programu wydają opinię o tym programie. Nie wydanie opinii w tym
terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.
C. Realizacja Programu ochrony przeciwsmogowej oraz programu gospodarki
niskoemisyjnej (piece – wymiana)
W ramach podjętych działań odnośnie ochrony powietrza na terenie Gminy
Błonie zostało wprowadzonych szereg programów mających na celu poprawę
jakości powietrza zgodnie z podjętymi uchwałami. Realizacja poniższych uchwał
przewidziana jest na okres kilku lat.
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Uchwała nr XVLII/380/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 roku w
sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Błonie – w
trakcie realizacji

•

Uchwała nr XVLII/379/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 roku w
sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błonie – w trakcie realizacji
W ramach realizacji programu wymiany kotłów węglowych na zasilanie

gazem- wymienionych zostało 20 sztuk kotłów za kwotę łącznie 54 tys. zł.
Analogiczne programy zrealizowane zostały również w latach 2018 i 2019.
Wymiana kotłów węglowych na gazowe przyczyniła się do zmniejszenia emisji
substancji tj. dwutlenku węgla i siarki, tlenków azotu, tlenku węgla oraz pyłów. W
wyniku podjętych działań można przyjąć, że ograniczono emisję substancji do
powietrza w ilości: 185 Mg dwutlenku węgla; 0,22 Mg tlenków azotu; 1,32 Mg
dwutlenku siarki; 1,91 Mg pyłów, 1,4 kg benzo(a)pirenu.
W 2020 roku prowadzono kontrole spalania paliw stałych. Kontrole dotyczyły ponad
200 gospodarstw.
We wrześniu 2020 roku podpisano umowę z firmą Atmoterm S.A na wykonanie
inwentaryzacji źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców
grzewczych) na terenie Miasta i Gminy Błonie.
Zadanie realizowane jest w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia
Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” i jest w dużej części finansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Prace zostaną zakończone do dnia 01.03.2021.
W IV kwartale 2020 roku rozpoczęto raportowanie działań skierowanych na
poprawę jakości powietrza w mieście i gminie na Platformie Sprawozdawczej POP
Województwa Mazowieckiego.
D. Realizacja programu ochrony powietrza (azbest)
Gmina Błonie posiada Program usuwania azbestu z roku 2014. Zgodnie z
informacjami

zawartymi

w

Programie

na

terenie

Gminy

znajdowało

się

2569 Mg płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachowe obiektów
budowlanych oraz 30 Mg płyt azbestowo-cementowych w elewacjach obiektów
budowlanych. W latach 2008-2019 Gmina odebrała od mieszkańców 1130 Mg
wyrobów azbestowych. W roku 2020 od mieszkańców miasta i gminy Błonie
odebrano i unieszkodliwiono 52,54 Mg wyrobów azbestowych.
E. Realizacja zapisów art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
w zakresie obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
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Do wydziału wpłynęło 117 zgłoszeń dotyczących wycinki drzew, które rosną
na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po przeprowadzeniu
oględzin w terenie wycięto na zgłoszenie 468 szt. drzew oraz wydano
zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia odwołania przez gminę w ilości 27
sztuk.
Wydano zezwolenia na usunięcie 185 szt. drzew i 42 m² powierzchni
zakrzewionej na wniosek posiadacza nieruchomości (osoby nie mające prawa
własności,

spółdzielnie

mieszkaniowe,

przedsiębiorcy,

zarządcy

dróg

i inne podmioty).
Nałożono warunek nasadzeń kompensacyjnych w sumie 140 szt. drzew i 55 m²
krzewów.
Rozpatrzono 37 wniosków o wydanie zezwolenia; wydano 30 decyzji z zakresu
ustawy o ochronie przyrody; pobrano opłaty za wycinkę drzew w sumie 15 075,00
zł.
F. Ład przestrzenny
Powierzchnia gminy objęta miejscowymi planami zagospodarowania i udział w
powierzchni ogółem:
•

Stopień pokrycia m.pl.z.p:około 36,30%,

•

Powierzchnia objęta miejscowymi planami zagospodarowania 3113 ha

Obszary objęte uchwałami z zakresu planowania przestrzennego w 2020 r.:
Numer uchwały i
data jej wydania

Dziennik
urzędowy

Nazwa

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
XXII/198/20
poz. 8909 z
mieszkaniowej w Błoniu przy ul.
z dnia 10 lipca dnia 2020-08Wiejskiej na terenie działki ewid. nr 22
2020 r.
27
obr. 0012

Powierzchnia
(ha)

0.3850

Wydano 748 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego (w tym 213 na teren miasta i 535 na teren
gminy).
Wpłynęło 130 wniosków o ustalenie warunków zabudowy :
87 na teren gminy, 43 na teren miasta
z czego wydano:
•

80 decyzji o warunkach zabudowy (w tym 29 na teren miasta, 51 na terenie
gminy)

- 42 -

RAPORT O STANIE GMINY BŁONIE

STAN NA

•

4 decyzje odmowne

•

12 decyzji zmieniających warunki zabudowy

•

62 decyzji przenoszących

•

7 postępowań umorzono
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Wpłynęło 45 wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
31 na teren gminy, 14 na teren miasta
z czego wydanych zostało 43 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (w tym 14 na teren miasta, 29 na terenie gminy).
W roku 2020 wpłynęło 7 odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium
odwoławczego oraz 2 do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Otrzymano 7
rozstrzygnięć w sprawie poprzednich odwołań, z czego 5 decyzji

zostało

utrzymanych w mocy, a 2 decyzje zostały przekazane do ponownego rozpatrzenia.
Wydział Planowania Przestrzennego rozpatruje również kwestie związane ze
wzrostem

wartości

spowodowanej

uchwaleniem

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego, wydano w tych sprawach:
•

17 decyzji o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
spowodowanej

uchwaleniem

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego
•

5 decyzji o umorzeniu postępowania o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

•

wpłynęło 5 odwołań od decyzji o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości

spowodowanej

uchwaleniem

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto rozpatrzono 23 sprawy różne na terenie miasta oraz 120 spraw różnych na
terenie gminy.
Gmina Błonie posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego dla Miasta i Gminy Błonie uchwalone w 2011 roku:
Uchwała Nr XIII/71/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 września 2011 r.
W 2020 roku nie wprowadzano żadnych zmian w tym dokumencie, ostatnia ocena
aktualności Studium miała miejsce w 2018 roku: Uchwała nr LIII/428/18 z dnia
15.10.2018r.
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G. Lokalny Program Rewitalizacji
Lokalny Program Rewitalizacji do 2023 r. przyjęty został uchwałą nr XXIII/203/16
Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 listopada 2016 r.
Obszar rewitalizacji jest zamieszkały przez 5624 osoby co stanowi 27,8%
mieszkańców gminy Błonie, zajmuje pow. 105ha co stanowi 1,22% powierzchni
gminy.
Cel rewitalizacji oraz poszczególne kroki związane z jego realizacja powinny
doprowadzić do społecznego ożywienia obszaru zdegradowanego i jego rozwoju w
sferze przestrzenno-funkcjonalnej.
Rewitalizacja stanowi kompleksowy proces którego celem jest wyprowadzenie ze
stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego przez działania całościowe
integrujące na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni lokalnej, gospodarki .
Skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz
zintegrowany poprzez program rewitalizacji.
Dla przeprowadzenia rewitalizacji wymagane są:
- uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju
gminy
- pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz diagnozie
dotykających go problemów , diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz
gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub środowiskowe
- ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych
- właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru.
- zsynchronizowane działania w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej, środowiskowej
- koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie skuteczności rewitalizacji.
Obszar rewitalizacji jest to całość lub część obszaru zdegradowanego na którym
zamierza się przeprowadzić rewitalizację.
Źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych mogą być środki budżetu
państwa, jst, środki prywatne oraz zewnętrzne.
I. Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy
Najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
rozpatrywany jest na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z
2020 poz. 611 t.j.) oraz Uchwały Nr XIV/90/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia
24.10.2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.
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Rada Miejska w Błoniu w dniu 07.11.2016 r. podjęła uchwałę Nr XXIII/23/16 z dnia 7
listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Błonie na lata 2017-2021.
Uchwalony program niezbędny jest dla prowadzenia prawidłowej polityki
remontowej dotyczącej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących 100%
własności gminy jak i w budynkach stanowiących jedynie współwłasność gminy i
wspólnot mieszkaniowych.
Wieloletni program uwzględnia także zasady prawidłowej polityki czynszowej dla
najemców lokali gminnych.
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w zasobie gminy Błonie jest 661 mieszkań z
czego w budynkach stanowiących własność Gminy Błonie 389, a w budynkach
stanowiących współwłasność 272.
Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy Błonie ulega systematycznej
poprawie, priorytetem przy realizacji remontów nieruchomości jest w pierwszej
kolejności usuwanie stanów awaryjnych zagrażających życiu i bezpieczeństwu
ludzi oraz konstrukcji technicznej budynku. W 2020 r przeprowadzono remonty w
14 lokalach zasobu mieszkaniowego gminy.
Czynności związane z zarządzaniem i administrowaniem mieszkaniowym zasobem
Gminy Błonie wykonuje Zakład Usług Komunalnych w Błoniu.
Sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Błonie odbywa się na dotychczas obowiązujących przepisach ustawy o gospodarce
nieruchomościami i zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej w
Błoniu. W 2020 r. sprzedano 4 lokale.
Prowadzone są intensywne czynności windykacyjne mające na celu oddłużenie
lokali mieszkalnych, w ciągu ubiegłego roku oddłużono 14 lokali. Pandemia i zakaz
eksmisji utrudnił możliwość ściągania długów jednak mimo to na skutek
prowadzonej polityki windykacyjnej odzyskano kwotę 195 939zł.
Zasady polityki czynszowej w zasobach Mieszkaniowych Gminy Błonie są
realizowane zgodnie z zapisami uchwały podjętej przez Radę Miejską w Błoniu.
Miesięczne stawki czynszu najmu powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
ustala Burmistrz Błonia z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w
tym zakresie przepisów prawnych.
Na terenie gminy Błonie istnieją również wspólnoty mieszkaniowe czyli ogół
właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości wraz z
otaczającym terenem. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa z chwilą
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wyodrębnienia pierwszego lokalu. Powstają wówczas jakby dwie nieruchomości
(posiadające odrębne księgi wieczyste): lokalowa i budynkowa. Z prawa własności
nieruchomości lokalowej wynika prawo współwłasności nieruchomości budynkowej.
Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej wprowadziła ustawa o własności lokali z 24
czerwca 1994, która weszła w życie 1 stycznia 1995 r. Przepisy ustawy stanowią
uszczegółowienie przepisów o współwłasności, które zawarte są w art. 195-221
Kodeksu cywilnego. Na początku lat 90. XX w. wraz z rozwojem przedsiębiorstw
deweloperskich oraz prywatyzacji lokali należących m.in. do gmin i przedsiębiorstw
państwowych wzrastała liczba budynków należących do wielu właścicieli (czasami
kilkudziesięciu), a w konsekwencji wyzwań związanych z zarządzaniem tego typu
nieruchomościami. Dlatego też niezbędne stało się wprowadzenie nowych
uregulowań prawnych.
W roku 2020 złożono 23 wnioski o wynajem lokalu mieszkalnego. Wnioski
rozpatrywane są przez Społeczną Komisję Mieszkaniową zgodnie z przepisami ww.
Ustawy i Uchwały Rady Miejskiej. Na liście na rok 2021 oczekujących na mieszkanie
jest 18 osób
Gmina ma do zrealizowania 11 wyroków sądowych o eksmisję poprzez przydział
lokalu socjalnego oraz 5 wyroków o eksmisję bez lokalu socjalnego, z
pomieszczeniem tymczasowym.
J. Budżet obywatelski
Gmina Błonie jest w grupie gmin, które jako pierwsze w Polsce wprowadzały Budżet
Obywatelski. Pierwsza procedura została przeprowadzona na przełomie lat 2013 i
2014. Zadania zostały zrealizowane w 2014 roku.
W latach 2019/2020 przeprowadzono siódmą edycję Budżetu Obywatelskiego, na
którą z budżetu gminy przeznaczono kwotę 1,2 mln zł. W 2019 roku przeprowadzono
procedurę naboru wniosków (czerwiec-lipiec 2019) i głosowanie (wrzesień 2019r.)
Głosowanie odbyło się w sześciu obszarach – 1, 2, 4, 6, 7 i 9. W pozostałych, zgodnie
z zasadami, nie było konieczności przeprowadzania konsultacji, gdyż kwoty
przeznaczone dla tych obszarów zabezpieczały koszty złożonych propozycji.
W sumie w głosowaniu za pomocą formularzy internetowych oraz papierowych
oddano 3944 głosy, w tym 245 głosów nieważnych. Głosy nieważne, to przede
wszystkim głosy, oddane przez osoby nieuprawnione, tj. mieszkające poza
obszarem, a nawet gminą. Inne przyczyny to głosowanie na więcej niż jedną
propozycję lub brak danych potrzebnych do weryfikacji.
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Ostatecznie, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych do realizacji przyjęto
14 projektów.
Z uwagi na panującą w 2020 roku pandemię Covid-19 tylko część projektów została
zrealizowana - z powodu panujących obostrzeń zrezygnowano z realizacji projektów
tzw. miękkich a zrealizowano projekty inwestycyjne. Jedynie na początku roku
częściowo zrealizowano projekt pn. „Spotkajmy się w Centrum Kultury i Centrum
Sportu”

