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Szanowni Państwo,

Oddaję po raz drugi w Państwa ręce Raport o stanie Gminy Celestynów.
Raport obejmuje podsumowanie rocznej działalności Gminy i przedstawia w czytelny sposób
sytuację społeczno-gospodarczą samorządu na koniec 2019 roku.
Opracowanie jest publikacją, której celem jest przedstawienie realizacji polityk, programów
i strategii oraz uchwał Rady Gminy podjętych w minionym roku. Raport stanowi podstawę
do analizy stanu samorządu w przyszłych latach oraz do zidentyfikowania zmian,
które wpłyną na lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności
Gminy. Niech informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy
do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także będą
podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy Celestynów.

Zapraszam do lektury i debaty nad raportem.

Witold Kwiatkowski
Wójt Gminy Celestynów
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1. Wprowadzenie i ogólna charakterystyka
1.1. Podstawa prawna sporządzenia raportu
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
Raport o stanie Gminy Celestynów obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy
Celestynów w 2019 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał
Rady Gminy.

1.2. Położenie administracyjne
Gmina Celestynów leży w powiecie otwockim, w województwie mazowieckim. Składa
się z następujących jednostek pomocniczych (15 sołectw): Celestynów, Dąbrówka, Dyzin,
Glina, Jatne, Lasek, Ostrowik, Ostrów, Podbiel, Pogorzel, Ponurzyca, Regut, Stara Wieś,
Tabor, Zabieżki.

Rysunek 1. Położenie Gminy Celestynów na tle powiatu otwockiego i województwa
mazowieckiego

Źródło: http://www.gminy.pl

Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Celestynów.
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1.3. Organizacja Urzędu Gminy
Urząd Gminy w Celestynowie to jednostka organizacyjna Gminy, przy pomocy której Wójt
realizuje zadania Gminy wynikające z przepisów prawa, porozumień zawartych z organami
administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Celestynowie stanowi załącznik do Zarządzenia
Nr 5/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 stycznia 2016 roku, przy czym w dokumencie
zostały wprowadzone zmiany na mocy Zarządzenia Nr 103/2016 Wójta Gminy Celestynów
z dnia 2 września 2016 roku oraz Zarządzenia Nr 169/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia
30 listopada 2017 roku. Organizacja i struktury Urzędu nie zmieniły się w stosunku do 2018
roku.
W roku 2019 Zarządzeniem Nr 137/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. Wójta Gminy Celestynów
został powołany Zespół do spraw realizacji zadania "Przygotowanie i realizacja budowy
skrzyżowania bezkolizyjnego z linia kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie
wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowodrogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego w ramach projektu
pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap II". Zespół
tworzą pracownicy Urzędu Gminy. Do zadań zespołu należy współpraca z PKP PLK
i koordynacja wszystkich elementów składających się na realizację zadania.
Ponadto, w 2019 r. kontynuował swoją działalność Zespół Realizujący Projekt pn. „Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II”.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Gminy Karczew, pracownicy Urzędu Gminy
w Celestynowie, pracownicy Gospodarki Komunalnej w Celestynowie. Zakres działania
Zespołu obejmuje koordynację wszystkich służb zaangażowanych w Projekt oraz realizację
projektu zgodnie z wytycznymi

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko.
W 2019 r. podjęto kolejne działania zmierzające do usprawnienia obsługi mieszkańców
w Urzędzie Gminy w Celestynowie. Przeprowadzono serię szkoleń i prac przygotowawczych
umożliwiających wprowadzenie nowego systemu elektronicznej rejestracji i obiegu
dokumentów w Urzędzie Gminy, dzięki czemu wdrożenie nowego systemu było możliwe
od dnia 1.01.2020 r. System ma wpływ na sprawniejszą obsługę interesantów, lepszą
kontrolę i nadzór nad toczącymi się postępowaniami.
Istotny wpływ na poprawę jakości pracy Urzędu, obsługi interesantów oraz kosztów
funkcjonowania Urzędu Gminy miały przeprowadzone w 2019 r. prace remontowe
oraz termomodernizacyjne obiektu.
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Wykonane prace w znaczący sposób zmniejszyły koszty utrzymania i poprawiły estetykę
budynku Urzędu.
Fotografia 1. Budynek Urzędu Gminy w Celestynowie po termomodernizacji

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

1.4. Jednostki organizacyjne i pomocnicze
Na terenie Gminy Celestynów funkcjonuje 11 jednostek organizacyjnych oraz 15 sołectw.
Stan w stosunku do 2018 roku nie uległ zmianie.
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2. Sytuacja finansowa
Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest
jej budżet. Informacje o sytuacji finansowej pozwalają na racjonalne gospodarowanie
publicznymi zasobami pieniężnymi w celu właściwego wypełniania zadań wobec
mieszkańców.
Budżet Gminy Celestynów na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr 19/18 Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2018 roku.
Prognozowane dochody budżetu Gminy określone zostały w wysokości 54.602.711,00 zł,
natomiast wydatki budżetu Gminy określono w kwocie 56.556.647,00 zł.
W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wprowadzone zostały zmiany
na mocy uchwał Rady Gminy Celestynów oraz zarządzeń Wójta Gminy Celestynów.
Dochody budżetu Gminy po zmianach przyjęto w kwocie 61.374.072,83 zł, w tym: dochody
bieżące 53.209.938,83 zł oraz dochody majątkowe 8.164.134,00 zł. Wydatki budżetu Gminy
po zmianach przyjęto natomiast w kwocie 65.289.918,83 zł, w tym: wydatki bieżące
46.963.115,83 zł oraz wydatki majątkowe 18.326.803,00 zł. Deficyt budżetowy określono
na poziomie 3.915.846,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi
z kredytów oraz wolnych środków.

2.1. Dochody i struktura dochodów
Plan

dochodów

budżetowych

do

realizacji

w

2019

roku

po

zmianach

wynosił

61.374.072,83 zł, natomiast zostały wykonane w wysokości 61.480.912,41 zł, co stanowi
100,17 % planowanego poziomu dochodów.
Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Celestynów w 2019 roku
Wyszczególnienie

Plan po zmianach [zł]

Wykonanie [zł]

% wykonania

dochody budżetowe, w tym:

61.374.072,83

61.480.912,41

100,17

dochody bieżące

53.209.938,83

55.124.274,46

103,60

dochody majątkowe

8.164.134,00

6.356.637,95

77,86

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2019 rok

Wykonane dochody bieżące stanowiły 89,66 % wszystkich dochodów, natomiast
dochody majątkowe 10,34 %.
Na koniec 2019 roku Gmina liczyła 11 596 mieszkańców (na pobyt stały), zatem
na 1 mieszkańca Gminy przypadły dochody w wysokości 5.301,91 zł.
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Wykres 1. Dochód na mieszkańca w Gminie Celestynów w latach 2014-2019
6 000,00
5 301,91
5 000,00
3 614,78

4 000,00
3 000,00

2 597,60

2 818,10

2014

2015

3 605,19

4 024,35

2 000,00
1 000,00
0,00
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Celestynów
za lata 2014-2019

Tabela 2. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Celestynów za 2019 rok

Dz.

Nazwa

010

Rolnictwo i łowiectwo

500

Plan
po zmianach
[zł]

Wykonanie
kwota

%

4.571.971,20

4.338.524.81

94,89

Handel

922.535,00

922.535,01

100,00

600

Transport i łączność

228.594,00

228.594,00

100,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.094.229,00

1.966.402,68

179,71

750

1.537.689,63

233.787,67

15,20

94.683,00

90.564,45

95,65

103.000,00

101.972,44

99,00

24.050.442,00

24.942.741,46

103,71

758

Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
Różne rozliczenia

10.293.406,00

10.325.390,72

100,31

801

Oświata i wychowanie

960.861,00

994.760,50

103,53

852

Pomoc społeczna

372.230,00

368.107,20

98,89

853

Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

53.760,00

53.760,00

100,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

28.116,00

17.667,38

62,84

855

Rodzina

13.920.667,00

13.937.613,08

100,12

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.046.789,00

2.937.238,97

96,40

926

Kultura fizyczna

751
754

756

RAZEM

95.100,00

21.252,04

22,35

61.374.072,83

61.480.912,41

100,17

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2019 rok

10

RAPORT O STANIE GMINY CELESTYNÓW ZA ROK 2019

Najwyższy udział w dochodach budżetowych stanowiły dochody pochodzące z działu 756 –
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

2.2. Wydatki i struktura wydatków
Plan wydatków budżetowych w 2019 roku po zmianach wynosił 65.289.918,83 zł, przy czym
został zrealizowany w kwocie 59.933.478,93 zł, tj. w 91,80 %.
Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Celestynów w 2019 roku
Wyszczególnienie

Plan po zmianach [zł]

Wykonanie [zł]

% wykonania

wydatki budżetowe, w tym:

65.289.918,83

59.933.478,93

91,80

wydatki bieżące

46.963.115,83

44.634.948,50

95,04

wydatki majątkowe

18.326.803,00

15.298.530,43

83,48

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2019 rok

Wykonane wydatki bieżące stanowiły 74,47 % wydatków ogółem, natomiast wydatki
majątkowe 25,53 %.
Wysokość wydatków ogółem, jak przypadła w 2019 roku na 1 mieszkańca Gminy
to 5.168,46 zł.
Wykres 2. Wydatek na mieszkańca w Gminie Celestynów w latach 2014-2019
6 000,00
5 168,46
5 000,00
3 683,42

3 669,29

4 034,18
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3 000,00
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2 000,00

1 000,00

0,00
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2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Celestynów
za lata 2014-2019

Najwyższy udział w wydatkach budżetowych stanowiły wydatki w dziale 801 – Oświata
i wychowanie.
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Tabela 4. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Celestynów za 2019 rok
Wykonanie
Dz.

