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Wprowadzenie
Miasto Piastów leży w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Stołecznego Warszawy.
Od strony wschodniej sąsiaduje z Dzielnicą Ursus M. St. Warszawy, a od strony zachodniej
z największą gminą powiatu pruszkowskiego – Miastem Pruszków. Pozostałymi sąsiadami
Piastowa są: Gmina Michałowice (od strony południowo-wschodniej) i Gmina Ożarów
Mazowiecki (od północy). Piastów jest jedną z sześciu gmin powiatu pruszkowskiego. Miasto
zamieszkuje (oficjalnie) niespełna 23 tys. osób, z których 52,7 % to kobiety.
Ze względu na małą powierzchnię – zaledwie 5,7 km2 – Piastów ma bardzo wysoką
gęstość zaludnienia, aż 3946,5 osób/km2 i jest to druga największa gęstość zaludnienia w
Polsce. Mieszkańcy Piastowa to osoby względnie młode (średnia wieku wynosi 42,4 lata),
dobrze wykształcone (27,1% ma wykształcenie wyższe, a 39,7% - średnie i policealne) i
przedsiębiorcze (3591 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, z czego 2751 prowadzą
osoby fizyczne). Dobre położenie miasta i świetne skomunikowanie z Warszawą sprawiają,
że Piastów jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.
Właśnie dlatego celem strategicznym władz samorządowych miasta jest działanie na rzecz
zapewnienia mieszkańcom jak najlepszych warunków życia zgodnie z misją określoną
w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Piastowa do roku 2020”:
PIASTÓW DOBRYM MIEJSCEM DO ŻYCIA, PRACY I WYPOCZYNKU,
ZAMIESZKAŁYM PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNĄ ORAZ SOLIDARNĄ,
RESPEKTUJĄCYM ZASADĘ ZROWNOWAŻONEGO ROZWOJU.
Rok 2019 przyniósł wiele kolejnych działań na rzecz realizacji tak zdefiniowanej misji
strategicznej rozwoju Piastowa. Było to możliwe dzięki realizacji ambitnego budżetu miasta.
W głównych jego parametrach osiągnięty został kolejny wzrost dochodów – do poziomu
131 177 698,90 zł i wydatków w wysokości 140 190 526,00 zł. Obie wielkości są rekordowe
w historii miasta. Dzięki temu możliwe stało się ustabilizowanie wysokiego poziomu
wydatków inwestycyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniego finansowania
usług publicznych i utrzymania miasta.
Na wydatki bieżące w roku 2019 przeznaczona została kwota 110 246 368,73 zł natomiast
wydatki inwestycyjne wyniosły 29 944 157,27 zł. zapewniając możliwość realizacji wielu
zadań ważnych dla społeczeństwa naszego miasta. Co ważne, w roku 2019 udało się władzom
samorządowym Piastowa pozyskać znaczne środki finansowania inwestycji z funduszy
krajowych i UE - razem stanowią one kwotę 11 827 657,35 zł.
W bogatym w działania prorozwojowe roku 2019 rozpoczęliśmy także pierwszą w historii
Piastowa inwestycję realizowaną w partnerstwie publiczno-prywatnym. Budowa i rozbudowa
naszego Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza to największa w tym czasie
w Polsce inwestycja realizowana w tej formule.
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Działalność Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Piastowa
Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że organami gminy są: rada gminy oraz wójt
(burmistrz, prezydent miasta). Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
Wójt (burmistrz, prezydent) to organ wykonawczy gminy. Do właściwości rady gminy należą
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Podejmowane przez ten organ rozstrzygnięcia to akt woli, mający formę uchwały. Wykonanie
większości uchwał rady gminy powierza się wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
W 2019 roku Rada Miejska w Piastowie zebrała się na 17 sesjach podejmując
107 uchwał i przyjmując jedno stanowisko.
Podjęte przez Radę Miejską uchwały Burmistrz Miasta Piastowa przekazał
do organów nadzoru (Wojewoda Mazowiecki i Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie). Wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej,
a uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Poza bieżącymi zmianami w uchwale budżetowej miasta Piastowa na 2019 rok, uchwałami
podatkowymi, oświatowymi oraz dotyczącymi skarg na działanie Burmistrza Miasta Piastowa
Rada Miejska m.in.:
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przyjęła „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Piastowa”,
zaktualizowała Program Gospodarki Niskoemisyjnej,
określiła wysokość bonifikaty od opłaty przekształceniowej za dany rok, ustalonej
na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów,
określiła też wysokość i warunki udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty
jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Piastów,
zmieniła kryteria rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piastów (dot.
obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci),
uchwaliła zmianę uchwały z 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu,
przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2019,
zmieniła Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie,
wystosowała apel do Prezesa Rady Ministrów i do Ministra Edukacji Narodowej
o zwiększenie subwencji oświatowej oraz o zmianę, poprzez urealnienie, sposobu jej
naliczania,
powołała członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie,
wprowadziła zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich,
ustaliła plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
Piastów oraz określiła granice ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku,
uchwaliła wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenie stawki takiej opłaty,
udzieliła Gminie Michałowice pomocy finansowej w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa rowu U1 wraz z
przebudową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”,
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udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk
polskich na Wschodzie, w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa
narodowego,
nadała Statut Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adama Mickiewicza w Piastowie,
uchwaliła przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części Piastowa "L. Lisa Kuli",
uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Piastowa
„J. Tuwima”, zwany dalej „Planem”, stwierdzając, że nie narusza on ustaleń Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piastowa,
uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w 2008 r.,
zmieniła uchwałę z 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów,
uchwaliła zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
uchwaliła zasady przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe
przez zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie tych zawodników
w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,
ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,

zatwierdziła Sprawozdanie Finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej „Piastun” za 2018 rok,
uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Piastowa na rok
2020,
wybrała ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie i do Sądu Rejonowego
Warszawa – Żoliborz,
przyjęła „Roczny program współpracy Miasta Piastowa z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” ,
przyjęła sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w Piastowie za rok szkolny
2018/2019,
uchwaliła nadanie nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa ( droga położona na terenie
Miasta Piastowa, w obrębie 03, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 68/8,
68/18, 68/20, 68/22, 71/12 i 71/20) – nazwę „ks. Ignacego Skorupki”,
uchwaliła średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Piastów na rok szkolny 2019/2020,
uchwaliła i przyjęła do realizacji Strategię rozwoju elektromobilności dla Miasta
Piastów na lata 2019-2035,
uchwaliła wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020,
uchwaliła wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020,
uchwaliła opłatę targową na rok 2020.

Rada Miejska w Piastowie wyraziła także zgodę na:
⎯

⎯

podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i wyposażenie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie”,
na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu pt.: „Szkoła podstawowa startem
do kariery” z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
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oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo
edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT.
złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu o dotację
na opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Piastów na lata 20192035”,
przystąpienie
Miasta
Piastowa
w
charakterze
członka
zwyczajnego
do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” z siedzibą w Krakowie,
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Piastów i Gminą Miastem Pruszków
w zakresie powierzenia Gminie Miastu Pruszków przeprowadzenia
w imieniu
Gminy
Miasta
Piastów
postępowania
związanego
z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia
budowlanego – budowa wiaduktu drogowego w rejonie km 13+800 linii kolejowej
nr 447 wraz z drogami dojazdowymi w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa
wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską” w Pruszkowie.

Radni ponadto upoważnili Burmistrza Miasta Piastowa do:
⎯

⎯

nawiązania współpracy Miasta Piastów z Gminą Michałowice i Miastem Sulejówek
przy realizacji na rzecz mieszkańców działań z zakresu ochrony środowiska,
ograniczenia niskiej emisji, poprawy jakości powietrza mieszkańców, przeciwdziałania
zjawisku smogu, pomocy mieszkańcom w znalezieniu i pozyskaniu dostępnych dotacji
ze środków zewnętrznych (z budżetu UE, Programu Czyste Powietrze, środków
WFOŚiGW, NFOŚiGW, itp.) w zakresie: wymiany przestarzałych źródeł ciepła,
termomodernizacji indywidualnych budynków mieszkalnych, wymiany przestarzałej
stolarki okiennej, itp. oraz promowania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rada Miejska przyjęła także stanowisko w sprawie zrzeczenia się przez Wojewodę Maz.
w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa na terenie
gminy Piastów i m.st. Warszawy przeznaczone pod budowę dróg dojazdowych do wiaduktu
WD-64 zlokalizowanego nad linią kolejową nr 1 Warszawa-Katowice, na odcinku ul. Orląt
Lwowskich w Warszawie -ul. Wincentego Witosa w Piastowie.
Rada Miasta Piastowa wyraziła również solidarność ze środowiskiem pracowników oświaty
w sprawie wzrostu wynagrodzeń i domagających się zapewnienia samorządom pieniędzy
na wypłacenie oczekiwanych podwyżek i wystosowała apel do Prezesa Rady Ministrów
i do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej oraz o zmianę, poprzez
urealnienie, sposobu jej naliczania.
Wszystkie uchwały zostały przez Burmistrza Miasta Piastowa wykonane z zachowaniem
procedur i terminów określonych uchwałami oraz przepisami prawa.
W 2019 roku kilkakrotnie zmieniał się skład prezydium Rady Miejskiej i tak: w maju 2019 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Worek został powołany na stanowisko Zastępcy
Burmistrza i zrzekł się mandatu radnego. Na jego miejsce zgodnie z Postanowieniem
Komisarza Wyborczego w Warszawie wstąpiła kandydatka z tej samej listy Pani Monika
Ropelewska, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa
wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu. W dniu 28 maja Rada
Miejska w wyniku tajnego głosowaniu wybrała nowego Przewodniczącego.
Został nim Pan Janusz Wroński, który w wyniku tego wyboru zrezygnował z funkcji
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Wiceprzewodniczącego Rady. Kolejna zmiana składu prezydium miała miejsce na sesji
czerwcowej, kiedy to radni w tajnym głosowaniu wybrali nowego Wiceprzewodniczącego
Rady. Został nim Pan Kazimierz Dymek. Ostatnia zmiana miała miejsce w listopadzie.
Rezygnację z funkcji złożył Przewodniczący Rady Miejskiej pan Janusz Wroński.
Nową Przewodniczącą Rady została wybrana Pani Agata Korczak, która w wyniku tego
wyboru zrezygnowała z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady. Pan Janusz Wroński uzupełnił
następnie skład prezydium i został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady.
Na sesji czerwcowej radni udzielili Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu
miasta za 2018 rok. Na tej samej sesji Rada Miejska w Piastowie, po rozpatrzeniu i debacie nad
„Raportem o stanie Miasta Piastowa za 2018 rok”, udzieliła także Burmistrzowi Miasta
Piastowa wotum zaufania.
Na ostatniej w 2019 roku sesji radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta
Piastowa na lata 2020-2042 oraz Budżet Miasta Piastowa na 2020 rok.
W roku 2019 Burmistrz Miasta Piastowa wydał 324 zarządzenia dotyczące realizacji uchwał
Rady Miejskiej, przetargów bądź innych spraw o charakterze administracyjnym. Najwięcej
zarządzeń (110) dotyczyło procedur związanych z zamówieniami publicznymi (ogłoszenia
przetargów, powołanie komisji, rozstrzygnięcia). 75 zarządzeń wydanych zostało w sprawach
budżetu miasta, 45 w sprawach oświaty, 32 w sprawach inwestycyjnych. W sprawach
geodezyjnych wydanych zostało 19 zarządzeń, po 8 w sprawach opieki społecznej i
inwestycji, 7 w sprawach mieszkaniowych, 4 w sprawie powołania zespołów ds. projektów
zewnętrznych i 15 w innych sprawach.

Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Piastowie podjętych w roku 2019 zawiera załącznik nr 1
do niniejszego Raportu.

Dokumenty o charakterze strategicznym Miasta Piastowa
W roku 2019 Rada Miejska w Piastowie przyjęła dwa dokumenty o charakterze
strategicznym. Są to: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Piastowa” i ”Strategia
rozwoju elektromobilności dla Miasta Piastowa na lata 2019-2035”. Wraz z wymienionymi
poniżej dokumentami stanowią one pakiet programowy rozwoju miasta na najbliższe lata.
1. „Strategia zrównoważonego rozwoju Miasta Piastowa do 2020 r. (aktualizacja) - Strategia
określa długookresową i kompleksową politykę władz Miasta Piastowa poprzez przyjęcie
długookresowego programu działania, dekretującego misję rozwoju (cel nadrzędny) i strategiczne
cele jego rozwoju oraz wskazującego sposoby ich wykonania w postaci celów pośrednich i
kierunków działań.
2. „Program Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+” - Rewitalizacja stanowi proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Proces ten ma być
prowadzony w sposób: kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej
społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie.
3. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” –
Studium określa podstawy polityki przestrzennej gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania
przestrzennego, , uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku
metropolitalnego oraz strategii rozwoju gminy.
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4. „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” – Plany zagospodarowania
przestrzennego ustalają przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz
określają sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu Plany zagospodarowania
przestrzennego są aktami prawa miejscowego. W Piastowie obowiązują 32 Plany
zagospodarowania przestrzennego pokrywając swoją jurysdykcją 77,5 % powierzchni miasta.
5. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Piastowa na lata 2016-2020” –
Strategia adresowana jest do szerokiego kręgu mieszkańców miasta ,określa zespół programów i
sposobów działań zmierzających do realizacji misji pt. „ Piastów Miastem przyjaznym dla
mieszkańców, zamieszkałym przez społeczność zintegrowaną, żyjącą godnie oraz świadomą
własnych możliwości”.
6. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Piastowa na lata 2015-2020 (aktualizacja
2018 r.)” – Celem opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Piastowa na lata
2015 – 2020 jest analiza możliwych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i
nieinwestycyjnych, których wdrożenie będzie skutkować zmianą dotychczasowej struktury
stosowanych nośników energetycznych, a przy tym zmniejszeniem finalnego zużycia energii na
terenie MIASTA.
7. „Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Piastowa” – Program (PONE) dla Miasta
Piastowa, ma na celu zaplanowanie działań polegających na wymianie przestarzałych kotłów na
niskoemisyjne źródła ciepła, poprawiając efektywność energetyczną budynków na terenie Miasta,
a tym samym przyczyniając się do poprawy stanu powietrza.
8. „Plan rozwoju transportu niskoemisyjnego w mieście Piastowie” – Ograniczenie ilości
pojazdów produkujących spaliny jest jednym z najszybszych i najskuteczniejszych sposobów na
pozbycie się zanieczyszczeń – a co za tym idzie na poprawę zdrowia mieszkańców, zmniejszenie
kosztów opieki zdrowotnej i ogólną poprawę jakości życia. Plan opisuje kierunki działania w tym
zakresie ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju infrastruktury transportu o
niskiej emisji substancji szkodliwych dla zdrowia.
9. „3-letni Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta Piastowa na lata 2017-2019” –
Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych
gminy należy opracowanie i realizacja trzyletnich programów wspierania rodziny. Ustawa ta
wprowadziła również nowe formy wsparcia rodziny na poziomie gminy - asystenta rodziny i
rodzinę wspierającą, których celem jest osiągnięcie przez rodzinę mającą problemy w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, podstawowego poziomu stabilności życiowej,
umożliwiającej jej wychowywanie dzieci.
10. „Gminny Program Senioralny dla Miasta Piastowa na lata 2018-2023” – Głównym celem
Gminnego Programu Senioralnego miasta Piastowa jest poprawa jakości życia najstarszych
mieszkańców. Kierowany jest do osób w wieku powyżej 60 lat, którzy stanowią bezpośrednią
grupę odbiorców działań. Program ten określa cele i działania dla wszystkich obszarów życia,
dzielą je na: zdrowie i rekreacje, aktywność obywatelską edukację i kulturę.
11. „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - Miasta
Piastowa na lata 2018 – 2022” – Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Miasta Piastowa na lata 2018 - 2022 ma na celu określenie działań służących:
- podwyższeniu standardu technicznego budynków poprzez remonty, modernizacje,
termomodernizacje itp.,
- stworzeniu warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych dla różnych grup
społecznych,
- wypracowaniu systemu zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy przy uwzględnieniu
weryfikacji dotychczasowych umów najmu lokali, egzekwowaniu należności czynszowych jak
i skuteczną współpracę z instytucjami w zakresie objętym programem,
- kontynuację inwestycji związanych z budową mieszkań komunalnych i socjalnych.
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Uczestnictwo w stowarzyszeniach i związkach gmin
Miasto Piastów jest członkiem kilku stowarzyszeń samorządowych. Najstarsze i największe
z nich to Związek Miast Polskich, którego tradycja sięga roku 1918, a dziś jest najbardziej
wpływową organizacją polskiej samorządności (do związku należy ponad 300 miast). Związek
Komunalny "Utrata" to porozumienie pięciu gmin (Pruszków, Piastów, Ożarów Mazowiecki,
Michałowice i Błonie) współpracujących w zakresie gospodarki odpadami. Związek jest
mniejszościowym właścicielem Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. Piastów należy
ponadto do Mazowieckiej Unii Światłowodowej, Stowarzyszenia Metropolia Warszawa i
Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (MSSI), W roku
2019 Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski pełnił funkcję członka zarządu dwóch
ostatnich stowarzyszeń oraz wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego
"Utrata". W roku 2019 Miasto Piastów przystąpiło do stowarzyszenia Polska Sieć Energie Cites.

8

Budżet miasta
Stan finansów Miasta Piastowa
Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej każdej gminy jest jej budżet. Analiza
budżetu pokazuje źródła finansowania działalności miasta oraz kierunki jego rozwoju,
stanowi istotny element w procesach analitycznych, wspomagających proces
podejmowania decyzji. Wiarygodne informacje o sytuacji finansowej pozwalają
na racjonalne gospodarowanie publicznymi zasobami pieniężnymi w celu właściwego
wypełniania zadań wobec mieszkańców.
Dynamikę budżetu Miasta Piastowa w 2019 roku w porównaniu do lat poprzednich
przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie
I. DOCHODY OGÓŁEM
II. WYDATKI OGÓŁEM
III. WYNIK
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM
V. ZOBOWIĄZANIA
WYMAGALNE
A. Część bieżąca
I. Dochody bieżące, z tego:
1. PIT
2. CIT
3. Subwencja oświatowa
4. Dotacje i środki na zadania
bieżące
5. Pozostałe dochody bieżące,
w tym:
z podatku od nieruchomości
II. Wydatki bieżące, z tego:
1. Wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
2. Wydatki na zadania
statutowe
3. Dotacje i środki na zadania
bieżące
4. Świadczenia na rzecz osób
fizycznych
5. Wydatki na obsługę długu
6. Wydatki na projekty
finansowane z UE
III. Wynik bieżący (I-II)
B. Część majątkowa
I. Dochody majątkowe, w tym:
ze sprzedaży majątku
z tytułu dotacji oraz środków
przeznaczonych na inwestycje
II. Wydatki majątkowe
III. Wynik majątkowy (I-II)
C. Część finansowa
I. Przychody

Wykonanie w latach:
2017
2018
2019
2018/2017 2019/2018
w zł
w%
99 549 051,73 113 635 230,84 131 177 698,90
114,15%
115,44%
102 904 354,58 133 119 468,98 140 190 526,00
129,36%
105,31%
-3 355 302,85 -19 484 238,14
-9 012 827,10
580,70%
46,26%
7 806 152,84 20 956 828,84 32 139 018,83
268,47%
153,36%
1 576,00
90 690 899,77
32 759 640,00
639 923,70
17 947 421,00

96 839 887,03 109 420 202,56
36 244 877,00 38 540 192,00
607 869,79
725 616,36
19 129 212,00 20 746 917,00

106,78%
110,64%
94,99%
106,58%

112,99%
106,33%
119,37%
108,46%

22 023 322,84

22 615 376,70

28 957 833,06

102,69%

128,04%

17 320 592,23
9 031 585,12
86 172 853,77

18 242 551,54 20 449 644,14
9 194 298,30
9 294 082,12
92 913 871,60 110 246 368,73

105,32%
101,80%
107,82%

112,10%
101,09%
118,65%

36 399 476,54

40 519 556,57

44 233 570,29

111,32%

109,17%

20 779 115,38

22 068 504,91

25 751 297,69

104,40%

116,69%

8 728 312,80

9 691 632,47

12 350 953,01

109,09%

127,44%

19 531 527,59
232 519,31

19 873 220,17
223 445,33

26 845 966,76
688 104,80

101,75%
96,10%

135,09%
307,95%

501 902,15
4 518 046,00

537 512,15
3 926 015,43

376 476.,18
-826 166,17

107,10%
86,90%

70,04%
-21,04%

8 858 151,96
7 009 726,07

16 795 343,81
6 814 006,17

21 757 496,34
2 147 609,27

189,60%
97,21%

129,54%
31,52%

1 694 549,57
16 731 500,81
-7 873 348,85

9 787 209,30
40 205 597,38
-23 410 253,57

19 125 641,41
29 944 157,27
-8 186 660,93

577,57%
240,30%
297,34%

195,41%
74,48%
34,97%

12 557 900,77

22 352 014,74

14 016 876,60

177,99%

62,71%
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1. Emisja obligacji
2. Nadwyżka z lat ubiegłych

0,00
2 900 847,93

15 000 000,00
0,00

13 000 000,00
0,00

0,00%

3. Wolne środki, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
II. Rozchody

9 657 052,84
1 850 900,00

7 352 014,74
1 850 900,00

1 016 876,60
2 797 774,01

76,13%
100,00%

13,83%
151,16%

1. Spłata zaciągniętych
kredytów i pożyczek

1 850 900,00

1 850 900,00

1 816 234,01

100,00%

98,13%

0,00
10 707 000,77
7 351 697,92

0,00
20 501 114,74
1 016 876,60

981 540,00
11 219 102,59
2 206 275,49

191,47%

54,72%

2. Inne rozchody niezwiązane
ze spłatą długu
III. Saldo finansowe (I-II)
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)

86,67%

W latach 2017-2019 nastąpił nominalny i realny wzrost wartości dochodów budżetowych
ogółem. Ta korzystna tendencja wskazuje na wzrastający potencjał finansowy miasta. Większy
zasób środków budżetowych stanowi podstawę poprawy poziomu zaspakajania potrzeb
mieszkańców. Daje także większą możliwość pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania
i kształtowania procesów rozwoju.
W latach 2017-2019 dochody budżetu Miasta Piastowa wzrosły nominalnie z 99,5 mln zł
do 131,2 mln zł. Pozytywnym zjawiskiem jest zanotowany coroczny przyrost dochodów
własnych – zarówno wpływów z udziału w podatkach budżetu państwa, jak i podatków
lokalnych. Ponadto należy wskazać na pozyskiwanie przez władze Miasta Piastowa
dofinansowania projektów ze środków europejskich. W latach 2017-2019 najwyższa dynamika
wzrostu dochodów budżetowych cechowała dotacje unijne, co wnika z bardzo wysokiej
skuteczności ich pozyskiwania. Efektywność tego procesu jest uwarunkowana profesjonalnym
przygotowaniem projektów, ich sprawną realizacją i prawidłowym rozliczeniem w ujęciu
formalno-kosztowym. Pozyskanie wysokich kwot środków z tytułu dotacji unijnych wpłynęło
na wzrost poziomu dochodów budżetowych, a po stronie wydatkowej zdynamizowało gminne
inwestycje.
Wydatki budżetu Miasta Piastowa wzrosły w badanym okresie z 102,9 mln zł w roku 2017
do 133,1 mln zł w 2018 r. i do 140,2 mln zł w 2019 r.
Realizacja szerokiego zakresu zadań inwestycyjnych wymaga szerokiego korzystania
z zewnętrznych źródeł finansowania, a zwłaszcza: kredytów (w tym preferencyjnych) obligacji
komunalnych, zagranicznych środków pomocowych (w tym z Unii Europejskiej), a także
podejmowania wspólnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W roku
2019 roku na realizację wielu ważnych zadań inwestycyjnych, w tym na zapewnienie własnego
wkładu finansowego Miasto wyemitowało obligacje komunalne w kwocie 13,0 mln zł.

Wykonanie budżetu Miasta Piastowa w 2019 roku
Budżet Miasta Piastowa na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/18/2018 Rady
Miejskiej w Piastowie z dnia 20 grudnia 2018 r. Zmiany w budżecie miasta w trakcie roku
budżetowego zostały wprowadzone 15 uchwałami Rady Miejskiej oraz 30 zarządzeniami
Burmistrza Miasta.
Budżet Miasta po stronie dochodów budżetowych został wykonany w kwocie
131.177.698,90 zł na plan 132.102.376,83 zł co stanowi 98,6% realizacji planu, natomiast
po stronie wydatków budżetowych został zrealizowany w kwocie 140.190.526,00 zł na
plan 144.321.479,42 zł co stanowi 97,1%.
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Struktura wykonanych dochodów i wydatków budżetowych w 2019 roku w podziale na bieżące
i majątkowe przedstawia się następująco:
Struktura zrealizowanych dochodów
budżetowych w 2019 roku

Struktura zrealizowanych wydatków
budżetowych w 2019 roku

16,6%

21,4%
78,6%

83,…
Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Planowany deficyt budżetu na 2019 rok wynosił 11.219.102,59 zł, natomiast faktycznie
na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 9.012.827,10 zł, czyli wypracowano mniejszy deficyt o ponad
2 ml zł, co jest wynikiem m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej.
Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 2019 rok
obrazuje stabilną sytuację finansową miasta. Budżet omawianego roku pozwolił na realizację
zaplanowanych w projekcie zadań.
DOCHODY BUDŻETU MIASTA
Dochody budżetowe są analizowane według źródeł ich powstawania. Za najważniejsze
kategorie dochodów można uznać: dochody własne, subwencje i dotacje. Poziom dochodów
własnych świadczy o potencjale gospodarczym miasta. Do głównych źródeł dochodów
własnych miasta zaliczane są podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku miasta oraz udziały
w podatkach budżetu państwa. Udziały w podatkach budżetu państwa, to grupa dochodów
własnych, która w dużej mierze zależna jest od polityki fiskalnej państwa. Wpływy te stanowią
dochód własny miasta i mogą być dowolnie rozdysponowane. Dochody te świadczą również
o sytuacji gospodarczej miasta, są bowiem zależne od zamożności społeczeństwa i zyskowności
podmiotów gospodarczych działających w mieście.
Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych w 2019 roku
wg źródeł ich powstawania
Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych w 2019 roku

Dotacje; 36,7%

Dochody własne;
47,5%

Subwencja ogólna;
15,8%
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Wykonanie planu dochodów budżetowych oraz ich strukturę przedstawia się następująco:

L.p.

Wyszczególnienie

1.
1.1

DOCHODY WŁASNE
Wpływy z podatków, w tym:
od nieruchomości
od czynności cywilnoprawnych
Udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
dochodowym od osób fizycznych
dochodowym od osób prawnych
Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi
ustawami
Dochody z majątku gminy, w tym:
wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych

1.2

1.3
1.4

1.5
2.
3.

Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Pozostałe dochody własne
SUBWENCJA OŚWIATOWA
DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE I
INWESTYCYJNE

DOCHODY OGÓŁEM

Plan po zmianach

Wykonanie na
31.12.2019 r.

%.
realiz.
planu

% struktura
dochodów

64 403 991,04
13 071 500,00
10 273 000,00
2 122 000,00

62 347 307,43 96,8%
12 092 806,88 92,5%
9 294 082,12 90,5%
2 147 147,21 101,2%

100,0%
19,4%
76,9%
17,8%

39 806 594,00

39 265 808,36

98,6%

63,0%

38 962 594,00
844 000,00

38 540 192,00
725 616,36

98,9%
86,0%

98,2%
1,9%

6 609 647,20

5 910 767,74

89,4%

9,5%

4 208 218,20

4 421 436,66 105,1%

7,1%

1 830 450,00

1 914 682,71 104,6%

43,3%

1 952 328,18

1 952 328,18 100,0%

44,2%

708 031,64
20 746 917,00

656 487,79 92,7%
20 746 917,00 100,0%

1,1%
15,8%

47 951 468,79

48 083 474,47 100,3%

36,7%

133 102 376,83

131 177 698,90 98,6%

100,0%

W strukturze dochodów własnych miasta udziały w podatkach dochodowych,
a w szczególności udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowią jedną
z największych pozycji strony dochodowej budżetu (98,2). W 2019 roku do budżetu Miasta
Piastowa wpłynęło 38.540.192,00 zł, co stanowi 61,8% dochodów własnych. Wpływy
z podatków lokalnych stanowiły 19,4% dochodów własnych, w tym wpływy z podatku
od nieruchomości wyniosły 9.294.082,12 zł i stanowiły 14,9% tych dochodów. Natomiast
dochody z majątku miasta stanowiły 7,1% dochodów własnych, a w tej grupie dominowały
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.952.328,18 zł.
W 2019 roku miasto otrzymało część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa
w kwocie 20.746.917,00 zł, która stanowiła 19,0% zrealizowanych dochodów bieżących oraz
15,8% dochodów ogółem.
Dotacje i środki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w 2019 roku zostały
zrealizowane w kwocie 44.531.266,17 zł (100,3% planu) i stanowiły 33,9% dochodów ogółem.
W tej grupie dochodów najwyższy udział miały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (58,1%) oraz dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich (35,6%).
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W 2019 roku pozyskano dofinansowanie ze środków europejskich na niżej wymienione projekty:
Dotacje celowe na projekty współfinansowane ze środków
europejskich, w tym:

"Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków,
mieście Piastów oraz w gminie Michałowice"

Plan po
zmianach

Wykonanie na
31.12.2019 r.

% realiz. planu

12 035,89

12 035,89

100,0

773 784,32

773 784,32

100,0

Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście
Piastów

99 040,00

90 056,00

90,93

Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastowie

73 707 ,75

73 707,75

100,0

Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz
budowanie współpracy metropolitalnej

10 800,00

10 249,77

94,9

984,00

984,00

100,0

99 625,00

99 625,00

100,0

Przedszkole Nr 3 w Piastowie wyrównujące szanse
edukacyjne oraz przyjazne dzieciom ze specyficznymi
potrzebami edukacyjnymi

125 025,75

125 025,75

100,0

Szkoły Przyszłości- kształcenie kompetencji kluczowych
uczniów Liceum i Gimnazjum w Piastowie

232 552,00

128 138,56

55,1%

"Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z
otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska"

3 559 971,94

3 559 971,14

99,9%

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej w mieście Piastów

6 922 909,09

6 922 909,09

100,0

"Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez
rozwój terenów zieleni"

2 479 704,96

2 479 704,94

100,0%

Budowa i wyposażenie PSZOK w Piastowie

1 157 153,95

1 587 590,14

137,2%

"Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości
powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym"

"Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług
medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki
koordynowanej przez SPZOZ Piastun w Piastowie"

Szkoła podstawowa startem do kariery

13

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego podzielić można pod względem
przeznaczenia na dwie duże grupy:
- wydatki bieżące - związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania poszczególnych
obiektów jednostek samorządu terytorialnego i zaspokajaniem bieżących potrzeb wynikających
z realizacji zadań nałożonych na samorząd przepisami prawa,
- wydatki inwestycyjne - służące podwyższaniu standardów i zakresu usług oraz szeroko
rozumianemu rozwojowi jednostki samorządu terytorialnego.
Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych w latach 2017-2019
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

83,7%

78,6%
69,8%

30,2%
21,4%

16,3%

2017

2018
Wydatki bieżące

2019
wydatki majątkowe

W 2019 roku wydatki bieżące stanowiły 78,6% wydatków ogółem, natomiast wydatki
inwestycyjne stanowiły 21,4%.
Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 144.321.479,42 zł i
został wykonany w 97,1% tj. w kwocie 140.190.526,00 zł, z tego:
• Plan wydatków bieżących wynosił 111.888.337,58 zł i został wykonany w kwocie
110.246.368,73zł tj. w 98,5%,
• Plan wydatków majątkowych wynosił 32.433.141,84 zł i został wykonany w kwocie
29.944.157,27ł tj. w 92,3%.
Realizację wydatków budzetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy
wykres:

Realizacja wydatków budżetowych wg działów
Pozostałe działy

3 320 506
1 713 657
7 075 584
16 858 369
25 613 857
5 052 170
6 071 763

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rodzina
Ochrona zdrowia
Administracja publiczna

10 868 675
4 296 968
14 541 959

Transport i łączność
0

20 000 000
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Największą pozycję wydatków miasta stanowią wydatki na oświatę i wychowanie tj.
44.777.018,03 zł co stanowi 31,9% wydatków ogółem, druga co do wielkości to wydatki na
zasiłki i świadczenia rodzinne – 25.613.856,98 zł, które stanowią 18,3% wydatków ogółem,
natomiast trzecią co do wielkości pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w kwocie 16.858.369,45 tj. 12% wydatków
budżetowych.
Szczegółową realizację wydatków bieżących w podziale na poszczególne kategorie wydatków
przedstawia poniższy wykres

Realizacja wydatków bieżących w podziale na wybrane kategorie wydatków
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26 845 966,76
44 233 570,29

12 350 953,01
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Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki na zadania statutowe

Dotacje i środki na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu

Poniżej przedstawiono realizację wydatków majątkowych w 2019 roku w porównaniu do
lat poprzednich:

Wydatki majatkowe w latach 2017-2019
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W 2019 roku kwota przeznaczona na inwestycje wyniosła 29.944.157,27 zł. Realizacja
działań była możliwa dzięki skuteczności w aplikowaniu o środki z UE, z budżetu państwa oraz
z budżetu województwa mazowieckiego.

Poniżej przedstawiono wysokość pozyskanych w 2019 roku dotacji celowych ze środków
europejskich oraz poniesionych wydatków na projekty współfinansowane tymi środkami
w porównaniu do lat poprzednich.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

2017

2018

2019

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

269 549,57

7 776 697,40

15 500 743,27

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

210 900,00

7 770 583,40

15 072 222,79

2 058 379,27

21 855 179,40

11 314 329,77

824 195,13

15 024 825,40

6 832 761,73

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W 2019 roku miasto realizowało różnego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne.
Poziom wydatków inwestycyjnych uwarunkowany był przede wszystkim bieżącymi
potrzebami mieszkańców. Wydatki majątkowe kierowane były głównie na inwestycje w
infrastrukturę drogową,
wodociągową, kanalizacyjną, rozwój terenów zieleni,
termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, budowę mieszkań komunalnych,
przychodni zdrowia. Miasto racjonalnie gospodarując posiadanymi środkami, stara się w jak
najlepszy sposób zaspokoić zmieniające się i ewoluujące potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Źródłem finansowania inwestycji miejskich w 2019 roku były:
- środki własne w wysokości - 6.932.733,93 zł
- środki z UE - 8.565.798,29 zł
- dotacje i środki krajowe – 3.261.859,06 zł
- obligacje komunalne – 11.183.765,99 zł

Zobowiązania Miasta Piastowa na dzień 31.12.2019 r.
Zadłużenie Miasta Piastowa na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek w latach wcześniejszych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w 2019 roku
wynosiło 32.139.018,83 zł. Spłata powyższej kwoty długu zostanie dokonana w latach 20202029.
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Tysiące

Poniższy wykres obrazuje poziom wydatków na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz
wykup papierów wartościowych oraz poziom wydatków ponoszonych na obsługę długu miasta w
latach 2020-2029 :
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W latach 2020-2029 wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określone w art.
243 ustawy o finansach publicznych spełniają warunki określone w ww. przepisie, tj. nie
przekraczają dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.
Powyższe wskaźniki zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Piastowa
w latach 2020-2029 kształtują się następująco:
średnia z art. 243 (wykonanie IV kw N-1)
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Sytuacja finansowa miasta, w tym zdolność do zaciągania i spłaty nowych zobowiązań, w
aspekcie wykonanych i prognozowanych wielkości wpływających na ustalenie w kolejnych
latach relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu przewidzianym
odpowiednio dla okresu przejściowego (2020 - 2025) oraz od roku 2026 do końca okresu
objętego prognozą kwoty długu, jest analizowana na bieżąco".
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Wartości wskaźników, które określają sytuację finansową miasta, ujęte w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2020-2041, podlegają urealnieniu przy zmianie czynników
mających wpływ na ich wielkość, tak aby zapewnić realność prognozy.

Tysiące

Prognoza nadwyżki operacyjnej w latach 2020-2029 przedstawia się następująco:
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W latach 2020-2029 następuje stały wzrost nadwyżki operacyjnej budżetu miasta.
Nadwyżka operacyjna jest wielkością informującą, ile środków finansowych pozostaje
pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki
samorządu terytorialnego i które może przeznaczyć wprost na inwestycje zwiększające
dobrobyt lokalnej wspólnoty albo na spłatę wcześniejszego zadłużenia.
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Inwestycje
Rok 2019 przyniósł zarówno realizację nowych inwestycji jak i kontynuację rozpoczętych.
Największa z nich – budowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza
rozpoczęła się w pierwszych dniach maja. Budowa realizowana jest w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego i jest największą tego typu inwestycją w Polsce.

Wczesną wiosną 2019 roku zakończono budowę trzech budynków z mieszkaniami
komunalnymi. Po raz pierwszy w historii miasta powstało 37 nowych mieszkań, dzięki czemu
znacznie poprawił się zasób mieszkaniowy dla najemców komunalnych.
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Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz
wsparcie opieki koordynowanej przez SPZOZ Piastun w Piastowie
W ramach zadania w 2019 roku zakupiono zestaw urządzeń kardiologicznych: rejestrator
umożliwiający monitoring ciśnienia krwi, holter, kardiomonitor oraz defibrylator i respirator
transportowy oraz cyfrowy aparat RTG wraz z systemem archiwizacji obrazów (płatność za
aparat RTG nastąpiła w 2020 roku). Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Rozwoju regionalnego w ramach osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.1
„Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020. W 2019 roku wydatkowano 401.296,80 zł.

W 2019 roku kontynuowano prace przy budowie filii przychodni "Piastun" . Na koniec 2019
roku poniesione zostały wydatki w kwocie 5.475.748,28 zł. Trwały prace budowlane związane
z budową budynku przychodni oraz prace wykończeniowe obiektu. Zostały wykonane:
kotłownia z kaskadą pomp ciepła, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne (wod-kan, co, ct,
wentylacji
mechanicznej
i
klimatyzacji,
elektryczne),
prace
drogowe.
Na koniec 2019 roku realizacja zadania zaawansowana była w 95%.

Utworzenie Centrum Zarządzania Energią
W 2019 roku zakupione zostały analizatory zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz pomiaru
komfortu bytowego, analizatory energii elektrycznej na potrzeby monitoringu pracy obwodów
oświetlenia oraz zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy (ekrany, komputery, serwer),
licencje systemu zarządzania energią i licencje na system wizualizacji danych raportowych, a
także wyposażenie Centrum. Wydatkowano kwotę 670.104,00 zł.

20

Rewitalizacja zieleni na Skwerze im. prof. Hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” oraz
przy miejscu pamięci przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Bohaterów Wolności
w Piastowie

Poniesione wydatki w 2019 roku zamknęły się kwotą 159.173,68 zł. Realizacja zadania
obejmowała wykonanie nasadzeń z krzewów i drzew odpornych na warunki miejskie, z
udziałem gatunków rodzimych, takich jak: cis pospolity, grab pospolity, hortensja bukietowa,
trzmielina. Zadanie współfinansowane było z budżetu Województwa Mazowieckiego (w 50%)
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.
Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim
Obszarze Funkcjonalnym
W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano 1 369 716,78 zł. W ramach zadania
inwestycyjnego wykonano dwukierunkową ścieżkę rowerową w ul. J. Tuwima oraz ścieżkę w
ul. Warszawskiej na odcinku od Ronda Kaczorowskiego do ul. J. Matejki. Została wymieniona
sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Al. Krakowskiej. Zadanie
współfinansowane jest ze środków europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20142020.
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Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni

W 2019 roku zakończono realizację zadania, wykonano zagospodarowanie terenu Parku
Sowińskiego przez nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów i postawienie obiektów małej
architektury. Zadanie było współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II – Ochrona
Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska
miejskiego. Koszt prac w 2019 roku wyniósł 1.566.631,16 zł.
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Rewitalizacja Willi Millera z otoczeniem
W roku 2019 kontynuowane były prace związane z rewitalizacją Willi Millera i jej otoczenia.
Umowa z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych została zawarta w dniu 21.09.2018 r.
Kwota z umowy: 4 733 737,77 zł brutto, po zawartych aneksach: 6 219 306,94 zł brutto.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Budowa drogi dojazdowej – ul.J.Poniatowskiego i PSZOK to kolejne zadanie inwestycyjne
miasta, które zostało zrealizowane w roku 2019. Koszt inwestycji: 2 128 315,01 zł.
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Inwestycje infrastrukturalne
W 2019 roku zrealizowane zostały także następujące inwestycje drogowe i sanitarne:

Nazwa zadania

Koszt

Budowa ul. C.K. Norwida wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, kanał
sanitarny)
Modernizacja ul. P. Skargi od ul. J. Hallera do Al. Krakowskiej
Przebudowa ul. J. Fałata i ul. K. Przerwy-Tetmajera (od ul. Dworcowej do ul. J Fałata)
wraz z odwodnieniem
Przebudowa ul. J. Malczewskiego na odcinku od ul. Wł. Jagiełły do ul. T.
Axentowicza wraz z odwodnieniem
Przebudowa ul. Ożarowskiej wraz z odwodnieniem

2996766,42
280920,00
1413190,65

578942,55
1172380,67

Przebudowa ul. Różanej

423948,66

Rozbudowa drogi gminnej J. Sułkowskiego na odcinku od ul. Żbikowskiej do ul.
Bohaterów Wolności wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Nawierzchnia na ul. Lwowskiej – wjazd na teren targowiska miejskiego w Piastowie

Budowa kanału sanitarnego w ul. S. Barcewicza

1402200,00

82509,96

293959,53
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Edukacja
Bezpośrednia odpowiedzialność za realizację procesu edukacyjnego spoczywa na
organie prowadzącym, który ma pełną informację na temat obszarów wymagających
wsparcia, odpowiada za jakość procesu dydaktycznego oraz warunki organizacyjne jego
prowadzenia.
Jeżeli oświata w samorządzie ma się stabilnie rozwijać, niezbędny jest spójny
i konsekwentnie realizowany plan działań, który wyeliminuje chaos i przypadkowość decyzji.
Takim planem jest strategia oświatowa, którą Piastów konsekwentnie realizuje. Strategicznym
celem miasta, który w ostatnim czasie zmaterializował się w stopniu bezprecedensowym jest
poprawa standardu bazy materialnej placówek. W tej dziedzinie rok szkolny 2018/2019 był,
dzięki termomodernizacji, czasem najwyższych w historii samorządnego Piastowa wydatków
przeznaczonych na oświatową infrastrukturę. Sfinansowane w ten sposób m.in. instalacje
fotowoltaiczne oraz energooszczędnego oświetlenia, zaczną być wkrótce odczuwalne
w postaci oszczędności w opłatach na utrzymanie budynków szkół i przedszkoli. Kładąc
nacisk na jakość nauczania i wprowadzenie nowoczesnych, adekwatnych do wyzwań
rozwojowych, rozwiązań edukacyjnych samorząd Piastowa od lat także konsekwentnie
wyposaża szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Jednak to nie efektowne i energooszczędne budynki czy pionierskie akcesoria są istotą
oświaty. Jej solą są nauczyciele, którzy mają za zadanie dobrze przygotować uczniów
do dorosłego życia. To niełatwe zadanie, zwłaszcza że sytuacja w obszarze finansowania,
spowodowana niedoszacowaniem wysokości subwencji oświatowej, staje się z roku na rok
coraz trudniejsza. A rok 2019 był dla edukacji jednym z najbardziej skomplikowanych,
nie tylko w Piastowie. Kumulacja bezprecedensowych doświadczeń, tzw. podwójny rocznik,
który opuścił ósme klasy i oddziały gimnazjalne zreformowanych szkół, czy masowa akcja
strajkowa nauczycieli, to niełatwe okoliczności, z którymi trzeba było się zmierzyć. Mimo to
dla piastowskiej edukacji 2019 był rokiem udanym. Trudne lata nie odbiły się ani na jakości
edukacyjnej oferty, ani na wynikach sprawdzianów zewnętrznych. Jednak podobnie jak
w roku poprzednim analiza działań, efektów, a także prognozy dotyczące miejskiej oświaty
są, siłą rzeczy, obarczone pewnym błędem.

Bardzo kosztowna misja

Najważniejszym sposobem podnoszenia jakości oświaty powinno być inwestowanie w rozwój
i motywację kadry nauczycielskiej. Jak jednak racjonalnie wydatkować pieniądze w sytuacji gdy
subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na wynagrodzenia dla nauczycieli, gdy samorządowi
brakuje finansowych narzędzi motywowania dyrektorów szkół, a dyrektorzy mają ograniczone
możliwości stymulowania nauczycieli. Subwencja jest dla samorządu z jednej strony gwarancją
stałego dochodu, jednocześnie jednak nie zabezpiecza realnych kosztów procesów nauczania,
wychowania i opieki. Algorytm podziału subwencji jest liczony według sytuacji finansowej
gminy, co nie ma nic wspólnego z zabezpieczeniem faktycznych kosztów kształcenia.
W tej chwili system subwencjonowania zabezpiecza zaledwie 80% wynagrodzeń podstawowych
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nauczycieli realizujących ramowe programy nauczania. Słaba dynamika wzrostu realnej wartości
subwencji powoduje konieczność coraz większego dofinansowywania oświaty z budżetu miasta.

W 2019 roku na zadania oświatowe obsługiwane przez Centrum Usług Oświatowych (bez
inwestycji) Miasto Piastów wydało 46 519 756,00 zł. Subwencja w tym roku wyniosła 20 342
259 zł, co oznacza dopłatę ponad 26 mln zł z podatków mieszkańców. Kwota ta od lat rośnie.
W 2016 r. do zadań związanych z oświatą i wychowaniem miasto dopłaciło z lokalnych
podatków mieszkańców ponad 18,2 mln zł, w 2017 r. 21,8 mln zł, natomiast w 2018 ponad 23
mln zł.
Mimo widocznego od wielu lat spadku nakładów finansowych na oświatę w budżecie
państwa Piastów nie oszczędza na nauczycielach. Na wynagrodzenia pracowników oświaty
(wraz z pochodnymi od płac) wydaliśmy w 2019 roku 32 522 tys. zł, w 2018 r. 29 810 tys. zł,
w 2017 27 510 tys. zł., a w 2016 r. 24 927 tys. Procentowy wskaźnik wysokości dopłat do
subwencji oświatowej ze środków własnych lokuje Piastów w czołówce samorządów w
Polsce.
W konsekwencji w piastowskich placówkach z roku na rok rośnie przeciętny koszt
utrzymania ucznia. W ostatnich trzech latach, w związku z reformą, wzrost ten jest bardzo
wyraźny. Podczas gdy w 2016 roku wynosił 13 622 zł/rocznie, w 2017 już 15 163 zł, w 2018
roku osiągnął 16 657 zł, a w 2019 koszt ten wyniósł 18 087 zł. W znacznej mierze związane
jest to z rosnącą, w sposób bezprecedensowy, liczbą pracowników oświaty, w tym przede
wszystkim nauczycieli. Wzrost ten szczególnie widoczny był w ciągu dwóch lat. W 2017
roku ich liczba w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 32, a w 2018 już o blisko
50. W tym samym czasie rosły nauczycielskie pensje. W 2019 roku skutki podwyżek (także
pracowników administracji i obsługi) wyniosły blisko 1,5 mln zł. Całkowita kwota subwencji
urosła w tym czasie o 1,25 mln zł.

Przyczyny wzrostu kosztów:

- rosnąca liczba godzin pomocy p-p-p oraz ścieżki zindywidualizowanej
- nagłe zmiany przepisów, w tym nowe niesubwencjonowane zadania (brak wag i rezerwy np.
na urlopowanych nauczycieli)
- minimalny dodatek dla wychowawców klas, bez pokrycia w subwencji, brak rezerw na ten
cel,
- nadanie uprawnienia do dodatku dla opiekujących się oddziałem przedszkolnym,
- subwencja na ucznia, bez oszacowania realnych kosztów utrzymania samorządowej oświaty,
- zmiany w dotowaniu prywatnych placówek przedszkolnych,
- podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych
- minimalne wynagrodzenie osób niepedagogicznych
- świadczenie 1000 zł na start
- zerowy podatek dla osób do 26. roku życia
- zmiana wielkości pensum niektórych grup nauczycielskich, z ustawową górną granicą

W roku szkolnym 2018/2019 liczba zatrudnionych nauczycieli była podobna do tej sprzed
roku. Wydaje się więc, że trend wzrostowy został wreszcie zatrzymany. Jednak jego
odwrócenia jeszcze nie widać. Wyraźnie natomiast od kilku lat rośnie liczba realizowanych
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przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych. Jednym z powodów jest przydzielanie
dodatkowych zajęć wynikających z konieczności wspomagania edukacji uczniów o
specjalnych potrzebach. W ostatnich latach wyraźnie rosła liczba etatów nauczycieli
specjalistów (psycholog, pedagog, terapeuta, nauczyciel wspomagający). W roku 2017 w
stosunku do 2016 był to wzrost o 10,5 etatu, w roku 2018 w stosunku do roku 2017 o kolejne
14,5. W sumie, w latach 2017 i 2018 spośród 68 nowozatrudnionych pedagogów 25 było
specjalistami, zatrudnianymi w związku z nauczaniem włączającym. W rezultacie w
Piastowie na jednego nauczyciela przypada średnio niespełna ośmiu uczniów. To niewiele,
jednak taka jest również przeciętna dla całego kraju. Od 2006 r, kiedy to na jednego
nauczyciela przypadało blisko 10 uczniów, liczba ta stale spada.
Racjonalne wydatkowanie coraz niższych kwot z budżetu państwa

Piastowscy uczniowie mają zapewnione bardzo dobre warunki do nauki w kameralnych
klasach. W r. szk. 2018/2019 średnia liczebność uczniów w oddziale wynosiła niespełna 22
przy średniej dla województwa mazowieckiego i całej Polski 18. Dla uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych zorganizowany jest ciąg oddziałów integracyjnych w Przedszkolu
Nr 3, oraz dwóch szkołach podstawowych - w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole
Podstawowej Nr 3. Z kolei dla 22 uczniów szczególnie uzdolnionych (w r. szk. 2018/2019)
prowadzony jest indywidualny program nauczania. Uczniowie osiągający bardzo dobre
wyniki w nauce dwa razy do roku otrzymują stypendia szkolne, a najlepsi stypendia
Burmistrza. W r. szk. 2018/2019 stypendia za wyniki w nauce otrzymało 637 uczniów szkół
podstawowych i liceum, a stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe 12. Z budżetu miasta
finansowane są też różnorodne zajęcia pozalekcyjne. W szkołach działa ponad 150 różnych
kół zainteresowań, m.in. plastyczne, chór szkolny, muzyczne, nauki gry na gitarze teatralne,
recytatorskie, dziennikarskie, ekologiczne, przedmiotowe - przygotowujące do konkursów
uczniów najzdolniejszych, gier logicznych, fotograficzne, radiotechniczne, taneczne,
kulinarne, szachowe, sportowe i turystyczno-krajoznawcze. W minionym roku wydatki na
stypendia, nagrody oraz zajęcia pozalekcyjne wyniosły ponad 300 tys. zł. Są to bez wątpienia
znakomicie zainwestowane pieniądze. Uczniowie piastowskich szkół mogą pochwalić się
wiedzą i umiejętnościami na bardzo wysokim poziomie, widocznym zarówno w wynikach
egzaminów zewnętrznych (gimnazjalnym, ósmoklasistów, maturalnym) jak i w różnorodnych
konkursach. Świadczą o tym osiągnięcia szkół, uczniów i nauczycieli w minionym roku, o
których będzie mowa w dalszej części raportu.
Dobry dla piastowskiej oświaty rok 2019 miał na zakończenie jeszcze jeden aspekt
pozytywnej zmiany. Rok szkolny 2019/2020 maluchy z filii Przedszkola Miejskiego nr 3
rozpoczęły w zupełnie nowym, przestronnym i dostosowanym do potrzeb trzylatków miejscu.
Z ciasnej, niewygodnej i odległej placówki przy ul. Grunwaldzkiej dzieci przeniosły się do
trzykrotnie większego pomieszczenia przy ul. ks. J. Popiełuszki. Dzięki przeprowadzce
można było przyjąć o jedną grupę dzieci więcej. Ponadto na piętrze nowego budynku znalazły
się dwa pomieszczenia klasowe wykorzystywane przez młodzież z dodatkowo przyjętych
oddziałów piastowskiego liceum oraz nowa siedziba, obsługującego wszystkie placówki
oświatowe Piastowa, Centrum Usług Oświatowych. W 2019 roku także blisko 700 uczniów
ostatnich klas szkół podstawowych Piastowa zyskało unikalną szansę na świadomy, zgodny z
predyspozycjami, umiejętnościami i zainteresowaniami wybór ścieżki zawodowej, a w
konsekwencji zbudowanie udanego i szczęśliwego życia. Możliwość tę daje im realizowany
przez miasto, dzięki dofinansowaniu unijnemu, projekt „Szkoła podstawowa startem do
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kariery”. Projekt jest wyjątkową szansą, która ma pomóc uczniom zarządzać własnym życiem
i harmonijnym funkcjonowaniem w zbiorowości, a więc przybliżyć to co jest ideałem
edukacyjnym. Cały wysiłek oświatowy zmierza wszak do tego, by wykształcić człowieka
samodzielnego, zdolnego do kierowania własnym życiem i wpływania na bieg spraw
publicznych. Piastowscy uczniowie będą mieć tę niecodzienną szansę jako nieliczni w Polsce.

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach
Piastowa (bez klas „0”)
2016 r.