K. Polityka społeczna
a) Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu
Z różnych form świadczeń udzielonych z pomocy społecznej w 2020 r. skorzystało
385 rodzin, tj. 611 osób.
Należy zaznaczyć, że 1 rodzina może być objęta różnymi formami pomocy np.
zasiłek stały, zasiłek celowy, usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz usługi realizowane w Dziennym Domu Senior Plus, dożywianie,
zasiłek okresowy, udzielenie schronienia, opłacanie kosztów pobytu w Domach
Pomocy Społecznej, pomoc psychologiczna, wsparcie asystenta rodziny.
Przyznawana pomoc uzależniona jest od sytuacji bytowej, materialnej i osobistej
rodziny.
PLAN
w tys. zł

WYKONANIE
w tys. zł

I – 851 Ochrona Zdrowia

15,49

15,49

Rozdz. 85154
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi w tym:
-zasiłki celowe

15,49

15,49

14,68

14,68

-umowa zlecenie (szkolenie w
zakresie przemocy w rodzinie)

0,81

0,81

II - 852 – Pomoc społeczna

4.833,33

4.688,08

1)Rozdz. 85202
Domy Pomocy Społecznej

1.125,00

1.092,69

42,84

40,18

42,84

40,18

2)Rozdz.85205 Zadania z
zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
W tym:
-pomoc psychologiczna

- 47 -

UWAGI

25 rodzin – 45
świadczeń
szkolenie pracowników
ośrodka

przebywa 40 osób –
380 świadczeń

kontynuacja
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3)Rozdz. 85213 Składki na
ubezpieczenie zdrowotne
składki zdrowotne od zasiłków
stałych

4)Rozdz. 85214 Zasiłki i
pomoc w naturze
W tym:
zasiłki okresowe

zasiłki celowe

STAN NA

69,44

68,39

69,44
w tym
Wojewoda –
68,45
Gmina 0,99

68,39
W tym:
Wojewoda –
68,39
Gmina – 0,00

444,71

434,36

424,71
W tym:
Wojewoda –22,21

zasiłki celowe specjalne
Zasiłki celowe pomoc
rzeczowa
zasiłki związane z
wydarzeniami losowymi
schronienia
pogrzeby
5)Rozdz. 85216 Zasiłki
stałe

44,42
W tym:
50% Wojewoda –
22,21
50% Gmina –
22,21
210,58

26 rodzin – 123
świadcz.

11,00

4 rodziny – 4 świadcz.

157,26

15 osób – 150
świadcz.
4 osoby –4 świadcz.
136 osób – 1474
świadczenia

1)koszty utrzymania Ośrodka

1.609,71
W tym
Dotacja
Wojewody 165,06

2)koszty związane z
wynagrodzeniem opiekuna
prawnego (zadanie zlecone)

5,94

1.606,91
W tym
Dotacja
Wojewody –
164,98
5,94

538,06

514,49

502,00

478,43
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710 świadcz.

1,45
0,00

9,65
830,35
W tym:
Wojewoda –
830,35
Gmina 0,00
1.612,85

7)Rozdz. 85228 Usługi
opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
usługi opiekuńcze

zatrudnienie na
umowę zlecenieusługa psychologiczna
122 osoby– 1326
składek
122 osoby – 1326
składek

283 rodziny – 422
świadcz.
4 rodziny – 7 świadcz.
0

20,00
842,77
W tym:
Wojewoda –
831,77
Gmina 11,00
1.615,65

6)Rozdz. 85219 Ośrodki
Pomocy Społecznej –
ogółem:

31.12.2020R.

1 opiekun – 12
świadcz zg. z
postanowieniem Sądu
Rej.w Grodzisku Maz.
81 osób – 22903,00
świadczeń (godzin)

71 osób – 21864,00
świadczeń (godzin)
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specjalistyczne usługi
opiekuńcze
8)Rozdz.85230 Dożywianie
uczniów oraz zasiłki
celowe na zakup żywności

9)Rozdz. 85295 Pozostała
działalność
W tym:
1)przewóz podopiecznych do
DPS; dzieci do placówek
opiekuńczych
2)program Wspieraj Seniora
( w tym środki Wojewody)

III-853 Pozostałe zadania z
zakresu polityki społecznej
Rozdz. 85322 Fundusz
Pracy

STAN NA

36,06

36,06

10 osób – 1039,00
świadczeń (godzin)

79,00
W tym:
25,42
Wojewoda
53,58 Gmina

69,34
W tym:
25,42
Wojewoda (w
tym świadcz.
pieniężne na
żywność 21,50)
43,92 Gmina
(w tym
świadcz.
pieniężne na
żywność 21,50)

59 uczniów – 3176
posiłków;
zasiłki celowe 157
osób – 228
świadczeń

75,86

25,43

2,00

1,83

73,86
W tym:
59,09 Wojewoda
14,77 Gmina

23,60
W tym:
12,93 Wojewoda
10,67 Gmina

89,57

87,99

1,70

1,70
(80% udziału
Wojewody na
jednorazowy
dodatek do
wynagrodzenia
pracownika Program
Asystent Rodziny
na 2020r.)

Koszty związane z
Programem Asystent
Rodziny na 2020r.

Rozdz. 85395 Pozostała
działalność – KLUB
SENIORA
IV-855 Rodzina
1)Rozdz. 85501
Świadczenie wychowawcze
OGÓŁEM

31.12.2020R.

87,87

86,29

34.070,15

34.069,56

25.707,21

25.707,08
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4 osoby/4 świadcz.;4
dzieci/1 świadcz.
pracownicy
bezpośrednio
realizujący program 4
osoby (premia
uznaniowa);
pracownicy pośrednio
realizujący program 3
osoby (premia
uznaniowa)
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A)Świadczenia
wychowawcze
B)Koszty obsługi
2)Rozdz. 85502
Świadczenia rodzinne i
Fundusz Alimentacyjny OGÓŁEM
A)Świadczenia rodzinne i
Fundusz Alimentacyjny
W tym:
zasiłki rodzinne

STAN NA

25.529,81

25.529,68

177,40
6.449,80

177,40
6.449,44

5.785,17

5.784,82
720,45

świadczenia
pielęgnacyjne
zasiłki pielęgnacyjne

2.211,25
1.390,53

samotne wychowywanie
dzieci
urlop wychowawczy

83,68

nauka poza miejscem
zamieszkania
dojazdy do szkoły

3,16

59,52

33,39

kształcenie i rehabilitacja

76,84

z tytułu urodzenia
dziecka
„becikowe”
specjalny zasiłek opiekuńczy

21,00
78,00
78,27

zasiłek dla opiekuna
zasiłki dla rodzin
wielodzietnych
rozpoczęcie roku szkolnego

19,84
88,35

fundusz alimentacyjny

562,58

świadczenia rodzicielskie

243,01

świadczenia na podst. art 5
ust.3”złotówka za złotówkę”
B)Składki na
ubezpieczenie społeczne
od świadczeń
pielęgnacyjnych i
specjalnego zasiłku
opiekuńczego oraz zasiłku
dla opiekuna
C)Koszty utrzymania dot.
świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego

38,90

76,05
477,73

477,73

186,90

186,89
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2827 rodzin – 51372
świadcz.