Nazwa

Plan po zmianach
Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

500

Handel

600

Transport i łączność

630

Turystyka

700

%

7.499.025,20

4.828.037,50

64,38

368.144,00

345.235,81

93,78

4.112.051,00

3.971.904,94

96,59

6.000,00

5.145,00

85,75

Gospodarka mieszkaniowa

321.175,00

111.150,73

34,61

710

Działalność usługowa

161.252,00

94.597,90

58,66

750

Administracja publiczna

9.590.210,00

9.371.648,39

97,72

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

94.683,00

90.564,45

95,65

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

955.143,00

917.264,83

96,03

757

Obsługa długu publicznego

300.000,00

197.579,84

65,86

758

Różne rozliczenia

628.558,63

976,40

0,16

801

Oświata i wychowanie

16.117.786,00

15.574.496,68

96,63

851

Ochrona zdrowia

144.267,00

106.076,70

73,53

852

Pomoc społeczna

1.186.878,00

1.114.928,15

93,94

67.200,00

67.197,47

100,00

622.617,00

546.750,33

87,81

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854

Edukacyjna opieka wychowawcza

855

Rodzina

13.967.939,00

13.955.267,18

99,91

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.995.506,00

6.662.475,57

95,24

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.516.366,00

1.406.612,51

92,76

926

Kultura fizyczna

635.118,00

565.568,55

89,05

65.289.918,83

59.933.478,93

91,80

OGÓŁEM

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2019 rok

2.3. Wynik finansowy
Na koniec 2019 roku w budżecie Gminy wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości
1.547.433,48 zł, podczas gdy plan budżetu po zmianach zakładał deficyt w wysokości
3.915.846,00 zł.
Tabela 5. Planowane i wykonane saldo budżetu Gminy Celestynów w 2019 r.
Wyszczególnienie

Plan [zł]

Wykonanie [zł]

Deficyt/Nadwyżka

-3.915.846,00

1.547.433,48

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2019 r.
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Na koniec 2019 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
wyniósł 10.391.477,87 zł. Spłata kredytów i pożyczek przebiegała prawidłowo i spłat
dokonywano zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów.
W porównaniu do 2014 r. dochody budżetowe Gminy na koniec 2019 r. zwiększyły
się o 106,28 %, a wydatki budżetowe zwiększyły się o 110,79 %. Wzrost wpływów
do budżetu umożliwił realizację inwestycji na większą skalę, z czym związane były także
znacznie wyższe wydatki niż w latach poprzednich.
Poziom dochodów i wydatków budżetowych w latach 2014-2019 zaprezentowano
na poniższych wykresach.
Wykres 3. Dochody i wydatki budżetowe Gminy Celestynów w latach 2014-2019

Wykonanie dochodów budżetowych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Celestynów
za lata 2014-2019
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3. Realizacja funduszu sołeckiego
Fundusz sołecki to środki wyodrębnione w budżecie Gminy Celestynów, które mają służyć
mieszkańcom i zintegrować lokalną społeczność w podejmowaniu działań zmierzających
do poprawy warunków życia mieszkańców.
Fundusz sołecki w 2019 roku został wykonany w 88,90 %. Z zaplanowanej kwoty
351.505,28 zł wydatkowano kwotę 312.494,99 zł. W ogólnych wydatkach budżetowych
za 2019 rok środki w ramach funduszu sołeckiego stanowią 0,52 %.
W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie podziału środków funduszu
sołeckiego w 2019 roku na poszczególne sołectwa. Wskazano również, jakie środki
finansowe były planowane w 2019 roku do realizacji, a jakie ostatecznie zostały wykonane.

Tabela 6. Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 roku w podziale na sołectwa
Nazwa Sołectwa

Plan [zł]

Wykonanie [zł]

% wykonania

Celestynów

35.380,50

35.120,46

99,27

Dąbrówka

35.380,50

25.183,60

71,18

Dyzin

16.168,89

14.081,31

87,09

Glina

35.380,50

29.337,86

82,92

Jatne

18.857,81

17.761,17

94,18

Lasek

10.508,01

9.932,08

94,52

Ostrowik

14.258,34

3.932,00

27,58

Ostrów

22.572,76

22.570,00

99,99

Podbiel

22.325,10

22.325,10

100,00

Pogorzel

32.903,86

32.903,34

100,00

Ponurzyca

14.895,19

14.895,19

100,00

Regut

26.606,14

26.403,83

99,24

Stara Wieś

22.537,38

21.868,08

97,03

Tabor

9.198,93

1.773,04

19,27

Zabieżki

34.531,37

34.407,93

99,64

Ogółem wydatki

351.505,28

312.494,99

88,90

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2019 rok

Gmina Celestynów w 2020 roku otrzyma z budżetu państwa zwrot w wysokości 26,204 %
wykonanych wydatków w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego, tj. kwotę 81.886,19 zł.
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4. Stopień realizacji polityk, programów i strategii
4.1. Założenia i stopień realizacji obowiązujących polityk, programów i strategii
Gmina Celestynów działa w oparciu o szereg dokumentów strategicznych, programów
i planów, które obowiązują w Gminie na mocy podejmowanych uchwał. Poniżej dokonano
przedstawienia

założeń

najważniejszych

dokumentów

realizowanych

przez

Gminę

Celestynów, w tym jej jednostki organizacyjne.
STRATEGIA ROZWOJU GMINY CELESTYNÓW
Najważniejszym dokumentem strategicznym jest Strategia Rozwoju Gminy Celestynów
przyjęta Uchwałą Nr 341/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Gminy Celestynów”.
Misją Gminy, wyznaczoną w Strategii Rozwoju, jest: Działać dla lokalnego społeczeństwa
i na rzecz jego stabilnego rozwoju.
Wizja rozwoju Gminy brzmi następująco: Kraina podwarszawskiej, dziewiczej przyrody, gdzie
obywateli wielu, mądrością i pracą dochodzi do celu.
Na podstawie wizji i misji ustalono trzy cele główne Strategii:
 Dbałość o zachowanie środowiska naturalnego przy jednoczesnym wykorzystaniu jego
unikalnych walorów jako motoru dynamicznego rozwoju gminy;
 Dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu życia mieszkańców, zwłaszcza edukacji;
 Aktywizacja kreatywnego społeczeństwa lokalnego, dumnego ze swojego miejsca
zamieszkania;
oraz następujące cele kierunkowe i cele szczegółowe:
I. Zrównoważony rozwój gospodarczy
1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.
2. Poprawa stanu technicznego dróg i rozbudowa sieci dróg.
3. Poprawa obsługi mieszkańców w zakresie komunikacji publicznej.
4. Promocja atrakcyjności gminy.
5. Zagospodarowanie obiektów zabytkowych i historycznych.
6. Rozwój turystyki.
II. Zrównoważony rozwój środowiska
1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.
2. Uporządkowanie gospodarki odpadami.
3. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców.
4. Ochrona zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych
III. Zrównoważony rozwój społeczny
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1. Podnoszenie poziomu oświaty oraz edukacji mieszkańców plasującego gminę
w pierwszym kwartylu dla Polski.
2. Poprawienie stanu bazy sportowo-rekreacyjnej.
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
4. Upowszechnienie kultury.
5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego i osobistego mieszkańców.
6. Przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniom społecznym.
7. Poprawa jakości świadczonych usług i funkcjonowania placówek opieki zdrowotnej
i pomocy społecznej.
IV. Zrównoważony rozwój przestrzenny i instytucjonalny
1. Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem
architektury krajobrazu.
2. Rozwijanie poziomu zarządzania gminą.
3. Poprawa gospodarowania nieruchomościami publicznymi.
4. Uzyskanie wsparcia społecznego dla działań mających na celu rozwój gminy.
5. Scalanie gruntów poprawiających warunki zagospodarowania.
Gmina Celestynów, podejmując szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, realizuje założenia
Strategii Rozwoju. Przedsięwzięcia podejmowane przez Gminę Celestynów mają na celu
stworzenie dogodnych warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego.
Cel kierunkowy Zrównoważony rozwój gospodarczy osiągany jest przede wszystkim poprzez
modernizację dróg gminnych, ale także współfinansowanie inwestycji realizowanych
w zakresie dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Celestynów.
Zrównoważony rozwój środowiska z kolei osiągany jest dzięki rozwojowi gospodarki wodnościekowej – zarówno do sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej prowadzi z roku na rok
więcej przyłączy, co przekłada się także na możliwość odprowadzenia i oczyszczenia
większej

ilości

ścieków

komunalnych,

zmniejszając

ryzyko

niekontrolowanego

przedostawania się nieczystości ciekłych do wód i gleby. Co roku Gmina osiąga również
wyższy poziom recyclingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz wyższy poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
opadów budowlanych i rozbiórkowych. Coraz mniejsza ilość odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowana jest natomiast do składowania. Pozytywnie na stan
środowiska wpływają także realizowane prace termomodernizacyjne, mające na celu
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
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Zrównoważony rozwój społeczny możliwy jest poprzez podejmowanie przedsięwzięć
m.in. z zakresu wsparcia i rozwoju bazy dydaktycznej, utrzymania gotowości bojowej
jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy czy inicjatyw zmierzających do poprawy
jakości usług świadczonych przez placówki opieki zdrowotnej.
Z

kolei

dla

osiągnięcia

celu

kierunkowego

Zrównoważony

rozwój

przestrzenny

i instytucjonalny, Gmina po przyjęciu w 2016 r. studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego podjęła działania mające na celu opracowanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości gminnych.
Dalsza część opracowania pokaże, że wszystkie podejmowane przez samorząd działania
w pełni wpisują się w strategię rozwoju Gminy Celestynów.
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE NA LATA