2402 uczniów

w 111 oddziałach

2017 r.

2210 uczniów

w 101 oddziałach

2018 r.

2166 uczniów

w 102 oddziałach

2019 r.

2048 uczniów

w 98 oddziałach

Liczba uczniów w latach 2016-2019
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
Liczba uczniów
2016

2017

2018

2019

Liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela - 9,8
Liczba uczniów przypadająca na 1 oddział - 21,7
Liczba uczniów przypadających na 1 komputer w szkołach – 10,2
Liczba uczniów uzdolnionych otrzymujących wsparcie - 216
Liczba uczniów korzystających z pomocy w ramach edukacji szkolnej – 433
Liczba uczniów niepełnosprawnych – 74
Liczba uczniów przypadająca na jeden etat przeliczeniowy – 5,4
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Stan organizacyjny publicznych placówek oświatowych miasta w roku 2019:

•

4 przedszkola – 668 dzieci (o 19 więcej niż w 2018) w 28 grupach
nauczyciele - 61,4 (o 6,9 mniej) etatu; administracja i obsługa – 68,7 etatu

•

5 szkół podstawowych - 2296 uczniów (117 mniej) w 110 oddziałach
nauczyciele – 258,2 etatu (mniej o 25,4); administracja i obsługa – 80,0 etatu

•

1 liceum ogólnokształcące - 276 (o 121 więcej) uczniów w 14 oddziałach
nauczyciele – 31,5 (o 6,4 więcej) etatu; administracja i obsługa – 5,8 etatu

Do 12 oddziałów wychowania przedszkolnego (klasy „0”) uczęszczało 248 dzieci (o 1 więcej
niż w roku poprzednim):
•
•

SP Nr 1 – 2 oddziały
SP Nr 2 - 1 oddział

•
•

SP Nr 3 – 3 oddziały
SP Nr 4 – 2 oddziały

•

SP Nr 5 – 4 oddziały

Świetlice:
•

działają we wszystkich szkołach podstawowych

•

zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze obejmują dzieci z klas I – III

•

w roku szkolnym 2018/19 ze świetlic przeciętnie korzystało ponad 80% najmłodszych
uczniów

Warunki realizacji procesu kształcenia w piastowskich szkołach:
•

kameralne klasy - średnia liczebność 22 uczniów

•
•

ciąg oddziałów integracyjnych
szeroki zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej

•
•

zajęcia specjalistyczne prowadzone przez psychologów, logopedów, reedukatorów
nauczanie indywidualne dla uczniów z orzeczeniami z PPP – 215 191,06 zł

•

dowożenie 45 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, w tym 15 uczniów
dowożonych indywidualnie. Sumaryczny koszt - 375 621,00 zł

•
•

stypendia i zasiłki szkolne - 30 uczniów – 38 890,40 zł
indywidualny program nauczania – 19 uczniów
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•

stypendia za wyniki w nauce - 477 w tym stypendia Burmistrza (16) i 23 za
osiągnięcia sportowe. Łączne koszty - 78 700 zł

•
•

517 dzieci korzystało z nauki pływania. Koszt wraz z dowożeniem 230 354 zł
zajęcia pozalekcyjne finansowane z budżetu miasta – 166 588,44 zł.

Wyniki egzaminów klas ósmych

Do egzaminów przystąpiło łącznie 259 uczniów klas ósmych w pięciu piastowskich szkołach
podstawowych. Poniższe tabele prezentują osiągnięte wyniki.

Placówka Język polski Matematyka
SP-1
72,3
53,2
SP-2
68,0
60,0
SP-3
58,0
41,0
SP-4
72,0
55,0
SP-5
72,0
59,0

Język angielski
73,0
75,0
64,0
69,0
75,0
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Język niemiecki

Język rosyjski

88,0
62,0
43,0

100,0

120

Wyniki egzaminów klas VIII

100

80

60

40

20

0
SP-1

język polski

SP-2

matematyka

SP-3

język angielski

SP-4

język niemiecki

SP-5

język rosyjski

Egzamin gimnazjalny

•

w Szkole Podstawowej Nr 5 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 169 uczniów,
którzy uzyskali 45 wyników na poziomie 100 %

•

w Szkole Podstawowej Nr 3 do egzaminu przystąpiło 49 uczniów, 3 osoby uzyskały
wynik 100%

•

piastowscy uczniowie uzyskali wyniki wyższe niż średnia w powiecie i województwie:
z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka niemieckiego (poziom
rozszerzony), języka rosyjskiego (poziom podstawowy)
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Część egzaminu
j. polski
historia i wos
matematyka
przyrodnicze
j. angielski podst.
j. angielski rozsz.
j. niemiecki podst.
j. rosyjski podst.
j. francuski podst.

SP5
73
65
55
58
79
67
43
50
x

SP3
67
58
42
52
74
57
x
60
65

Piastów
72
64
51
56
77
64
43
58
65

województwo
67
62
48
52
73
58
x
x
x

kraj
63
59
49
43
68
53
x
x
x

Wyniki egzaminów gimnazjalnych
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
G-1

G-2

język polski

historia i wos

matematyka

przyrodnicze

j. angielski rozsz.

j. niemiecki podst.

j. rozyjski podst.

j. francuski podst.

j. angielski podst.

Bardzo dobry poziom nauczania w piastowskim Liceum Ogólnokształcącym
im. A. Mickiewicza potwierdzają: stuprocentowa zdawalność egzaminu dojrzałości
i średnie wyniki obowiązkowych egzaminów maturalnych:

Przedmioty
Język polski podst.
Język polski rozszerz.
Matematyka podst.
Matematyka rozszerz.
Język angielski podst.

L.O. im. A.
Mickiewicza
52
45
67
34
76
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województwo

kraj

54
62
61
45
75

52
55
58
39
72

Język angielski rozszerz.
Geografia rozszerz.
Historia rozszerz.
WoS rozszerz.
Fizyka rozszerz.
Język niemiecki podst.
Język rosyjski rozszerz.

51
31
46
33
48
46
40

60
33
41
32
48
69
61

Wyniki egzaminów maturalnych
80
70
60
50
40
30
20
10
0

LO Piastów

województwo
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kraj

56
29
37
27
42
61
62

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Organizacja szkół podstawowych (w tym oddziałów gimnazjalnych) i przedszkoli obejmuje
również działania na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W placówkach
tworzone są oddziały integracyjne, w których mają zapewnioną opiekę i edukację uczniowie
posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjnowychowawczych.
Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych w szkołach i przedszkolach samorządowych w roku
szkolnym 2018/2019 i 2019/2020
(dane z SIO wg stanu na 30 września 2018 r. oraz 30 września 2019 r.)
liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
L.p.

Nazwa szkoły
2018/2019

2019/2020

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1

33

38

2.

Szkoła Podstawowa Nr 2

6

6

3.

Szkoła Podstawowa Nr 3 i
Gimnazjum Nr 2

19

22

4.

Szkoła Podstawowa Nr 4

1

8

5.

Szkoła Podstawowa Nr 5 i
Gimnazjum Nr 1

18

25

6.

Przedszkole Miejskie Nr 1

2

2

7.

Przedszkole Miejskie Nr 2

1

0

8.

Przedszkole Miejskie Nr 3

3

14

9.

Przedszkole Miejskie Nr 4

0

4

10. Liceum Ogólnokształcące

0

1

11. Razem:

83

120

Sukcesywnie wzrasta liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W roku szkolnym
2018/2019 (na dzień 30 IX 2018) było 83 uczniów a w roku szkolnym 2019/2020 (na dzień 30
IX 2019) – 120. Skutkuje to zwiększeniem zatrudnienia specjalistów a w konsekwencji –
kosztów edukacyjnych.
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Nauczyciele:
W przedszkolach miejskich przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 67,97 etatu
(zmniejszenie o 0,97 etatu w stosunku do roku poprzedniego), a pracowników administracji
i obsługi 69,43 etatu (wzrost o 1,39).

Etaty pracowników przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2018/2019
(dane z SIO na dzień 30.09.2018)
Pracownicy/Placówka
Nauczyciele
Administracja i obsługa
Razem

P-1
12,69
14,50

P-2
16,02
17,11

P-3
29,14
24,20

P-4
11,09
12,23

Razem
68,94

27,19

33,13

53,34

23,32

136,98

68,04

Etaty pracowników przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2019/2020
(dane z SIO na dzień 30.09.2019)
Pracownicy/Placówka
Nauczyciele
Administracja i obsługa
Razem

P-1
12,89
14,80

P-2
14,62
16,90

P-3
30,21
25,14

P-4
10,25
12,59

Razem
67,97

27,69

31,52

55,35

22,84

137,40

Zatrudnie w przedszkolach w etatach
70
69,5
69
68,5
68
67,5
67
Nauczyciele

Pracownicy administracji i obsługi
2018/2019

2019/2020
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69,43

Zatrudnienie nauczycieli według stopni awansu zawodowego w przedszkolach w roku
szkolnym 2019/2020 (dane SIO na dzień 30 września 2019):
Nauczyciele/Placówka
Nauczyciele dyplomowani
Nauczyciele mianowani
Nauczyciele kontraktowi
Nauczyciele stażyści
Razem

P-1

P-2
4
3
6
1
14

P-3
5
4
3
3
15

P-4

3
10
11
1
25

Razem
0
7
3
1
11

12
24
23
6
65

Etaty pracowników szkół publicznych w roku szkolnym 2018/2019
(dane z SIO na dzień 30.09.2018)
Pracownicy/Placówka
Nauczyciele
Administracja
i obsługa

SP-1
79,59

SP-2
52,98

SP-3
58,06

SP-4
62,43

SP-5

LO

91,14

31,64

Razem
375,84

13,75

13,88

12,53

16,36

23,66

5,85

86,03

Razem

93,34

66,86

70,59

78,79 114,80

37,49

461,87

Etaty pracowników szkół publicznych w roku szkolnym 2019/2020
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(dane z SIO na dzień 30.09.2019)
Pracownicy/Placówka
Nauczyciele
Administracja
i obsługa

SP-1
81,16

SP-2
49,41

SP-3
61,60

SP-4
64,68

SP-5

LO

90,68

44,55

Razem
392,08

13,67

13,41

12,37

16,45

23,86

5,75

85,51

Razem

94,83

62,82

73,97

81,13 114,54

50,30

477,59

Zatrudnienie w szkołach w etatach
450
400
350
300
250
200
150
100
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Nauczyciele

Pracownicy administracji i obsługi
2018/2019

2019/2020

Zatrudnienie nauczycieli według stopni awansu zawodowego w szkołach w roku szkolnym
2019/2020 (dane SIO na dzień 30 września 2019):
Nauczyciele/Placówka
Nauczyciele dyplomowani
Nauczyciele mianowani
Nauczyciele kontraktowi
Nauczyciele stażyści
Razem

SP-1
27
18
30
9
84

SP-2
17
14
12
1
44
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SP-3
25
12
7
5
49

SP-4
26
15
17
7
65

SP-5
31

LO
26

19
27
7
84

12
6
2
46

Razem
152
90
99
31
372

Nauczyciele szkół według stopnia awansu zawodowego
2019/2020

nauczyciele dyplomowani

nauczyciele mianowani

nauczyciele kontraktowi

nauczyciele stażyści

Najważniejsze osiągnięcia szkół:

•

SP 1 - „Szkoła Ucząca Się” i Szkoła Odkrywców Talentów. Indywidualne programy
nauczania dla uczniów zdolnych, tytuły laureata i finalistów w konkursach
kuratoryjnych oraz pierwsze miejsce w Piastowskiej Lidze Szkół.

•

SP 2 - prężnie działający samorząd oraz koło wolontariatu. Efektem jest m.in.
współpraca z dziecięcymi oddziałami onkologicznymi. Uczniowie zajęli wysokie
miejsca i wyróżnienia w licznych konkursach międzyszkolnych, kuratoryjnych
i ogólnopolskich.

•

SP 3 - należy do "Klubu szkół integracyjnych", której uczniowie aktywnie uczestniczą
w pracach wolontariatu. Systematycznie prowadzone działania profilaktyczne
i wychowawcze, oraz koła zainteresowań i zajęcia dla uczniów zdolnych owocują
laurami międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursów przedmiotowych i stypendiami
za wyniki w nauce.

•

SP 4 - to trzecia pod względem liczebności szkoła w Piastowie. Duży odsetek uczniów
uzyskał w minionym roku świetne wyniki w nauce. Wszyscy, z sukcesami, biorą udział
w różnego rodzaju konkursach i projektach Zajęli wysokie miejsca w konkursach
literackich, krasomówczych, matematycznych oraz w rajdzie historycznym „Szlakiem
Naszej Historii”.
SP 5 - Szkoła Podstawowa Nr 5 to największa i najliczniejsza szkoła w Piastowie.
Uczniowie osiągają sukcesy i nagrody w wielu konkursach i projektach. Dziesięciu
szczególnie uzdolnionych uczniów ma indywidualne programy nauczania, a stypendia
naukowe w ub. roku otrzymał niemal co drugi. Biorą również udział w licznych akcjach
charytatywnych. Jest to także Szkoła Odkrywców Talentów.

•
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•

Liceum Ogólnokształcące - 100% zdawalności egzaminu dojrzałości, średnie
wyniki lepsze niż uzyskane w powiecie, województwie i kraju,
•

sukcesy uczniów w krajowych i międzynarodowych konkursach,

•
•
•

kontynuacja projektu wymiany polsko – niemieckiej,
współpraca z renomowanymi warszawskimi uczelniami
współpraca z University of Cambridge - liceum oficjalnym partnerem pre-testów do
egzaminów First Certificate in English

Placówki niepubliczne:
Zgodnie z prawem oświatowym Gmina Piastów prowadzi ewidencję placówek
niepublicznych zlokalizowanych na jej terenie.
W 2019 r. na terenie Piastowa prowadziły działalność: 1 gimnazjum niepubliczne, 2
niepubliczne szkoły podstawowe, 5 niepublicznych przedszkoli.
Uczniowie w szkołach niepublicznych
(dane z SIO wg stanu na 30 września 2018 r. oraz 30 września 2019 r.)

L.p.

rok szkolny
2018/2019

Nazwa i adres placówki

liczba
oddziałów

rok szkolny
2019/2020

liczba
liczba
liczba
uczniów oddziałów uczniów

Gimnazjum
I.

Niepubliczna Szkoła Fundacji
ADYS

1

16

0

0

Szkoły Podstawowe
1.

Niepubliczna Szkoła Fundacji
ADYS

5

44

5

47

2.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
AZYL

10

45

10

44

W niepublicznych szkołach w roku szkolnym 2018/2019, w 16 oddziałach uczyło się 105
uczniów, w tym 89 uczniów w szkołach podstawowych i 16 w gimnazjum. W roku szkolnym
2019/2020 w 15 oddziałach uczyło się 92 uczniów w szkołach podstawowych.
Do szkół niepublicznych uczęszczają również uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego – w roku szkolnym 2018/2019 było ich 63, natomiast w roku
2019/2010 - 55 uczniów.
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Dzieci w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych
(dane z SIO w stanu na 30 września 2018 r. oraz 30 września 2019 r.)

rok szkolny 2018/2019
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa i adres placówki
Przedszkole „Pomarańczowa
Ciuchcia”
Przedszkole Niepubliczne
"Minimadagaskar”
Przedszkole Niepubliczne
Zgromadzenia Sióstr FMM

rok szkolny 2019/2020

liczba
oddziałów

liczba dzieci

liczba
oddziałów

liczba
uczniów

4

56

7

66

2

40

1

40

4

91

4

88

Przedszkole Niepubliczne
„Mała Akademia”
Przedszkole Niepubliczne
„Domowe Przedszkole”

3

44

3

39

1

10

1

8

Razem:

14

241

16

241

W niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019 wychowanie przedszkolne
realizowało 241 dzieci w 14 oddziałach. W roku szkolnym 2019/2020 wychowanie
przedszkolne realizuje 241 dzieci w 16 oddziałach.
Do przedszkoli niepublicznych uczęszczają również dzieci posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego. W roku szkolnym 2018/2019 było to 1 dziecko a w roku
szkolnym 2019/2020 – 3.
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Ochrona zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działa w oparciu o ustawę z dnia 15
kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r.), Statut Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadany Uchwałą NR XVI/87/2011 Rady Miejskiej Miasta
Piastowa z dnia 27 grudnia 2011 roku.
PIASTUN SPZOZ w roku 2019, podobnie jak w latach poprzednich,
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a utrzymywany był wyłącznie

funkcjonował jako
z

przychodów pozyskiwanych samodzielnie przez jednostkę. Na przychody zakładu składają się środki
uzyskiwane z udzielanych świadczeń medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
świadczeń medycznych komercyjnych i działalności pozamedycznej, zgodnej ze statutem nadanym
przez Radę Miejską w Piastowie.
W PIASTUN SPZOZ zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

są

świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, transportu sanitarnego oraz rehabilitacji
medycznej – domowej. W zakresie podstawowej opieki medycznej udzielane były świadczenia przez
lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Piastowa i osób spoza miasta
Piastowa pozostających na aktywnych listach lekarzy
pielęgniarek.
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i

Świadczenia Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane były całodobowo
dla mieszkańców Piastowa oraz części powiatu pruszkowskiego (gmina Michałowice, Raszyn)

w

dni świąteczne, wolne od pracy i poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej.

W

2019 roku udzielane były one przez dwa zespoły dyżurowe, realizujące świadczenia

w

placówce przy ulicy M.Reja oraz wyjazdowe, w miejscu wskazania przez świadczeniobiorcę.

Takie

zabezpieczenie funkcjonuje od 2018 roku, kiedy to udało się uzyskać zwiększone finansowanie na ten
rodzaj świadczeń i umożliwiło to zatrudnienie między innymi lekarza pediatry.
W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej finansowanej przez NFZ, udzielane były
świadczenia medyczne przez lekarzy specjalistóww poradniach: ginekologiczno-położniczej,
urologicznej, ortopedycznej i kardiologicznej dla wszystkich pacjentów posiadających ważne
ubezpieczenie i w oparciu o aktualne skierowanie do poradni specjalistycznej, niezależnie od miejsca
zamieszkania,

bądź

posiadających

stosowne

zaświadczenia

o

niepełnosprawności,

byciu

kombatantem, osobą represjonowaną. Funkcjonowały także poradnie stomatologiczne. W ramach
działalności poradni stomatologicznych, udzielane były świadczenia przez lekarzy specjalistów dla
wszystkich pacjentów posiadających ważne ubezpieczenie zdrowotne, bez skierowania, w trzech
zakontraktowanych poradniach: chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej

i

ogólnostomatologicznej.
W ramach świadczeń z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii w warunkach domowych, udzielane
były

świadczenia

medyczne

przez

lekarzy

specjalistów

w poradni rehabilitacji, specjalistów i magistrów rehabilitacji i fizjoterapii oraz techników fizjoterapii
dla wszystkich pacjentów posiadających ważne ubezpieczenie i w oparciu

o aktualne

skierowanie na zbiegi w warunkach domowych, a w trybie poza kolejkowym, zgodnie z nakazem NFZ,
dla osób posiadających stosowne zaświadczenia

o niepełnosprawności.

W roku 2019 po ponownym wygraniu postępowania konkursowego prowadzonego przez
urząd miejski w Piastowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku nauczania i
wychowania – w szkołach miasta Piastowa, po podpisaniu stosownej umowy, wszystkie szkoły były
obsługiwane w zakresie medycyny szkolnej przez SPZOZ Piastun.
Wymagało to kontynuacji pracy na stworzonych w 2018 roku nowych stanowiskach pracy, kiedy to
zatrudniono sześć pielęgniarek oraz przygotowanych gabinetów.
Należy uznać, iż jest to kluczowy element w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia
Piastowie, umożliwia bowiem stworzenie komplementarnego zapewnienia świadczeń opieki
zdrowotnej.
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w

W zakresie transportu sanitarnego, świadczone były usługi transportu chorych przez zespoły
ratowników medycznych dla pacjentów wymagających tego typu świadczenia,

a

zdefiniowanych zgodnie z aktualną wykładnią prawną i wytycznymi NFZ. Świadczenia te, obejmowały
swoim zasięgiem miasta Piastów, Raszyn, część ZOZ Warszawa Ochota, część ZOZ Warszawa Ursynów
oraz część miasta Pruszków.
Poza wyżej wymienionymi świadczeniami finansowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia
wykonywane były świadczenia komercyjne. Odpłatne przyjęcia pacjentów prowadziły poradnie:
rehabilitacji, medycyny pracy, okulistyczna, laryngologiczna, neurologiczna, dermatologiczna, chirurgii
naczyniowej, zdrowia psychicznego, protetyki słuchu, dietetyczna.
W funkcjonującym poza kontraktem z NFZ centrum rehabilitacji, można było skorzystać z
szerokiej i nowoczesnej gamy różnorodnych zabiegów fizjoterapii, kinezyterapii i terapii manualnej w
warunkach ambulatoryjnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W centrum

rehabilitacji odpłatnie udzielono pomocy pięciuset trzydziestu pacjentom.
W centrum diagnostycznym wykonywano badania laboratoryjne - możliwość oceny ponad
1000 wskaźników (umowa z Synevo), badania rentgenowskie (w pełnym zakresie), badania
ultrasonograficzne (m. in. ogólne, naczyniowe, narządu ruchu, ginekologiczne), badania
elektrokardiograficzne, badania kardiotokograficzne płodu, echo serca, Holter ciśnieniowy, Holter
EKG, testy wysiłkowe, kolposkopię, spirometrię, szybkie testy diagnostyczne typu point of care,
badania psychotechniczne.
W działającym punkcie szczepień, analogicznie jak w latach poprzednich prowadzone były
obowiązkowe

szczepienia

dla

dzieci,

wynikające

z

kalendarza

szczepień,

zarówno

w siedzibie jednostki jak i wyjazdowo, które były wykonywane przez zespoły lekarsko-pielęgniarskie
we wszystkich szkołach w Piastowie. Dodatkowo realizowano szczepienia

z poza zakresu

obowiązujących, odpłatnie dla dorosłych i dzieci, zgodnie z kwalifikacją lekarską.
Dużym
w

zakresie

wyzwaniem
szczepień,

trwającym
było

od

pojawienie

połowy
się

2018
na

roku

terenie

do

połowy

powiatu

2019

roku

pruszkowskiego

ognisk zachorowania na odrę. W związku z powstałymi problemami w dostępie do szczepień w innych
jednostkach i wysoką jakością usług medycznych w SPZOZ, na prośbę powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej w Pruszkowie kontynuowano szczepienia ochronne dla osób po kontakcie z terenu
całego powiatu pruszkowskiego. Działania te przeprowadzone zostały wzorowo.
Dzięki dysponowaniu odpowiednią kadrą specjalistyczną i sprzętem medycznym, realizowano
komercyjnie zadania wynikające z ustawy i przepisów wykonawczych
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o zabezpieczaniu

imprez masowych, które prowadzono na zlecenie zainteresowanych podmiotów. Usługi te, tzw.
obstawy medyczne

na imprezach plenerowych (biegi, wyścigi, turnieje, koncerty, imprezy

okolicznościowe itp.) były świadczone na terenie województwa mazowieckiego.
Równie istotnym elementem umożliwiającym wykorzystywanie posiadanych zasobów były
także odpłatne świadczenia specjalistycznego transportu medycznego, wykonywane

na

terenie kraju na podstawie zleceń indywidualnych i firmowych. Wzrastające zainteresowanie
usługami medycznymi w zakresie ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego dla
dotychczasowych i nowych kontrahentów zakładu, będzie wymagało w najbliższym czasie zakupu
kolejnego pojazdu.
W oparciu o zawarte umowy na komercyjne świadczenia medyczne, realizowano usługi dla
konkurencyjnych wobec NFZ, prywatnych ubezpieczycieli (Alianz, Medica, Med for Life, OCM).
Wykonywano konsultacje i badania specjalistyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne.

W ramach

świadczeń medycznych odpłatnych, dla kilkunastu podmiotów realizowano usługi z zakresu konsultacji
specjalistycznych, medycyny pracy, badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych oraz
prowadzono badania osób zatrzymanych przez Straż Miejską, kontynuują wcześniej zawartą umowę.
Prowadząc działania z zakresu promocji zdrowia, udzielano kompleksowych porad

z

zakresu postaw, motywacji i zachowania dotyczącego profilaktyki chorób układu krążenia, układu
oddechowego, edukacji zdrowotnej w terapii cukrzycy i zapobiegania powikłaniom cukrzycowym,
właściwego stylu życia. Uczestniczono w programach zdrowotnych finansowanych w zakresie
profilaktyki chorób układu krążenia, raka szyjki macicy, raka jelita grubego oraz w kampanii
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i aktywizacji osób starszych. Realizowano, na podstawie
umowy zawartej w 2017 roku z NFZ, program profilaktycznego przeciwdziałania chorobom od
tytoniowym w zakresie podstawowym i specjalistycznym prowadzonym przez lekarzy i specjalistów
terapii uzależnień. Niestety należy odnotować,

że ten rodzaj usług medycznych, mimo

prowadzonych działań uświadamiających nie cieszy się popularnością wśród mieszkańców i innych
pacjentów SPZOZ PIASTUN. Mimo posiadanych możliwości kadrowych i stosownego zaplecza nie ma
możliwości zrealizowania tego programu w pełnym wymiarze z powodu braku potencjalnych
świadczeniobiorców.
Kolejnym istotnym elementem działalności prowadzonej z własnych środków przez SPZOZ
PIASTUN,
i

a

diagnostyczne

w
jednostki,

oparciu
we

o
współpracy

bogate
z

zaplecze
uczelniami

specjalistyczne

wyższymi,

szkołami

i przedszkolami przeprowadzono akcję badań przesiewowych, szkoleń z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej, zajęć edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej i oświatowej.
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We współpracy z partnerami zewnętrznymi, podobnie jak w latach poprzednich prowadzono
w siedzibie zakładu akcje badań przesiewowych w kierunku alergii, zmian zwyrodnieniowych, zmian
naczyniowych, szybkiej diagnostyki ultrasonograficznej. Działanie te niezmiennie cieszą się dużym
zainteresowaniem pacjentów.
PIASTUN

SPZOZ

w

roku

2019

kontynuował

swoją

działalność

w

oparciu

o wdrożony nowy system zarządzania jakością ISO 9001:2015, które wcześniej prowadzono w oparciu
o normę ISO 9001:2008.