20121 świadcz.
461 rodzin
– 6183 świadcz.
108 rodzin
– 1213 świadcz.
571 rodzin
– 6463 świadcz.
34 rodziny
– 414 świadcz.
21 rodzin
– 155 świadcz.
3 rodziny
– 28 świadcz.
66 rodzin
– 486 świadcz.
59 rodziny
– 717 świadcz.
21 rodziny
– 21 świadcz.
77rodzin – 78 świadcz.
13 rodzin
– 128 świadcz
3 rodziny– 32 świadcz
75 rodzin
– 932 świadcz.
239 rodzin
– 390 świadcz.
65 rodzin
– 1214 świadcz.
46 rodziny
– 268 świadcz.
42 rodzin
– 1399 świadcz.
100 osób– 1081
składek
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3)Rozdz.85503 Koszty
realizacji programu KARTA DUŻEJ RODZINY
4)Rozdz. 85504
Wspieranie rodziny
W tym
1)Asystent rodziny

STAN NA

0,82

0,74

924,28

924,28

61,42

61,42
(w tym 0,43 z
przeznaczeniem na
20% udziału Gminy
na jednorazowy
dodatek do
wynagrodzenia
pracownika Program Asystent
Rodziny na 2020r.)

31.12.2020R.

92 rodziny – 266
wydanych kart

koszty
związane z
zatrudnieniem
asystenta
rodziny na
umowę o pracę

2)świadczenie „Dobry Start”

834,75

834,75

2a)koszty utrzymania
świadczenia „Dobry Start”
5)Rozdz. 85508
Rodziny zastępcze

28,11

28,11

239,35

239,33

39 dzieci – 450
świadczeń

668,82

668,82

Przebywa 32 dzieci
– 307 świadczeń

79,87

79,87

58 osób– 560
składek

79,87

79,87

58 osób – 560 składek

6)Rozdz. 85510
Działalność placówek
opiekuńczowychowawczych
7)Rozdz. 85513 Składki na
ubezpieczenie zdrowotne
ogółem:
składki zdrowotne od
świadczeń
pielęgnacyjnych, specjalnego
zasiłku opiekuńczego oraz
zasiłków dla opiekuna

1930 rodzin – 2787
świadczeń

b) Działalność Dziennego Domu „Senior +”
Dzienny Dom „Senior +” powstał w oparciu o Program Wieloletni „Senior+”,
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na mocy Uchwały Nr
VIII/67/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie utworzenia
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”.
Finansowanie placówki odbywa się z trzech źródeł: dotacji MRPIPS, dotacji Gminy
Błonie oraz wpłat uczestników korzystających z usług Dziennego Domu „Senior+”
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Placówka dysponowała 33 miejscami dla seniorów z gminy Błonie. Osoby mające
status uczestnika Dziennego Domu posiadali aktualne decyzje administracyjne
wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu. Odpłatność za pobyt
ustalał OPS w Błoniu na mocy Uchwały Nr XIII/106/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia
9 listopada 2015 r w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Błoniu, ul. 3-go Maja 10.
Dzienny Dom „Senior+” od 1.01. 2020 r do 11.03.2020 r funkcjonował od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 17.00. W okresie od 12 marca do
24 maja 2020 r placówka była nieczynna dla uczestników, z powodu pandemii
COVID-19. Po jej ponownym otwarciu, od 25.05.2020 r, ośrodek funkcjonował w
reżimie sanitarnym od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 16.00.
Formy terapeutyczne stosowane w Dziennym Domu „Senior +” w Błoniu
1. Zajęcia z zakresu obsługi komputera obejmowały: zapoznanie z możliwością
korzystania z Internetu; przybliżenie nowoczesnych form komunikacji i
wyszukiwania niezbędnych informacji (np. oglądanie miejsc w Polsce oraz zjawisk
przyrody online); wykorzystywanie komputera do nauki pisania przez
rozwiązywanie krzyżówek w Internecie; poznanie sprzętu multimedialnego i
wykorzystywanie go do rozrywki i nauki (zajęcia muzyczne, plastyczne)
2. Zajęcia ogrodnicze obejmowały: sprzątanie i grabienie terenu wokół Dziennego
Domu; czyszczenie gazonów ogrodowych, przygotowanie podłoża do siewu trawy i
roślin ozdobnych; przycinanie krzewów ozdobnych, sadzenie bylin ozdobnych,
regularne koszenie trawnika, naprawy infrastruktury ogrodowej
3. Warsztaty kulinarne obejmowały: wspólne przygotowanie różnych prostych i
tanich potraw, naukę lub utrzymanie umiejętności posługiwania się narzędziami i
urządzeniami kuchennymi, przestrzeganiu zasad BHP w kuchni, naukę lub
utrzymanie umiejętności samodzielnego parzenia herbaty, kawy oraz
przygotowanie prostych posiłków.
4. Trening wykonywania czynności życia codziennego polegał na: utrzymaniu
porządku i czystości otoczenia: sprzątaniu, zmywaniu, dbałości o własny wygląd,
czystość odzieży, bielizny osobistej( praniu, suszeniu, prasowaniu); nabywaniu i
rozwijaniu umiejętności

w zakresie dbałości o własny wygląd oraz czynności

samoobsługi, nauka korzystania z podkładów higienicznych, pieluchomajtek i
pampersów (zasady higieny osobistej całego ciała)
5. Trening zaradności osobistej polegał na: nauce prawidłowego nawiązywania
kontaktów z innymi uczestnikami poprzez kształtowanie cech życzliwości,
uprzejmości oraz wzajemnej pomoc; podtrzymaniu umiejętności ekonomicznych w
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ramach treningu planowania zakupów wg hierarchii potrzeb, samodzielnego
dokonywania zakupów, korzystania e-recept, wizyt lekarskich w formie teleopieki.
6. Zajęcia usprawniające ogólnie polegały na: udziale w zajęciach rekreacyjnych i
ruchowych organizowanych w Dziennym Domu oraz w imprezach wewnętrznych,
udziale w spacerach i zajęciach ogrodniczych, korzystaniu z zajęć rehabilitacyjnych
indywidualnych i grupowych.
7. Treningi włączenia społecznego polegały na: nawiązywaniu i utrzymaniu
kontaktów społecznych, wspólne obchodzenie urodzin i imienin i spotkań
okolicznościowych (Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Wigilia,
Sylwester); kontaktach z przedstawicielami innych placówek (Uniwersytet
Trzeciego Wieku, Koło Emerytów i Rencistów, Klub Seniora) oraz z seniorami, z
innych miejscowości (Brwinów, Pruszków, Izabelin); integracji międzypokoleniowej
poprzez kontakty z dziećmi (Przedszkole „Promyczek”, „Stokrotka”, „Iskierka”),
8. Zajęcia plastyczne obejmowały: Poznanie różnych technik plastycznych i
rękodzieła artystycznego(wiklina papierowa, wyroby użytkowe na drutach i
szydełku, makrama), doskonalenie sprawności manualnej poprzez rysowanie,
kolorowanie i malowanie farbami. Nauczanie prostych technik wykonywania
wyrobów artystycznych i użytkowych z różnego typu materiałów( stroiki
okolicznościowe).
9. Zajęcia uzupełniające dla uczestników Dziennego Domu:
Wsparcie indywidualne i grupowe z zakresu psychoterapii, wsparcie pracowników
socjalnych, którzy pomagają w rozwiązywaniu problemów życiowych naszych
uczestników, szczególnie osób samotnych. Pomoc w organizacji wizyt lekarskich
oraz pilnowanie terminów planowych wizyt do lekarzy specjalistów (endokrynolog,
laryngolog, urolog, chirurg, psychiatra )
10. Opieka medyczna: -Pomoc rodzinom i opiekunom w załatwianiu spraw
związanych ze zdrowiem i niepełnosprawnością uczestników (rezerwowanie wizyt
do lekarza pierwszego kontaktu, specjalistów, pomoc w doborze zaopatrzenia
ortopedycznego, konsultacje z lekarzem rehabilitacji medycznej, pomiar ciśnienia i
tętna krwi oraz poziomu glukozy); W miarę potrzeb asystowanie w czasie wizyt
lekarskich w zastępstwie rodziny.
11. Imprezy kulturalno- oświatowe, wycieczki i spotkania integracyjne w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r:
- 03 stycznia 2020 r Spotkanie integracyjne z okazji imienin dwóch uczestniczek
- 10 stycznia 2020 r Karnawałowe spotkanie integracyjne przy akompaniamencie p.
Andrzeja-akordeon oraz p. Marii (wolontariuszka)- pianino
- 21 stycznia 2020 r Integracyjne spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka z
uczestnikami Dziennego Domu „Senior+” w Izabelinie.
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- 11 lutego 2020 r z okazji „Światowego Dnia Osób Chorych” Msza Św. Dla
uczestników zorganizowana w Dziennym Domu „Senior+”
- 20 lutego 2020 r - spotkanie integracyjne z wolontariuszami z okazji „Tłustego
Czwartku”
- 09 marca 2020 r - spotkanie integracyjne przy kawie z okazji Dnia Kobiet i
Mężczyzn
- 17 czerwca 2020 r - Piknik integracyjny w ogrodzie z wolontariuszami- wspólne
grillowanie
- 18 sierpnia 2020 r Podwieczorek w ogrodzie przy muzyce- spotkanie z
wolontariuszkami z UTW
- 15 września 2020 r Grillowanie w ogrodzie-jesienne spotkanie z wolontariuszami
- 01 października 2020 r Wycieczka do MRPiPS z okazji Międzynarodowego Dnia
Osób Starszych
- 18 grudnia 2020 r Spotkanie z lekarzem geriatrą- pogadanka i porady
indywidualne dla seniorów „Jak radzić sobie z adaptacją w czasie pandemii”
- 22 grudnia 2020 r Spotkanie Wigilijne
- 31 grudnia 2020 r Spotkanie Sylwestrowe
Udział uczestników Dziennego Domu „Senior +” w przygotowaniu i organizacji
wymienionych imprez kulturalno-oświatowych i okolicznościowych, uczestniczenie
w przygotowaniu wystroju sali, wykonywanie dekoracji itp. jest stałym elementem
zajęć terapeutycznych, dzięki którym uczestnicy podlegają ogólnemu usprawnianiu
psychoruchowemu. Dodatkowo rozwijają wiele nowych umiejętności
wykraczających poza dotychczasowe doświadczenia, stymulują utrzymanie
zaradności osobistej co ma duże znaczenie w trenowaniu i podtrzymywaniu jak
najdłużej zaradności i samodzielności w życiu, i w środowisku społecznym.
Od 1 listopada 2020 r, uruchomiono indywidualne zajęcia z uczestnikami zarówno
na terenie placówki jak i w domu uczestnika. W oparciu o instrukcje Ministerstwa
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
(ogłoszone na stronie www.mpips w dniu 19.10.2020r) dotyczące wszelkich
możliwych alternatywnych form usług, w tym dowozu posiłków dla seniorów do
miejsca zamieszkania, ustalono następujące zasady funkcjonowania naszej
placówki:
- Terapeuci i opiekun byli oddelegowani do pracy z konkretnymi osobami(wg
grafiku), tak aby zminimalizować ryzyko przeniesienia zakażenia wirusem COVID19
- w/w pracownicy w ramach swoich obowiązków wykonywali pracę w formie
indywidualnej tj. każdy uczestnik (senior) miał wyznaczoną godzinę zajęć
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ruchowych, edukacyjnych i opiekuńczych. W ten sposób ograniczano ryzyko
kontaktów z innymi uczestnikami.
- Terapeuci i opiekun, w przypadku konieczności wykonania swoich zadań w domu
seniora, świadczyli swoją pracę poza placówką, u konkretnego uczestnika, w
ustalonej godzinie.
W przypadku usług w domu uczestnika do zadań personelu, poza usługami
terapeutycznymi i opiekuńczymi, należało - podgrzanie i podanie przyniesionego z
Dziennego Domu obiadu oraz na prośbę seniora wykonanie zakupów lub
wykupienie leków.
Nabory uczestników w 2020 r : W 2020 roku przyjęto do ucestnictwa 8 osób
Rezygnacje uczestników w 2020 r: w 2020 roku 3 osoby zrezygnowały z usług
Dziennego Domu „Senior+”
Profil uczestników Dziennego Domu „Senior +” w 2020 r:
Liczba uczestników w przedziale wiekowym w okresie I-III 2020r:
60-69 lat - 7 osób, 70-79 lat - 10 osób, 80-89 lat – 17 osób, 90 i więcej -1 osoba średnia wieku w I kwartale 2020 r wynosiła 79 lat.
Liczba uczestników w przedziale wiekowym w okresie IV-VI 2020r:
60-69 lat - 5 osób, 70-79 lat - 11 osób, 80-89 lat – 9 osób, 90 i więcej -3 osoby średnia wieku w II kwartale 2020 r wynosiła 78,3 lat.
Liczba uczestników w przedziale wiekowym w okresie VII-IX 2020r:
60-69 lat - 7 osób, 70-79 lat - 10 osób, 80-89 lat – 12 osób, 90 i więcej -1 osoba średnia wieku w III kwartale 2020 r wynosiła 79 lat.
Liczba uczestników w przedziale wiekowym w okresie X-XII 2020r:
60-69 lat - 7 osób, 70-79 lat - 10 osób, 80-89 lat – 12 osób, 90 i więcej -1 osoba średnia wieku w IV kwartale 2020 r wynosiła 79 lat.
Średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika w 2020 r, wyniósł 1.381,00zł
Dochody z tytułu pobytu w Dziennym Domu „Senior +” wpłacone w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r i przekazane na rachunek Gminy wyniosły:
58.723,43 zł