2017–2021

Program stanowi załącznik do Uchwały Nr 257/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 marca
2017 roku. Głównym założeniem Programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Celestynów, stworzenie
systemu zintegrowanych działań we współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi
na terenie Gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Realizacji głównego celu Programu, jakim jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy
w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Celestynów, służy osiągnięcie
następujących celów szczegółowych i działań:
1. Rozwijanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy:
 Diagnozowanie i monitorowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Celestynów;
 Prowadzenie edukacji służącej wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych
kompetencji rodziców;
 Prowadzenie edukacji dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania konfliktów
bez użycia przemocy radzenia sobie z agresją i stresem;
 Integracja rodzin;
2. Rozwijanie działań mających na celu pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie:
 Rozwijanie istniejących i tworzenie nowych podmiotów udzielających pomocy
doznającym przemocy w rodzinie;
 Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, w których można otrzymać wsparcie
i pomoc w zakresie przemocy;
 Udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie;
 Monitorowanie sytuacji rodziny dotkniętej przemocą;
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3. Podejmowanie działań wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie:
 Upowszechnianie

informacji

o

konsekwencjach

stosowania

przemocy

oraz możliwości uzyskania pomocy;
 Interweniowanie oraz reagowanie na stosowanie przemocy w rodzinie;
4. Rozwijanie kompetencji osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie:
 Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających
się z problematyką przemocy w rodzinie.
Problemem przemocy w rodzinie zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny, który składa
się z przedstawicieli GOPS, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, przedstawiciela Policji, przedstawicieli placówek oświatowych (szkół z terenu
Gminy)

i

przedstawiciela

SP

ZOZ.

Działania

Zespołu

skierowane

są

do

osób

doświadczających przemocy domowej jak i osób stosujących przemoc. W 2019 roku
prowadzono postepowania dla 25 „Niebieskich Kart”.
PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2019
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ogłosił „Program asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019".
Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego
i powiatowego,

których obowiązkiem

jest

realizacja

zadań

wynikających

z ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „ Za życiem”. W ramach Programu ze środków finansowych korzystać mogą również
podmioty niepubliczne, które realizują zadanie pracy z rodziną lub organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej na zlecenie samorządu. Dofinansowaniu w ramach Programu mogą
podlegać koszty wynagrodzenia asystentów rodziny oraz koordynatorów pieczy zastępczej.
Celem realizacji zadań jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego dzieci
przebywających

w

rodzinach

zastępczych

oraz

rodzinach

biologicznych,

w których zdiagnozowano problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem. Działania
asystenta obejmują analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu
w

rodzinie,

wzmocnienie

jej

roli

i

funkcji,

rozwijanie

umiejętności

opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Praca z rodziną dysfunkcyjną,
to ścisła współpraca asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym, a gdy rodzina jest objęta
kuratelą, także z kuratorem społecznym lub zawodowym. Asystent rodziny zatrudniony
w GOPS swoją opieką w 2019 roku objął 9 rodzin. Głównym celem działam asystenta
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rodziny jest przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania prawidłowych funkcji. Rodzinom
udzielana jest kompleksowa pomoc uwzględniająca wielowymiarowość w podejściu
do rozwiązywanych problemów.
WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023
W związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
(M. P. z 2018 r., poz. 1007) Rada Gminy Celestynów Uchwałą Nr 71/19 z dnia
9 maja 2019 roku ustanowiła program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023, którego strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia
dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji,
ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, w którym występuje zjawisko bezrobocia
lub niepełnosprawność.
Program jest elementem polityki społecznej Gminy w zakresie:
 poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
 poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
 kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Z wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” w 2019 r. skorzystały 122 osoby.
Wydatki przeznaczone na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie
z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim, wyniosły 26 059,60 zł. Dodatkowo
powyższe zadanie realizowane było ze środków własnych Gminy – wykonano wydatki
na kwotę 18 883,70 zł.
W ramach dożywiania realizowana była pomoc w formie:
 opłaty za posiłki dla uczniów;
 świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie realizuje kolejną edycję Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program realizowany jest na zasadzie
współpracy pomiędzy GOPS, a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Warszawie.
Celem ogólnym w ramach programu 2019 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom
gminy pomocy żywnościowej. Ta forma pomocy żywnościowej cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród naszych świadczeniobiorców.
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Ilość wydanej żywności w 2019 roku wynosiła 2 187,96 kg, z tej formy pomocy skorzystało
140 osób. W ramach podjętych działań na to zadanie wydatkowano 1 458,78 zł z budżetu
Gminy na opłacenie kosztów transportu żywności.
GMINNY

PROGRAM

PROFILAKTYKI

I

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019

Uchwałą Nr 24/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 roku przyjęto Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019.
Głównym celem Programu jest ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, zmiana
struktury ich spożywania, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę
zwyczajów

związanych

z

ich

konsumpcją

poprzez

realizację

działań

na

rzecz

trzeźwości, abstynencji, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania
alkoholu, a także wspieranie działalności w tym zakresie organizacji społecznych.
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 przewidziano następujące zadania:
1. Zwiększanie

dostępności

pomocy

terapeutycznej

i

rehabilitacyjnej

dla

osób

uzależnionych i zagrożonych oraz ich rodzin (współuzależnionych), uzależnieniem
od alkoholu i narkotyków;
2.

Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe oraz narkomania, a w szczególności ochrona członków takich rodzin przed
przemocą;

3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży;

4.

Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkotykowych.

Jako realizatorów Programu wskazano: Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Celestynowie, Urząd Gminy w Celestynowie, placówki oświatowe z terenu
Gminy, SP ZOZ w Celestynowie, Komisariat Policji w Celestynowie oraz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Celestynowie.
Działania w zakresie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii inicjuje
w szczególności Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez
Wójta Gminy Celestynów. W skład komisji wchodzi 10 osób przeszkolonych w zakresie
profilaktyki

i

rozwiązywania

problemów

alkoholowych:

2

przedstawicieli

oświaty,

4 przedstawicieli środowiska lokalnego oraz po jednym przedstawicielu policji, środowiska
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abstynenckiego, służby zdrowia i pomocy społecznej.

Członkowie Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez cały rok prowadzili rozmowy interwencyjnomotywacyjne z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin.
W 2019 r. na działania przeprowadzone w ramach programu przeznaczono 79.075,00 zł.
Były to przedsięwzięcia prowadzone wśród dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.
Programem objęto 6339 osób.
Tabela 7. Działania przeprowadzone w 2019 r. w ramach Gminnego Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Rodzaj działania

Lp.
1.
2.
3.

Działania promocyjno-edukacyjne
Działania
profilaktyka uniwersalna
profilaktyczne
profilaktyka wskazująca
Działania szkoleniowe i konferencje

Liczba osób
uczestniczących
4749
1269
116
205

Liczba
działań
13
6
4
5

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Celestynowie

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CELESTYNÓW
NA LATA 2015 – 2019

Program został przyjęty Uchwałą Nr 94/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października
2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Celestynów na lata 2015-2019.
Zadania publiczne w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Celestynów
realizowane są przez zakład budżetowy – Gospodarkę Komunalną w Celestynowie.
Celem