Jednostka pozytywnie przeszła cały proces wdrożenia, a następnie certyfikacji. Uzyskany
certyfikat obejmuje wszystkie rodzaje prowadzonej działalności łącznie

z działalnością

komercyjną. Obowiązujące procedury i wdrożony system uzyskały wysoką ocenę zespołu
audytującego. Nie stwierdzono naruszeń we wprowadzonym nowym systemie.
Należy nadmienić, że w roku 2019 PIASTUN SPZOZ kontynuował działalność zgodnie z nowymi
przepisami o ochronie danych osobowych – RODO. Funkcjonował wdrożony system polityki
bezpieczeństwa, nie tylko danych osobowych, ale ze względu na specyfikę zakładu wszelkich
przetwarzanych i administrowanych danych medycznych.
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Warunkiem koniecznym dla dalszego systematycznego rozwoju placówki, jest stałe, bieżące
inwestowanie w zasoby materialne jednostki, umożliwiające odtwarzanie istniejącego potencjału,
stworzenie nowej, szerszej i konkurencyjnej oferty dla pacjentów, także w zakresie komfortu obsługi.
Działaniami inwestycyjnymi był zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej, modernizacja i
adaptacja pomieszczeń pod częścią budynku przy ul M.Reja

(II etap), oraz modernizacja

pokrycia i poszycia dachu nad tym budynkiem.
Realizując obowiązek określony w aktach prawnych wydanych przez Ministra Zdrowia, jakim
jest prowadzenia cyfrowej obsługi pacjentów oraz systematycznie wzrastającej liczby danych
podlegających obróbce cyfrowej niezbędnym było dokonanie zakupu nowego serwera, kolejnych
komputerów, drukarek, licencji. Tu należy zauważyć, iż w związku z brakiem jakiegokolwiek
dofinansowania prowadzonej działalności, zakład działa wyłącznie w oparciu

o środki

wypracowane samodzielnie, stara się poszukiwać alternatywnych źródeł finansowania. W związku z
powyższym, PIASTUN SPZOZ wystąpił do NFZ i korzystając ze stworzonych warunków, uzyskał od
płatnika niewielki, częściowy zwrot kosztów dokonanego wcześniej zakupu komputerów i licencji.
Nadal funkcjonował portal i mobilna aplikacja „Visi Med” umożliwiająca pacjentom bezpośrednią
elektroniczną rejestrację i zapisy poprzez mobilne urządzenia elektroniczne – smartfony, tablety oraz
stronę internetową. Ułatwia to w znaczący sposób komunikowanie się z jednostką.
Kluczowym wydarzeniem, umożliwiającym realizację przyjętej strategii rozwoju oraz
zapewnienia pacjentom odpowiednich warunków i aparatury do udzielania świadczeń medycznych,
było pozytywne rozstrzygnięcie przygotowanego we współpracy z miastem, projektu na pozyskanie
środków z Unii Europejskiej pt. „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i
diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie” umożliwiający zakup niezbędnego wyposażenia medycznego.
Projekt

ten

w

postępowaniu

konkursolwym

został

wysoko

oceniony

i uzyskał finansowanie na poziomie około 5 milionów złotych, a w roku 2019 miasto dokonało
pierwszych zakupów aparatury, która na początku 2020 roku została dostarczona

i

zamontowana w placówce przy ulicy M.Reja.
W trosce o stan zdrowia dzieci i młodzieży, dążąc do przeciwdziałania problemom wynikającym
z wzrastającej liczby wad postawy i otyłości wśród tej grupy, PIASTUN SPZOZ przygotował i złożył
wniosek oraz uzyskał finansowanie ze środków unijnych na projekt pn.: „Kompleksowe wsparcie SPZOZ
PIASTUN w zakresie chorób kręgosłupa dla dzieci kl. I-VI w woj. mazowieckim”. Projekt
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,
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Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Jednostce przyznano środki w wysokości 1 500 000
zł i rozpoczęto realizację projektu.
Istotnym problemem zdrowotnym, który dotyka znaczną cześć populacji jest zachorowanie na
cukrzycę. Analizując istniejące zapotrzebowanie oraz aktualną sytuację związaną ze wzmożonym
zachorowaniem na cukrzycę, PIASTUN SPZOZ, złożył wniosek i uzyskał finansowanie na projekt pn.:
„Wykryj cukrzycę – profilaktyka cukrzycy w powiecie pruszkowskim”. Program współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX Wspieranie wyłączenia
społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2 Usługi Społeczne i Usługi opieki zdrowotnej Poddziałania
9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Jednostce przyznano środki w wysokości 800 000 zł,
z realizacją od 2020 roku.
Dbając o stałe podnoszenie wiedzy wśród pracowników, kontynuowano zadania wynikające z
niezbędnego systemu podwyższania kwalifikacji i szkoleń pracowników.
Po

raz

kolejny

PIASTUN

SPZOZ

aktywnie

uczestniczył

w międzynarodowej konferencji EPIMILITARIS, edycja 2019 obejmowała zagadnienia „Medyczne
aspekty użycia czynników Broni Masowego Rażenia wyzwaniem dla służb mundurowych”.
Organizowana była przez Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP. We współpracyz
organizatorem przygotowano specjalistyczne pokazy zabezpieczenia opieki medycznej wraz z
ewakuacją poszkodowanych. Podobnie jak w latach poprzednich, także w 2019 roku PIASTUN SPZOZ
realizował badania kliniczne o nazwie „Badanie obserwacyjne H_WT_2019. Budowanie bazy danych
w celu poszukiwania modeli algorytmów automatycznej interpretacji identyfikacji stanu zdrowia
dziecka w populacji pediatrycznej przy użyciu walizki telemedycznej. Wieloośrodkowe, przekrojowe
badanie obserwacyjne”, które pozwoliło poza rozwojem na pozyskanie dodatkowych środków
finansowych.
Uczestnictwo w przedsięwzięciach naukowych, badaniach klinicznych oraz prowadzony system
podnoszenia kwalifikacji pozwala na zdobycie nowoczesnej wiedzy pracownikom, a zarazem umacnia
pozycję PIASTUN SPZOZ jako placówki prowadzącej nie tylko działalność usługową, ale także naukową.
W ramach okresowych kontroli zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez płatnika i
organy kontrolne w roku 2019 odbyły się kontrole prowadzone przez SANEPID
Kontrolujący nie stwierdzili uchybień, a instytucje kontrolujące podnosiły wzorowość
funkcjonowania i zarządzania zakładem.
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i NFZ.

Jak wspomniano wyżej, w związku z faktem, że zadania SPZOZ PIASTUN

są

realizowane w oparciu o środki finansowe samodzielnie wypracowywane, a przy dokonywaniu
wszelkich inwestycji, kierowano się dbałością o finanse publiczne i przyjętą strategią rozwoju placówki,
niezbędnym jest stałe rozszerzanie oferty świadczeń medycznych kontraktowanych przez głównego
płatnika NFZ, a równocześnie podejmowanie działań zmierzających do pełnego pokrycia kosztów już
zrealizowanych świadczeń medycznych.

Rok 2019 był w tym zakresie przełomowy, bowiem po

raz pierwszy, udało się uzyskać pokrycie kosztów związanych z udzielanymi świadczeniami, łącznie ze
świadczeniami ponad limitowymi, co należy uznać za duży sukces. Trudność w dalszym rozwoju
jednostki stanowi ograniczenie lokalowe i brak nowych konkursów organizowanych przez NFZ na
świadczenia medyczne, które pozwoliłyby na otwarcie nowych poradni i rozszerzenie oferty
dla zainteresowanych pacjentów.
Analizując liczbę udzielonych świadczeń – wizyt, PIASTUN SPZOZ odnotowuje wzrost
zainteresowania pacjentów oferowanymi usługami, czego dowodem jest stale wzrastająca ilość
udzielanych świadczeń. W roku 2019 w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia oraz zrealizowanych odpłatnie odnotowano
wzrost

162 305 świadczeń, co stanowi

o ponad 300 w porównaniu do roku 2018. Odnotowuje się wzrost medycznych usług

komercyjnych, z których w roku 2019 uzyskano przychód

w wysokości ponad 1 286 218

złotych, co stanowi wzrost o ponad 93 600 złotych.
Wykres umieszczony poniżej przedstawia graficznie ilość świadczeń medycznych – wizyt
pacjentów korzystających z całej dostępnej oferty usług, które były finansowane przez NFZ oraz
odpłatnych - komercyjnych zrealizowanych w SPZOZ PIASTUN w roku 2019.
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Na kolejnym wykresie zaprezentowano liczbę świadczeń – wizyt pacjentów w poradniach PIASTUN
SPZOZ w 2019 roku, finansowanych wyłącznie przez NFZ.

Należy podkreślić, że dzięki wspólnemu wysiłkowi zespołu, który realizuje przyjętą przez
dyrektora koncepcję rozwoju zakładu, od momentu objęcia kierownictwa w placówce, nie tylko
systematycznie wzrastają przychody, ale oferuje ona swoim klientom coraz szerszą gamę usług.
Przychody uzyskane przez jednostkę w 2010 roku, były na poziomie około trzech i pół miliona zł. Istotna
zmiana nastąpiła od drugiej połowy 2011 roku kiedy to przeprowadzono restrukturyzację i
modernizację zakładu, co umożliwiło zakontraktowanie nowych usług medycznych w NFZ i stworzenie
alternatywy dla usług komercyjnych na terenie Piastowa. Wówczas odnotowano także istotne
zwiększenie działalności komercyjnej.
W porównaniu z kolejnymi latami przychody globalnie, kształtują się odpowiednio:
w 2011 roku 3 813 200,33 zł, za rok 2012 na poziomie 5 217 828,88 zł, za rok 2013

na

poziomie 5 526 491,28 zł, a w roku 2014 na poziomie 6 148 124,98 złotych, w roku 2015
poziomie 6 992 435, 65 złotych, w roku 2016 na poziomie 7 725 217, 76 złotych,

na
a w roku

2017 na poziomie 8 175 070, 26 złotych, w roku 2018 na poziomie 9 572 436, 19 zł. W roku 2019 na
poziomie 10 156 149, 23 złotych co stanowi wzrost o 583 713, 01 zł

w porównaniu do roku

2018. Na uwagę zasługuje także odnotowywany wzrost przychodów uzyskiwanych z wykonywania
świadczeń komercyjnych, które ze względu na swą wysoką jakość cieszą się zainteresowaniem
pacjentów i potwierdzają prawidłowość przyjętej strategii i rodzaju oferowanych usług medycznych.
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Poniżej przedstawione zostało graficzne zestawienie łączne wszystkich przychodów zarówno z
usług medycznych, jak i pozostałych uzyskanych w latach 2010 – 2019.

Reasumując przedstawioną informację finansową, zwrócić uwagę trzeba na fakt, iż w roku
2019, podobnie jak w latach poprzednich jednostka wypracowała zysk z tytułu prowadzonej
działalności, tym razem na poziomie 370 247, 78 złotych, który będzie przeznaczony na dalszy rozwój
zakładu.
W roku 2019 podejmowano usilne wysiłki, by ograniczyć do minimum powstające rok rocznie
nadlimity wykonywanych świadczeń medycznych, które wynikają ze wspomnianego wcześniej dużego
zainteresowania pacjentów usługami jednostki. Ma to kolosalne znaczenie, ponieważ koszty (takie jak
osobowe – personel i bezosobowe - badania) muszą być ponoszone przez PIASTUN SPZOZ, ale nie są
one kompensowane na odpowiednim poziomie przez płatnika. Jak wspomniano wyżej rok 2019 stał
się przełomowym w dążeniu zakładu do uzyskania pełnego pokrycia kosztów udzielonych świadczeń.
Nadal jednak pozostają nieuregulowane przez NFZ tzw. nadwykonania powstałe w latach poprzednich,
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które kształtują się następująco: za rok 2011 – 20 393 zł, za rok 2012 – 64 565 zł, za rok 2013 – 48 566
zł (pierwotnie 108 814 zł), za rok 2014 – 64 241 zł (pierwotnie 90 627,50 zł), za rok 2015 – 36 262, 14
zł (pierwotnie 82 052, 60 zł), za rok 2016 – 71 261, 38 zł (pierwotnie 106 203 zł), za rok 2017 na kwotę
11 074 zł., zaś za rok 2018 - 7 047, 27 zł. Co do uregulowania starych zaległości, stanowisko płatnika
pozostaje od lat niezmienne, zaś z punktu widzenia jednostki, pomijając aspekt etyczny, nie wydaje się
być możliwym wprowadzenie zakazu przyjęć chorych, którzy wymagają specjalistycznego leczenia,
opieki medycznej i chcą je uzyskać
kontekście uzyskanie od płatnika

w SPZOZ PIASTUN, a nie w innych placówkach. W tym
w roku 2019 pokrycia finansowego wykonanych świadczeń

w skali całego roku może być oceniane jako wyjątkowe i pozwala mieć nadzieję, że będzie praktyka
obowiązującą.

Budowa filii przychodni SPZOZ Piastun przy ul.ks.I.Skorupki

W roku 2019 kontynuowana była budowa nowego obiektu dla filii przychodni Piastun. Ta
ważna z punktu widzenia dalszego podnoszenia standardu opieki zdrowotnej mieszkańców
Piastowa inwestycja zapewni radykalną poprawę warunków pracy dotychczasowej filii
mieszczącej się w budynku przy ul.P.Wysockiego
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Opieka społeczna
Działania w zakresie pomocy społecznej w Piastowie systemowo prowadzone są
na podstawie ustaw, rozporządzeń oraz dokumentów programowych takich jak: „Gminna Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Piastowa na lata 2016-2020”, „3-letni Gminny
Program Wspierania Rodziny Miasta Piastowa na lata 2017-2019” przyjęte uchwałami Rady
Miejskiej w Piastowie z 2016 roku oraz „Program Senioralny dla Miasta Piastowa na lata 20182023 (przyjęty Uchwałą Nr XLII/309/2017 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2017 roku). Zadania
z zakresu pomocy społecznej w naszym mieście realizuje w podstawowym zakresie Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy powołana do tego celu w
sferze ustawowo i programowo określonych zadań własnych i zleconych z administracji
rządowej.

Analizując dane roku 2019 dotyczące osób korzystających z pomocy społecznej
w Piastowie zauważyć można nieznaczny spadek liczby osób, którym udzielono pomocy
i wsparcia, przy jednoczesnym minimalnym spadku osób długotrwale korzystających
z pomocy. Ponadto zmniejsza się liczba dzieci objętych pomocą w formie obiadów. Można
również zauważyć okresowy spadek liczby osób bezrobotnych w gminie. Ubóstwo było
drugim w kolejności, po długotrwałej i ciężkiej chorobie , najczęstszym powodem
przyznawania pomocy. Choć powyższe nadal pozostają jako główne powody przyznawania
wsparcia, to coraz częściej problem niepełnosprawności jest przedmiotem działań
pomocowych. W wielu przypadkach długotrwała choroba prowadzi do uzyskania orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności, co w konsekwencji odbija się to na wzroście liczby wypłacanych
zasiłków stałych, które w głównym stopniu wypłacane są z powodu niezdolności do
pracy. Zatem konieczne jest zapewnienie środków finansowych w budżecie na zasiłki dla tej
grupy osób.
Polityka społeczna, której elementem jest pomoc społeczna, opiera się również
na aktywizowaniu różnych grup społecznych. Wartością podstawową jest w tej kwestii fakt,
iż w mieście od wielu lat tworzy się takie warunki, by sprzyjały one rozwojowi
indywidualnemu oraz były odpowiedzią na najistotniejsze kwestie wskazywane przez
poszczególne grupy społeczne. Organizacje społeczne, stowarzyszenia i grupy
samopomocowe, uzupełniają swą ofertą te obszary potrzeb, które nie znajdują zabezpieczenia.
Zakres działań w naszej ocenie nie zaspokaja wszystkich potrzeb w tym zakresie,
ale konsekwentnie oferta miasta dla mieszkańców ulega poszerzeniu
Podstawowymi zadaniami realizowanymi w roku 2019 w ramach funkcjonowania MOPS
w Piastowie były:
wsparcie materialne, finansowe, praca socjalna, poradnictwo i interwencja. • Realizacja
świadczeń z ustawy o pomocy społecznej; • Realizacja zadań z ustawy o dodatkach
mieszkaniowych i energetycznych; • Realizacja zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
• Realizacja zadań z ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów; • Realizacja zadań z
zakresu wdrażanie polityki senioralnej , świadczenie środowiskowych usług opiekuńczych dla
40 rodzin i inicjowanie działań związanych z wdrożeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych: ocena skali potrzeb w gminie, w tym planów finansowych związanych z
kosztem tych usług .
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Warto zwrócić uwagę na tendencję, która bardzo wyraźnie zaznaczyła się w roku 2019: od
wielu lat sukcesywnie zwiększa się liczba osób umieszczanych w domu pomocy społecznej,
a tym samym wzrastają nakłady finansowe na realizacje powyższego zadania. Aby uniknąć
drastycznych kosztów dla budżetu gminy, korzystne byłoby rozważenie wprowadzenia stałej
opieki i pielęgnacji nad osobami starszymi i wymagającymi tego wsparcia ze względu na stan
zdrowia. Z praktyki Ośrodka wynika, iż problem zapewnienia opieki jest coraz częściej
zgłaszany przez mieszkańców. Dlatego też istnieje potrzeba wdrożenia tej formy pomocy.
Pomimo, iż Ośrodek nie ponosi kosztów na realizację tego typu usług, to jednakże realizuje tę
formę wsparcia, posiłkując się zatrudnianiem opiekunek.

Realizacja społecznych programów strategicznych miasta w roku 2019
1/ „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Piastowa na lata
2016-2020”
Dokument zakłada podejmowanie działań, które powinny przynieść efekt w postaci wzrostu
aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców miasta, zmniejszenia zasięgu
występujących na jego terenie problemów społecznych oraz wzrost zaufania mieszkańców do
instytucji pomocowych. Prognoza zmian problemów społecznych na terenie Gminy w wyniku
realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych skupia się przede wszystkim na
zdefiniowaniu najpilniejszych potrzeb w następujących sferach:
Bezrobocie
− aktywizacja osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, − zwiększenie
szans osób bezrobotnych na znalezienie zatrudnienia poprzez odpowiednie dostosowanie ich
kwalifikacji do wymagań rynku pracy, − wzmocnienie kompetencji i potencjału osób, które
ubiegają się o zatrudnienie,
Niepełnosprawność
− powstawanie kolejnych organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych, −
podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier
architektonicznych i psychologicznych w miejscach publicznych, − wzrost zaangażowania
osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe, − zwiększenie zatrudnienia osób z
niepełnosprawnością, − zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,
Uzależnienia
− zmniejszenie liczby osób dotkniętych uzależnieniami, − łagodzenie skutków społecznych i
zawodowych alkoholizmu, − rozwój sieci wspierającej osoby uzależnione i ich rodziny.
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Ubóstwo
− poprawa warunków życia mieszkańców Gminy
Przemoc w rodzinie
− zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez budowanie lokalnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, − zwiększenie dostępności do specjalistycznej
pomocy psychologicznej dla rodzin dotkniętych przemocą, − ochrona ofiar przemocy, −
prowadzenie specjalistycznych terapii dla sprawców przemocy, − rozwój społecznej
świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Przestępczość
− zmniejszenie liczby przestępstw na terenie Gminy, − eliminowanie aktów wandalizmu i
chuligaństwa poprzez odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, −
zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach i w ich otoczeniu, − ochrona ofiar przestępstw, −
zwiększenie aktywności służb publicznych w przeciwdziałaniu przestępczości.
Osoby starsze
W Piastowie zauważalny jest stopniowy, systematyczny wzrost liczby osób w wieku
poprodukcyjnym. Zwiększający się odsetek grupy mieszkańców w starszym wieku oznaczać
może dla samorządu, iż znaczna część wydatków miasta będzie musiała być kierowana na
zapewnienie odpowiednich warunków życia osobom w starszym wieku., m.in. na:
− poprawę jakości i dostępności opieki zdrowotnej dla osób starszych, − wzrost aktywności
osób starszych poprzez zapewnienie im dostępu do rekreacji, kultury i wypoczynku, −
powstawanie środowiskowych form opieki dla osób starszych, w tym tworzenie domów
pomocy społecznej, − rozwój wolontariatu na rzecz pomocy seniorom.
Wymienione cele zostaną osiągnięte poprzez współpracę instytucji, wszystkich
zainteresowanych osób, stowarzyszeń oraz instytucji i organizacji pozarządowych
działających dla dobra mieszkańców w Piastowie

2/ „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2020”
Celem programu jest stałe rozpoznawanie rodzin przeżywających trudności oraz
diagnozowanie przyczyn występowania tych problemów. Zadanie to zgodnie z
kompetencjami ustawowymi i założeniami realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. W roku 2019 wsparcie uzyskały rodziny z problemem bezradności opiekńczowychowawczej. Rodziny te zostały zdiagnozowane w oparciu o wywiad rodzinny i
informacje środowiskowe. Do rodzin z najbardziej złożonymi sytuacjami w zakresie
wydolności wychowawczo-opiekuńczej kierowano asystentów rodziny, a do wszystkich
rodzin kierowane były działania w ramach świadczonej pracy socjalnej przez 7 pracowników
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socjalnych. Rodziny, o których mowa wyżej, objęte były pomocą świadczoną w ramach
ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia te, to rożnego typu zasiłki celowe, zasiłki
okresowe, pomoc w naturze, pomoc w usługach oraz poradnictwo. Jednocześnie wskazane
rodziny korzystały z innych form pomocy typu świadczenia rodzinne i dodatki do tych
świadczeń, świadczenia wychowawcze, pomoc na edukację dzieci w ramach stypendiów
szkolnych oraz programu ,,Dobry start”, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne i inne
w zależności od indywidualnej sytuacji każdej z rodzin. Najważniejszą formą wsparcia rodzin
przeżywającej trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jest stała edukacja w
zakresie poprawiającym umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz poprawy
relacji w rodzinie. Działania te są stałym elementem pracy wszystkich asystentów rodziny i w
dużym zakresie pracowników socjalnych, którzy wspierają rodziny. Należy wskazać, że
umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodziców są podnoszone przez m.in. realizację
stosownych programów.
Działania przeciwdziałające uzależnieniom prowadzi Punkt Informacyjno-Konsultacyjny. W
Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym prowadzona jest diagnostyka i doradztwo w zakresie
rozwiązywania problemów związanych z używaniem i eksperymentowaniem z substancjami
psychoaktywnymi. W PIK prowadzona jest konsultacja indywidualna i grupowa osób
uzależnionych i współuzależnionych. Z pomocy w formie porad i terapii korzysta w każdym
roku ponad sto osób.
Warsztaty dla dzieci, rodziców i kadry pedagogicznej prowadzone były także w szkołach.
Podczas warsztatów rodzice otrzymywali wiedzę na temat zagrożeń związanych z różnego
typu uzależnieniami. W zadania wspierające rodzinę i mające charakter przeciwdziałania
uzależnieniom wpisują się warsztaty realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii.
Kolejnym zadaniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny było podejmowanie działań o
charakterze interwencyjnym np. kierowanie osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych na leczenie i terapię.
Bardzo ważnym elementem oddziaływania na rodzinę były także działania podejmowane
przez Zespół Interdyscyplinarny i jego grupy robocze, które opierają swą pracę na ustawie o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2019 roku w gminie prowadzonych było 12
procedur Niebieskiej Karty. W przypadku 1 procedur NK, przemocy doświadczały dzieci, w
11 przypadkach ofiarami przemocy były kobiety, 1 karty wynikały z przemocy zaistniałej
wobec mężczyzn. Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i jego grup roboczych są
przedstawiciele pomocy społecznej, funkcjonariusze policji, członkowie GKRPA,
przedstawiciele służby zdrowia, oświaty, organizacji społecznych, a także kuratorska służba
zawodowa Sądu Rejonowego w Pruszkowie. W ramach posiedzeń grup roboczych
podejmowane są indywidualne działania wobec każdej rodziny, w której istnieje podejrzenie
występowania przemocy. Pracami całego Zespołu Interdyscyplinarnego i jego grup, kieruje
przewodniczący. W minionym roku po raz kolejny Miasto Piastów aktywnie włączyło się w
powiatową akcję edukacyjno-informacyjną.
Ważnym elementem wsparcia rodzin jest objęcie ich programem dożywiania zapewniającym
dzieciom i młodzieży, a także dorosłym pomocy w zakupie gorącego posiłku, zakupu
żywności i finansowego wsparcia jej z przeznaczeniem na zakup żywności. W 2019 roku z
pomocy w tej formie skorzystało około 150 osób .
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Kolejnym elementem wsparcia dla rodzin jest pomoc finansowa na wypoczynek dzieci
i młodzieży.
Kolejnym zadaniem Gminnego Programu Wsparcia Rodziny jest systematyczna
profesjonalizacja służb oddziałujących statutowo na rodzinę przeżywająca trudności. Do
głównego nurtu tych służb należą pracownicy MOPS, GKRPA, Komisariatu Policji,
Kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego, członkowie ZI. Przedstawiciele uczestniczyli w
szkoleniach podnoszących ich wiedzę i umiejętności w bezpośredniej pracy z rodzinami
borykającymi się różnego typu dysfunkcjami oraz ograniczeniami. W ramach służb pomocy
społecznej, pracownicy socjalni, asystenci, . Wszyscy pracownicy tych służb zgodnie z
zakresem czynności zobowiązani są do stałego doskonalenia zawodowego, w tym także przez
samokształcenie.
W roku 2019 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piastowie zatrudnieni byli dwaj
asystenci rodziny, którzy wsparciem obejmowali kilkanaście rodzin. Zgodnie ze zmianą
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od stycznia 2018 roku jeden
asystent może objąć wsparciem do 15 rodzin. Potrzeba zatrudnienia asystenta rodziny wynika
z istniejących problemów w rodzinach przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze, nieustająco wymagające wsparcia ze strony asystenta rodziny, który ma za
zadanie wyprowadzenie tych rodzin z istniejących problemów, w których się znalazły, a także
nauczenie ich jak prawidłowo funkcjonować w środowisku lokalnym. Poparciem na ten
rodzaj wsparcia jest wydawana liczba postanowień przez sąd, wskazujące na konieczność
objęcia rodzin pomocą asystenta rodziny. Praca asystenta rodziny przyniosła pozytywne
efekty dla kilku rodzin. Asystent rodziny jest również wsparciem dla pracowników
socjalnych. Niewątpliwie ogrom problemów, jakie uniemożliwiają rodzinom poprawne
funkcjonowanie w środowisku wymaga właściwego zdiagnozowania i podjęcia działań przez
pracowników tut. Ośrodka. Do realizacji tych zadań potrzebna jest nie tylko odpowiednio
wykwalifikowana kadra, ale przed wszystkim odpowiednia liczba zatrudnionych
pracowników. W roku 2019 w tut. Ośrodku zatrudnionych było 6 pracowników socjalnych i 3
pracowników do realizacji świadczeń wychowawczych, obsługi zaliczki alimentacyjnej i
obsługi świadczeń rodzinnych. Dlatego konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych
w budżecie gminy na utrzymanie zatrudnienia obecnej liczby pracowników. Ważnym
elementem dla podniesienia rangi Ośrodka jest podnoszenie przez kadrę kwalifikacji
zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy wizytach studyjnych.