c) Błońska Karta Mieszkańca
W dniu 3 lutego 2020 roku Rada Miejska w Błoniu uchwałą nr XVI/166/20 przyjęła
program działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców gminy
Błonie - program Błońskiej Karty Mieszkańca.
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Zgodnie z uchwalonym Programem mieszkańcom gminy Błonie uczestniczącym w
Programie przysługują zniżki, m.in.:
- 10% zniżki przy zakupie biletów do kina w Centrum Kultury w Błoniu;
- 10% zniżki przy zakupie biletów wstępu na pływalnię w Błoniu;
- 10% zniżki przy zakupie biletów wstępu do strefy SPA w Centrum Sportu w Błoniu;
- 10% zniżki przy zakupie biletów wstępu na kort do squasha w Centrum Sportu w
Błoniu;
- 10% zniżki przy zakupie biletów wstępu do Muzeum Ziemi Błońskiej;
Szczegółowy opis kto może ubiegać się o Błońską Kartę Mieszkańca i jakie warunki
musi spełnić, aby ją otrzymać zawiera wspomniana uchwała oraz Zarządzenie nr
51/2020 Burmistrza Błonia z dnia 19 sierpnia 2020r.
Wnioski o wydanie Karty można było składać elektronicznie logując się do systemu
obsługującego Karty lub w wersji papierowej – składając wniosek z Biurze Błońskiej
Karty Mieszkańca mieszczącym się w Centrum Sportu przy ul. Grodziskiej 1.
Ograniczenia związane z pandemią covid-19 spowodowały, że podstawowym i
najczęstszym sposobem składania wniosków o wydanie BKM była wersja
elektroniczna.
Do końca grudnia 2020 roku wydano 510 kart.
Z uwagi na pandemię i ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych i
kulturalnych karty BKM w 2020 roku były wykorzystywane w niewielkim stopniu.
Jednocześnie, wychodząc naprzeciw użytkownikom kart automatycznie
przedłużono ważność wszystkim kartom do czerwca 2022 roku.

d) Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Corocznie uchwalany jest Program współpracy Gminy Błonie z organizacjami
pozarządowymi na kolejny rok budżetowy, w ustawowym terminie do 30 listopada.
Uchwalanie programu poprzedzają konsultacje społeczne, podczas których
organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi do przedstawionego projektu.
Priorytetowe dziedziny wg programu to m.in.:
- promocja aktywnego spędzania czasu wśród wszystkich społeczności lokalnych,
- organizacja atrakcyjnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i
młodzieży,
- realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
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- organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę Gminy Błonie,
- wspieranie organizacji imprez sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć
sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
oraz dzieci i młodzieży,
- wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu
sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży,
- wspieranie działalności pozwalających na organizowanie i rozwijanie różnych form
aktywności osób starszych
- szkolenia w zakresie obronności i bezpieczeństwa
Każdego roku ze współpracy w ramach Programu (zarówno finansowej jak i
pozafinansowej) korzysta około 20 organizacji.
Program Współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi na rok 2020r.
został zatwierdzony uchwałą nr XIV/149/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18
listopada 2019 r.
• Współpraca finansowa - Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym poprzez powierzanie i wspieranie realizacji zadań publicznych.
Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach Programu Współpracy Gminy
Błonie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie odbyło się w ramach otwartych konkursów ofert.
Burmistrz Błonia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z
zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku już 24 grudnia
2019 roku.
Konkurs dotyczył 7 zadań. Na konkurs wpłynęło 12 ofert od stowarzyszeń, klubów
sportowych i związków. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 25 lutego 2020r.
We wszystkich zadaniach środki zostały rozdysponowane:
Na zadanie nr 1 pn. Organizacja czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży, w formie prowadzenia szkolenia sportowego w piłce nożnej:
•

Klubowi KS Passovia Pass 40.000,- zł

•

Klubowi UKS Bieniewiczanka 10.000,- zł

•

Klubowi KS Błonianka 190.000,- zł

Na zadanie nr 2 pn. Organizacja czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży, w formie prowadzenia szkolenia sportowego w lekkiej atletyce:
•

Klubowi UKS Melo Błonie 33.000,- zł

•

Klubowi UKS Bieniewiczanka 12.000,- zł
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Na zadanie nr 3 pn. Organizacja czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży, w formie prowadzenia szkolenia sportowego w piłce koszykowej:
•

Klubowi UKS Melo Błonie 10.000,- zł

Na zadanie nr 4 pn. Organizacja czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży, w formie prowadzenia szkolenia sportowego w piłce siatkowej:
•

Klubowi UKS Melo Błonie 10.400,-zł

•

Klubowi UKS BETA 45.000,- zł

•

Klubowi LKS OLYMP 10.400,- zł

Na zadanie nr 5 pn. Organizacja czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży, w formie prowadzenia szkolenia sportowego w sportach walki
(np.: judo, kickboxing, karate) i w sportach siłowych:
•

Klubowi UKS Bushi Team: 7.600,- zł

Na zadanie nr 6 pn. Organizacja czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży, w formie prowadzenia szkolenia sportowego w wędkarstwie
•

PZW Koło 9: 15.000,- zł

Na zadanie nr 7 pn. Organizacja czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży, w formie prowadzenia szkolenia sportowego w warcabach
•