Programu

gospodarowania

mieszkaniowym

zasobem

Gminy

Celestynów

obejmującym lata 2015 – 2019 jest tworzenie warunków zapewniających członkom
wspólnoty samorządowej dostępność do mieszkań, zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych
zgodnie

z

preferencjami

i

możliwościami

ekonomicznymi

gospodarstw

domowych

oraz tworzenie warunków zapewniających dbałość o istniejący zasób mieszkaniowy.
Program zawiera:
1. określenie aktualnej wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;
2. analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków i lokali, planowane inwestycje;
3. zasady polityki czynszowej;
4. sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy;
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5. źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
6. wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty remontów, koszty
modernizacji budynków oraz inwestycji;
7. opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, a w szczególności:
a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali;
b) planowaną sprzedaż lokali.
Realizacja programu w zakresie zadań związanych z gospodarowaniem zasobem
komunalnym przebiegała na bieżąco w ciągu całego 2019 roku poprzez działania
Gospodarki Komunalnej w Celestynowie. Ze środków własnych zakładu budżetowego
realizowano remonty bieżące i naprawy główne.
Z budżetu Gminy sfinansowano modernizację dachu budynku w miejscowości Dyzin
oraz na koniec 2019 r. oddano do użytkowania budowę nowego budynku wielorodzinnego,
w którym powstało 11 mieszkań przy ul. Orzeszkowej 12 B w Celestynowie.
Budynek wielorodzinny przy ul. Orzeszkowej 12 B w Celestynowie jest kolejnym projektem
mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców Celestynowa i zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych osób posiadających niższe dochody.
Budynek, w którym powstały mieszkania to szerszy projekt polegający na usamodzielnieniu
ekonomicznym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Bezpośrednimi użytkownikami
mieszkań są m.in. rodziny objęte opieką GOPS.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.896.004,90 zł.
Prace realizowano w latach 2018 - 2019 ze środków Banku Gospodarki Krajowej w kwocie
627.203,00 zł pozyskanych przez Gminę w ramach rządowego programu wsparcia
budownictwa socjalnego i komunalnego oraz środków budżetu Gminy w wysokości
1.268.801,90 zł.
Łącznie w zasobie komunalnym Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. znajdowało
się 10 budynków mieszkalnych, a w nich 48 lokale mieszkalne. Z zasobu mieszkaniowego
korzysta 80 osób z 39 rodzin.
Zasady przyznawania mieszkań reguluje Uchwała nr 95/15 Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Celestynów.
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Fotografia 2. Budynek wielorodzinny przy ul. Orzeszkowej 12B

Źródło: Archiwum Gospodarki Komunalnej

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY CELESTYNÓW W 2019 ROKU

Program opracowywany jest co roku, a jego celem jest zapobieganie bezdomności
na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Dokument obowiązujący
w 2019 r. został przyjęty Uchwałą Nr 52/19 Rady Gminy w Celestynowie z dnia 29 marca
2019 roku. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności
psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Jako cele przyjęto:
 zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu Gminy;
 zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;
 zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;
 poprawa porządku publicznego na terenie Gminy;
 zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę;
 edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
Przyjmowaniem i zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowym z terenu
Gminy Celestynów w 2019 r. zajmował się podmiot będący pod nadzorem Inspekcji

23

RAPORT O STANIE GMINY CELESTYNÓW ZA ROK 2019

–

Weterynaryjnej

Towarzystwo

Opieki

nad

Zwierzętami

w

Polsce

Schronisko

dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie z siedzibą przy ul. Prostej 3, 05-430 Celestynów,
na podstawie zawartej umowy.
Transportem, odławianiem i opieką nad odłowionymi zwierzętami z terenu Gminy
Celestynów w 2019 r. zajmował się podmiot – Marzena Golańska prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska”
z siedzibą w Zamieniu przy ul. Leśnej 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki, na podstawie zawartej
umowy.
W 2019 r. bezdomne zwierzęta gospodarskie mogły być umieszczane w gospodarstwie
rolnym zlokalizowanym w miejscowości Dąbrówka przy ul. Karczewskiej 12.
Zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt zajmował się w tym okresie Andrzej Mastalerz prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą „CITOVET” Lekarz Weterynarii Andrzej Mastalerz z siedzibą
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Okrzei 12b, 05-300 Mińsk Mazowiecki, na podstawie
zawartej umowy.
W 2019 r. na usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych
psów wydatkowano środki w wysokości 77.726,41 zł. Odłowiono łącznie 54 zwierzęta
(w tym 21 kotów i 33 psy). Wydano skierowania na zabiegi weterynaryjne zwierząt:
sterylizacje dla 118 zwierząt (kotki i suczki) i kastracja (psy i koty) w ilości 27.
Fotografia 3. Bezdomny pies objęty opieką Gminy Celestynów

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY CELESTYNÓW NA LATA 2018 – 2022
Z PERSPEKTYWĄ DO 2025 R.

Poza Strategią Rozwoju polityka ochrony środowiska w Gminie prowadzona jest głównie
na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Celestynów na lata 2018 – 2022
z perspektywą do 2025 r., który przyjęto Uchwałą Nr 362/18 Rady Gminy Celestynów z dnia
28 lutego 2018 roku.
W ramach Programu wyznaczono szereg działań w następujących obszarach: gospodarka
wodna, w tym rozbudowa sieci wodociągowej i systemu kanalizacji, zwiększenie retencji
naturalnej, gospodarka odpadami, w tym monitorowanie ilości odpadów przekazywanych
do składowania oraz tych podlegających recyclingowi, gospodarka niskoemisyjna,
w

tym

zwiększenie

efektywności

energetycznej

budynków

poprzez

działania

termomodernizacyjne, ochrona gleb, przyrody, krajobrazu i lasów, w tym m.in. ochrona
i pielęgnacja pomników przyrody, tworzenie nowych form ochrony przyrody, ochrona
powietrza poprzez budowę i modernizację dróg gminnych oraz budowę ścieżek rowerowych,
modernizację systemów ogrzewania, ochrona przed hałasem, pola elektromagnetyczne,
nadzwyczajne zagrożenia środowiska, ochrona zasobów kopalin i edukacja ekologiczna.
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CELESTYNÓW
Uchwałą Nr 160/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 czerwca 2016 roku dokonano zmiany
Uchwały Nr 139/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Celestynów”.
Celem Planu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja emisji pyłowych zanieczyszczeń powietrza
oraz redukcja zużycia energii finalnej, co ma przełożyć się na poprawę jakości powietrza.
W tym zakresie podjęto m.in. działania termomodernizacyjne zwiększające efektywność
energetyczną budynków, zmniejszono emisję dwutlenku węgla z tytułu oświetlenia
oraz

zwiększono

udział

energii

pochodzącej

z

odnawialnych

źródeł

w

bilansie

energetycznym sektora komunalno-bytowego – zamontowano instalacje fotowoltaiczne
na budynku Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej przy ul. św. Kazimierza oraz targowiska.
Ponadto podjęto działania informacyjno-edukacyjne Urzędu Gminy w Celestynowie, mające
na celu podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców w zakresie gospodarki
niskoemisyjnej – publikacje w piśmie samorządowym „Celestynka”, stronie internetowej
i Facebook Gminy oraz plakatach.
W 2019 roku podjęta została procedura mająca na celu uchwalenie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na lata 2019 – 2032.
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PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CELESTYNÓW
NA LATA 2018 – 2032

Jednym z zadań krajowego programu, które ma być realizowane na szczeblu samorządu
gminnego jest przygotowanie i aktualizacja lokalnych programów usuwania azbestu i jego
wyrobów. Program został przyjęty Uchwałą Nr 25/18 Rady Gminy Celestynów z dnia
19 grudnia 2018 roku. Jego celem jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych
i

środowiskowych

spowodowanych

azbestem,

poprzez

sukcesywne

usuwanie

i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest.
Na terenie Gminy Celestynów przeprowadzona została inwentaryzacja materiałów
azbestowych metodą spisu z natury, mająca na celu określenie lokalizacji, stanu oraz ilości
wyrobów zawierających azbest - zidentyfikowano 2 582,435 Mg wyrobów zawierających
azbest. Praktyczne możliwości Gminy Celestynów w kwestii zadań, których realizacja
przyczyni się do skutecznej realizacji celów Programu to:
 Działania edukacyjno-informacyjne – informowanie poprzez stronę internetową
lub ulotki o działaniach Gminy podjętych w celu likwidacji azbestu, udostępnienie
informacji poprzez stronę internetową o aktualnych aktach prawnych regulujących
sposób zabezpieczenia, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest.
 Usuwanie wyrobów zawierających azbest – prowadzenie rejestru wniosków
mieszkańców o dofinansowanie, pozyskiwanie środków na realizację Programu.
 Monitoring realizacji programu – aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy, sprawozdawczość w zakresie realizacji Programu.
Od 2010 r. zebrano z terenu Gminy łącznie 1 222,895 Mg wyrobów zawierających azbest,
a łączny koszt działań związany z ich odbiorem i utylizacją to 439 837,80 zł.
Zgodnie z treścią Krajowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
do roku 2032 należy usunąć i zutylizować wszystkie wyroby zawierające azbest
zlokalizowane na terenie Gminy Celestynów. W celu wypełnienia tych zapisów należy
usuwać ok. 172,162 Mg wyrobów azbestowych rocznie.
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2016 – 2021

Uchwałą Nr 125/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku Rada Gminy Celestynów przyjęła Wieloletni
plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2021.
W części dotyczącej okresu od 2018 r do 2021 r. na mocy Uchwały Nr 325/17 Rady Gminy
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Celestynów z dnia 30 listopada 2017 roku przyjęto aktualizację Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2021.
W dokumencie przewidziano zadania inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji
projektowej oraz budową i modernizacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, które poprawią
stan gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Celestynów. Plan jest zgodny
z kierunkami

rozwoju

Gminy określonymi w studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego, strategią rozwoju i wieloletnim planem inwestycyjnym.
Zrealizowanie zawartych w nim zadań ma na celu ochronę zasobów wodnych, zapewnienie
bezpieczeństwa dostawy wody na terenie Gminy, zminimalizowanie awaryjności sieci
wodociągowej, uzbrojenie istniejących terenów pod budownictwo mieszkalne oraz poprawę
gospodarki ściekowej.
STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ GMINY CELESTYNÓW
W 2019 roku rozpoczęto prace nad „Strategią Polityki Zdrowotnej Gminy Celestynów”.
Podstawowym założeniem rozpoczęcia prac nad Strategią było wprowadzenie długofalowej
polityki poprawy stanu zdrowia mieszkańców Gminy, zapewniającej skuteczną interwencję,
mierzenie efektów prowadzonych działań, stabilne źródła ich finansowania, a w miarę
potrzeb także korygowanie wyznaczonych celów.