Działalność Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej
„Dom Jana Pawła II” w Piastowie
Świetlica Środowiskowo – Integracyjna „Dom Jana Pawła II” w Piastowie to
jednostka budżetowa miasta, usytuowana w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8. Jest placówką
wsparcia dziennego typu opiekuńczo – wychowawczego. Działa w oparciu o zapisy Ustawy o
Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej. W roku 2019 placówka obchodziła
jubileusz 15-lecia działalności.
Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz ich
niepełnosprawnych rówieśników. Do świetlicy przyjmowane są dzieci w wieku 7-16 lat
(głównie w wyniku skierowania pedagogów, psychologów szkolnych, kuratora sadowego,
MOPS, GKRPA oraz samych rodziców), ograniczenia wiekowe nie dotyczą dzieci
niepełnosprawnych. W świetlicy funkcjonuje również grupa absolwentów, stanowiąca formę
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wolontariatu. W 2019 roku do świetlicy uczęszczało 50 dzieci, młodzieży i osób
k z niepełnosprawnością.
Podstawowym celem świetlicy jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania
dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. W ramach realizacji tego celu zapewnialiśmy dzieciom
schronienie i miejsce spędzania wolnego czasu, świadczyliśmy pomoc terapeutyczną,
prowadziliśmy zajęcia socjoterapeutyczne, promowaliśmy zdrowy tryb życia, wspieraliśmy
dzieci edukacyjnie, realizowaliśmy dożywianie. Byliśmy też w stałym kontakcie z rodzinami
wychowanków oraz służbami społecznymi miasta. Aktywizowaliśmy dzieci zachęcając je do
udziału w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym Piastowa. Zorganizowaliśmy dla
naszych wychowanków zimę i lato w mieście. Zebraliśmy wokół swoich działań liczne grono
wolontariuszy. Doświadczaliśmy również wsparcia wielu życzliwych instytucji. Staraliśmy się
być placówką otwartą na nowe pomysły, koncepcje, współpracę.
Kadra świetlicy to:
- kierownik-wychowawca – 1 etat;
-

2 wychowawców – 1 ½ etatu;
główny księgowy – ¼ etatu
psycholog- terapeuta dziecięcy – umowa zlecenie
psycholog superwizor – usługa
inspektor ochrony danych osobowych – umowa zlecenie
osoba sprzątająca – umowa zlecenie.

W roku 2019 zrealizowaliśmy w świetlicy sześć dużych projektów z zewnętrznym
finansowaniem. Trzy z nich były wynikiem współpracy ze Stowarzyszeniem „Możesz”.
Wszystkie umożliwiły rozszerzenie oferty przede wszystkim o zatrudnienie szerokiego
wachlarza wybitnych specjalistów, organizację wyjątkowych wydarzeń
i wyjazdów,
doposażenie placówki.
Trzy z nich były wynikiem współpracy ze Stowarzyszeniem „Możesz”:
1. Zadanie „Przyszłość Świetlika”: dofinansowanie Zarządu Województwa
Mazowieckiego osiągnięte w trybie konkursowym wyniosło 50 400,00 zł. W ramach
zadania podopieczni świetlicy pracowali nad motywacją do pracy nad kształtem własnej
przyszłości.
2. Zadanie „Akademia Rodzica”: dofinansowanie z tego samego, co powyżej źródła
wyniosło 28 420,00zł i pozwoliło na realizację profilaktycznego, specjalistycznego,
wsparciowego i edukacyjno – wychowawczego programu dla rodziców (także spoza
świetlicy).
3. Zadanie „Zobacz – też tu jestem!”: Zarząd Województwa Mazowieckiego dofinansował
kwotą 21 300,00zł na działania specjalistyczne skierowane do osób niepełnosprawnych
z terenu Piastowa.
Pozostałe zadania to:
4. „Poza Horyzonty”: projekt, w ramach którego świetliki już po raz siódmy wyjechały na
żeglarską przygodę. Tym razem nad Zalew Sulejowski.
5. „Pajacyk”: zadanie realizowane Polską Akcją Humanitarną, dzięki któremu
dofinansowaną część codziennych posiłków dla naszych podopiecznych.
6. „Wolontariat jest super”: program Banku Gospodarstwa Krajowego, dzięki któremu
placówka została doposażona.
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Łącznie na realizację powyższych zadań dodatkowych pozyskaliśmy kwotę przekraczającą 110 000 zł.
Natomiast na realizację zadań ze środków budżetowych miasta Piastowa wydatkowano kwotę 257
217 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
Do zadań własnych gminy należy m.in. prowadzenie działań związanych
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. W roku 2019 polityka społeczna w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych na terenie Miasta Piastowa
prowadzona była na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Programy przyjęte
zostały Uchwałą Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 grudnia 2018 r. i
stanowiły część strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Piastów. Realizację
gminnych programów powierzono Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Kierownikowi Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom
Jana Pawła II” (w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego).
Podejmowane działania dotyczyły edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki,
rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym poprawy społecznego i emocjonalnego
funkcjonowania członków rodzin dysfunkcyjnych, szczególnie dzieci i młodzieży, redukcji
szkód zdrowotnych, rehabilitacji i reintegracji społecznej oraz przeciwdziałania narkomanii.
Były kontynuacją przedsięwzięć zainicjowanych w latach poprzednich. Skierowane były
do różnych grup społecznych z terenu miasta Piastowa.
Działania zostały zrealizowane w zakresie następujących obszarów:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu.
1) Współpraca z podmiotami leczniczymi z terenu gminy Pruszków w zakresie leczenia
uzależnienia od alkoholu.
2) Prowadzenie i finansowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego – Punktu
Interwencji Kryzysowej.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1) Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
2) Finansowanie działalności placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
- Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II”.
3) Zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym, dla dzieci i młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych.
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
1) Zorganizowanie spotkania informacyjnego mającego na celu przybliżenie idei
Programów Wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz Grup Rodzinnych Al-Anon.
2) Przeprowadzenie programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej, skierowanych
do dzieci i młodzieży, a także do rodziców i nauczycieli.
3) Sfinansowannie zajęć animacyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki
uzależnień w ramach pikniku z okazji dnia dziecka oraz akcji „Lato w mieście”.
4) Sfinansowanie szkoleń dla pracowników oświaty oraz dla członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także osób
zajmujących się zawodowo rozwiązywaniem problemów związanych z przemocą
domową.
5) Sfinansowanie i przeprowadzenie badań społecznych na terenie Piastowa wśród uczniów
szkół, dorosłych mieszkańców i sprzedawców napojów alkoholowych oraz sporządzenie
diagnozy lokalnych zagrożeń związanych z alkoholem, narkotykami, lekami,
papierosami, mediami, przemocą i cyberprzemocą.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
1) Udzielenie wsparcia finansowego czterem organizacjom pozarządowym z terenu gminy
Piastów na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci
i młodzieży.
Środki finansowe, wykorzystane w celu realizacji zadań, gmina uzyskała z tytułu rocznych
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność polegała na
organizacji przyjęć, a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W ciągu roku 2019, na realizację gminnych programów wydatkowano środki finansowe
w wysokości 424 045,88 zł, w tym 153 888,38 zł na profilaktykę i rozwiązywanie problemów
alkoholowych, 255 157,50 zł na funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego oraz 15 000,00
zł na przeciwdziałanie narkomanii. Na dzień 31.12.2019 r. wpływy z tytułu rocznych opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 416 639,45 zł. Różnicę
między dochodami (wpływami z koncesji), a wydatkami, to jest kwotę w wysokości 7 406,43
zł pokryto z innych środków budżetu gminy.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Do zadań Komisji należy :
1. inicjowanie, opiniowanie i zatwierdzanie do realizacji działań związanych
z profilaktyką uzależnień lub rozwiązywaniem problemów alkoholowych
zawartych w programach profilaktycznych;
2. merytoryczne wsparcie programów profilaktycznych;
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3. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu zgodnie
z zapisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi :
a. przyjmowanie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia zgodnie z art.24
Ustawy
b. przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem do zobowiązania
podjęcia leczenia
c. wzywanie na rozmowę uczestników postępowania
d. kierowanie na badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczenia
e. przygotowanie i kierowanie wniosków do SR w Pruszkowie o zobowiązanie do
podjęcia leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego
4. tworzenie i opiniowanie aktów prawnych wydawanych przez organy miasta
Piastów w zakresie spraw związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów
alkoholowych
5. opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z zasadami
określonymi w uchwałach Rady Miasta Piastowa
6. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Członkowie Komisji pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godzinach 18.00-20.00,
natomiast posiedzenia plenarne odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.
GKRPA w Piastowie w 2019 r. przeprowadziła 17 kontroli placówek handlowych
sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta Piastowa. Podczas w/w kontroli nie
stwierdzono naruszeń przepisów Ustawy z dn. 26 października 1982 o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydano 6 postanowień w sprawie
przedłużenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz trzy postanowienia
zezwalające na sprzedaż alkoholu.
Ponadto wydała 10 postanowień odnośnie przedłużenia koncesji na sprzedaż napojów
alkoholowych.
W trakcie dyżurów przyjęto 156 osób, wszczęto 7 postępowań, w których uczestnicy
rozmów motywujących do leczenia przeprowadzanych przez członków GKRPA zobowiązali
się do dobrowolnego poddania się terapii odwykowej. Ich postępowanie i zachowanie
monitorowane jest na bieżąco przez członków GKRPA. Wysłano dwa wnioski do Sądu
Rejonowego w Pruszkowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zobowiązanie do podjęcia
leczenia odwykowego. Jeden z nich zakończył się prawomocnym postanowieniem.
W chwili obecnej Komisja prowadzi 63 sprawy osób uzależnionych.
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Punkt Interwencji Kryzysowej
Punkt Interwencji Kryzysowej został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Piastowa
z 30 marca 2015 r.
Do zadań PIK należy:
świadczenie porad specjalistycznych w zakresie :
-

profilaktyki uzależnień i współuzależnień, profilaktyki przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, systemu procedowania Niebieskich Kart,

-

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu karnego,

-

dostępności pomocy terapeutyczno- psychologicznej,

-

kierowania do instytucji świadczących pomoc prawną w zakresie prawa
karnego, rodzinnego, mieszkaniowego oraz cywilnego

-

pomocy interwencyjnej we współpracy ze służbami z terenu miasta Piastowa
(Policja, OIK, MOPS)

-

podjęcia stosownych działań ukierunkowanych na zmianę w trudnej sytuacji
życiowej

Punkt Interwencji Kryzysowej ma również za zadanie motywowanie i kierowanie ofiar oraz
sprawców przemocy do grupowych form pomocy o charakterze edukacyjnym, korekcyjnym,
terapeutycznym i profilaktycznym.
PIK realizował swoje zadania poprzez pełnienie dyżurów odbywających się jeden raz
w tygodniu, w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00.
W 2019 roku z poradnictwa specjalistycznego skorzystały 208 osób, w tym:
- 132 osób uwikłanych w problem alkoholowy
- 17 mężczyzn podejrzanych o stosowanie przemocy,
- 59 kobiet wobec których zachodzi przypuszczenie, iż są ofiarami przemocy domowej.
Poradnictwo specjalistyczne dotyczyło w szczególności procedury „Niebieskie Karty”,
prawnych aspektów dotyczących głównie Kodeksu Karnego, Kodeksu Rodzinnego
i Opiekuńczego i Kodeksu Cywilnego. Udzielano również informacji odnośnie Ustawy
o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości
i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.
Nieodzownym aspektem w poradach prawnych były sprawy polegające na pomocy
w sporządzeniu pozwu rozwodowego ,pozwu o alimenty czy wniosków dotyczących opieki
i wychowania nad małoletnimi dziećmi..
17 osób podejrzanych o stosowanie przemocy skierowano do uczestnictwa w programie dla
sprawców przemocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Niebieska Linia.
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48 osób skierowano do instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
(Stowarzyszenie Niebieska Linia, Pogotowie Niebieska Linia, Fundacja Zdążyć z Pomocą,
Fundacja Mazowiecka )
7 rodzin skierowano do Ośrodków Mediacyjnych,
43 osoby osoby uzależnione od alkoholu skierowano na mitingi AA.
19 osób uzależnionych od alkoholu skierowano na leczenie ambulatoryjne do poradni
odwykowych.
Przeprowadzono też rozmowy profilaktyczne dotyczące stosowania przemocy
w rodzinie oraz wynikających z tego konsekwencji prawnych. Osoby uzależnione od alkoholu
były motywowane do podjęcia leczenia odwykowego lub podtrzymywania abstynencji
i prowadzenia zdrowego stylu życia.
Członkowie PIK ściśle współpracowali ze służbami zaangażowanymi
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie miasta Piastowa, takie jak : Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie, Komisariat Policji w Piastowie, Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików, Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej, Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Świetlica Środowiskowa „Dom Jana Pawła II
„oraz Świetlica Środowiskowa TPD.

62

Gospodarka mieszkaniowa
W 2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej
w Mieście Piastów”. Inwestycja ta ma na celu poprawę stanu technicznego budynków z
mieszkaniami komunalnymi, poprawę ich standardu i realizację przez to celów społecznych i
gospodarczych zapisanych w programie rewitalizacji i innych dokumentach strategicznych
miasta Piastowa.
W ramach projektu remontowi oraz termomodernizacji poddanych zostanie
11 wielorodzinnych, komunalnych budynków mieszkalnych (w tym zabytkowych)
w następujących lokalizacjach: Al. Krakowska 70, ul. Z.Gęsickiego 3, ul. C.Godebskiego 3a,
ul. C.Godebskiego 3b, ul. C.Godebskiego 3c, ul. B.Leśmiana 3, ul. K.Ujejskiego 35,
ul.. H. Sienkiewicza 47, ul. J. Tuwima 4, ul. St. Moniuszki 8, ul. Bohaterów Wolności 26.
Obiekty te ujęte są w „Programie rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+”.
Na realizację tego projektu Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał naszemu
miastu dofinansowanie w wysokości 6 283 804,12 zł w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2
„Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych miasto uruchomiło
11 postępowań przetargowych. Umowy ze wszystkim wykonawcami zostały podpisane.
W 2019 roku w związku z początkową fazą projektu poniesiono wydatki na kwotę 59.040 zł,
z czego 70% została dofinansowana ze środków EFRR a 15% ze środków budżetu państwa.
Realizacja inwestycji pozwoli na podwyższenie standardu energetycznego budynków,
poprawę efektywności kosztowej, zmniejszenie zużycia energii oraz redukcję gazów
cieplarnianych i CO2, a tym samym przyczyni się do poprawy jakości piastowskiego powietrza.
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Ochrona środowiska
Program „Stop smog” dla ochrony powietrza
Rok 2019 był trzecim rokiem realizacji programu miejskiego „Stop smog”. Jego celem jest
wsparcie finansowe i zachęta właścicieli nieruchomości do wymiany źródła ciepła z pieca na
opał stały na urządzenie gazowe nowej generacji (system obejmuje także dopłatę do zamiany
pieca gazowego starej generacji na nowy). Program został uruchomiony uchwałą Rady
Miejskiej w Piastowie z 14 listopada 2017 roku (Nr XLI/296/2017) w sprawie „określenia
zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy miasta Piastów na zadanie „STOP SMOG”
polegającego na wymianie pieca węglowego lub pieca gazowego starej generacji na piec
gazowy, piec na biomasę lub piec elektryczny”. W 2017 roku z programu skorzystało 18
wnioskodawców, a kwota udzielona dofinansowania wyniosła 41 429,36 zł i została
wypłacona w 2018 r. Program w 2018 roku cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem,
ponieważ skorzystało z niego 128 wnioskodawców, a kwota dofinansowania wyniosła 367
883,14 zł i została wypłacona w 2019 roku. Realizacja programu w 2019 roku objęła 84
wnioskodawców, a kwota dofinansowania wyniosła 208.214,39zł (została wypłacona w 2020
roku). Dzięki programowi Stop Smog wymienionych zostało już 229 źródeł ogrzewania, co
jest wymiernym efektem podjętych przez samorząd działań na rzecz ograniczenia niskiej
emisji. Jak wiemy w opublikowanym wiosną 2018 roku raporcie WHO nasze miasto znalazło
się wśród 50 miast europejskich sklasyfikowanych pod względem zanieczyszczonego
powietrza. Piastów zajął w tym raporcie 43 miejsce (średnie stężenie pyłu PM2,5 wyniosło
wówczas dla naszego miasta 32 mikrogramy/m3) jako 33 w kolejności polskie miasto.
Skuteczna realizacja programu „Stop smog” przez mieszkańców przy znaczącym wsparciu
finansowym z budżetu Piastowa już przynosi efekt. W podobnym rankingu za rok 2019
opracowanym przez szwajcarski instytut IQAir Piastów zajął 106 miejsce wśród miast
europejskich (32 w Polsce) sklasyfikowanych pod względem ilości pyłu PM2,5 w powietrzu.
Średnia roczna stężenia tego pyłu dla Piastowa wyniosła 19,2 mikrograma/m3 i w żadnym
miesiącu minionego roku nie wykazała poziomu alarmowego, uzyskując w lipcu poziom 9,2 co jest wskazaniem określanym jako „cel WHO”. To dobre wiadomości, potwierdzane przez
miejski system monitoringu stanu powietrza. i stację wojewódzką. Porównanie średnich
stężeń pyłu PM2,5 z obu klasyfikacji potwierdza spadek dla Piastowa aż o 11
mikrogramów/m3 w ciągu roku! Tak więc istnieje realna szansa na opuszczenie przez nasze
miasto niechlubnego grona czołówki europejskiej z listy WHO w najnowszym rankingu.

Rozbudowa sieci urządzeń pomiarowych stanu powietrza
W roku 2019 Miasto Piastów rozszerzyło sieć monitoringu środowiska. Na trzech
obiektach placówek oświatowych zainstalowano stacje pomiarowe stanu
zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 i PM2,5 oraz innymi substancjami. Kwota
zakupu to 15,490,00 zł.. Nowe urządzenia znajdują się w następujących lokalizacjach:
a) Przedszkole Miejskie nr 1 ul. St. Moniuszki 11,
b) Przedszkole Miejskie nr 2 ul. J. Lelewela 16/18,
c) Przedszkole Miejskie nr 3 ul. C. Godebskiego 21.
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Wcześniej na tych obiektach zainstalowane zostały stacje pogodowe – urządzenia
określające warunki pogodowe w czasie rzeczywistym co 1 godz.
- temp. powietrza, wilgotność, PM10 i PM2,5, temp. odczuwalna, ciśnienie, poryw
wiatru
w chwili pomiaru, kierunek wiatru, kierunek wiatru w stopniach, opad deszczu z 1h,
24h, miesięczny, roczny.
- dzisiejsze skrajności: najwyższa i najniższa temp., najwyższa i najniższa wilgotność,
najwyższa średnia prędkość wiatru, najwyższe i najniższe ciśnienie,
- tygodniowe skrajności.
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Bezpieczeństwo
Działalność Komisariatu Policji w Piastowie
Stan etatowy Komisariatu Policji w Piastowie w roku 2019 wynosił 26 funkcjonariuszy z
podziałem na:
-2 etaty kierownicze
- 5 etatów w Zespole Kryminalnym
- 5 etatów w Zespole Dyżurnych
- 4 etaty Zespołu Dzielnicowych
- 9 etatów Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego
- 1 etat na samodzielnym stanowisku ds. wykroczeń.
Zarówno jak w latach poprzednich tak i w analizowanym okresie sytuacja kadrowa KP
w Piastowie nie ulegała zmianie. Praktycznie przez cały 2019 rok utrzymywał się poziom trzech
wakatów: dwa w Zespole Patrolowo-Interwencyjnym i jeden w Zespole Kryminalnym. Pod
koniec roku jeszcze jeden policjant z patrolu przeniósł się do innej jednostki. Tym samym z
Nowym Rokiem Komisariat posiada 4 wakaty, co stanowi 15% stanu etatowego.
Jednoosobowe stanowisko do spraw wykroczeń
W 2019 roku w Komisariacie Policji w Piastowie zarejestrowano łącznie
239 postępowania wyjaśniające w sprawach o wykroczenia. W analizowanym okresie
zakończył 171 spraw, a 68 pozostaje w dalszym prowadzeniu. Funkcjonariusz tej komórki
wykonywał również inne zadania służbowe, m.in. o charakterze patrolowym oraz brał udział w
zabezpieczaniu imprez kulturalno-światowych na terenie Piastowa. W trakcie codziennej
służby przyjmował również zawiadomienia od obywateli, którzy zgłosili się do komisariatu.
Zespół patrolowo-interwencyjny
Policjanci z tego zespołu przede wszystkim pełnili służbę polegającą na patrolowaniu ulic
Piastowa oraz na prewencyjnym zabezpieczeniu bezpieczeństwa mieszkańców. Do głównych
zadań tych funkcjonariuszy należało zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz
reagowanie na już zaistniałe poprzez m.in. dążenie do zatrzymania sprawców oraz
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odzyskiwania utraconego mienia. W ramach pełnionych służb policjanci zespołu patrolowointerwencyjnego osiągnęli następujące wyniki:

•

Zatrzymali 61 sprawców przestępstw

•

Ujawnili 22 osoby poszukiwane

•

Podjęli interwencji 2512 interwencji

•

Wylegitymowali 2658 osób

•

Nałożyli łącznie 377 mandatów karnych, w tym: 69 za spożywanie alkoholu w miejscu
niedozwolonym i 159 w ruchu drogowym.

•

Zastosowali

284 pouczenia, w tym: 31 za spożywanie alkoholu w miejscu

niedozwolonym i 142 za wykroczenia w ruchu drogowym.

Zespół dzielnicowych
Zgodnie z założeniami kierownictwa Policji dzielnicowy był policjantem do pierwszego
kontaktu ze społeczeństwem. Obszar Miasta podzielone jest na cztery rejony. Do każdego
przydzielony był jeden dzielnicowy. Do zadań tej komórki należało między innymi: realizacja
czynności w ramach procedury „Niebieska Karta”- dotyczy ona przemocy w rodzinie,
realizacja czynności w ramach środka zapobiegawczego w postaci dozorów policyjnych
zarządzonych postanowieniem Sądu lub Prokuratury. Ponadto dzielnicowi realizowali mniej
skomplikowane pomoce prawne na rzecz sądów, prokuratur czy innych jednostek Policji w
postaci przesłuchania osób, sporządzali wywiady, przeprowadzali ustalenia i doręczali
korespondencję na rzecz podmiotów uprawnionych. Przeprowadzali szereg spotkań z:
mieszkańcami, przedstawicielami samorządu i w placówkach oświatowych.
W ramach swojej codziennej służby obchodowej dzielnicowi Komisariatu Policji w
Piastowie osiągnęli następujące wyniki:
- zatrzymali 8 sprawców przestępstw
- ujawnili 27 poszukiwanych
- wylegitymowali 1318 osób
- nałożyli 97 mandatów karnych, w tym: 26 za spożywanie alkoholu w miejscu
niedozwolonym i 21 w ruchu drogowym.
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- zastosowali 169 pouczeń, w tym: 64 za spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym

i 62 w ruchu drogowym.
- podjęli 404 interwencje
Należy tu wspomnieć, że policjanci zespołu dzielnicowych doraźnie kierowani byli również
do innych działań prewencyjnych.

Zespół kryminalny
Policjanci tego zespołu przede wszystkim realizowali czynności z zakresu postępowań
przygotowawczych w związku z podejrzeniem popełnia przestępstwa.

W 2019 roku w

Komisariacie Policji w Piastowie wszczęto 324 takich postępowań (o 17 mniej niż w
analogicznym okresie). Ponadto Zespół przeprowadził 146 postępowań sprawdzających z
czego 21 nie zakończyło się wydanie postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa. Na
bieżąco przyjmowali od osób przybyłych do komisariatu różnego rodzaju zgłoszenia dotyczące
zdarzeń przestępczych. Następnie w ramach prowadzonych dochodzeń wykonali szereg
czynności zmierzających do ustalenia czy faktycznie doszło do popełnienia przestępstwa, a jeśli
tak to do ustalenia jego sprawcy. Gromadzili materiał dowodowy i na jego podstawie
występowali z wnioskiem o skierowanie aktu oskarżenia. W pozostałych przypadkach
wydawali inne decyzje merytoryczne.
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Przedstawiając pracę zespołu kryminalnego, należy jeszcze dodać, że funkcjonariusze
tegoż zespołu wykonywali szereg pomocy prawnych na rzecz sądów, prokuratur oraz innych
jednostek policji co nakładało na nich dodatkowe obowiązki.
Miniony rok można uznać za bezpieczny. Odnotowany został niewielki spadek ogólnej
przestępczości. Osiągnięte efekty przedstawia poniższa tabela.

wykrywalność w % wykrywalność w %
w 2018 r.

w 2019 r.

12.8

15.7

K
r
a
d
z
i
e
ż

Kradzież z włamaniem

11.5

12.5

Uszkodzenie mienia

25.0

28.5

Bójka, pobicie i

50

100

P-stwa o char.
kryminalnym

41.2

41.5

P-stwa o char.
gospodarczym

46.6

46.6

Przestępczość
narkotykowa

90.9

100

Pełny katalog p-stw

46.4

47.4

uszkodzenia ciała

Ogólna wykrywalność przestępstw w 2019 roku w porównaniu do roku 2018 wrosła o
jeden procent, przy jednoczesnym spadku ogólnej liczby przestępstw. Tym samym wynik ten
można uznać za zadowalający.

69

Zespół dyżurnych
Policjanci tego zespołu realizowali swoje czynności w systemie dwunastogodzinnym
pełniąc obowiązki na stanowisku kierowania. Jest to bardzo odpowiedzialne zajęcie. To właśnie
z dyżurnym obywatel ma pierwszy kontakt po zgłoszeniu się do jednostki Policji. Pełnią tam
służbę doświadczeni funkcjonariusze, często ze stażem powyżej 15 lat służby. Praca na tym
stanowisku wymaga od policjanta nie tylko dużej wiedzy zawodowej, ale też doświadczenia
życiowego. Pod nieobecność komendanta komisariatu lub jego zastępcy dyżurny kieruje pracą
jednostki.
Praca dyżurnego to nie tylko kierowanie podległymi mu funkcjonariuszami. To także
dokumentowanie podejmowanych przez nich czynności w dostępnych policyjnych systemach
informatycznych, obsługa interesantów przybyłych do

jednostki Policji, przyjmowanie

telefonicznych zgłoszeń. Nierzadko udzielali informacji o właściwym trybie postępowania, np.
z zakresu kodeksu cywilnego, czy też rodzinnego.
Policjanci Komisariatu Policji w Piastowie brali czynny udział w zabezpieczeniach
imprez sportowych i kulturalno-oświatowych organizowanych na terenie Miasta Piastowa.
Na terenie miasta Piastowa w 2019 roku doszło do 10 wypadków drogowych z udziałem
11 osób rannych, bez ofiar śmiertelnych. W roku 2018 odnotowano o jeden wypadek więcej.
Zdarzeń drogowym, tzw. kolizji (bez udziału osób rannych) na terenie Piastowa odnotowano
148 (o 45 mniej niż w okresie analogicznym). Najczęstszymi przyczynami było: nieprawidłowa
zmiana pasa ruchu, nieudzielenie prędkości oraz niedostosowanie prędkości jazdy
do warunków panujących na drodze.
Przedstawiona analiza kwalifikuje Komisariat Policji w Piastowie pośrodku wszystkich
jednostek powiatu pruszkowskiego. Pokazuje to, że efektywność służby piastowskich
policjantów nie odbiega od ogólnych standardów pracy i skuteczności działań podejmowanych
przez Policję. Nie sposób nie wspomnieć o dużym wkładzie samorządu terytorialnego miasta
Piastowa, który to

poprzez przeznaczenie środków finansowych w kwocie 80000 PLN

na służby ponadnormatywne w znacznym stopniu przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa
obywateli. To właśnie dzięki temu zasileniu mogliśmy wystawić większa liczbę
funkcjonariuszy do służby. Ponadto w minionym roku samorząd dofinansował zakup jednego
radiowozu oznakowanego poprzez przeznaczenie na ten cel kwoty powyżej trzydziestu tysięcy
złotych.