LKS Olymp Błonie 20.000,- zł

W dniu 2 stycznia 2020 roku Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację
zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie (1 konkurs na 5 zadań):
Zad. 1: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i (lub)
narkotykowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie – na zadanie przeznaczono 5.000 zł
Zad. 2: Organizacja różnych form wypoczynku i opieki nad dziećmi w okresie
ferii zimowych i wakacji promujących właściwe wzorce społeczne,
patriotyczne – na zadanie przeznaczono 20.000 zł
Zad. 3: Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (imprezy z dziedzictwa
kultury, sportu i rekreacji propagujące trzeźwy, zdrowy i bezpieczny styl
życia) – na zadanie przeznaczono 55.000 zł
Zad. 4: Pomoc osobom uzależnionym w zakresie rehabilitacji i readaptacji
społecznej – na zadanie przeznaczono 15.000 zł
Zad. 5: Organizacja imprez integrujących różne środowiska, w tym osoby
niepełnosprawne – na zadanie przeznaczono 55.000 zł
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Na konkurs wpłynęły łącznie 163 ofert. Rozdysponowano środki na wszystkie
zadania – łącznie 323.800 zł. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło
24 lutego 2020r.
Materiały związane z konkursami ofert (treść ogłoszeń konkursowych i formularze)
były

udostępnianie

w

formie

papierowej

i

elektronicznej

każdemu

zainteresowanemu. Dodatkowo, treść ogłoszeń konkursowych i formularze były
umieszczane na bieżąco na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń i w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie
Urzędu.
Poza konkursami organizacje składały oferty w ramach tzw. małych grantów. W
2020 roku wpłynęło łącznie 13 ofert od 8 podmiotów.
•

Współpraca pozafinansowa, wzajemne informowanie się o kierunkach
działań i pomoc w pozyskiwaniu funduszy, współpraca przy uroczystościach,
wydarzeniach kulturalnych i sportowych

Wymiana informacji pomiędzy Gminą a Organizacjami odbywała się:
- poprzez stronę internetową i strony na facebook’u
- Biuletyn Informacji Publicznej
- Błoński Informator Samorządowy
- materiały zamieszczane w prasie obcej tj. gazetach Express Mazowsza, Młody
Sportowiec,
- komunikaty i ogłoszenia w rozgłośniach radiowych: Radio Sochaczew, Radio
Bogoria i Radio Niepokalanów
- pomoc w promowaniu działań organizacji np. na antenie Radia Bogoria, Radio
Sochaczew
- plakaty na tablicach informacyjnych
W informacjach tych oprócz kierunków działań Gminy Błonie zamieszczano
ogłoszenia o konkursach na dofinansowanie – również ze źródeł pozagminnych, o
ciekawych inicjatywach czy szkoleniach dla organizacji.
W ramach tych wszystkich kanałów informacyjnych zamieszczanie są bieżące
informacje z życia III sektora. Bardzo często lokalne organizacje przekazują do
urzędu różnego rodzaju informacje do zamieszczenia na stronie internetowej i w
prasie. Są to zapowiedzi planowanych wydarzeń, zaproszenia, relacje z imprez,
które organizują bądź, w których biorą udział, jak również informacje o ich
osiągnięciach i sukcesach. Najczęściej są to informacje z zakresu wydarzeń
sportowych i kulturalnych. Poza Biurem Promocji i Wydziałem Oświaty z
organizacjami współpracował też Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w
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ramach udzielania porad odnośnie pozagminnych źródeł finansowania oraz
Centrum Sportu i Centrum Kultury w Błoniu współorganizując różne wydarzenia,
użyczając pomieszczeń czy pomagając w inny sposób w działaniach organizacji.
Centrum Sportu organizowało szkolenia dla przedstawicieli NGO z zakresu
przygotowania ofert oraz sprawozdań i innych zagadnień prawnych dotyczących
funkcjonowania organizacji.
W 2020 r. z powodu epidemii Covid-19 zrezygnowano z organizacji wielu wydarzeń
i imprez plenerowych. Mimo to organizacje włączały się, na ile to było możliwe by
zachować zasady reżimu sanitarnego, np. w obchody lokalnych świąt i
uroczystości.
Podobnie jak w latach wcześniejszych na wniosek organizacji Burmistrz obejmował
honorowym patronatem wydarzenia, których organizatorem były podmioty III
sektora. Był także fundatorem nagród. Jednym z takich wydarzeń był np. konkurs
„Ziemia Błońska w zieleni i kwiatach” organizowany corocznie przez Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Błońskiej z pomocą referatu Ochrony Środowiska. Herb Błonia
zamieszczany był wielokrotnie na materiałach promocyjnych realizowanych zadań,
baner gminny i plansze roll-up używane były w celu identyfikacji gminnych
reprezentacji na imprezach ponadlokalnych oraz w czasie zawodów sportowych.
Urząd pomagał też organizacjom udostępniając nieodpłatnie namioty, krzesła czy
scenę. Na wiele wydarzeń organizowanych przez NGO pracownicy Biura Promocji
Urzędu Miejskiego projektowali i drukowali plakaty, zaproszenia i dyplomy.
•

Udostępnianie obiektów publicznych będących własnością Gminy

Gmina Błonie w miarę swoich możliwości udostępnia organizacjom pomieszczenia
w obiektach będących jej własnością. Pomieszczenia takie udostępniane są
jednorazowo np. na przeprowadzenie szkolenia, spotkania itp. lub jako stała
siedziba organizacji. I tak np. w budynku Samodzielnego Gminnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Piłsudskiego 2/4 swoją siedzibę mają:
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Gminne Błonie
- Błońskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Wzajemnej Pomocy "KRES"
- Błońskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich EDEN
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Pruszkowie
Koło nr 7 w Błoniu
- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Warszawa Zachód;
w budynku Centrum Kultury w Błoniu siedzibę ma Błoński Uniwersytet Trzeciego
Wieku, w budynku I LO im Broniewskiego – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej a
w budynku przy ul. Narutowicza świetlica „Dajemy Nadzieję” prowadzona przez
- 60 -

RAPORT O STANIE GMINY BŁONIE

STAN NA

31.12.2020R.

Stowarzyszenie Dobra Wola - Błonie. Ponadto w gminnych placówkach oświatowych
działalność prowadzą organizacje harcerskie i kluby sportowe. Burmistrz Błonia
podjął również działania w celu zorganizowania lokalu z przeznaczeniem na
harcówkę. Projekt ten zostanie sfinalizowany w 2021 roku.
Gmina Błonie udostępnia w miarę możliwości lokale na spotkania i szkolenia,
zarówno w Urzędzie, Centrum Kultury, Centrum Sportu jak i w szkołach
organizacjom z terenu Gminy, które tylko zwrócą się o to z prośbą, jednak z
oczywistych względów w 2020 roku organizacje zgłaszały dużo mniejsze
zapotrzebowanie w tym zakresie.
L. Ochrona zdrowia
SGPZOZ w Błoniu w 2020 r. realizował zadania wg statutu świadcząc usługi
medyczne z zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej/POZ oraz nocnej pomocy
lekarskiej i pielęgniarskiej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy,
rehabilitacji, poradni zdrowia psychicznego oraz badań laboratoryjnych.
Zatrudnionych było 40 osób na umowę o pracę, 42 osoby na umowę zlecenie, 60
osób na umowy cywilno-prawne.
Zakład pracował w godzinach 8-18 w zakresie POZ praz 18-8 w nocnej pomocy
lekarskiej i pielęgniarskiej, w poradniach specjalistycznych pacjenci przyjmowani
byli wg grafiku przyjęć lekarzy specjalistów, często w godzinach wieczornych. W
POZ liczba osób zapisanych na dzień 31.12.2020 r. to 11 048 osób.
W poradniach udzielono następującą liczbę porad:


Poradnia diabetologiczna

1 609 osób



Poradnia kardiologiczna



Poradnia dermatologiczna



Poradnia neurologiczna



Poradnia pulmonologiczna



Poradnia ginekologiczno-położnicza

5 754 osoby



Poradnia chirurgii ogólnej

5 038 osób



Poradnia okulistyczna

1 425 osób



Poradnia otolaryngologiczna



Poradnia onkologiczna



Poradnia alergologiczna



Poradnia zdrowia psychicznego



Poradnia leczenia uzależnień



Poradnia rahabilitacyjna



Zabiegi rehabilitacyjne

1 142 osób
580 osób
1 559 osób
492 osoby

1 917 osób
188 osób
1 344 osoby
6 354 osoby
779 osób
395 osób
63 801 osób
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41 448 osób
8 494 osoby

Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu świadczył usługi
medyczne w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, poradni zdrowia
psychicznego, rehabilitacji leczniczej, Nocnej Pomocy Lekarskiej oraz Podstawowej
Opieki Zdrowotnej.
Podpisano dodatkową umowę z NFZ w zakresie realizacji świadczeń rehabilitacji
osób niepełnosprawnych.
W roku 2020 rozliczono środki UE na „Wdrożenie zintegrowanego systemu
informatycznego dla SGPZOZ w Błoniu i MSPZOZ w Kobyłce obejmującego
wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji medycznej, Elektroniczny Obieg
Dokumentów, świadczenie e-usług oraz automatyzację procesów z Partnerami” – w
kwocie 297 528,56zł. Rozpoczęto remont 4 gabinetów lekarskich POZ – czas
zakończenia marzec 2021.
ROK 2020 przyniósł zysk w wysokości 382 823,95
Ponadto na terenie Gminy Błonie działają prywatne placówki służby zdrowia, w tym
również świadczące usługi w ramach NFZ.
Przychodnia VITA-MED Stanisław Motyczyński działa w dwóch lokalizacjach: w
Błoniu i w Bramkach.
Liczba personelu medycznego przychodni Vita-Med: 7 lekarzy internistów,
1 lekarz pediatra, 9 pielęgniarek.
Z powodu ograniczonej liczby gabinetów lekarskich, Vita-Med nie prowadzi usług
specjalistycznych oraz komercyjnych.
Rok 2020 zapamiętamy jako rok pod znakiem pandemii COVID-19. Pierwszy
oficjalny przypadek COVID -19 w Polsce, odnotowano 4 marca 2020 r. i od tego
momentu rozpoczęły się i postępowały coraz szybciej, zmiany w planach działania
w skali kraju, ale też na poziomie gminy.
Kupowaliśmy, ale także otrzymywaliśmy od struktur państwowych oraz prywatnych
darczyńców środki dezynfekcyjne i ochronne, które były rozprowadzone w szkołach
i przedszkolach oraz wśród mieszkańców. Maseczki zakupione przez gminę, były
dystrybuowane przez pracowników instytucji samorządowych oraz druhów OSP.
Wprowadzony został sanitarny reżim pracy Ośrodka Zdrowia, jednostek
oświatowych i instytucji publicznych. Wdrożona została nauka zdalna, co wiązało
się z zakupem sprzętu i nabyciem nowych umiejętności wśród nauczycieli, uczniów
i ich rodziców.
- 62 -

RAPORT O STANIE GMINY BŁONIE

STAN NA

31.12.2020R.