4.2. Działania zaplanowane na 2019 r. i stopień realizacji inwestycji
Tabela poniżej prezentuje stopień realizacji przez Gminę przedsięwzięć Wieloletniej
Prognozy Finansowej w 2019 r. Ponadto wszystkie zadania inwestycyjne planowane
do realizacji i zrealizowane w 2019 r. przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym, gdzie
wskazano wysokość planowaną wydatków na 2019 r. oraz zakres finansowego wykonania
poszczególnych zadań.
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Tabela 8. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 r.
Okres
realizacji

Nazwa przedsięwzięcia

Wydatki poniesione
w 2019 r.

Całkowite
wydatki
zadania

Stopień realizacji

Przedsięwzięcia bieżące
Mazowieccy Liderzy e-Administracji

2017 – 2019

27 913,46

36 230,00

Zadanie zakończone

Uczymy języków, kształcimy Europejczyków

2018 – 2019

50 022,32

218 833,82

Umowa zakończona

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019

2018 – 2019

162 901,26

315 113,70

Umowa zakończona

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020

2019 – 2020

137 713,65

137 713,65

Umowa w trakcie realizacji

Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2019-2020

2019 – 2020

55 071,40

55 071,40

Zadanie w trakcie realizacji

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla części miejscowości Pogorzel
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr ew. 220 w miejscowości Celestynów

2018 – 2019

12 546,00

14 760,00

Umowa zakończona

2018 – 2020

1 501,50

2 145,00

Zadanie w trakcie realizacji

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów

2017 – 2019

23 677,50

47 354,75

Umowa zakończona

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Regut

2019 – 2020

4 981,50

4 981,50

Zadanie w trakcie realizacji

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Pogorzel - część B

2019 – 2020

17 835,00

17 835,00

Zadanie w trakcie realizacji

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017 - 2019

2017 – 2019

846 976,97

3 091 564,45

Umowa zakończona

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2019 - 2020

2019 – 2020

1 888 475,40

1 888 475,40

Zadanie w trakcie realizacji

Trwałość projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"

2015 – 2020

21 549,60

129 402,78

Zadanie w trakcie realizacji

2018 – 2019

113 767,11

132 933,73

Umowa zakończona

2019 – 2020

0,00

0,00

Zadanie w trakcie realizacji

2019 – 2024

1 623,60

1 623,60

Zadanie w trakcie realizacji

2018 – 2019

3 646 140,37

3 788 571,42

Zadanie zakończone

2018 – 2022

2 189 631,12

2 218 133,25

Zadanie w trakcie realizacji

Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów
w sezonie 2018/2019
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów
w sezonie 2019 - 2020
Trwałość projektu "Wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości
powietrza służącego do informowania i edukowania
mieszkańców w Gminie Celestynów"

Przedsięwzięcia majątkowe
Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej
i budynków komunalnych
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy
Celestynów - etap II
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Nazwa przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Wydatki poniesione
w 2019 r.

Całkowite
wydatki
zadania

Stopień realizacji

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII

2018 – 2019

603 945,01

686 178,01

Zadanie zakończone

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy
ul. Lazurowej w Glinie
Dotacja celowa dla Gospodarki Komunalnej na budowę budynku
wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej

2018 – 2019

9 225,00

31 365,00

Zadanie zakończone

2018 – 2019

1 936 998,93

1 936 998,93

Zadanie zakończone

Modernizacja targowiska w Celestynowie

2017 – 2019

295 761,22

2 085 327,89

Zadanie zakończone

Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2017 – 2021

0,00

0,00

Zadanie w trakcie realizacji

Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów

2014 - 2020

1 152 975,85

3 563 379,97

Zadanie w trakcie realizacji

Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi

2017 – 2019

525 502,97

920 309,90

Zadanie zakończone

Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli

2017 – 2019

257 700,05

923 517,90

Zadanie zakończone

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi

2018 – 2021

3 113,80

12 768,95

Zadanie w trakcie realizacji

Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie

2015 – 2020

119 710,04

334 731,44

Zadanie w trakcie realizacji

Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu
ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu
drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A
w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu
pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych
z drogami - etap III"

2019 – 2022

0,00

0,00

Zadanie w trakcie realizacji

14 107 260,63

22 595 321,44

RAZEM

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2019 rok
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Tabela 9. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku
Lp. Dział Rozdział

§

Nazwa programu, zadania
inwestycyjnego

Program: Gospodarka wodno - ściekowa

I

Plan wydatków

4.644.031,03
W 2019 roku kontynuowano realizację przedsięwzięcia
"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Karczew i Gminy Celestynów - etap II". W trakcie budowy jest
kanalizacja sanitarna w ramach Zlewni Radzińska:
2.189.631,12
ul. Laskowska, Podgórna, Zwycięzców, Leśna, Szkolna,
Orzeszkowej oraz w ramach Zlewni Witosa: ul. Witosa,
Narutowicza, Osiecka, Partyzantów, Leśna. Przygotowane
zostały kolejne specyfikacje przetargowe.
Zadanie w trakcie realizacji.

010

01010

6050
6057
6059

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Gminy Karczew i Gminy
Celestynów - etap II

4.500.395,00

2

010

01010

6050

Projekt i budowa stacji uzdatniania wody
w miejscowości Regut wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

100.000,00

4

010

010

01010

01010

6050

6617

II

1

Budowa przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków - etap VII

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Gminy Karczew i Gminy
Celestynów - etap II (dotacja celowa dla
Gminy Karczew)
Program: Handel

500

50095

6050

Modernizacja targowiska w Celestynowie

Opis realizacji zadania inwestycyjnego

7.263.956,00

1

3

Wydatki
wykonane

603.946,00

0,00

W trakcie realizacji jest procedura opracowania dokumentacji
projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę stacji
uzdatniania wody. Zadanie w trakcie realizacji.

603.945,01

Wydatki w wysokości 581.790,00 zł zostały ujęte w wykazie
wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2019 roku nie
wygasają z końcem roku budżetowego. Zawarto umowę z
wykonawcą na budowę 40 sztuk przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Celestynów.
Zadanie w trakcie realizacji.

2.059.615,00

1.850.454,90

296.000,00

295.761,22

296.000,00

295.761,22

Przekazano Gminie Karczew dotację w związku ze
zrealizowaniem budowy kanalizacji w ramach projektu
"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Karczew i Gminy Celestynów - etap II"
w części dotyczącej Gminy Karczew.

Wykonano drugą wiatę targową stalową. Opracowano
dokumentację projektowo-kosztorysową zmian
w sieci elektrycznej. Zadanie zostało zrealizowane.
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Lp. Dział Rozdział

2

Nazwa programu, zadania
inwestycyjnego

Program: Budowa dróg

III

1

§

600

600

60016

60016

6050

6050

Budowa drogi pomiędzy miejscowościami
Dyzin - Glina

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
bezkolizyjnego rozwiązania problemu
komunikacyjnego przez tory linii
kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia
Osobowa - Dorohusk w Celestynowie

3

600

60016

6050

Przebudowa dróg po kanalizacji
w Gminie Celestynów

4

600

60016

6050

Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli

5

600

60016

6050

Przebudowa ulic: Mickiewicza,
Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi

6

600

60016

6050

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
przebudowy ul. Lazurowej w Glinie

Plan wydatków
2.847.471,00

Wydatki
wykonane

Opis realizacji zadania inwestycyjnego

2.810.514,01
Wydatki w wysokości 46.740,00 zł zostały ujęte w wykazie
wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2019 roku nie
wygasają z końcem roku budżetowego. W trakcie realizacji
jest procedura opracowania dokumentacji projektowej oraz
uzyskania pozwolenia na budowę drogi pomiędzy
miejscowościami Dyzin - Glina w trybie ZRID.
Zadanie w trakcie realizacji.

51.740,00

46.740,00

52.890,00

Opracowano wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji polegającej na budowie tunelu drogowego
pod linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego
52.890,00
w Celestynowie. Wykonano program funkcjonalno użytkowy
realizacji inwestycji, przygotowano projekt specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i przekazano do akceptacji
do PKP PLK SA. Zadanie w trakcie realizacji.

1.159.849,00

1.152.975,85

Opracowano dokumentację przebudowy ul. Inżynierskiej oraz
ul. Kupieckiej w Celestynowie. Wykonano przebudowę
ul. Lipowej wraz z drogą manewrową (268 mb), ul. Miodowej
(144 mb) i ul. Wąskiej (303 mb) w Celestynowie
poprzez wykonanie nakładki asfaltowej.
Zadanie zostało zrealizowane.

265.000,00

257.700,05

Wykonano przebudowę ul. Świerkowej na odcinku km 0+400
do km 0+584 z wykonaniem nakładki asfaltowej.
Zadanie zostało zrealizowane.