70

Reasumując należy stwierdzić, że funkcjonariusze Komisariatu Policji w Piastowie
podejmowali skuteczne działania w zakresie dbałości o bezpieczeństwo obywateli
na podległym sobie służbowo rejonie. Zaplanowane w sprawozdawaniu za rok 2018 założenie
zwiększenia wykrywalności przestępstw przeciwko mieniu zostało osiągnięte.

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie, należąca do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, stanowi trzon jednostek OSP w powiecie pruszkowskim. Rok
2019 możemy zaliczyć do bardzo udanych pod kątem działalności statutowej oraz
bardzo pracowity pod kątem działalności ratowniczo-gaśniczej
•

Interwencje:

Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie, w roku 2019 podejmowała 281 interwencji
Było to:
– 178 miejscowych zagrożeń,
- 66 pożarów,
– 12 alarmów fałszywych,
– 25 innych zdarzeń (takich jak zabezpieczenia operacyjne powiatu, zabezpieczenie
miejskich imprez czy ćwiczenia z Państwową Strażą Pożarną).
W porównaniu do 2018 roku odnotowaliśmy o 10 mniej interwencji
Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie jest przewidziana do pełnienia
zabezpieczenia operacyjnego powiatu, pod nieobecność strażaków Państwowej Straży
Pożarnej w Pruszkowie. Wielokrotnie, w ramach pomocy wzajemnej dysponowani
jesteśmy na teren pozostałych gmin powiatu pruszkowskiego. Ponadto, w ramach
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, prowadzimy również działania w rejonie
współdziałania z powiatem warszawskim-zachodnim oraz miastem stołecznym
Warszawą.
Spośród 45 ratowników, których mamy w naszych szeregach, warto wspomnieć
o siedmiorgu z nich, którzy w minionym roku byli najaktywniejsi, jeżeli chodzi
o uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych:
1. Gromada Angelika – 163,
2. Stachowicz Damian – 133,
3. Poterek Piotr – 121,
4. Kaczyński Michał – 104,
5. Rosa Kamil – 98,
6. Pawlik Karol – 93,
7. Kalita Albert – 90.
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SZKOLENIA:
W ramach szkoleń organizowanych przez Mazowiecką Komendę Wojewódzką
PSP w Warszawie, Komendę Powiatową PSP w Pruszkowie oraz Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych RP przeszkolono strażaków poprzez:
- jednoetapowy kurs podstawowy,
- szkolenie dowódców OSP,
- recertyfikacje komory dymowej,
ĆWICZENIA:
Nasi ratownicy, by móc sukcesywnie i prawidłowo podejmować działania
ratowniczo-gaśnicze oraz doskonalić swoją wiedzę i umiejętności nabyte podczas
szkoleń realizowanych przez Państwową Straż Pożarną, samodoskonalą się z różnych
dziedzin ratownictwa. W ubiegłym roku odbyły się 2 zbiórki szkoleniowe z zakresu
ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym.
Dodatkowo w ramach rocznego planu doskonalenia zawodowego Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pruszkowie, nasi strażacy brali wielokrotnie udział w
ćwiczeniach organizowanych przez powyższy podmiot.
Wśród nich można wyróżnić między innymi:
- powiatowe ćwiczenia obronne "ŻBIK-19" na terenie Liceum Ogólnokształcącego
im. Tomasza Zana w Pruszkowie,
- ćwiczenia na obiekcie Szpitala Powiatowego w Pruszkowie –Wrzesinie.
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ZAWODY:
3 marca 2018 roku w naszej strażnicy odbyły się Eliminacje Powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przedstawiciele Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Piastów, uplasowali się następująco:
II grupa wiekowa - szkoły podstawowe klasy VII-VII oraz gimnazjum
2 miejsce – dh Jan Stawowski.
5 miejsce – dh Daniel Majerski.
III grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne
3 miejsce – dh Kacper Pakuła
22 czerwca 2019 roku na terenie obiektu sportowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, przy ul. Gomulinskiego odbyły się
Zawody Sportowo-Pożarnicze Powiatu Pruszkowskiego. Piastowska OSP w minionym
roku wystawiła drużynę męską, która zajęła 6. miejsce w klasyfikacji ogólnej, oraz
drużynę żeńską, która uplasowała się na podium – zajmując 3 miejsce.

•

Pozostałe wydarzenia:

Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie wraz z Młodzieżową Drużyną
Pożarniczą co roku uczestniczy w wielu wydarzeniach i imprezach kulturowych,
miejskich czy oświatowych.
Wśród nich wyszczególnić można:
– udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (Sztab Piastów),
– pikniki i festyny w miejskich placówkach oświatowych,
– udział w imprezach i wydarzeniach związkowych zorganizowanych przez Zarząd
Główny ZOSP RP,
Ponadto, 3-osobowa grupa naszych ratowników brała udział w zabezpieczeniu
medycznym Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą. Podczas wydarzenia
organizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, nasi członkowie,
pracując w systemie zmianowym jako zespoły ratownicze na quadach udzielali
pomocy poszkodowanym uczestnikom. Warto dodać, że cała impreza trwała tylko 3
dni – zaś przygotowania do zabezpieczenia znacznie dłużej.
Nasza OSP w minionym roku wielokrotnie uczestniczyła również w uroczystościach
kościelnych i państwowych – wystawiając poczet sztandarowy oraz dowódcę
uroczystości wraz z pododdziałem.
Zakupy sprzętowe:
Dzięki pozyskanym środkom finansowym udało się pozyskać poniższy sprzęt: g;
- 3 częściowe ubrania specjalne Ballyclare Xenon PL, według nowego OPZ Komendy
Głównej PSP – 8 kompletów,
- defibrylator AED,
- ubrania do owadów błonkoskrzydłych – 2 komplety,
- lekkie hełmy techniczny PAB Compakt – 4 sztuki,
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- torbę ratowniczą PSP R-1 wraz z deską ortopedyczną i szynami typu Kramera,
- sprzęt ratownictwa wysokościowego w formie 1 zestawu,
- szafy ubraniowe dla strażaków – 50 sztuk.
Powyższy sprzęt został zakupiony dzięki wsparciu:
– Urzędu Miejskiego w Piastowie,
- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach dotacji Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
– zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek OSP”,
– sponsorów i darczyńców.
•

Podsumowanie:

Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie liczy 111 członków. Wśród nich można
wyszczególnić:
- 45 ratowników podziału bojowego,
- 13 członków honorowych,
- 3 członków wspierających,
- 10 członków KDP,
- 19 członków MDP.
Na jej wyposażeniu znajdują się poniższe pojazdy:
- średni Renault Midlum,
- średni z funkcją ratownictwa technicznego Renault Midliner,
- ciężka Scania P410,
- bus Ford Transit
- historyczny GLM Żuk,
- przyczepka kwatermistrzowska NIEWIADÓW.
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Obronność i zarządzanie kryzysowe

A.

Przygotowanie i przeprowadzenie „rejestracji osób na potrzeby prowadzenia
kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej roku 2019
(MSWiA Dz. U. z 2015r. poz. 991)

a) sporządzono rejestr osób objętych rejestracją w formie wydruku oddzielnie dla
mężczyzn i kobiet w 2 egz. do dnia 5 stycznia, jeden egzemplarz przesłano się WKU,
(M-87, K-88)
b) przesłano do wojewody informację o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestrów.
B. Przygotowanie i uczestnictwo w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej r. 2019
- wysłanie 87 wezwań do osób rocznika podstawowego o miejscu i terminie
prowadzenia kwaifikacji,
- uczestnictwo w kwalifikacji wojskowej dla m. Piastów - 26–28.02.2019r.
- 4 osoby się nie stawiły do kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego (przebywają
za granicą od paru lat)
-

C.

Rok

Rocznik

Ilość

Zgłosiło
się

2019

2000

87

84
95,3%

nie zgłosiło się
3-(w tym 2
zagranicą)
3,4%

Kategoria zdrowia
A
B
D
68
78,1%

1
1,1%

14
16%

E
1
1,1%

Świadczenia na rzecz obronności
a) W 2018r. wpłynął z WKU Warszawa Ochota 1 wniosek na świadczenia
pozaetatowe osobiste dla potrzeb 1 jednostki organizacyjnej, oraz dwa wnioski na
świadczenie rzeczowe dla dwóch jednostek wojskowych
- wydano 3 decyzji na świadczenie osobiste i rzeczowe.
b) Świadczenia rzeczowe:
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✓ 09.04.2018r. przesłano pismo do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie w
sprawie ustalenia ilu posiadaczy środków transportowych na których wydano
decyzje na dostarczenie ich do JW., jest aktualnie u posiadaczy. Na 25 pojazdów
w odpowiedzi 8.05.2019r. Wydział Komunikacji Starostwa stwierdził że 20
pojazdów zostało wyrejestrowanych.
c) W sierpniu przesłano do WBiZK MUW sprawozdanie z planu świadczeń
osobistych
i rzeczowych tj.:
− Zestawienie świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie
Miasta Piastowa,
− Zestawienie świadczeń osobistych przewidzianych do wykonana w Mieście
Piastowie
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
D. Szkolenie:
✓ W zakresie organizacji, funkcjonowania, sposobu wypełniania dokumentów
wchodzących w skład Akcji Kurierskiej – przeszkolonych zostało 20
pracowników UM.
✓ W zakresie organizacji, funkcjonowania, sposobu wypełniania dokumentów,
posługiwania się tabelą kodową wchodzących w skład Stałego Dyżuru –
przeszkolono
8 osób,
E. Prowadzone i uaktualniane na bieżąco były następujące dokumenty:
− Plan Szkolenia Obronnego Miasta Piastowa na 2019r.
− Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań
obronnych na 2019r.
− Dokumentacja Akcji Kurierskiej,
− Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Piastowa w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
− Dokumentacja Stałego Dyżuru,
− Stanowisko Kierowania Burmistrza Miasta Piastowa w Systemie Kierowania
Bezpieczeństwem Narodowym w Województwie Mazowieckim,
− Plan Ewakuacji Ludności i Mienia I Stopnia na Wypadek Masowego Zagrożenia,
− Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie
miasta Piastowa.
− Procedury Dystrybucji i Wydawania Preparatów Stabilnego Jodu w Przypadku
Zdarzeń Radiacyjnych na Terenia Miasta Piastowa,
− Regulamin Urzędu Miasta Piastowa w Warunkach Zewnętrznego Zagrożenia
Bezpieczeństwa Państwa i w Czasie Wojny, (projekt)
− Wykonano i przesłano do WBiZK Warszawa Ankieta Narodowy Kwestionariusz
Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za 2018 r.
F. Monitoring jakości powietrza.
Na trzech obiektach placówek oświatowych zainstalowano stacje monitorujące jakość
powietrza zanieczyszczeniami pyłami PM10 i PM2,5 w kwocie 15,490,00 zł..
d) Przedszkole Miejskie nr 1 ul. St. Moniuszki 11,
e) Przedszkole Miejskie nr 2 ul. J. Lelewela 16/18,
f) Przedszkole Miejskie nr 3 ul. C. Godebskiego 21.
Wcześniej na tych obiektach zainstalowane zostały stacje pogodowe – urządzenia
określające warunki pogodowe w czasie rzeczywistym co 1 godz.
- temp. powietrza, wilgotność, PM10 i PM2,5, temp. odczuwalna, ciśnienie, poryw
wiatru
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w chwili pomiaru, kierunek wiatru, kierunek wiatru w stopniach, opad deszczu z 1h,
24h, miesięczny, roczny.
- dzisiejsze skrajności: najwyższa i najniższa temp., najwyższa i najniższa wilgotność,
najwyższa średnia prędkość wiatru, najwyższe i najniższe ciśnienie,
- tygodniowe skrajności.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Aktualizowana na bieżąco była Dokumentacja Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego. Żadne zdarzenia atmosferyczne nie spowodowały zagrożenia życia i mienia,
nie zachodziła potrzeba uruchamiania sił i środków do likwidacji ich skutków
ZADANIA REALIZOWANE POZA ZAKRESEM OBOWIĄZKÓW.
A. Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w zdarzeniach i szkoleniu
Na podstawie § 2 uchwały Rady Miejskiej z 6 grudnia 2011 r. w sprawie określenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP w Piastowie za udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Burmistrz Miasta Piastowa wydał w grudniu
zarządzenie w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom
OSP w Piastowie za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
✓ W systemie kwartalnym w 2019 roku wypłacono:
➢ za 3 kw. 2018r - 10.212,89 zł;
➢ za 1 kw. 2019r - 8.956,81 zł;
➢ za 2 kw. 2018r - 16.302,74 zł;
➢ za 3 kw. 2018r - 11.049,46 zł.
Razem: 46.521,90 zł. w tym za udział: - w akcjach – 10.107,21 zł.
- zabezpieczaniu – 33.351,09 zł,
- szkoleniu
- 3.063,60 zł
B. Rekompensata dla żołnierzy rezerwy
Na podstawie rozporządzenia RM z dnia 25 sierpnia 2015 w sprawie sposobu ustalania i
trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom
przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, przeprowadzono
postępowanie i wypłacono:
- świadczenia rekompensujące przewidziane do zwrotu za udział w ćwiczeniach
wojskowych
✓ 8 żołnierzom rezerwy w wysokości - 4.052,12 zł.
C. Rozliczanie z przyznanych Funduszy:
OSP
§
Nazwa
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4260 zakup energii
4270 zakup usług remontowych
4280 zakup usług zdrowotnych
4300 zakup usług pozostałych
4360 zakup usług telekomunikacyjnych
4430 różne opłaty, składki
4700 szkolenie
Razem:
OC
§

Nazwa
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wydano
120.187,88
19.400,00
23.000,00
150,00
26.384,26
3.439,14
14.521,86
6.189,00
259.674,90

% wykonania
99,81
100
100
100
100
100
100
100
99,87

wydano

% wykonania

4210
4300
4400

zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
opłata za czynsz
Razem:

10.151,82
2.300,00
5.889,60
18.341,42

79,94
100
99,82
87,76

Nazwa
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
Razem:

wydano
0
21.050,00
21.050,00

% wykonania
0
93,35
85,78

ZK
§
4210
4300
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Kultura

Miejski Ośrodek Kultury
Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie jest wielopłaszczyznowa. Szerzy
aktywność kulturalną oraz społeczną kierując swoją pracę do wszystkich mieszkańców Miasta
Piastowa. Proponuje szeroką gamę zajęć artystycznych oraz organizuje wydarzenia cykliczne
otwierając przy tym drzwi dla wszystkich pragnących rozwoju a tym samym promuje rozwój
osobisty i duchowy.
MOK jest miejscem które sprzyja rozwojowi społeczeństwa, a także zwiększa
atrakcyjność i poprawia jakość życia.
Szczegółowe wydarzenia kulturalne i ich zasięg w 2019 roku:
- Ku Dobru – Integracyjna impreza rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych, która
2019 odbyła się już po raz XV. W spotkaniu wzięło udział 8 ośrodków z powiatu
pruszkowskiego oraz grodziskiego. Nagrody dla uczestników spotkania ufundowane zostały
przez PCPR oraz MOK. Imprezę wspierali wolontariusze z L.O. im. A. Mickiewicza
w Piastowie oraz harcerze z Hufca ZHP Piastów. W imprezie wzięło udział łącznie około 350
uczestników.
- Konfraternia Poetycka Biesiada – cykl comiesięcznych spotkań poetów z Mazowsza,
spotkania organizowane są od 26 lat. W 2019r. odbyło się 10 spotkań na każdym spotkaniu
było około 40 osób.
- Ogólnopolski Konkurs Poetycki Piastowska Biesiada Poetycka – zasięg ogólnopolski.
W konkursie co roku od 26 lat bierze udział około 120 uczestników z całej Polski.
- XIX Światowy Dzień Poezji Unesco – spotkanie z poetką z Białorusi Olgą Zaleską
spotkanie zostało zorganizowane dla młodzieży z L.O. im A. Mickiewicza – w spotkaniu wzięło
udział około 50 uczniów
- Konkurs Warszawska Syrenka – Konkurs recytatorski organizowany przez kuratorium
Warszawskie i Instytut Kultury dla dzieci oraz uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.
W eliminacjach miejskich bierze udział około 120 uczniów 3 grupach wiekowych:
kl. 0-3; kl. 4-6; kl. 7 i 8 oraz gimnazjum
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- Narodowe czytanie – Ogólnopolska akcja wspólnego czytania pod patronatem pary
prezydenckiej – zasięg miasto Piastów w spotkaniach bierze udział około 100 mieszkańców
Piastowa
- Piastowski Przegląd Twórczości Plastycznej Interpretacje – Ogólnopolski konkurs
dla dorosłych zajmujących się szeroko rozumianą twórczością plastyczną. W konkursie od 21
lat bierze udział co roku około 100 uczestników.
- Eliminacje wstępne i regionalne do ogólnopolskiego konkursu Wygraj Sukces –
konkurs piosenki organizowany dla dzieci i młodzieży przez Tarnobrzeski Dom Kultury
i miasto Tarnobrzeg, jest jedną z najważniejszych imprez muzycznych w Polsce – po raz 19.
Miejski Ośrodek Kultury był współorganizatorem wydarzenia. W eliminacjach wzięło udział
70 uczestników z województwa mazowieckiego.
- Dni Piastowa – Uroczyste obchody święta miasta – impreza zorganizowana przede
wszystkim dla mieszkańców Piastowa. W 3 dniowej imprezie plenerowej co roku bierze udział
łącznie średnio około 8000, mieszkańców Piastowa oraz pobliskich gmin.
- Zima w mieście/ lato w mieście – cykl bezpłatnych zajęć dla dzieci w wieku szkolnym
z terenu Piastowa co roku z zajęć oraz filmów w okresie ferii zimowych korzysta około 2000
dzieci natomiast z zajęć oraz projekcji filmowych organizowanych podczas wakacji korzysta
około 4000 uczestników.
- Malowane Lato – Projekt realizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury – w sierpniu
2019 odbyły się bezpłatne warsztaty plastyczne przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym.
Uczestnicy zajęć wykonywali prace różnymi technikami plastycznymi. Uwieńczeniem
warsztatów była wystawa po - warszatatowa w MOK, a 5 wyróżnionych prac zostało
odesłanych na finał do Mazowieckiego Instytutu Kultury – w warsztatach wzięło udział
25 uczniów z piastowskich szkół
- Koncert Noworoczny – Koncert zorganizowany dla mieszkańców Piastowa wspólnie
z Fundacją im. B. i J. Sokorskich. Na koncercie jest około 250 osób – Koncerty Noworoczne
od 6 lat odbywają się w sali Kina Baśń.
- Chiński Nowy Rok – Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Towarzystwem
Przyjaźni Polsko – Chińskiej z okazji rozpoczęcia Nowego Roku – Roku Świni. W spotkaniu
wzięło udział około 50 osób z województwa Mazowieckiego
- Wernisaże prac uczestników Klubu Plastyka Walor, wystawy prac zorganizowane
w ramach 30-lecia Klubu Plastyka Walor – zasięg województwo mazowieckie. Odbyło się
7 wystaw malarstwa, na każdej z nich było około 50 osób. W 2019r. odbyło się podsumowanie
30 - lecia istnienia Klubu, na wystawie zostało zaprezentowanych 56 prac.. W imprezie wzięło
udział około 80 osób
- Pomoc ma moc – Impreza charytatywna dla Sebastiana Nowakowskiego, jednego
z mieszkańców Piastowa – w ramach akcji zorganizowany został spektakl teatralny dla dzieci,
projekcja filmu w kinie Baśń, konkurs wokalny The voice of Piastów, aukcja rękodzieła
w wydarzeniu wzięło łącznie udział około 1500 osób
- 8. Piastowski Maj Muzyczny im. Bogny Sokorskiej – cykl koncertów
zorganizowanych na teranie Piastowa w różnych lokalizacjach miasta. Wydarzenia zostały
zorganizowane z inicjatywy Fundacji im. Bogny Sokorskiej – w koncertach wzięło udział oko
500 mieszkańców Piastowa
- Galowy koncert z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Fundacji im. B. Sokorskiej,
koncert został zorganizowany we współpracy Województwa Mazowieckiego. – wzięło w nim
udział około 200 mieszkańców Piastowa i okolic
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- Koncerty muzyki bluesowej i jazzowej – zostały zorganizowane 3 koncerty (Jajeczko
Jazzowe, Zaduszki Bluesowe, Andrzejkowa Bossa Nova) na każdym z nich było około 230
mieszkańców Piastowa
- Finał Misji Społecznej sklepu Bonna – uroczyste wręczenie nagród dla dzieci
i młodzieży szczególnie uzdolnionej z terenu Piastowa. Punktem Kulminacyjnym był koncert
Moniki Urlik – w wydarzeniu wzięło udział około 230 mieszkańców Piastowa
- A to Polska właśnie – wydarzenie słowno – muzyczne zorganizowane dla młodzieży
szkolnej oraz mieszkańców Piastowa w wykonaniu aktorki Dominiki Figurskiej
w wydarzeniu wzięło udział około 400 osób
- Śpiewająca Eurydyka – Koncert piosenek Anny German w wykonaniu Katarzyny
Zawady – w wydarzeniu wzięło udział około 230 mieszkańców Piastowa
- Smykofonia – w grudniu 2019 po raz pierwszy odbyło się spotkanie najmłodszych
z muzyką na żywo. W spotkaniu wzięło udział łącznie około 50 osób.
- Warsztaty tworzenia kokard narodowych – zasięg miasto Piastów – w warsztatach
wzięło udział około 25 uczestników w różnych grupach wiekowych
- Obchody Święta Niepodległości – wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji
"Niepodległa do Hymnu" – odbyło się wspólne uroczyste odśpiewanie hymnu oraz szereg
atrakcji towarzyszących – w wydarzeniu wzięło udział około 500 mieszkańców Piastowa
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Podstawowym celem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb
czytelniczych społeczności lokalnej oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury.
Do podstawowych zadań biblioteki należą:
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących
obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie Miasta
Piastów
- współpraca z Biblioteką Powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji
na terenie całego powiatu
- organizowanie różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę, książkę i
czytelnictwo
- współdziałanie z instytucjami kultury w zakresie rozwijania i zaspokajania
kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa
- współpraca z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
- doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki
- doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki przez wykorzystywanie
nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie
SIEĆ BIBLIOTECZNA
W 2019 roku sieć bibliotek publicznych na terenie miasta tworzyły:
Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Warszawska 240
Filia nr 1 ( Al. Tysiąclecia 3)
Filia nr 3 (ul. Dworcowa 1)

CZYTELNICY
Ze zbiorów bibliotek publicznych w 2019 roku korzystało 3162 czytelników i 6384
użytkowników. Liczba odwiedzin to 28997, liczba wypożyczonych książek to 55342, a liczba
wypożyczenia książki mówionej to 846.