W celu utrzymania ciągłości pracy administracji samorządowej, wprowadzono
hybrydowy tryb pracy: rotacyjno-zdalny. Spowodowało to zwolnienie tempa
załatwiania spraw urzędowych, jednak mimo kilku fal zachorowań na COVID-19
wśród pracowników Urzędu Miejskiego, udało się uniknąć całkowitego zamknięcia
Urzędu i zadania były realizowane na bieżąco.
Także Rada Miejska przeszła w zdalny tryb pracy i mimo pojawiających się
problemów technicznych, pracowała zgodnie z planem. Pozostałe kluczowe dla
działania gminy i świadczenia usług publicznych instytucje – Ośrodek Zdrowia,
MPWiK czy ZUK, mimo zachorowań wśród pracowników i przejściowych problemów
wykonywały swoje zadania.
Na skutek pandemii COVID-19 zrealizowano wiele nieplanowanych zadań
związanych ze zmianą sposobu działania instytucji publicznych, czy zakupów
sanitarnych przy jednoczesnym zaniechaniu wielu zaplanowanych zadań,
szczególnie tych związanych z partycypacją mieszkańców. W celu zapobiegania
rozprzestrzeniania się zakażeń, swoją działalność zawiesiły organizacje społeczne,
których członkowie zazwyczaj aktywnie uczestniczą w życiu społecznym,
zawieszono również realizację zadań „miękkich” z Budżetu Obywatelskiego 2020 r.,
a Budżet Obywatelski 2021 został odwołany. Zamknięte były Centrum Kultury,
Muzeum Ziemi Błońskiej oraz zakończone w połowie 2020 roku Centrum Sportu i
Rekreacji.
Liczymy, że dzięki szczepieniom, rok 2021 pozwoli na odmrożenie życia
społecznego naszej gminy i powrót do normalnego trybu pracy.
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7. Oświata
Gmina Błonie jest organem prowadzącym dla pięciu przedszkoli publicznych (w tym
jednego z oddziałami integracyjnymi), pięciu szkół podstawowych (w tym jednej z
oddziałami integracyjnymi) oraz dla Liceum Ogólnokształcącego.

Liczba dzieci w przedszkolach w 2020 roku:
Przedszkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

Liczba 6-latków

w wieku 2,5 do 6
lat
Przedszkole

13

321

86

9

184

50

6

116

45

3

61

11

3

73

36

34

755

228

Publiczne Nr 2
Przedszkole
z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 3
Przedszkole
Publiczne Nr 4
Przedszkole
Publiczne Nr 5
Przedszkole
Publiczne Nr 6
Suma

Liczba uczniów w szkołach podstawowych w 2020 roku
Klasy

Liczba
oddział
ów
SP1

Liczba
ucznió
w
SP1

Liczba
Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba
oddziałó ucznió oddziałó uczni oddział ucznió
w
w
w
ów
ów
w
SP2
SP2
SP3
SP3
SP4
SP4

I

2

38

3

55

1

18

2

38

3

53

11

202

II

3

61

3

55

1

22

2

39

2

38

11

215

III

2

48

3

61

1

21

1

23

3

63

10

216

IV

2

49

3

62

1

25

1

25

2

36

9

197

V

1

26

2

40

1

14

1

20

2

36

7

136

VI

3

70

4

83

2

34

2

36

3

67

14

290

VII

2

43

4

86

2

44

2

44

3

61

13

278

VIII

2

48

3

59

1

23

1

22

2

40

9

192

Suma

17

383

25

501

10

201

12

247

20

394

84

1726
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Liczba uczniów w Liceum w 2020 roku:
Klasy

Liczba

Liczba

oddziałów

uczniów

I

3

77

II

5

154

III

2

51

Suma

10

282
Wyniki egzaminów maturalnych

Do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej przystąpiło 50 uczniów. Z tej liczby 48
osób otrzymało świadectwa maturalne. Zdawalność matur w 2020r. w I LO 96%.
Język polski podstawowy
Liczba uczniów

Średni wynik (%)

I LO w Błoniu

50

56,00

Błonie

121

49,00

warszawski -zachodni

205

46,08

mazowieckie

39 750

54,00

Polska

260 324

52,00

Matematyka podstawowy
Liczba uczniów

Średni wynik (%)

I LO w Błoniu

50

59,00

Błonie

121

46,00

warszawski -zachodni

205

45,73

mazowieckie

39 764

55,00

Polska

260 150

52,00

Język angielski podstawowy
Liczba uczniów

Średni wynik (%)

I LO w Błoniu

50

71,00

Błonie

121

69,00

warszawski -zachodni

205

71,90

mazowieckie

39 750

74,00

Polska

260 324

71,00
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8. Kultura
A. Imprezy organizowane przez Centrum Kultury w Błoniu
1. Koncert świąteczny sekcji wokalnej -online

20.12.2020r.

2. Internetowy Kiermasz Bożonarodzeniowy

09.12.2020r.

3. Warsztaty plastyczne- online

07.12.2020r.

4. Spektakl "Elfy trzy" - online

6.12.2020r.

5. Mikołajkowe spotkanie z Panią Ewą Klah online

05.12.2020r.

6. Andrzejki –online

29.11.2020r.

7. Dzień Pluszowe Misia – online

25.11.2020r.

8. Warsztaty teatralne – online

18.11.2020r.

9. Koncert „Niepodległa – niepokorna” z roku 2019, w
wykonaniu BIG BAND BŁONIE. – online
10. Wystawa online „Święto Niepodległości”

11.11.2020r.

11. X Plener Malarski "Błonie - piękno, które mijasz"

11.11.2020r.
25,26.09.2020r.

12. Holi Święto Kolorów

09.08.2020r.

13. Wystawa prac uczestników sekcji plastycznej

17.07.2020r.

14. Podróż po Japonii z Ewą Klah - online

08.07.2020r.

15. Dni Błonia – online

05.06.2020r.

16. Dzień Dziecka - online

01.06.2020r.

17. Koncert wspomnieniowy z okazji rocznicy śmierci
Zbigniewa Wodeckiego – online
18. Międzynarodowy Dzień Muzeów – online

22.05.2020r.

19. Internetowy konkurs recytatorski Warszawska
Syrenka
20. Uczta Uliczna Food Fruck

05.05.2020r.
03.07.-05.07.2020r.

21. Koncert sekcji wokalne na Dzień Matki – online

26.05.2020r.

22. Święto polskiej muzyki i plastyki – online

15.05.2020r.

23. Międzynardowy Dzień Jazzu - online

30.04.2020r.

24. Dzień Kabaretu – online

01.04.2020r.
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26.03.-08.04.2020r.

26. Dzień Kobiecości

08.03.2020r.

27. Kabaret Ani Mru Mru

22.02.2020r.

28. Popołudnie ze sztuką, spotkanie autorskie z
Mieczysławem Hryniewiczem
29. Bal karnawałowy dla dzieci

16.02.2020r.

30. Wystawa Fotograficzna Ryszarda Sobolewskiego

26.01.2020r.

31. Pastorałka

25.01.2020r.

32. Koncert z Okazji Dnia Babci i Dziadka

22.01.2020r.

33. Jasełka Parafialne

19.01.2020r.

34. Koncert Noworoczny Alicji Węgorzewskiej

05.01.2020r.

15.02.2020r.