535.792,00

525.502,97

Wykonano przebudowę ul. Krasińskiego na odcinku 395 mb
z wykonaniem nakładki asfaltowej. Pozyskano środki
zewnętrzne w wysokości 228.594,00 zł z Funduszu Dróg
Samorządowych na realizację zadania.
Zadanie zostało zrealizowane.

9.226,00

9.225,00

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
przebudowy ul. Lazurowej. Zadanie zostało zrealizowane.
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Lp. Dział Rozdział

7

8

600

600

60016

60016

§

6050

6050

Nazwa programu, zadania
inwestycyjnego

Rozbudowa ulicy Podgórnej
w Celestynowie

Rozbudowa ulicy Witosa w Celestynowie

Plan wydatków

Wydatki
wykonane

Opis realizacji zadania inwestycyjnego
Wydatki w wysokości 36.900,00 zł zostały ujęte w wykazie
wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2019 roku nie
wygasają z końcem roku budżetowego. Kontynuowane jest
opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
pozwolenia na realizację rozbudowy ul. Podgórnej
w trybie ZRID. Zadanie w trakcie realizacji.

40.000,00

36.900,00

55.000,00

Wydatki w wysokości 54.735,00 zł zostały ujęte w wykazie
wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2019 roku nie
wygasają z końcem roku budżetowego. Kontynuowane jest
54.735,00
opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
pozwolenia na realizację rozbudowy ul. Witosa w trybie ZRID.
Zadanie w trakcie realizacji.

9

600

60016

6050

Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie

297.400,00

294.440,11

Wykonano przebudowę dwóch sięgaczy oraz dwóch dróg
wewnętrznych na ul. Prusa o łącznej długości 274 mb
wraz z wykonaniem nakładki asfaltowej.
Zadanie zostało zrealizowane.

10

600

60016

6050

Przebudowa drogi w Ostrowie
dz. nr ew. 261

35.000,00

34.993,50

Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi
w Ostrowie dz. nr ew. 261. Zadanie zostało zrealizowane
w planowanym zakresie.

11

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Pięknej w Pogorzeli

50.000,00

49.815,00

Wydatki w wysokości 2.490,75 zł zostały ujęte w wykazie
wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2019 roku nie
wygasają z końcem roku budżetowego. Kontynuowane jest
opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
pozwolenia na realizację przebudowy ul. Pięknej
w trybie ZRID. Zadanie w trakcie realizacji.

12

600

60016

6050

Przebudowa drogi Glina - Jatne

80.000,00

79.576,81

Wykonano podbudowę drogi Glina-Jatne na odcinku
od km 0+463 do km 0+606, tj. o długości 143 mb.
Zadanie zostało zrealizowane.

13

600

60016

6050

Przebudowa ul. Kolejowej w Pogorzeli

67.100,00

67.057,16

Wykonano nakładkę asfaltową na ul. Kolejowej na odcinku
ok. 240 mb od ul. Sportowej. Zadanie zostało zrealizowane.

14

600

60016

6050

Przebudowa ulic: Sadowa, Ogrodowa,
Słoneczna, Wspólna w miejscowości
Glina

70.000,00

69.495,00

Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulic:
Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna i Wspólna. Zadanie zostało
zrealizowane w planowanym zakresie.
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Lp. Dział Rozdział

15

16

600

600

60016

60016

§

Nazwa programu, zadania
inwestycyjnego

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej
przebudowy kanalizacji deszczowej
w Celestynowie

6050

Wykonanie urządzeń poprawiających
bezpieczeństwo na ul. Hilarego
Koprowskiego w Celestynowie

Program: Gospodarka nieruchomościami

IV
700

V

Program: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

1

750

70005

75095

6060

Zakup gruntów pod inwestycje

1

6057/
6059

Termomodernizacja gminnych obiektów
użyteczności publicznej i budynków
komunalnych

Plan wydatków

Wydatki
wykonane

Opis realizacji zadania inwestycyjnego

39.114,00

Wydatki w wysokości 39.114,00 zł zostały ujęte w wykazie
wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2019 roku nie
wygasają z końcem roku budżetowego. Kontynuowane jest
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
uzyskiwanie zgody na realizację przebudowy kanalizacji
deszczowej w Celestynowie. Zadanie w trakcie realizacji.

39.360,00

39.353,56

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz
wykonano urządzenia poprawiające bezpieczeństwo (progi
zwalniające) wraz z oznakowaniem na ul. Hilarego
Koprowskiego. Zadanie zostało zrealizowane.

184.000,00

0,00

184.000,00

0,00

3.666.855,00

3.646.140,37

39.114,00

3.666.855,00

3.646.140,37

Zakup gruntów został zrealizowany w I kwartale 2020 roku.

Wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej
w Regucie, w tym: docieplenie ścian zewnętrznych, ścian
fundamentowych, stropodachu, wymiana pokrycia
dachowego, wymiana c.o. i grzejników.
Wykonano termomodernizację części budynku (łącznik)
Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie
przy ul. św. Kazimierza, w tym: docieplenie ścian
zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropodachu, stropu
piwnicy, wymiana c.o. i grzejników, wymiana opraw
oświetleniowych na oprawy LED, montaż instalacji
fotowoltaiki.
Wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy,
w tym: docieplenie ścian zewnętrznych, ścian
fundamentowych, docieplenie i przebudowa lukarn, stropu
piwnicy, stropodachu, przebudowa więźby dachowej,
wymiana pokrycia dachowego, wymiana c.o. i grzejników,
wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, montaż
instalacji fotowoltaiki, wykonano instalację chłodzenia
na I piętrze budynku.
Wykonano termomodernizację budynku GOKiS, w tym:

33

RAPORT O STANIE GMINY CELESTYNÓW ZA ROK 2019

Lp. Dział Rozdział

§

Nazwa programu, zadania
inwestycyjnego

Plan wydatków

Wydatki
wykonane

Opis realizacji zadania inwestycyjnego
docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych,
stropodachu, wykonanie nowej konstrukcji dachowej,
wymiana pokrycia dachowego, wymiana c.o. i grzejników.
Pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 1.369.848,00 zł
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.

VI

Program: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1

754

75404

6170

Dofinansowanie zakupu samochodu
policyjnego - wpłaty jednostek na
państwowy fundusz celowy

2

754

75411

6170

Zakup samochodu ratowniczogaśniczego z wyposażeniem na potrzeby
Komendy Powiatowej PSP w Otwocku

3

4

5

754

754

754

75412

75412

75412

6230

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zabieżkach na zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego

6230

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Celestynowie na wykonanie wymiany
pieca i dachu budynku OSP w celu
zapewnienia gotowości bojowej jednostki

6230

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zabieżkach na wykonanie systemu
grzewczego w garażu w celu
zapewnienia gotowości bojowej jednostki

628.416,00

628.416,00

10.000,00

10.000,00

Zgodnie z porozumieniem nr 1/2019 przekazano dotację na
dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla
Komisariatu Policji w Karczewie, który zasięgiem swojego
działania obejmuje Gminę Celestynów.
Samochód został zakupiony.

60.000,00

60.000,00

Zgodnie z umową nr UUG/76/2019 przekazano dotację na
zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem.
Samochód został zakupiony.

486.916,00

Zgodnie z umową nr UUG/104/2019 przekazano dotację na
zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu
zapewnienia gotowości bojowej jednostki. Gmina pozyskała
dotację w wysokości 100.000,00 zł z Urzędu
Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia.
Samochód został zakupiony.

40.000,00

Zgodnie z umową nr UUG/53/2019 przekazano dotację na
wykonanie wymiany pieca i dachu budynku OSP w celu
zapewnienia gotowości bojowej jednostki. Zadanie zostało
przez OSP w Celestynowie zrealizowane.

31.500,00

Zgodnie z umową nr UUG/176/2019 przekazano dotację na
wykonanie systemu grzewczego w garażu OSP oraz sali
operacyjno-szkoleniowej w celu zapewnienia gotowości
bojowej jednostki. Zadanie zostało przez OSP
w Zabieżkach zrealizowane.

486.916,00

40.000,00

31.500,00
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Lp. Dział Rozdział

§

Nazwa programu, zadania
inwestycyjnego

Program: Oświata i wychowanie

VII

Plan wydatków
416.900,00

Wydatki
wykonane

Opis realizacji zadania inwestycyjnego

380.117,77

1

801

80101

6050

Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Starej Wsi

35.100,00

3.113,80

Wykonano podział geodezyjny nieruchomości oznaczonej
jako działka ew. nr 714/5 z obrębu Stara Wieś. Zakupiono
mapę zasadniczą w celu uzyskania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Trwa procedura pozyskania
terenu pod rozbudowę szkoły. Zadanie w trakcie realizacji.

2

801

80101

6050

Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej przebudowy dziedzińca
przy budynku Szkoły Podstawowej
w Celestynowie (ul. Św. Kazimierza)

17.900,00

17.900,00

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
przebudowy dziedzińca przy budynku Szkoły Podstawowej
w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza.
Zadanie zostało zrealizowane.

3

801

80101

6050

Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły
Podstawowej w Ostrowie

120.000,00

Wykonano utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej
119.710,04 w Ostrowie z przeznaczeniem na parking do 40 stanowisk dla
samochodów osobowych. Zadanie zostało zrealizowane.