W 2019 roku biblioteki publiczne w Piastowie zapisały:
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Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 1
Filia nr 3

1860 czytelników
373 czytelników
929 czytelników

Struktura wiekowa czytelników:
do lat 5
od 6 do 12 lat -

od13 do 15 lat
od16 do 19 lat
od20 do 24 lat
od25 do 44 lat
od45 do 60 lat
powyżej 60 lat

-

32 czytelników
222 czytelników

152 czytelników
138 czytelników
119 czytelników
1149 czytelników
672 czytelników
678 czytelników

Struktura czytelników według zajęcia:
uczniowie
studenci
pracownicy umysłowi robotnicy
inni zatrudnieni
pozostali
-

650 czytelników
79 czytelników
1453 czytelników
196 czytelników
104 czytelników
680 czytelników

Czytelnicy korzystający z bibliotek szukają przede wszystkim:







aktualnego księgozbioru odpowiadającego ich potrzebom
fachowej obsługi
zainteresowania osobą czytelnika
pomocy w poszukiwaniu materiałów na określony temat
rzetelnej informacji katalogowej i bibliograficznej
możliwości skorzystania z internetu i sprzętu komputerowego
poszerzonej oferty kulturalnej ( wystawy, spotkania autorskie, różnego rodzaju kursy
czy warsztaty)
możliwości wypożyczenia zbiorów na innych nośnikach niż te tradycyjnie udostępniane
( dokumenty dźwiękowe, e-booki )

Miejska Biblioteka i podległe jej filie, aby sprostać tym wymaganiom podwyższają poziom
fachowej obsługi poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Książnicę
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Pruszkowską, Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy, a także inne Biblioteki czy instytucje,
oraz kompletują księgozbiór dostosowując go do potrzeb i zainteresowań czytelników.
Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie zakupiła w 2019 roku 1903 woluminy na sumę
52039,16 zł, w tym 535 woluminów na kwotę 15 000 zł. z Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. Biblioteka dokonywała zakupu książek po cenach hurtowych ( z pominięciem
księgarni), u wydawców a tylko nieliczne tytuły w warszawskich księgarniach.
Dobór księgozbioru jest uzależniony od potrzeb czytelniczych. Każdy z czytelników
poprzez naszą stronę internetową może złożyć propozycję zakupu, którą staramy się
zrealizować w jak największym stopniu.
Książki zamawiane są w oparciu o recenzje nowości. Przeglądy książek organizuje co
dwa tygodnie Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, które dokładnie zapoznają bibliotekarzy
z ofertą wydawniczą.
Wszystkie biblioteki w Piastowie prenumerują czasopisma, wypożyczają je do domu i
udostępniają na miejscu. Czasopisma poradnikowe i kobiece wypożyczane są do domu,
natomiast popularno - naukowe i naukowe udostępnia się na miejscu. Służą one do napisania
referatu, bądź do rozszerzenia i utrwalenia wiadomości na określony temat.
Prenumerata czasopism i ich wykorzystanie przedstawia się następująco:
Ilość tytułów
Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 1
Filia nr 3

ilość wypożyczających

7
442
5
317
4
130
----------------------------------------------------Razem 16
889

W placówkach bibliotecznych w Piastowie wypożyczono na zewnątrz :
Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 1
Filia nr 3

32862 woluminy
11173 woluminy
11307 woluminów
---------------------------------------------------Razem 55342 woluminy

W 2019 roku zaobserwowano zwiększone zainteresowanie literaturą piękną oraz naukową z
dziedziny historii, prawa i wychowania a także popularnonaukową biograficzną i podróżniczą
. W ramach upowszechniania czytelnictwa Miejska Biblioteka Publiczna współpracuje z:
• Przedszkolami
• Szkołami podstawowymi
• MOK
• Klubem Novus
• Piastowską Fundacją Puzzle
• Biblioteką Publiczną m. st. W-wy
• Ościennymi gminnymi i miejskimi bibliotekami publicznymi
W 2019 roku odwiedziły naszą Bibliotekę dzieci z Przedszkola przy ul. Godebskiego,
Żbikowskiej, Lelewela (321 dzieci). Dzieci zostały poinformowane o zasadach korzystania
z biblioteki, poznały mnóstwo interesujących i kolorowych książek dla nich przeznaczonych
i otrzymały zakładki do książek. W zamian za to przyniosły w prezencie własnoręcznie
wykonane zakładki do bajek.
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W maju uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 2 wykonali prace plastyczne na Tydzień
Bibliotek, które prezentowano na wystawie w Bibliotece Głównej.
Przeprowadzono lekcje biblioteczne dla uczniów klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 2
w celu zapoznania się z funkcjonowaniem naszej placówki, katalogiem bibliotecznym oraz
księgozbiorem. Zorganizowano różnego rodzaju spotkania i imprezy oraz biblioteka wzięła
udział w akcjach promujących czytelnictwo.
Dzięki udziałowi w konkursie „Kinder Mleczna Kanapka – Przerwa na Wspólne czytanie”
wygraliśmy dwie duże pufy oraz książki dla dzieci, z których korzystają nasi czytelnicy.
W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej p.t. „Idą święta, nie o sms-ie lecz o kartce
pamiętaj, w której biblioteka wzięła udział, czytelnicy mogli od nas odebrać kartki świąteczne,
by własnoręcznie napisać na nich życzenia i przesłać je najbliższym.
Dzięki programowi „Moja – e biblioteka” wzbogaciliśmy się w nowy sprzęt
komputerowy,
a dokładnie pięć komputerów dostępnych dla czytelników, jeden
do pracy dla nas, oraz urządzenia wielofunkcyjne. W ramach projektu cały czas trwa praca nad
nową stroną internetową oraz wdrażaniem nowych e – usług w bibliotece.
Rozpoczęliśmy współpracę z internetową platformą Legimi, czytelnicy naszej biblioteki będą
mieli do dyspozycji katalog ponad 60 000 ebooków, w tym najgorętszych nowości
i największych bestsellerów. Analizując działania prowadzone w 2019 r przez MBP
w Piastowie dużym zainteresowaniem cieszyły się:
- comiesięczne spotkania DKK ( Dyskusyjnego Klubu Książki ), na które przychodzi coraz
więcej uczestników, w celu omawiania wybranych i przeczytanych lektur
- wymiana książek Półki do Spółki, to zupełnie darmowa okazja do tego by wymienić swoje
przeczytane książki na inne, które nas zainteresują, akcja która przyciąga stałych bywalców,
jak i nowe osoby
- Światowy Dzień Książki, szalona akcja uwalniania książek w przestrzeni publicznej, wraz z
Półki do Spółki przygotowujemy kilkaset książek, specjalne zakładki, podrzucamy je w
różnych miejscach gdzie tylko mogą być zauważone, przygarniane i przeczytane
- coroczna organizacja Narodowego Czytania oraz Piastowskiej Biesiady Poetyckiej
organizowanych wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury, które cieszą się coraz większym
zainteresowaniem
- ogólnopolska akcja Noc Bibliotek, wieczorno-nocna impreza promująca czytelnictwo i
biblioteki jako miejsca, w których warto bywać, u nas była połączona z amnestią, każdy z
czytelników mógł oddać przetrzymane książki, nie ponosząc żadnych konsekwencji, dzięki
czemu udało nam się odzyskać wiele zaległych egzemplarzy
- spotkania z grupą wsparcia „Puzzle”, zajęcia dla wspierających chorych na Alzheimera i ich
najbliższych, odbywające się na zasadzie zabawy w różnego rodzaju gry mające na celu
pobudzenie pamięci, a także skłonienie do używania niekonwencjonalnego myślenia i
tworzenia nowych określeń
- spotkanie z panią Małgorzatą Gutowską - Adamczyk, autorką i dziennikarką
- okolicznościowe kiermasze książek
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Piastowskie Archiwum Miejskie
Piastowskie Archiwum Miejskie z siedzibą w Piastowie jest samorządową instytucją
kultury, powołaną z dniem 01 marca 2017 roku uchwałą XXX/217/2017 Rady Miejskiej
w Piastowie z dnia 28 lutego 2017 roku. Podstawą działania jednostki jest gromadzenie,
przechowywanie i udostępnianie archiwaliów, zbiorów i pamiątek między innymi z zakresu:
historii, archeologii, etnografii, sztuki i numizmatyki, mających związek z miastem
i społecznością Piastowa, a także szeroko rozumiane sprawy kultury oraz wspieranie
i propagowanie idei samorządowej poprzez budzenie aktywności obywatelskiej, promocji
gminy z upowszechnieniem wiedzy o historii i współczesności Miasta Piastowa.
Zgromadzony materiał archiwalny oraz muzealny jest udostępniany oraz przechowywany
w siedzibie Piastowskiego Archiwum Miejskiego stanowiąc wspólne dobro kultury,
dokumentujące dzieje Miasta Piastowa. Piastowskie Archiwum Miejskie zarządza i opiekuje
się zbiorami i pamiątkami zgromadzonymi przez Światowy Związek Żołnierzy AK koło nr 6
„Helenów” grupa Piastów oraz Harcerskiego Kręgu Seniorów im. Szarych Szeregów.
W ramach umowy darowizny z wyżej wymienionymi Miasto Piastów stało się ich właścicielem
w dniu 24 listopada 2015 roku i na bieżąco opracowuje zgromadzone przez nich zbiory.
W strukturze organizacyjnej Piastowskiego Archiwum Miejskiego powstało Muzeum Miasta
Piastowa. Stosowną uchwałę V/28/2019 podjęła Rada Miejska w Piastowie w dniu 21 stycznia
2019 roku.
Piastowskie Archiwum Miejskie na 2019 rok uzyskało dotację podmiotową pochodzącą
od Założyciela w wysokości 224 400 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące,
czterysta złotych).
Chcąc wypełniać statutowe obowiązki Piastowskie Archiwum Miejskie wspomaga się
zlecając wykonanie bieżących zadań osobom nie związanym z jednostką. W 2019 roku.
zawartych zostało 10 umów. Dotyczyły one zadań związanych m. in. z:
− sprawowaniem roli opiekuna zbiorów muzealnych – kolekcji militarnej, jej opisie,
wykonywaniu kart inwentarzowych, pomocy przy oprowadzaniu zwiedzających,
a także w tworzeniu ekspozycji oraz wystaw stałych i czasowych, bieżącej konserwacji
militariów,
− wyceną przekazanej do Piastowskiego Archiwum Miejskiego darowizny – prac
malarskich, grafik
i pozostałych form po ś. p. Ireneuszu Wierzbowiczu, wieloletnim
zasłużonym mieszkańcu Piastowa,
− wykonaniem digitalizacji udostępnionych Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu
kronik zakładów Stomil Piastów, które będą na mocy podpisanego porozumienia
udostępnione na stronie jednostki,
− pomocą przy przygotowaniu oraz przeprowadzeniu XXXIV Rajdu „Szlakiem Naszej
Historii” im. por. hm. Jana Cierlińskiego, którego Piastowskie Archiwum Miejskie,
jest aktywnym uczestnikiem przybliżając historię Miasta Piastowa,
− wykonaniem ścianki wystawowej przygotowywanej do Nocy Muzeów,
− przeprowadzeniem rekonstrukcji wydarzeń historycznych związanych z historią
polskiej armii podczas Nocy Muzeów. Ukazane zostało działanie biura werbunkowego
z 1920 r., uczestnicy mogli zapoznać się z punktem sanitarnym, oraz własnoręcznie
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sprawdzić swoje umiejętności obchodzenia się z bagnetem, czy trenażem do rzutu
granatem.
− wykonywaniem digitalizacji materiałów archiwalnych znajdujących się w zbiorach
Piastowskiego Archiwum Miejskiego.
Jednocześnie Piastowskie Archiwum Miejskie wspomaga się w swoich działaniach
wolontariatem. W 2019 roku Piastowskie Archiwum Miejskie miało 3 wolontariuszy.
Wykonywali oni pracę związaną z archiwizacją dokumentów oraz obróbką cyfrową plików
zdjęć przeznaczonych do wystawienia na stronę internetową jednostki. Umieszczenie Muzeum
Miasta Piastowa w strukturze Piastowskiego Archiwum Miejskiego zmieniło w dużym stopniu
działanie jednostki nakładając na nią szereg nowych działań zgodnych z ogólnie przyjętymi
normami i przepisami prawa określającymi działanie i funkcjonowanie muzeum.
W ramach zapewnienia samowystarczalności jednostki, Piastowskie Archiwum
Miejskie dokonało między innymi zakupu stołu oraz 24 sztuk krzeseł niezbędnych
do prowadzenia działalności statutowej. W tym celu zakupiono także przenośny sprzęt
nagłaśniający wykorzystywany także do imprez plenerowych prowadzonych
przez
Piastowskie Archiwum Miejskie. Piastowskie Archiwum Miejskie posiadające w strukturze
Muzeum Miasta Piastowa przygotowało w pierwszym półroczu wystawę czasową pod tytułem
„Miś Patriota”. Powstała ona przy współudziale Przedszkola Miejskiego nr 4 w Piastowie oraz
Towarzystwa Historycznego, Rok 1920. Tematyką wystawy były prace dzieci wykonane wraz
z opiekunami na 100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Została ona przez nas
wzbogacona o aspekty związane z historiografią służby w wojsku polskim dwóch niedźwiedzi:
Baśki Murmańskiej oraz kaprala Wojtka. Wystawa czasowa trwała od 1 marca do 30 maja
2019 roku. Przez 3 miesiące naszą placówkę odwiedziło przeszło 700 osób.
Dla grup zorganizowanych przygotowana była prelekcja powiązana z zarysami lekcji
muzealnej, gdzie opowiadaliśmy także o historii lokalnej połączonej z wyjaśnieniem procesu
miastotwórczego lub militarnej działalności Piastowian podczas działań wojennych.
W ramach takich wizyt na łamach kronik oraz dokumentów dzieci i młodzież poznawała
mieszkańców Miasta Piastowa, którzy swym działaniem i życiem zapisali się na kartach
historii Polski lub lokalnej społeczności. Lekcja muzealna to nie tylko zwiedzanie, ale również
możliwość zapoznania się z dokumentami wytworzonymi w Piastowie, a także
z eksponatami zgromadzonymi w przestrzeni muzealnej Piastowskiego Archiwum Miejskiego.
Podczas nich młodzież poznawała tajniki pracy z dokumentem, zdjęciem jego przygotowanie
do procesu digitalizacji oraz selekcji materiałów przeznaczonych do publikacji. Mogła również
zapoznać się z akcesoriami niezbędnymi do pracy w jednostce kultury. Wszystkie lekcje
muzealne jak i warsztaty zakończone były wręczeniem pamiątkowych upominków i gadżetów
opatrzonych logo Piastowskiego Archiwum Miejskiego.
Zakończenie roku 2019 łączną liczbą zwiedzających powyżej 1100 osób, gdzie
w większości beneficjentami naszych usług były grupy zorganizowane z piastowskich szkół
wymusiło na nas zakup dedykowanych drobnych gadżetów z logotypem Piastowskiego
Archiwum Miejskiego oraz Muzeum Miasta Piastowa. Dysponując ograniczonym budżetem
zdecydowaliśmy się na wykonanie pocztówek, małych kredek, długopisów oraz papierowych
toreb ekologicznych. Symboliczne gadżety reklamowe są selektywnie, w zależności od wieku
rozdawane odwiedzającym nas wycieczkom szkolnym.
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Działalność Piastowskiego Archiwum Miejskiego została dostrzeżona przez lokalną
społeczność. Mieliśmy tego dowody podczas II edycji Nocy Muzeów w Piastowie.
Mimo, innych atrakcji, tego wieczoru i nocy nasza placówka była licznie odwiedzana przez
mieszkańców, a ekspozycja i przestrzeń muzealna pozytywnie oceniona czego potwierdzeniem
są wpisy do Księgi Pamiątkowej jednostki. Dla szerszej rzeszy odbiorców Piastowskie
Archiwum Miejskie zostało udostępnione także podczas XXXIV edycji Rajdu Szlakiem Naszej
Historii. W naszej jednostce od dwóch lat zlokalizowany jest jeden z punktów tej terenowej
imprezy, w którym przybliżamy lokalną historię jej uczestnikom.
Piastowskie Archiwum Miejskie prowadzi szereg działań dążących do powiększenia
swojego zasobu oraz akcji promocyjnych mających na celu ukazanie naszej jednostki jako
podmiotu mogącego stanowić alternatywę dla zabezpieczenia i przechowania wielu cennych
zbiorów związanych z mieszkańcami i miastem Piastów. Rok 2019 w dziedzinie powiększania
zbiorów przyniosło Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu 9 darowizn i 2 depozyty. Na wyżej
wspomniane darowizny składa się dalsza spuścizna po ś.p. Ireneuszu Wierzbowiczu,
dokumenty związane z okresem okupacyjnym oraz życia w epoce PRL, a także fotografie.
W tym miejscu warto także wymienić darowiznę przedwojennego sztandaru piastowskich
zakładów „Tudor” i „Piastów”. Z racji zachowania i licznych uszkodzeń nie jest on
prezentowany w przestrzeni muzealnej, czekając na pozyskanie funduszy na kosztowną jego
konserwację. Staliśmy się także właścicielami kolekcji autorskiego przedstawienia za pomocą
figur wykonanych z modeliny fragmentu Panoramy Racławickiej. Ta niezwykła darowizna jest
jeszcze systematycznie uzupełniania przez autora o nowe postacie i motywy ukazujące
działania bitewne pod Racławicami 04 kwietnia 1794 roku. Warto tu także wspomnieć, że
dzięki posiadaniu Muzeum Miasta Piastowa staliśmy się posiadaczami kroniki Zakładowej
Ochotniczej Straży Pożarnej zakładu Stomil oraz sztandaru tejże jednostki.
Jednocześnie darczyńca przekazał szereg eksponatów związanych z jego działalności w straży
pożarnej. W ramach depozytu Piastowskie Archiwum Miejskie wzbogaciło się o kolekcje
mundurów, ich oprzyrządowania, replik broni oraz muzealiów militarnych. Kolejnym
depozytem wzbogacającym materiał zdjęciowy dokumentującym przedwojenny Piastów jest
„Pamiątkowy album pracy ochotniczej straży pożarnej fabryk „Tudor” i „Piastów””
Chcąc wzbogacić oraz uzupełnić naszą kolekcję w roku 2019 dokonaliśmy zakupu
wielu eksponatów muzealnych związanych lub nawiązujących do działań prowadzonych przez
Piastowian na wielu polach prowadzenia życia społecznego oraz walk oniepodległość W tym
miejscu możemy się pochwalić zakupem umundurowania Policji Państwowej, takiej jakim
nosił Jan Johne – Piastowski Komendant Posterunku wzięty do niewoli w Ostaszkowie i po
egzekucji z rąk żołnierzy radzieckich i pogrzebany w dołach śmierci w Miednoje. Do naszych
zbiorów trafiły także repliki broni maszynowej, które w znaczny sposób wzbogacą wystawę
stałą poświęconą działaniom w II wojnie światowej.
Warto nadmienić, że Piastowskie Archiwum Miejskie prowadzi aktywne pozyskiwanie
materiałów historycznych, prowadzących do pogłębiania wiedzy na temat Miasta Piastowa.
W tym celu stale współpracuje z organizacjami, osobami prywatnymi oraz instytucjami
publicznymi takimi jak: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Więzienia
Pawiak w Warszawie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum
Powstania Warszawskiego w Warszawie, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau
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w Oświęcimiu, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Archiwum Państwowym w Warszawie,
Biblioteką Narodową, Mazowiecką Biblioteką Cyfrową. Dzięki stałej partnerskiej współpracy
z Książnicą Pruszkowską, udało się pozyskać egzemplarze jej wydawnictw dotyczących rejonu
pruszkowskiego, które stanowią cenny wkład wciąż gromadzony i zbierany własny
księgozbiór. Piastowskie Archiwum Miejskie dąży do utworzenia specjalistycznej biblioteki
dającej mieszkańcom Miasta Piastowa możliwość poszukiwania informacji na miejscu.
Działalność ta sprowadza się do prowadzenia kwerend archiwalnych zarówno
w zbiorach własnych jak i obcych na własne potrzeby jak i zlecone przez Miasto Piastów.
Sprawia to, że istnienie Piastowskiego Archiwum Miejskiego stało się zauważalne przez
mieszkańców Miasta Piastowa, gdyż coraz chętniej je odwiedzają lub telefonują szukając
informacji związanych z historią miasta i społeczeństwa. Wszystkie nasze działania mają na
celu przybliżenie wartości patriotycznych, ukazania dziejów miasta oraz osób, które w nim
pracują i żyją, a przede wszystkim rozpropagować historię naszego miasta, tak aby każdy
mieszkaniec Piastowa czuł się dumy z miejsca, które jest jego domem.
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Sport i rekreacja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piastowie
Działalność MOSiR, czyli jednostki organizacyjnej Miasta Piastowa, skupia się na organizacji
wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, a także trosce o stan i bezpieczeństwo imprez
organizowanych na stadionie miejskim. Największe z nich to tradycyjny cykl biegów ulicznych
pod nazwą Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych pod patronatem Instytutu Pamięci
Narodowej i redakcji Polska Zbrojna. W roku 2019 cykl składał się z rekordowej ilości aż 12
biegów, w których wzięło udział ponad 400 zawodników, wśród nich blisko sześćdziesięcioro
dzieci i młodzieży.

Biegi z cyklu GPPBH organizowane są od roku 2016
dla uczczenia ważnych wydarzeń historycznych takich jak
Chrzest Polski, Konstytucja 3 Maja, powstanie Mazurka
Dąbrowskiego,
powstanie
Polskiego
Państwa
Podziemnego,
pamięć
Żołnierzy
Niezłomnych,
odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918,
Bitwa warszawska 1920 roku, ruch Solidarności, wojna
obronna 1939 roku, Powstanie Warszawskie.
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W ciągu 2019 roku zorganizowane zostały na stadionie miejskim tradycyjne wydarzenia o
charakterze sportowym i rekreacyjnym, wśród nich m.in.: rozgrywki w ramach części sportowej
Dni Piastowa, festyn z okazji Dnia Dziecka, Piastowska Olimpiada Niepełnosprawnych. W
sezonie zimowym zorganizowane zostało lodowisko, a od wiosny do jesieni – boisko do
siatkówki i piłki nożnej plażowej. W budynku MOSiR cyklicznie odbywały się turnieje gier
planszowych.

Podczas Dni Piastowa, 2 maja 2019 roku stadion miejski w
Piastowie otrzymał imię Janusza Kalbarczyka, wybitnego
sportowca i olimpijczyka w łyżwiarstwie szybkim, a także
znanego architekta. Janusz Kalbarczyk przez wiele lat
mieszkał w Piastowie.

Oprócz wydarzeń organizowanych na stadionie
miejskim przez MOSiR wiele innych imprez sportowych
odbywa się m.in. na kortach Piastowskiego Towarzystwa
Tenisa i Bocce, szkolnych obiektach sportowych i
ogólnodostępnych obiektach rekreacyjnych. Szczególną
aktywność w zakresie ich organizacji przejawiają
piastowskie kluby i stowarzyszenia, wśród nich m.in:
PTTiB, PKS Piastovia, MKS Piast, MUKS Pivot
MUKS Tie-Break, MUKS Pivot, UKS Hyosai,
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Współpraca z organizacjami
PROGRAM WSPÓŁPRACY
POZARZĄDOWYMI
I.

MIASTA

PIASTOWA

Z

ORGANIZACJAMI

Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych należy do zadań
własnych gminy określonych w art.7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn.zm. ). Ustawa z dnia 24 kwietnia
2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz.U. 2019r. poz.688z
poźn.zm.) nakłada na organ administracji publicznej obowiązek uchwalania rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art.3 ust.3 ustawy. Program współpracy Miasta Piastowa na rok 2019 został przyjęty uchwałą
Rady Miejskiej w Piastowie Nr LIV/408/2018 z dnia 13 listopada 2018r. z poprawką dotyczącą
wysokości kwoty planowanej dotacji, wprowadzoną uchwałą Nr III/11/2018 z dnia 11 grudnia
2018r.
II. ZASADY WSPÓŁRACY
Współpraca Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oparta jest na zasadach
pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy zachowaniu
suwerenności stron. Celem współpracy jest integracja i aktywizacja mieszkańców Piastowa w
diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów lokalnych oraz realizacja zadań własnych gminy
przy współudziale organizacji pozarządowych. Program współpracy Miasta Piastowa na rok
2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przedstawiony mieszkańcom oraz
organizacjom pozarządowym poprzez podanie go do publicznej wiadomości. Zarządzeniem
Nr 211/2018 z dnia 02 października 2018r. Burmistrz Miasta Piastowa zarządził
przeprowadzenie w dniach 02.10-31.10.2018r. konsultacji społecznych w celu poznania opinii
mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta
Piastowa na temat projektu rocznego programu współpracy na rok 2019. W dniu 08
października 2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami III sektora, na którym
omówiono program współpracy i wysłuchano wszelkich uwag.Uwagi do programu można było
wnosić również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście u Sekretarza Miasta
przez cały czas trwania konsultacji.
Po konsultacjach Burmistrz Miasta Piastowa przekazał projekt programu pod obrady Rady
Miejskiej.
Uchwałą Rady Miejskiej w Piastowie nr LIV/408/2018 z dnia 13.11.2018r.(poprawka w
uchwale nr III/11/2018 z dnia 11.12.2018 r.) program został przyjęty.
Osiągnięcie celów określonych w Programie nastąpiło poprzez :
1/ zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych na kreowanie polityki społecznej gminy,
2/ stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Piastowa
poprzez włączenie się w działalność organizacji pozarządowych,
3/ umocnienie lokalnych działań i ugruntowanie pozycji organizacji pozarządowych w
tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego,
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4/ zwiększenie udziału mieszkańców w diagnozowaniu i rozwiązywaniu lokalnych problemów,
5/ zwiększenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,
6/ współpracę z trzecim sektorem polegającą na zlecaniu i wspieraniu realizacji zadań poprzez
udzielanie dotacji.

III. FORMY I TRYB WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Zgodnie z „Programem współpracy Miasta Piastowa na 2019 r. z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie” realizowane były zadania w zakresie:

1. Przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym poprzez :
a) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
b) prowadzenie profilaktycznej i informacyjnej działalności z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom na terenie miasta Piastowa,
c) realizację programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieży.

2. Opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji z rodzin ubogich
i dysfunkcyjnych poprzez:
a) zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
b) organizację zająć pozalekcyjnych,
c) działania opiekuńczo-wychowawcze prowadzone w ogniskach bądź świetlicach
socjoterapeutycznych i środowiskowych.

3. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie inicjatyw mających na celu
integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

4. Upowszechniania i podtrzymywania kultury i tradycji narodowej poprzez:
a) wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Piastów i jego dziedzictwo
kulturowe,
b) organizację zająć kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
c) organizację imprez masowych.
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5. Działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.
6. Działań na rzecz dzieci i młodzieży poprzez wspieranie aktywnych form spędzania wolnego
czasu.
7. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:
a) prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportu, w celu m.in.
przygotowania zawodników piastowskich klubów sportowych do rywalizacji,
b) organizację imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz
mieszkańców Piastowa, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów,
c) prowadzenie zajęć w różnych sportach, których celem jest przygotowanie zawodników
piastowskich klubów sportowych, do udziału w rozgrywkach ligowych, w oparciu o
ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r . (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1263).

8.

Działań na rzecz zdrowia i ochrony środowiska poprzez upowszechnianie wiedzy
prozdrowotnej i ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów
zdrowia i ochrony środowiska.