B. Działalność Muzeum Ziemi Błońskiej
W roku 2020 działalność Muzeum Ziemi Błońskiej została bardzo poważnie
zmodyfikowana przez obostrzenia związane z pandemią koronawirusa Covid-19. Od
kwietnia 2020 roku większość działań przeniesiono do sieci, przygotowując zdalne
oprowadzania i wykłady. Zmodyfikowano a wręcz stworzono od podstaw nową
muzealną stronę internetową. Położono nacisk na działalność naukową placówki
przygotowując treści związane z historią miasta. Działalność wystawiennicza i
edukacyjna została przeniesiona także w plener miasta, mając na uwadze
bezpieczeństwo muzealnych gości.
Na początku 2020 roku przyjęto do Muzeum Ziemi Błońskiej 12 historycznych
przedmiotów zabytkowych oddanych placówce w darze przez mieszkańców Błonia.
W tym 2 dokumenty archiwalne wystawione w trakcie II wojny światowej dla Eryka
Sokołowskiego, fotografię dawnego Błonia, Kronikę Szkoły Podstawowej nr 4 w
Błoniu i zbiór 8 podków żelaznych. Pozyskano również w wyniku daru obraz
autorstwa Jadwigi Maj. Wystawiono 5 umów darowizny. Muzealia przyjęto do księgi
wpływów.
Do Muzeum przyjęto i opisano 482 zabytki pozyskane w trakcie archeologicznych
badań powierzchniowych przeprowadzonych w miejscowościach Białuty i
Wawrzyszew, gmina Błonie, realizowanych przez Muzeum Ziemi Błońskiej.
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Przedmioty wykonane z metali przeznaczone do konserwacji w ramach projektu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wspieranie działań muzealnych ,
wpisano do inwentarza w księdze zabytków archeologicznych (MONA MZB-A).
Utworzono 357 numerów dla poszczególnych przedmiotów oraz zespołów.
Podpisano sześć umów przechowania terminowego dotyczących eksponatów
przeznaczonych na wystawy czasowe. Przyjęto na ich podstawie 69 przedmiotów.
W mijającym roku przyjęto do Muzeum 2 obrazy autorstwa Magdaleny Spasowicz z
widokami kościoła świętej Trójcy w Błoniu i budynku remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej Przyjęto również na podstawie zakupu 3 hełmy żołnierskie z okresu II
wojny światowej.
Przygotowana została biografia artystyczna Aleksandra Winnickiego Radziewicza,
malarza mieszkającego w ostatnich latach swojego życia na stałe w Bieniewicach.
Winnicki- Radziewicz był niewątpliwie tej klasy artystą, która pozwala na trwałą
obecność jego prac w polskiej historii sztuki.
Nawiązano kontakt z Archiwum Głównym Akt Dawnych i Biblioteką Uniwersytecką
w Warszawie w sprawie realizacji zamówień ponad 5000 skanów archiwaliów i
wydawnictw książkowych/artykułów, dotyczących dziejów Błonia. Odbiór,
segregacja oraz włączenie skanów do E-Archiwum i E-Biblioteki Muzeum Ziemi
Błońskiej.
Zedytowano i opracowano w formie pliku tekstowego DOC poszczególne rękopisy z
zasobu E-Archiwum Muzeum Ziemi Błońskiej (m.in. przywileje i potwierdzenia
przywilejów dla Błonia, zbiór dokumentów cechu szewców, akta związane z
powstaniem styczniowym w Błoniu oraz inne akta sądowe i urzędowe).
Rozpoczęto pracę nad zestawieniem biogramów zasłużonych i znanych osób
związanych z Błoniem (robocza nazwa: Błoński Słownik Biograficzny).
W 2020 roku Muzeum zostało beneficjentem programu Narodowego Centrum
Kultury „Kultura w sieci”. Dzięki funduszom z programu przygotowano i następnie
nagrano pięć wirtualnych wykładów oraz dwa wywiady opublikowane na kanale
YouTube Muzeum Ziemi Błońskiej. Wszystkie nagrania dostępne są na stronie
internetowej Muzeum www.muzeumblonie.pl pod zakładką Publikacje on-line. Za
pieniądze z grantu zmodernizowana została również strona internetowa Muzeum.
Zorganizowano sześć wystaw tematycznych:
1.23 listopada do 7 lutego - Wystawa malarstwa Jadwigi Maj Taming the time
2.Moje miasto Błonie – Fotografia rodzinna.
3.Wystawa malarstwa Magdaleny Spasowicz rozpoczęta uroczystym wernisażem
przy obecności artystki i zaproszonych gości.
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4.Wystawa plenerowa 640 lat lokacji Błonia
Na wystawie poruszone zostały kwestie: lokalnej dynastii Piastów mazowieckich,
odrębności Mazowsza od Królestwa Polskiego, prawa miejskiego w
średniowieczu, przywileju i dokumentu lokacyjnego. Charakteryzuje ponadto
ustrój, prawo, społeczność, gospodarkę i zabudowę Błonia w wiekach XV-XVIII –
miasta cały czas funkcjonującego na podstawowych zasadach określonych w
lokacji.
5. Wystawa wirtualna prac konkursowych- Malujemy martwą naturę
6. Wystawa wirtualna prac konkursowych - Weduty błońskie
W 2020 roku pomimo obostrzeń i trudnej sytuacji związanej z zamknięciem szkół
oraz Muzeum, przeprowadzono cykl 4 warsztatów realizacji fotografii otworkowej
poprzedzonych częścią teoretyczną o historii fotografii. „Warsztaty światłem – o
początkach fotografii” oraz warsztat dot. źródeł historycznych. Zorganizowano
wycieczki tematyczne „Szlakiem błońskich piwowarów” w dniach 25 lipca i 5
września.
Przeprowadzono dwa konkursy plastyczne: Malujemy martwą naturę oraz Weduty
błońskie. Opracowano sekcję „edukacja on-line” na stronę internetową Muzeum
Ziemi Błońskiej. Opracowano również ofertę edukacyjną wokół wystawy
640.Rocznica lokacji Błonia.
W 2020 roku Muzeum przygotowało wydawnictwa:
•

Marcin Wojciech Solarz, Jarosława Ilski - Klasztor kanoników regularnych
laterańskich w Błoniu. Przeszłość na nowo odkryta, Błonie 2020
Publikacja przedstawia najnowsze wyniki prac naukowych dotyczących
klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich ,osiadłych w okresie od końca
XIII do XIX wieku przy kolegiacie św. Trójcy w Błoniu.

•

Alicja Kwiatkowska – Wiersze dla dzieci ilustracje Gabriela Cichowska

•

Katalog wystawy Magdalena Spasowicz-malarstwo z tekstem kuratorskim
Wiesławy Wideryńskiej. Katalog towarzyszył wystawie malarstwa Magdaleny
Spasowicz.
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9. Działalność Straży Miejskiej w Błoniu
Straż Miejska ma siedzibę w budynku przy ul. Jana Pawła II – współdzielonym z
Komisariatem Policji w Błoniu. Liczba etatów wynosi 9 strażników w tym
komendant, którym jest Sylwester Kita-Nowak.
W omawianym okresie, funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnili służbę od pn.
do pt. w godz. 7-23 w systemie dwuzmianowym ośmiogodzinnym.
W ramach służby patrolowej zrealizowali łącznie 504 służby. Strażnicy
pracowali zgodnie z miesięcznymi grafikami pracy.
W ramach współpracy z policją zrealizowano 50 wspólnych patroli.
W okresie sprawozdawczym funkcjonariusze korzystali ze sprzętu
znajdującego się na stanie Referatu Straży Miejskiej (radiowóz, klatki, chwytak,
latarka, wilgotnościomierz) oraz będącego na wyposażeniu indywidualnym każdego
strażnika.
Na

bieżąco

w

miarę

potrzeb,

uzupełniane

jest

umundurowanie

funkcjonariuszy.
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. referat realizował zadania
zgodnie z przyjętym dwuzmianowym ośmiogodzinnym systemem pracy.
W okresie sprawozdawczym Komendant Straży Miejskiej Sylwester Kita-Nowak
kontaktował się z pracownikami Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek
organizacyjnych (OPS, itd.), Komendantem Komisariatu Policji w celu określenia
i omówienia wspólnych działań.
Strażnicy realizowali zadania ustawowe, zadania zaplanowane przez
Komendanta Straży Miejskiej, zadania stałe i wynikające z bieżących potrzeb.
Ponadto, realizowali zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego parkowania pojazdów,
bezpańskich psów, osób nietrzeźwych, spożywania alkoholu, spalania odpadów,
braków w infrastrukturze miejskiej oraz stanu sanitarno- porządkowego na terenie
gminy.
W omawianym okresie w związku z realizowanymi zadaniami własnymi
(ustawowe, stałe) oraz zgłoszeniami wpływającymi do referatu, strażnicy
przeprowadzili łącznie 2169 interwencji/czynności:
– mieszkańcy

- 951

– Straż Miejska

- 1169

– Policja

- 11

– instytucje, referaty UM, OPS, ZUK itp.
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Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczyły:
a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju,
b) zagrożeń w ruchu drogowym,
c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
d) zagrożeń życia i zdrowia,
e) zagrożeń pożarowych (katastrofy),
f) awarii technicznych,
g) zwierząt
Pozostałe zgłoszenia:

53
282
332
16
0
25
70
173

W okresie sprawozdawczym strażnicy podjęli czynności w stosunku do 11
osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem dawały powód do zgorszenia
w miejscu publicznym, lub znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich
życiu lub zdrowiu. W wyniku podjętych czynności osoby zostały
przekazane/doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania.
Działania o charakterze akcyjnym i zabezpieczenia:
1) 12.01.20 r. zabezpieczenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2) luty–marzec – rozwożenie paczek żywnościowych dla osób przebywających na
kwarantannie
3) sezon grzewczy – kontrola spalania w piecach
4) w związku z podległością pod Policję – kontrola kwarantann
5) stałe dyżury w budynkach Urzędu Miejskiego ul. Rynek 6 i ul. Nowakowskiego
10 w celu reglamentacji ruchu osobowego i przestrzegania wymogów
sanitarnych Covid-19
6) rozwożenie materiałów ze szkół podstawowych dla dzieci nie mających dostępu
do internetu
7) rozwożenie płynów dezynfekujących i maseczek ochronnych do szkół
8) 14.09.2020 r. wystawienie pocztu sztandarowego w Palmirach w związku
z uroczystością upamiętniającą 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz
ofiary masowych egzekucji prowadzonych przez hitlerowców w lasach Puszczy
Kampinoskiej
9) 16.09.2020 r. wystawienie pocztu sztandarowego w Granicy na cmentarzu
wojennym na uroczystości religijno-patriotycznej
10) 25.10.2020 r. wystawienie pocztu sztandarowego na mszy świętej w Kościele
Świętej Trójcy w związku z wprowadzeniem relikwii Św. Jana Pawła II
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W omawianym okresie w wyniku czynności podejmowanych w związku
z ujawnionymi wykroczeniami, strażnicy zastosowali nw. sankcje:
Środki
oddziały
wania
wychowa
wczego
(art. 41
kw)

Rodzaj wykroczeń
zawartych w:

Ustawie – Kodeks wykroczeń:
wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu
wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i mienia
wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji
wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej
wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku
publicznego
ustawie o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
ustawie o utrzymaniu
czystości
i porządku w gminach,
w tym:
ustawie o odpadach
innych
OGÓŁEM

Grzywna
nałożona w
drodze mandatu
karnego

liczba

kwota

Inny sposób
zakończenia
czynności (np.
odstąpienie
od
Wnioski
skierowania
do sądu
wniosku o
ukaranie,
przekazanie
sprawy innym
organom)

Razem

8

5

1700

13

12

6

450

18

176

19

2000

195

1

2

200

3

17

13

1600

30

15

25

2950

5

1

200

6

9

13
2
86

1750
150

22
2
330

243

10800

1

1

41

W analizowanym okresie, nie wpłynęła żadna oficjalna skarga na pracownika
Referatu

Straży

Miejskiej.