26.400,00

Zakupiono 22 zestawy komputerowe dla uczniów Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi
wraz z oprogramowaniem oraz 1 zestaw komputerowy
dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem, dokonano instalacji
23.333,82
oprogramowania oraz podłączenia zakupionych komputerów.
Zakupiono tablicę Interaktywną 65” z ekranem dotykowym
wraz z jej instalacją i uruchomieniem.
Zadanie zostało zrealizowane.

190.000,00

Wykonano plac zabaw dla dzieci starszych, tj. zamontowano:
dwa zestawy zabawowe, zabawkę twist, huśtawkę wagową,
188.568,00 zabawkę równoważnię, zabawkę liczydło, bujak dwuosobowy,
stolik. Wykonano nawierzchnię poliuretanową pod 4
zestawami zabawowymi. Zadanie zostało zrealizowane.

4

801

80101

6050

Zakup sprzętu informatycznego i innych
niezbędnych urządzeń oraz jego montaż
i konfiguracja, zakup oprogramowania
i jego instalacja

5

801

80104

6050

Zagospodarowanie terenu wokół
Przedszkola Samorządowego w
Celestynowie

6

801

80104

6050

Wykonanie instalacji monitoringu na
terenie Przedszkola Samorządowego
w Celestynowie

7.500,00

7.492,11

Zamontowano monitoring na terenie Przedszkola
Samorządowego w postaci 5 kamer wraz z rejestratorem.
Zadanie zostało zrealizowane.
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Lp. Dział Rozdział

7

801

80104

VIII

1

2

3

§

6050

Nazwa programu, zadania
inwestycyjnego

Mobilne miasteczko ruchu drogowego na
terenie Przedszkola Samorządowego
w Celestynowie

Program: Gospodarka komunalna

900

900

900

90015

90017

90017

6050

Projekt i montaż punktów
oświetleniowych w Gminie Celestynów

6210

Dotacja dla Gospodarki Komunalnej
na budowę budynku wielorodzinnego
w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej

6210

Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na
wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej i modernizacja dachu
budynku w Dyzinie

Plan wydatków

20.000,00

2.811.646,00

Wydatki
wykonane

Opis realizacji zadania inwestycyjnego

W ramach budowy mobilnego miasteczka ruchu drogowego
wykonano prace ziemne i betoniarskie pod miasteczko,
zakupiono komplet mat gumowych, znaki odblaskowe- 16 szt.,
sygnalizator dla ruchu pieszego- 2 szt., sygnalizator kolejowy20.000,00
1 szt. Zadanie zrealizowane w ramach otrzymanego grantu
w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie", którego
organizatorem były Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Zadanie zostało zrealizowane.
2.715.736,31

308.196,00

Rozbudowano linię oświetlenia ulicznego w Ponurzycy:
Ponurzyca Południe- 7 opraw, Ponurzyca Północ- 9 opraw.
Wykonano oświetlenie na obiekcie sportowym PUMPTRACK
w Celestynowie. Opracowano dokumentację projektową
rozbudowy oświetlenia na ul. Pięknej i ul. Uroczej w Pogorzeli.
Rozbudowano linię oświetlenia w Lasku poprzez montaż 9
239.897,94
słupów i 9 opraw. Rozbudowano linię oświetlenia na
ul. Parkowej w Starej Wsi poprzez montaż 4 oprawy.
Zakupiono 23 sztuki opraw typu LED i zamontowano
pomiędzy miejscowościami Dąbrówka i Stara Wieś.
Wykonano oświetlenie parkowe przy nowowybudowanym
chodniku przy miejscach postojowych przy boisku Orlik
w Celestynowie.

1.946.000,00

1.936.998,93

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację
zadania została przekazana w wysokości planu.
Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 9.001,07 zł
zostały zwrócone w 2019 roku. Sprawozdanie z poniesionych
wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy.
Zadanie zostało zrealizowane.

53.743,24

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację
zadania została przekazana w wysokości planu.
Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 1.256,76 zł
zostały zwrócone w 2019 roku. Sprawozdanie z poniesionych
wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy.
Zadanie zostało zrealizowane.

55.000,00
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Lp. Dział Rozdział

§

Nazwa programu, zadania
inwestycyjnego

134.010,00

10.845,00

4

900

90017

6210

Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na
budowę sieci kanalizacyjnej
oraz wodociągowej

5

900

90095

6050

Doposażenie i rewitalizacja placu zabaw
przy Szkole Podstawowej w Podbieli

6

900

90095

10.845,00

Zamontowano huśtawkę "bocianie gniazdo", stół drewniany
oraz dwie ławki parkowe. Zadanie zostało zrealizowane.

64.063,98

Wykonano chodnik, stanowiący dojście do placu rowerowego
PUMPTRACK. Opracowano dokumentację projektową
budowy skweru 3 LO w Celestynowie przy ul. Hilarego
Koprowskiego. Rozbudowano monitoring w centrum
Celestynowa oraz na trybunie sportowej. Przebudowano
fragment ogrodzenia boiska Orlik w centrum Celestynowa.
Zadanie zostało zrealizowane.

35.589,00

34.035,00

11.381,00

11.300,00

Wykonano ogrodzenie placu zabaw.
Zadanie zostało zrealizowane.

230.842,22

Wykonano trybunę sportową zadaszoną 5-rzędową na 124
miejsca siedzące oraz chodnik wzdłuż miejsc postojowych
przy boisku sportowym Orlik w Celestynowie. Na realizację
zadania pozyskano środki w wysokości 156.576,00 z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Zadanie zostało zrealizowane.

90095

6050

8

900

90095

6050

Modernizacja terenu rekreacyjnego
w miejscowości Glina

6058/
6059

Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na
terenie wiejskim poprzez budowę małej
architektury w ramach trybuny sportowej
i chodnika w Gminie Celestynów

90095

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację
zadania została przekazana w wysokości planu.
134.010,00
Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone
zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.

Wykonano i zamontowano 5 rzeźb betonowych. Wykonano
dwie drewniane kładki na terenie przy zbiorniku wodnym.
Na realizację zadania pozyskano środki w wysokości
10.000,00 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego. Zadanie zostało zrealizowane.

900

900

Opis realizacji zadania inwestycyjnego

Zagospodarowanie centrum Celestynowa

7

64.550,00

Wydatki
wykonane

6050

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
przy zbiorniku wodnym
w miejscowości Regut

9

Plan wydatków

246.075,00
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Lp. Dział Rozdział
IX

§

Nazwa programu, zadania
inwestycyjnego

Program: Kultura fizyczna

Plan wydatków
211.559,00

Wydatki
wykonane

Opis realizacji zadania inwestycyjnego

177.813,72

1

926

92601

6050

Modernizacja infrastruktury sportowej
w Gminie Celestynów

46.899,00

22.632,00

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
przebudowy boiska piłkarskiego w Glinie. Rozpoczęto
procedurę opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę boiska
piłkarskiego w Dąbrówce. Zadanie w trakcie realizacji.

2

926

92601

6050

Wykonanie monitoringu budynku hali
sportowej w Celestynowie

21.653,00

21.652,92

Wykonano monitoring wewnętrzny i zewnętrzny budynku hali
sportowej. Zadanie zostało zrealizowane.

3

926

92695

6050

Budowa otwartych stref aktywności
na terenie Gminy Celestynów
w miejscowościach: Dąbrówka - wariant
podstawowy, Ponurzyca - wariant
rozszerzony

Ogółem

143.007,00

18.326.803,00

Wybudowano Otwartą Strefę Aktywności w Dąbrówce,
obejmującą 6 urządzeń siłowni plenerowej, stół do tenisa, stół
do gry w szachy, ławki parkowe, kosze na śmieci oraz
zagospodarowanie terenu zielenią.
Wybudowano Otwartą Strefę Aktywności w Ponurzycy,
obejmującą 6 urządzeń siłowni plenerowej, stół do tenisa, stół
133.528,80
do gry w szachy, ławki parkowe, kosze na śmieci, 3
urządzenia zabawowe oraz zagospodarowanie terenu
zielenią. Na realizację zadania pozyskano środki w wysokości
68.100,00 z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego.
Zadanie zostało zrealizowane.
15.298.530,43
Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2019 rok
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5. Wykonanie uchwał
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wójt jest
organem wykonawczym, do którego zadań należy m.in. wykonywanie uchwał rady gminy.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy, Wójt Gminy Celestynów przy pomocy
Urzędu Gminy w Celestynowie realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2019 r.
w sposób w nich określony.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa
miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
W 2019 roku odbyło się 17 Sesji Rady Gminy Celestynów oraz 36 posiedzeń Komisji Rady
Gminy Celestynów.
Rada Gminy Celestynów w 2019 roku podjęła łącznie 110 uchwał oraz 2 stanowiska
w sprawie w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Celestynów drogi powiatowej nr 2718
(ul. Jankowskiego ) w zamian za drogę gminną nr 270142W ul. Św. Kazimierza
oraz w sprawie propozycji przekazania dróg powiatowych Gminie Celestynów.
Tabela 10. Realizacja podjętych uchwał Rady Gminy Celestynów w roku 2019