9. Działań na rzecz walki z bezdomnością zwierząt i ograniczenia populacji kotów wolno
żyjących na terenie Miasta Piastowa.
Współpraca Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu
realizacji powyższych zadań miała charakter finansowy i pozafinansowy.
1. Współpraca finansowa
Współpraca o charakterze finansowym polegała na wspieraniu zleconych zadań poprzez
udzielenie dotacji na ich realizację. Zadania były zlecane na mocy ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na mocy ustawy o sporcie.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 160/2011 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 17 października
2011 r. wysokość dotacji udzielonej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
nie mogła przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.
Zlecenie zadań nastąpiło po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz na podstawie
złożonych wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, na mocy
uchwały Rady Miejskiej nr LI/378/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku.
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej
oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 lutego 2019r do 31 grudnia 2019r. został ogłoszony
przez Burmistrza Miasta Piastowa w dniu 27 grudnia 2018 r.
Zaproponowane zadania zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez Komisję Kultury
i Sportu Rady Miejskiej w Piastowie.
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Zadania wytypowane do realizacji w 2019 roku to:
1. Organizacja imprez i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom, kierowanych do dzieci i młodzieży. Wysokość zaplanowanej dotacji to
20.000 zł. Całą kwotę rozdysponowano w ramach otwartego konkursu.
2. Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i
młodzieży – w różnych dyscyplinach sportu. Wysokość dotacji 300.000 zł. Całą kwotę
rozdysponowano w ramach otwartego konkursu.
3. Całoroczna organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych
poprzez prowadzenie zajęć w ognisku. Wysokość dotacji 60.000 zł. Całą kwotę
rozdysponowano w ramach otwartego konkursu.
4. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach akcji "Wakacje w mieście" w
terminie 01.07 - 31.08.2019r. dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wysokość
dotacji 25.000 zł. Całą kwotę rozdysponowano w ramach otwartego konkursu.
5. Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury i
tradycji narodowej. Wysokość dotacji 40.000 zł. Całą kwotę rozdysponowano w ramach
otwartego konkursu.
6. Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, walka z bezdomnością zwierząt i
dokarmianie zwierząt na terenie Miasta Piastowa /działalność całoroczna/. Wysokość dotacji
25.000 zł. Całą kwotę rozdysponowano w ramach otwartego konkursu.
Podstawą ubiegania się o dofinansowanie było złożenie w kancelarii Urzędu Miejskiego
oferty wraz z załącznikami na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz.U. z 2016 r, poz.1300). Zarządzeniem Nr 16/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. Burmistrz
Miasta Piastowa powołał komisję do rozpatrywania złożonych ofert. W skład komisji weszli
przedstawiciele radnych Rady Miejskiej w Piastowie (członkowie Komisji Kultury i Sportu)
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Zaproponowane osoby gwarantowały bezstronność, bo
nie były bezpośrednio zaangażowane we współpracę z żadną organizacją pozarządową
działającą na terenie Piastowa oraz miały odpowiednie przygotowanie merytoryczne.
Zadaniami Komisji Konkursowej były :
1/ ocena ofert pod względem formalnym,
2/ ocena pod względem merytorycznym,
3/ wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację poszczególnych zadań.
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Analizując oferty Komisja :
a) oceniała w jakim stopniu złożone oferty odpowiadały założeniom „Programu”;
b) oceniała przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego w
do zakresu rzeczowego zadania i możliwości dotacyjnych;

odniesieniu

c) oceniała możliwości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
organizacja pozarządowa zamierzała zrealizować zadanie publiczne;
d) uwzględniała planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych
własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) uwzględniała planowany przez organizację wkład rzeczowy i osobowy;
f) uwzględniała dotychczasową współpracę z organizacją pozarządową, biorąc pod uwagę
rzetelność , terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych wcześniej dotacji.
Do konkursu przystąpiło 15 podmiotów składając 25 ofert na realizację sześciu zadań.
Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne i zostały dopuszczone do oceny
merytorycznej. Po pozytywnej ocenie merytorycznej z organizacjami zawarto 24 umowy wg
wzoru zgodnego z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016 r poz.1300). W
ramach konkursu przyznano dotacje na łączną kwotę 470.000 zł.
Na mocy uchwały Rady Miejskiej nr LI/378/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. dotyczącej
zasad oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu złożono dwa wnioski na
łączną kwotę 60.000 zł, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Burmistrza. Z dwoma
klubami sportowymi zawarto umowy na wsparcie i promocję sportu wyczynowego z
dofinansowaniem łącznym 60.000 zł.
Ogółem w roku 2019 zawarto 26 umów na realizację zadań przy współudziale organizacji
pozarządowych, udzielając dotacji na łączną kwotę 530.000 zł. Wszystkie organizacje
pozarządowe , którym zlecono realizację zadań w trybie konkursowym, oraz na mocy
ustawy o sporcie złożyły sprawozdania merytoryczne i finansowe z ich wykonania.
2. Współpraca pozafinansowa
Główne podmioty realizujące współpracę pozafinansową z organizacjami pozarządowymi
ze strony samorządu to Rada Miejska, merytoryczne komisje Rady, Burmistrz Miasta,
Sekretarz Miasta, Samodzielne stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz inne jednostki organizacyjne.
Pozafinansowe formy współpracy
realizowane poprzez:

samorządu z organizacjami pozarządowymi były

1/ prowadzenie zakładki informacyjnej dot. organizacji pozarządowych z terenu miasta
na stronie www.piastow.pl ,
2/ prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Piastowa,
3/ udostępnianie organizacjom pozarządowym strony głównej www.piastow.pl w celu
zamieszczania ogłoszeń i informacji dot. ich działalności statutowej,
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4/ prowadzenie spotkań z organizacjami pozarządowymi dot. zasad współpracy, zmian w
przepisach oraz konsultacji społecznych,
5/ przekazywanie informacji o konkursach grantowych dla organizacji pozarządowych
ogłaszanych przez inne podmioty administracji publicznej,
6/ popularyzacja i promocja działań organizacji pozarządowych współpracujących z miastem
poprzez zamieszczanie informacji , artykułów na stronie internetowej miasta, publikowanie
zaproszeń i materiałów promocyjnych w zakresie działalności pożytku publicznego ,
7/ udział władz miasta w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez organizacje
pozarządowe na terenie Miasta Piastowa,
8/ pomoc organizacjom pozarządowym w działalności statutowej poprzez
udostępnianie pomieszczeń Urzędu lub Miejskiego Ośrodka Kultury,

nieodpłatne

9/ nieodpłatne udostępnianie sprzętu biurowego (faks, skaner, komputer, drukarka) dla
realizacji celów statutowych związanych z realizacja zadania publicznego,
10/ informowanie o spotkaniach , szkoleniach organizowanych dla organizacji pozarządowych
oraz pomoc w docieraniu do źródeł finansowania zewnętrznego.
11/ obejmowanie patronatem honorowym przez Burmistrza imprez organizowanych przez
organizacje pozarządowe.
Program współpracy w 2019 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi
stanowił wypełnienie delegacji ustawowej wynikającej z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz był wyrazem polityki władz Miasta Piastowa
zmierzającej do realizacji zadań własnych przy współpracy z trzecim sektorem . W zakresie
podmiotowym jego realizatorem było Miasto Piastów działające poprzez stowarzyszenia a
odbiorcami mieszkańcy Piastowa. Zakres przedmiotowy programu w sposób enumeratywny
przedstawiał rodzaj zadań publicznych
zaliczanych do sfery pożytku publicznego,
realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ideą przyjęcia programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi było nakreślenie priorytetów działania oraz wybór
i określenie rocznych zamierzeń Miasta Piastowa, związanych ściśle z potrzebami
mieszkańców i specyfiką społeczno – ekonomiczną miasta. Prace nad programem
poprzedzone były konsultacjami z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi działającymi
na terenie Piastowa.
W roku 2019 Miasto Piastów przeznaczyło kwotę 530.000 zł w formie dotacji na organizację
różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych , sportowych, profilaktycznych, pomocowych.
Zadania zostały zrealizowane przy wkładzie finansowym, osobowym i rzeczowym organizacji
pozarządowych. Dzięki przyznanej dotacji podmioty mogły realizować zadania na rzecz
mieszkańców w większym zakresie.
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Załączniki do Raportu
Załącznik nr 1 : Uchwały Rady Miejskiej w Piastowie przyjęte w 2019 roku (str. 99)
2. Załącznik nr 2 : Informacja o stanie mienia komunalnego (str.110)
1.

)
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Załącznik nr 1 : uchwały Rady Miejskiej w Piastowie przyjęte w 2019 roku
Lp.

Numer uchwały
i data podjęcia

W sprawie

Sposób wykonania

V/19/2019
z dn. 21.01.2019
r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

2.

V/20/2019
z dn.21.01. 2019
r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w
Uchwale Budżetowej Miasta
Piastowa na 2019 rok

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

3.

V/21/2019
z dn. 21.01.2019
r.

4.

V/22/2019
z 21 .01. 2019 r.

1.

w sprawie przyjęcia „Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji dla
Miasta Piastowa”
w sprawie aktualizacji Programu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Miasta Piastowa

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.
Dz.Urz. Woj.Maz. z 5.02.2019 r.,
poz.1648

V/23/2019
z 21.01. 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
podpisanie umowy o
dofinansowanie projektu
pn. „Budowa i wyposażenie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Piastowie

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

6.

V/24/2019
z 21.01. 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
złożenie wniosku o dofinansowanie
w ramach ogłoszonego konkursu o
dotację na opracowanie „Strategii
rozwoju elektromobilności dla Miasta
Piastów na lata 2019-2035”

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

7.

V/25/2019
z 2.01.2019 r.

5.

8.

9.

V/26/2019
z 21.01. 2019 r.

V/27/2019
z 21.01. 2019 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od
opłaty przekształceniowej za dany
rok
w sprawie ustalenia wysokości i
warunków udzielenia bonifikaty od
wniesienia opłaty jednorazowej z
tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości
gruntowych stanowiących własność
Gminy Miasta Piastów
zmieniająca uchwałę nr
XXIX/203/2017 RM z 24.01. 2017 r.
sprawie ustalenia kryteriów
rekrutacji i liczby punktów za
poszczególne kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia stosowanych w
drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych
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Dz.Urz. Woj.Maz. z 5.02.2019 r.,
poz.1649

Dz.Urz. Woj.Maz. z 5.02.2019 r.,
poz.1650

Dz.Urz. Woj.Maz. z 5.02.2019 r.,
poz.1651

przedszkoli prowadzonych przez
Miasto Piastów

10.

V/28/2019
z 21.01. 2019 r.

zmieniająca załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXX/217/2017 Rady
Miejskiej w Piastowie
z dnia 28.02.2017 r. w sprawie
powołania Piastowskiego Archiwum
Miejskiego
w Piastowie i nadania Statutu

11.

V/29/2019
z 21.01. 2019 r.

w sprawie przyjęcia planów prac
stałych komisji Rady Miejskiej w
Piastowie
na rok 2019

12.

VI/30/2019
z 4.02.2019 r.

13.

VII/31/2019
z 4.02.2019 r.

14.

VII/32/2019
z 4.02.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Piastowa na 2019 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Piastowa na 2019 rok

zmieniająca uchwałę Nr
XLIII/322/2017 z dnia 28 grudnia
2017 roku w sprawie emisji obligacji
oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu

Dz.Urz. Woj.Maz. z 5.02.2019 r.,
poz.1652

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

15.

VII/33/2019
z 19.02. 2019 r.

16.

VII/34/2019
z 19.02. 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działanie Burmistrza Miasta
Piastowa

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

17.

VII/35/2019
z 19.02. 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działanie Burmistrza Miasta
Piastowa

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

18.

VIII/36/2019
z 28.02. 2019 r.

w sprawie powołania członków
Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

19.

VIII/37/2019
z 28.03. 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.
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20.

VIII/38/2019
z 28.03. 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Piastowa na 2019 rok

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

21.

VIII/39/2019
z 28.03. 2019 r.

w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla części Piastowa "L. Lisa Kuli"

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

VIII/40/2019
z 28.03.2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Piastowa w roku
2019

22.

zmieniająca uchwałę Nr
XLIV/328/2018 Rady Miejskiej w
Piastowie z dnia 30 stycznia 2018
roku w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta
Piastowa
zmieniająca uchwałę Nr
XLII/314/2017 RM z dn. 12 .XII.
2017 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w sprawie wystosowania apelu do
Prezesa Rady Ministrów i do
Ministra Edukacji Narodowej o
zwiększenie subwencji oświatowej
oraz o zmianę, poprzez urealnienie,
sposobu jej naliczania

Dz.Urz. Woj.Maz. z 18.04.2019 r.,
poz.5204

23.

VIII/41/2019
z 28.03.2019 r.

24.

VIII/42/2019
z 28 .03. 2019 r.

25.

VIII/43/2019
z 28.03.2019 r.

26.

VIII/44/2019
z 28.03. 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działanie Kierownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Piastowie

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

27.

VIII/45/2019
z 28.03.2019 r.

sprawie rozpatrzenia skargi na
działanie Burmistrza Miasta
Piastowa

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

28.

IX/46/2019
z 23.04.2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

29.

IX/47/2019
z 23.04.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Piastowa na 2019 rok

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.
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Dz.Urz. Woj.Maz. z 18.04.2019 r.,
poz.5204

Dz.Urz. Woj.Maz. z 18.04.2019 r.,
poz.5206

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

IX/48/2019
z 23.04.2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Michałowice

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

IX/49/2019
z 23.04.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie, w trybie
bezprzetargowym, umowy
dzierżawy części nieruchomości na
okres 15 lat

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

IX/50/2019
z 23.04.2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych
prowadzonych
przez Miasto Piastów oraz
określenia granic ich obwodów od
dnia 1 września 2019 roku

33.

IX/51/2019
z 23.04.2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i
odpłatności
za specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania

Dz.Urz. Woj.Maz. z 6.05.2019 r.,
poz.5851

34.

IX/52/2019
z 23.04.2019 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej

Dz.Urz. Woj.Maz. z 6.05.2019 r.,
poz.5852

35.

X/53/2019
z 28.05. 2019 r.

w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Piastowie

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

36.

X/54/2019
z 28.05. 2019 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji
radnego z funkcji
Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Piastowie

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

37.

X/55/2019
z 28.05. 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

38.

X/56/2019
z 28.05. 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Piastowa na 2019 rok

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

X/57/2019
z 28.05. 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr
XLV/337/2018 Rady Miejskiej w
Piastowie z dnia 27 lutego 2018 r. w
sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi
własność Miasta Piastowa

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

30.

31.

32.

39.
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Dz.Urz. Woj.Maz. z 6.05.2019 r.,
poz.5850.Zał. nr 2 zmieniony
uchwałą XXII/131/2020 z
28.01.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr IX/51/2019
RM z dn. 23.IV.2019 r. w sprawie
określenia szczegółowych
warunków przyznawania i
odpłatności za specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania.
w sprawie zgody na zawarcie
Porozumień Partnerskich
dotyczących nawiązania współpracy
Miasta Piastowa z Gminą
Michałowice i Miastem Sulejówek
przy realizacji na rzecz
mieszkańców działań z zakresu
ochrony środowiska ograniczenia
niskiej emisji, poprawy jakości
powietrza mieszkańców,
przeciwdziałania zjawisku smogu,
pomocy mieszkańcom w znalezieniu
i pozyskaniu dostępnych dotacji ze
środków zewnętrznych (z budżetu
UE, Programu Czyste Powietrze,
środków WFOŚiGW, NFOŚiGW,
itp.) w zakresie: wymiany
przestarzałych źródeł ciepła,
termomodernizacji indywidualnych
budynków mieszkalnych, wymiany
przestarzałej stolarki okiennej, itp.
oraz promowania i wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych.
w sprawie przystąpienia Miasta
Piastowa
do Stowarzyszenia Gmin Polska
Sieć „Energie Cités”

40.

X/58/2019
z 28.05. 2019 r.

41.

X/59/2019
z 28.05. 2019 r.

42.

X/60/2019
z 28.05. 2019 r.

43.

X/61/2019
z 28.05. 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Miasta
Piastowa

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

44.

XI/62/2019
z 18.06. 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Piastun”
za 2018 rok

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

45.

XI/63/2019
z 18.06. 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na 2019-2040

46.

XI/64/2019
z 18.06. 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Piastowa na 2019 rok
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Dz.Urz. Woj.Maz. z 16.06.2019 r.,
poz.7627

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

47.

XI/65/2019
z 18.06. 2019 r.

48.

XI/66/2019
z 18.06. 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
zmieniająca uchwałę Nr II/4/2018
RM z dn. 4.XII. 2018 roku w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
oraz stałych komisji Rady Miejskiej
w Piastowie, ustalenia zakresów ich
działania i składów osobowych

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

XI/67/2019
z 18.06. 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy o dofinansowanie
Projektu edukacyjnego pt.: Szkoła
podstawowa startem do kariery” z
dofinansowaniem w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

50.

XII/68/2019
z 25.06. 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr
I/2/2018 z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Piastowie

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

51.

XII/69/2019
z 25.06. 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Piastowa na 2019 rok

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

52.

XII/70/2019
z 25.06. 2019 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta Piastowa wotum zaufania

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

53.

XII/71/2019
z 25.06. 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia
sprawozdań Miasta Piastowa za
2018 rok

54.

XII/72/2019
z 25.06. 2019 r.

55.

XIII/73/2019
z 2.07.2019 r.

56.

XIII/74/2019
z 2.07.2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

57.

XIII/75/2019
z 2.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Piastowa na 2019 rok

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

XIII/76/2019
z 2.07.2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/48/2019
Rady Miejskiej w Piastowie z dnia
23 kwietnia
2019 roku w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej dla Gminy

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

49.

58.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta Piastowa absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2018
rok
w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki
takiej opłaty
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Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.
Dz.Urz. Woj.Maz. z 9.07.2019 r.,
poz.8515. Uchylona w części –
rozstrzygnięcie RIO nr
16.226.2019
z 22.07.2019 r.

Michałowice położonej w powiecie
pruszkowskim

zmieniająca uchwałę Nr XI/65/2019
Rady Miejskiej w Piastowie z dnia
18 czerwca
2019 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego z
siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

59.

XIII/77/2019
z 2.07.2019 r.

60.

XIV/78/2019
z 27.08. 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

61.

XIV/79/2019
z 27.08. 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Piastowa na 2019 rok

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

62.

XIV/80/2019
z 27.08. 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Liceum
Ogólnokształcącemu z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. A.Mickiewicza w
Piastowie

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

63.

XIV/81/2019
z 27.08. 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr
XVIII/114/2016 z dnia 22 lutego
2016 r. w sprawie: wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości oraz
warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej

Dz.Urz. Woj.Maz. z 4.09.2019 r.,
poz.10374

64.

XIV/82/2019
z 27.08. 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na
ławników do sądów powszechnych

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

65.

XV/83/2019
z 5.09.2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

66.

XV/84/2019
z 5.09.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Piastowa na 2019 rok

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

67.

XVI/85/2019
z 24.09.2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

68.

XV/86/2019
z 24.09.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Piastowa na 2019 rok
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zmieniająca uchwałę Nr
XVI/84/2011 Rady Miejskiej w
Piastowie z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach,
dla których organem prowadzącym
jest Miasto Piastów
w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego części Piastowa „J.
Tuwima”

69.

XVI/87/2019
z 24.09.2019 r.

70.

XVI/88/2019
z 24.09.2019 r.

71.

XVI/89/2019
z 24.09.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

72.

XV/90/2019
z 24.09.2019 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Warszawie

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

73.

XV/91/2019
z 24.09.2019 r.

w sprawie wyboru ławnika do Sądu
Rejonowego dla WarszawyŻoliborza w Warszawie z zakresu
prawa pracy

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

74.

XVII/92/2019
z 24.09.2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

75.

XVII/93/2019
z 22.10.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Piastowa na 2019 rok

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

76.

XVII/94/2019
z 22.10.2019 r.

w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości

Dz.Urz. Woj.Maz. z 28.10.2019 r.,
poz.12245

77.

XVII/95/2019
z 22.10.2019 r.

w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków
transportowych na rok 2020

Dz.Urz. Woj.Maz. z 28.10.2019 r.,
poz.12246

XVII/96/2019
z 22.10.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą Miastem Piastów i Gminą
Miastem Pruszków w zakresie
powierzenia Gminie Miastu
Pruszków przeprowadzenia w
imieniu Gminy Miasta Piastów
postępowania związanego
z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej dla
zamierzenia budowlanego – budowa
wiaduktu drogowego w rejonie km
13+800 linii kolejowej nr 447 wraz z
drogami dojazdowymi w ramach
zadania inwestycyjnego „Budowa
wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką
z ul. Warszawską” w Pruszkowie

78.
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Dz.Urz. Woj.Maz. z 30.09.2019 r.,
poz.11293

Dz.Urz. Woj.Maz. z 5.11.2019 r.,
poz.12471

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

79.

XVIII/97/2019
z 19.11. 2019 r.

w sprawie odmowy ustalenia
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

80.

XIX/98/2019
z 26.11.2019 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji
radnego z funkcji Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Piastowie

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

81.

XIX/99/2019
z 26.11.2019 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji
radnej z funkcji
Wiceprzewodniczącej Rady
Miejskiej w Piastowie

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

82.

XIX/100/2019
z 26.11.2019 r.

w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Piastowie

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

83.

XIX/101/2019
z 26.11. 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr
I/2/2018 z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Piastowie

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

84.

XIX/102/2019
z 26.11.2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

85.

XIX/103/2019
z 26.11.2019 r.

86.

XIX/104/2019
z 26.11.2019 r.

w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Dz.Urz. Woj.Maz. z 10.12.2019 r.,
poz.14708

87.

XIX/105/2019
z 26.11.2019 r.

w sprawie opłaty targowej

Dz.Urz. Woj.Maz. z 10.12.2019 r.,
poz.14709.

88.

XIX/106/2019
z 26.11.2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na
terenie Miasta Piastowa

XIX/107/2019
z 26.11.2019 r.

w sprawie Rocznego programu
współpracy Miasta Piastowa z
organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami określonymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2020 roku

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

XIX/108/2019
z 26.11.2019 r.

w sprawie zasad i trybu
przyznawania wyróżnień i nagród za
osiągnięcia sportowe uczniów szkół
podstawowych i
ponadpodstawowych

Dz.Urz. Woj.Maz. z 5.12.2019 r.,
poz.14148. Zmieniona uchwałą
XXI/118/2019 z 20.12.2019 r.

89.

90.

zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Piastowa na 2019 rok
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Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.11.2019
r., poz.13564

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

Dz.Urz. Woj. Maz. z 10.12.2019
r., poz.14710

91.

XIX/109/2019
z 26.11.2019 r.

w sprawie zasad przyznawania
wyróżnień i nagród za osiągnięte
wyniki sportowe przez zawodników
oraz dla osób prowadzących
szkolenie tych zawodników
w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym

92.

XIX/110/2019
z 26.11.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Miasta
Piastowa

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

93.

XIX/111/2019
z 26.11.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Miasta
Piastowa

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla miasta Piastowa na
rok 2020

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

94.

XX/112/2019
z 10.12. 2019 .

95.

XX/113/2019
z 10.12.2019 r.

96.

XX/114/2019
z 10.12.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Piastowa na 2019 rok

97.

XX/115/2019
z 10.12.2019 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Piastów
na rok szkolny 2019/2020

98.

XXI/116/2019
z 20.12.2019 r.

99.

XXI/117/2019
z 20.12.2019 r.

100.

XXI/118/2019
z 20.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia Strategii
rozwoju elektromobilności dla Miasta
Piastów
na lata 2019-2035
w sprawie określenia planu
doskonalenia nauczycieli oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz
ustalenia specjalności i form
kształcenia, na które
dofinansowanie będzie
przyznawane w placówkach
oświatowych prowadzonych przez
Miasto Piastów w roku 2019.

w sprawie zasad i trybu
przyznawania wyróżnień i nagród za
osiągnięcia sportowe uczniów szkół
podstawowych i
ponadpodstawowych

108

Dz.Urz. Woj.Maz. z 5.12.2019 r.,
poz.14149. Zmieniona uchwałą
XXI/119/2019 z 20.12.2019 r.

Dz.Urz. Woj.Maz. z 14.12.2019 r.,
poz.15275
Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

Dz.Urz. Woj.Maz. z 16.01.2020 r.,
poz.779

101.

XXI/119/2019
z 20.12.2019 r.

w sprawie zasad przyznawania
wyróżnień i nagród za osiągnięte
wyniki sportowe przez zawodników
oraz dla osób prowadzących
szkolenie tych zawodników
w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym

102.

XXI/120/2019
z 20.12.2019 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

103.

XXI/121/2019
z 20.12.2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

104.

XXI/122/2019
z 20.12.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Piastowa na 2019 rok

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

105.

XXI/123/2019
z 20.12.2019 r.

w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2019

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

106.

XXI/124/2019
z 20.12.2019 r.

W sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Piastowa na lata
2020-2041

Uchwała wchodzi w życie z
dniem
podjęcia. Wykonano.

107.

XXI/125/2019
z 20.12.2019 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2020

1.
STANOWISKO Nr 1/2019
z 10.12. 2019 r.

Dz.Urz. Woj.Maz. z 16.01.2020 r.,
poz.780

Dz.Urz. Woj.Maz. z 05.02.2020 r.,
poz.1641

w sprawie zrzeczenia się przez
Wojewodę Mazowieckiego w całości
odszkodowania
za nieruchomości stanowiące
własność Skarbu Państwa na terenie
gminy Piastów
i m.st. Warszawy przeznaczone pod
budowę dróg dojazdowych do
wiaduktu WD-64 zlokalizowanego
nad linią kolejową nr 1 WarszawaKatowice, na odcinku ul. Orląt
Lwowskich w Warszawie -ul.
Wincentego Witosa w Piastowie
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Załącznik nr 2
Informacja o stanie mienia komunalnego
Miasta Piastowa
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU
(zgodnie z Art. 267 ust. 1 pkt. 3 u.f.p.)

I. Dane dotyczące przysługujących praw własności.

Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2018r.
[ha]

1

Grunty stanowiące przedmiot
własności (i nie zostały oddane w
użytkowanie wieczyste)

Zmiany

Stan na
31.12.2019r.
[ha]

Przybyło
[ha]

Ubyło
[ha]

2

3

4

5

64,8424

2,8718

-

67,7142

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz posiadania.

Zmiany

Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2018r.

Przybyło

Ubyło

Stan na
31.12.2019r.

1

2

3

4

5

0,4257

-

0,0220

0,4037

1. Grunty będące przedmiotem
użytkowania wieczystego gminy
[ha]

2. Udziały w spółce „Piastowskie
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o.”

3. Grunty przekazane gminie w
użyczenie [ha]

4. Grunty w użytkowaniu gminy
[ha]

5449
udziałów
o wartości
2 724 500 zł

-

-

100%
udziałów
o wartości
2 724 500 zł

0,4051

-

-

0,4051

4,2024

-

0,5299

3,6725
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III.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2019r.
[ha]

1

2

3,2140

1. Grunty nabyte z mocy prawa pod drogi
1.1
1.2
1.3
1.4

nabycie z mocy prawa
przejęcie z mocy prawa
przejęcie dróg na mocy specustawy
nabycie na podstawie uchwały o nadaniu kategorii drogi gminnej

0,0435

2. Zakup gruntów

0,0435

2.1 Pod drogi
•
•
•
•

dz. 134/2 obr. 2
dz. 134/4 obr. 2
dz. 134/5 obr. 2
dz. 35/19 obr. 2

ul. Ożarowska
ul. Ożarowska
ul. Ożarowska
ul. Łowicka

0,0075
0,0032
0,0033
0,0295

2.2 Pozostałe

0

0,2858

3. Grunty nabyte przez zasiedzenie
•
•
•

dz. 387/2 obr. 02 ul. św. Jadwigi Królowej 18
dz. 126/1 obr. 05 ul. Mickiewicza 3
dz. 142/1 obr. 05 ul. Reja 18

5.

dz. 159/5 obr. 01 ul. Prądzyńskiego

Zbycie w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność

6. Zbycie części udziału w nieruchomości (sprzedaż lokalu)





0,1341
0,0796
0,0721

-0,0011

4. Sprzedaż gruntów
•

2,0538
0,1636
0,7246
0,2720

dz. 344/3 obr. 05 ul. Reja 9 – lokal 9
dz. 346/27 obr. 05 ul. Reja – lokal 16
dz. 346/28 obr. 05 ul. Reja – lokal 16
dz. 346/29 obr. 05 ul. Reja 15 – lokal 16
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-1,2700

-0,1042
0,0032
0,0030
0,0040
0,0940

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
oraz z wykonywania posiadania.

Wyszczególnienie

Dochody wykonane
w okresie
od 01.01.2019r.
do 31.12.2019r.
[zł]

Struktura
wykonanych
dochodów
[%]

1

2

3

1. Dochody ze sprzedaży składników
majątku

2.

3.

Dochody z najmu i dzierżawy
2.1

wpływy z najmu i dzierżawy

2.2

wpływy z najmu i dzierżawy
realizowane prze jednostki
oświatowe na wydzielonym
rachunku dochodów własnych

Wpływy z opłat za trwały zarząd,
użytkowanie i służebności

1 952 328,18

40,3

2 315 171,71

47,8

1 914 682,72

82,7

400 488,99

17,3

17 020,13

0,4

4.

Wpływy z przekształcenia użytkowania
wieczystego w prawo własności

359 144,68

7,4

5.

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości oraz prawa
użytkowania wieczystego

195 281,09

4,0

4 838 945,79

100,0

Dochody z majątku miasta ogółem
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