Nie

ujawniono

nieprawidłowości

w przygotowaniu funkcjonariuszy do służby. Na bieżąco przekazywano uwagi co do
wyglądu zewnętrznego, sposobu prowadzenia działań oraz relacji międzyludzkich.
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10. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
W związku z pandemią, działania organizacji samorządowych w 2020 roku zostały
znacznie ograniczone. Wszystkie spotkania odbywały się online, nie odbyły się
cykliczne wydarzenia.
A. Stowarzyszenia i związki komunalne



Gmina Błonie od 2004 roku zrzeszona jest w Stowarzyszeniu Gmin
Zachodniego Mazowsza MAZOVIA. W ramach wspólnych działań stowarzyszenia
co roku w poszczególnych gminach organizowane były międzygminne turnieje
sportowe i przeglądy artystyczne dzieci i młodzieży. Uczestniczyły w nich
przedszkolaki i uczniowie z gminy Błonie. uczestniczą w takich wydarzeniach
organizowanych w pozostałych gminach Stowarzyszenia. Niestety z uwagi na
pandemię covid-19 Mazovia decyzją członków praktycznie zawiesiła swoją
działalność, odwołując wszystkie planowane na 2020 rok imprezy.



Związek Międzygminny UTRATA - powstał w 1991 roku z inicjatywy m.in.
gminy Błonie, jako Związek Komunalny „Brwinów”.
Obecnie Związek Międzygminny UTRATA tworzą gminy Błonie, Michałowice,
Ożarów Mazowiecki, Piastów i Pruszków.
Celem funkcjonowania Związku jest działanie na rzecz ochrony środowiska,
miedzy innymi: gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i
komunalnych.
Związek Międzygminny współpracuje z Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp z
o.o. w Pruszkowie. Związek Utrata posiada udziały w spółce MZO Sp. z o.o.



Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego - powołane do życia w 2008 roku m.in. z inicjatywy gminy
Błonie.
Celami Stowarzyszenia jest szeroko pojęty rozwój społeczeństwa
informacyjnego, m.in. przez walkę z wykluczeniem cyfrowym i promowanie
telepracy, popularyzacja nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i ich
zastosowania w administracji, wymiana doświadczeń w tym zakresie



Stowarzyszenie Metropolia Warszawa – zrzesza 70 gmin i 9 powiatów.
Stowarzyszenie integruje samorządy związane funkcjonalnie z Warszawą.
Głównym celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz harmonijny
rozwój społeczno-gospodarczy metropolii warszawskiej, a także zabieganie o
korzystne dla samorządów rozwiązania legislacyjne m.in. w zakresie
komunikacji, gospodarki odpadami, jakości powietrza. W 2020 roku działalność
Metropolii koncentrowała się na analizowaniu dokumentów rządowych
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dotyczących obszaru metropolitalnego, skutków ewentualnego podziału
administracyjnego Mazowsza na dwa województwa, dalszych perspektyw
rozwoju obszaru NUTS 2.



W 2014 roku, w ramach obszaru metropolitalnego Warszawy, zostało
podpisane porozumienie samorządów, w sprawie utworzenia instrumentu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego (ZIT WOF), którego celem jest współpraca przy realizacji
inwestycji z perspektywy fnansowej UE 2024-2020. W porozumieniu
uczestniczy 39 gmin, które wspólnie przygotowały Strategię ZIT WOF i w wielu
przypadkach, wspólnie realizowały przyjęte zadania. W ramach ZIT WOF
zakończyliśmy realizowane projekty, które zostały rozliczone (parkingi P&R i
ścieżki rowerowe). Na spotkaniach online omawiane były prognozy dla obszaru
NUTS 2 na kolejną perspektywę finansową.

B. Inne formy współdziałania (LGD)
Od 2009 roku Gmina jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a
Kampinosem”. W ramach tej działalności uczestniczy w wydarzeniach sportowych,
kulturalnych, a także aplikuje o środki dysponowane przez LGD w ramach środków.
W 2020 roku w ramach LGD uczestniczyliśmy w konkursie i otrzymaliśmy
dofinansowanie na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4. Wszystkie spotkania
odbywały się online, a planowane wydarzenia zostały odwołane.
C. Współpraca międzynarodowa
Od czerwca 2002 roku gmina Błonie współpracuje z włoską gminą Coreno Ausonio.
W ramach współpracy odbywają się wzajemne wizyty przedstawicieli samorządów
z obu gmin a także wymiana dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Efektem
zbliźniaczenia gmin jest też marmur podarowany przez władze Coreno, z którego
wykonana jest m.in. fontanna na rynku oraz zegar słoneczny w Parku Włoskim. W
związku z covid-19 w 2020 roku współpraca międzynarodowa w formie wizyt nie
była realizowana.
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11. Gmina w rankingach i konkursach
1. Od 2011 gmina pozytywnie przechodzi weryfikację i może używać godła Teraz
Polska
2. Ranking zrównoważonego rozwoju - badanie takie co roku jest przeprowadzane
przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof.
Eugeniusza Sobczaka w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary
rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochronę środowiska. W ten sposób powstaje
Ranking Zrównoważonego Rozwoju - ranking tworzony co roku na podstawie
niezależnych danych statystycznych. Ranking opracowywany na podstawie danych
Głównego Urzędu Statystycznego obejmuje wszystkie jednostki samorządowe w
Polsce w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na
prawach powiatu. Gmina Błonie znajduje się w grupie 597 gmin miejsko-wiejskich.
W rankingu ogłoszonym w styczniu 2020 roku zajęła 8. lokatę w skali kraju.
Ogłoszenie wyników rankingu za 2020 rok nastąpiło w listopadzie 2020 roku –
uzyskane ponownie 8. miejsce potwierdziło stabliny i zrównoważony rozwój gminy.
3. Urząd Miejski w Błoniu został wyróżniony w plebiscycie „Urząd Przyjazny
Kobiecie 2020”
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12. Podsumowanie

Wspólnie tworzymy naszą gminę, a samorząd terytorialny to trwały element
lokalnej demokracji. Możemy być dumni z tego, jak gmina Błonie rozwinęła się w
ciągu ostatnich 30 lat. Raporty o stanie gminy, składane corocznie od 2018 r., są
podsumowaniem działań samorządu i narzędziem do weryfikacji zrealizowanych
zadań.
Przedstawiając Państwu niniejszy dokument, mam świadomość, że nie
wyczerpuje on wszystkich dziedzin działalności jakie prowadzi gmina Błonie.
Zapewne nie odpowiada także na wszystkie Państwa pytania, ale nie sposób
przedstawić całego roku ciężkiej pracy wielu ludzi (pracowników Urzędu Miejskiego,
jednostek organizacyjnych gminy) w jednym dokumencie. Raport zawiera
wyłącznie najważniejsze informacje o stanie gminy na koniec 2020 r.
Na terenie gminy Błonie dzieje się wiele. Mimo trwającej prawie przez cały
2020 rok pandemii udało się zrealizować wiele planów zgodnie z budżetem
uchwalonym przez Radę Miejską. Niewątpliwie do najważniejszych inwestycji i
wydarzeń należy zaliczyć budowę i oddanie do użytku w marcu kompleksu
Centrum Sportu i Rekreacji (basen z bogatą strefą spa, hala sportowa, strzelnica 50
m, kręgielnia, siłownia, sala fitness, squash, restauracja, sala konferencyjna na 200
osób i inne). Cieszę się, że po wielu latach oczekiwań mieszkańców gminy Błonie
mogliśmy zrealizować tę największą kubaturowo i finansowo budowę 30- lecia
naszego samorządu. Jest to także jeden z największych i najbardziej nowoczesnych
kompleksów sportowych z basenem w Polsce w grupie gmin do 21 tys.
mieszkańców.
W roku 2020 ogromne piętno, nie tylko w gminie Błonie, ale w całej Polsce,
Europie i na świecie odcisnęła pandemia koronawirusa Covid-19. W połowie marca,
kiedy pojawiły się pierwsze przypadki zakażeń w Polsce, zgodnie z zaleceniami i
decyzjami władz rządowych wprowadzaliśmy ograniczenia na terenie gminy Błonie,
w tym dotychczas nie praktykowany w ogóle obowiązek noszenia maseczek,
najpierw tylko wewnątrz pomieszczeń a potem również na zewnątrz. Konieczne było
także zachowanie odległości i ograniczenia ilości osób w pomieszczeniach.
Wprowadzono szczególny reżim sanitarny w pracy Urzędu Miejskiego oraz
wszystkich jednostek i instytucji samorządowych.
Całkowicie zamknięte przez większą część roku były Centrum Kultury, Muzeum
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Ziemi Błońskiej i nowe Centrum Sportu i Rekreacji. Wprowadzono zdalne i
hybrydowe nauczanie w szkołach. Okresowo nie funkcjonowały przedszkola. Także
obiekty handlowe i usługowe miały ograniczenia funkcjonowania. Duże sklepy i
galerie handlowe były okresowo zamykane. W chwili opracowania niniejszego
raportu w maju 2021 r. większość ograniczeń jest stopniowo znoszona. Od grudnia
2020 r. rozpoczęto akcję szczepień. Obecnie trwają one na masową skalę. Także w
gminie Błonie w trzech punktach, w tym dwóch zorganizowanych przez gminę:
gminny Ośrodek Zdrowia przy ul. Piłsudskiego 2/4 i Punkt Szczepień Powszechnych
w filii w Bramkach. Mamy nadzieję, że szczepienia z czasem doprowadzą do
pokonania tego bardzo niebezpiecznego dla całej ludzkości wirusa. Ale o tym w
kolejnym raporcie za rok 2021.
Aby być na bieżąco z informacjami zachęcamy do śledzenia naszej strony
internetowej www.blonie.pl, strony Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.blonie.pl oraz profilu na fb – Gmina Błonie. Z każdą wiadomością staramy
się dotrzeć do mieszkańców za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz
tablic ogłoszeniowych w sołectwach i na terenie miasta.
Za cały 2020 rok wyjątkowej, bardzo dobrej współpracy pragnę serdecznie
podziękować wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Błonie, pracownikom Urzędu
Miejskiego i jednostek organizacyjnych, Przewodniczącemu i radnym Rady Miejskiej
w Błoniu, sołtysom i zarządom Rad Osiedlowych, przedsiębiorcom a także
wszystkim współpracującym stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym.
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