Liczba podjętych uchwał
110

Uchwały wykonane

Uchwały w trakcie realizacji

94

16
Źródło: Dane Urzędu Gminy w Celestynowie

Najistotniejsze zagadnienia jakimi Gmina zajmowała się w 2019 r.:
1. budżet Gminy Celestynów;
2. budowa bezkolizyjnego skrzyżowania drogi powiatowej nr. 2718W (ul. Jankowskiego)
z linią kolejową nr. 7 w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego
w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat . A. Prowadzone w tej sprawie
były negocjacje z PKP PLK S.A., władzami powiatu (Zarządem Powiatu i Radą Powiatu),
a także szerokie konsultacje społeczne, w których wzięło udział ok. 800 mieszkańców
Celestynowa;
3. pozyskanie terenu niezbędnego pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Starej Wsi.
Prowadzone w tej sprawie były negocjacje i rozmowy z nadleśnictwem oraz Generalną
Dyrekcją Lasów Państwowych;
4. realizacja inwestycji zewnętrznej - budowa linii kolejowej nr 7;
5. rewitalizacja i modernizacja dworca kolejowego;
6. realizacja inwestycji zewnętrznej - budowa Drogi Krajowej nr 17;
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7. realizacja inwestycji zewnętrznej - przebudową linii energetycznej wysokiego napięcia
przebiegającej przez Gminę;
8. realizacja inwestycji zewnętrznej - rozbudową sieci gazowej na terenie Gminy.
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6. Sytuacja demograficzna na terenie Gminy
6.1. Liczba ludności i struktura demograficzna, zmiany demograficzne
Na koniec 2019 roku Gminę zamieszkiwało 11 596 mieszkańców (pobyt stały),
co w porównaniu z latami wcześniejszymi daje niewielki wzrost. Ponadto na terenie Gminy
na koniec 2019 roku zameldowane były również 83 osoby na pobyt czasowy. Biorąc pod
uwagę łączną liczbę ludności (tj. zameldowanych na pobyt stały i pobyt czasowy),
to w porównaniu z 2017 r. liczba mieszkańców zwiększyła się o 76 osób. Największy
przyrost nastąpił w miejscowościach: Glina (25 osób), Podbiel (15 osób) Dąbrówka
(113 osób), Pogorzel (15 osób), Lasek (13 osób).
Widoczny jest przyrost mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, którzy na koniec 2019 roku
stanowili 18,45 % wszystkich mieszkańców na pobyt stały. Dla porównania, udział
mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym na koniec 2019 roku stanowił 20,18 %.
Utrzymująca się przewaga liczby najmłodszych mieszkańców nad osobami w wieku
poprodukcyjnym jest pozytywną sytuacją, przy czym stały wzrost liczby seniorów
w przyszłych latach będzie potęgować starzenie się społeczeństwa Gminy Celestynów.

Tabela 11. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy
Wyszczególnienie

Ludność w wieku przedprodukcyjnym

Ludność w wieku produkcyjnym

Ludność w wieku poprodukcyjnym

Razem

2017

2018

2019

Ogółem

2 307

2 303

2340

Mężczyźni

1 150

1 139

1168

Kobiety

1 157

1 164

1172

Ogółem

7 208

7 157

7116

Mężczyźni

3 803

3 799

3760

Kobiety

3 405

3 358

3356

Ogółem

1 997

2 078

2140

Mężczyźni

621

652

694

Kobiety

1 376

1 426

1446

Ogółem

11 512

11 538

11596

Mężczyźni

5 574

5 590

5622

Kobiety

5 938

5 948

5974

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Celestynowie
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Tabela 12. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy na terenie Gminy
Wyszczególnienie
Ludność w wieku przedprodukcyjnym

Ludność w wieku produkcyjnym

Ludność w wieku poprodukcyjnym

Razem

2017

2018

2019

Ogółem

22

19

21

Mężczyźni

9

6

5

Kobiety

13

13

16

Ogółem

53

51

49

Mężczyźni

28

31

29

Kobiety

25

20

20

Ogółem

16

10

13

Mężczyźni

5

2

3

Kobiety

11

8

10

Ogółem

91

80

83

Mężczyźni

42

39

37

Kobiety

49

41

46

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Celestynowie

Najstarsza mieszkanka Gminy Celestynów w 2019 r. ukończyła 104 lata. Druga
pod względem wieku to 101-latka. W 2019 r. z rąk Wójta Gminy dwadzieścia par
małżeńskich otrzymało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Małżeństwo z najdłuższym stażem zamieszkujące
na terenie Gminy to małżeństwo z 66-letnim stażem.
Fotografia 4. Najstarsza mieszkanka Gminy Celestynów

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie
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Tabela 13. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych
miejscowościach
Wyszczególnienie

2017

2018

2019

Celestynów

4870

4882

4868

Dąbrówka

1014

1021

1027

Dyzin

260

256

257

Glina

1133

1135

1158

Jatne

332

334

336

Lasek

89

96

102

Ostrowik

205

200

209

Ostrów

428

435

439

Podbiel

424

429

439

Pogorzel

729

724

739

Ponurzyca

218

217

222

Regut

545

547

544

Stara Wieś

427

433

423

Tabor

62

60

59

Zabieżki

776

781

774

Ogółem

11512

11538

11596

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Celestynowie
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7. Sytuacja społeczna i poziom bezpieczeństwa na terenie Gminy
7.1. Beneficjenci i przyczyny korzystania z pomocy społecznej
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Celestynowie (GOPS), będący jednostką organizacyjną Gminy Celestynów realizującą
zadania pomocy społecznej – zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz inne zadania
wynikające z właściwych ustaw.
Pomoc Społeczna
Najczęstszym powodem przyznania pomocy w 2019 r. były:
 ubóstwo (pomocy udzielono 84 rodzinom);
 bezrobocie (45 rodzin);
 niepełnosprawność (38 rodzin);
 długotrwała lub ciężka choroba (31 rodzin);
 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (17 rodzin);
 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, w tym wielodzietność
(3 rodziny);
 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, w tym rodziny niepełne
(12 rodzin);
 alkoholizm (23 rodziny);
 zdarzenie losowe (3 rodziny).
W 2019 r. GOPS, w ramach zadań zleconych i zadań własnych, pomocą w formie świadczeń
z pomocy społecznej objął 258 osób w 125 rodzinach z tego: świadczenia pieniężne
otrzymało 219 osób w 115 rodzinach oraz świadczenia niepieniężne 64 osób w 35
rodzinach. Pracownicy socjalni przeprowadzili 350 wywiadów środowiskowych, u osób
ubiegających się o świadczenia z zakresu pomocy społecznej.
Z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego skorzystało 28 osób. Łączna liczba świadczeń
wyniosła 297 na kwotę 172 453,15 zł. Zasiłki okresowe przyznano 19 rodzinom w łącznej
liczbie 79 świadczeń na kwotę 28 053,00 zł. Z pomocy w formie zasiłków celowych
skorzystało 105 rodzin, na łączną kwotę 102 700 zł, w tym 36 osób uzyskało pomoc
w postaci specjalnych zasiłków celowych na łączną kwotę 28 300,00 zł.
Zasiłki celowe w 2019 r.:
 na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia otrzymało 15 rodzin, udzielono
21 świadczeń, na ogólną kwotę 6 100,00 zł;
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 na pokrycie kosztów remontu mieszkania otrzymało 9 rodzin, udzielono 10 świadczeń,
na ogólną kwotę 5 200,00 zł;
 na zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego otrzymała 1 rodzina, udzielono
1 świadczenie, na ogólną kwotę 600,00 zł;
 na zakup odzieży - 23 rodziny otrzymały 29 świadczeń, wydatkowaliśmy na ten cel
9 600,00 zł;
 na zakup opału udzielono 49 rodzinom, udzielono 54 świadczenia, na kwotę
30 000,00 zł;
 na zakup żywności otrzymało 28 rodzin, udzielono 52 świadczenia

na

kwotę

15 200,00 zł;
 na inne potrzeby otrzymało 6 rodzin, 7 świadczeń, na kwotę 3 200,00 zł;
 w związku ze zdarzeniem losowym otrzymały 3 rodziny, udzielono 3 świadczenia,
na kwotę 4 500,00 zł.
Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze
Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało w 2019 r. jedno dziecko, co wiązało się
z poniesieniem wydatków w kwocie 8 538,00 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi świadczone były na rzecz dziecka niepełnosprawnego
i polegały na realizacji indywidualnego programu terapeutycznego. Usługi były świadczone
przez terapeutę w ramach umowy zlecenia.
Domy Pomocy Społecznej
W Domach Pomocy Społecznej przebywa 5 osób, które wymagają całodobowej opieki
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować
w życiu codziennym. Za pobyt 5 mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej
w 2019 r. z budżetu Gminy poniesiono koszty w wysokości 157 063,29 zł, co stanowiło
uzupełnienie odpłatności mieszkańca w następujących Domach Pomocy Społecznej:
1. DPS „Wrzos” w Otwocku;
2. DPS w Kątach;
3. DPS w Anielinie;
4. DPS w Otwocku ul. Konopnicka.
Rodziny zastępcze
Z budżetu Gminy dofinansowano także koszty pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej
na kwotę 21 244,60 zł.
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Dożywianie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także zadania w ramach dożywiania
i wspierania rodziny. Więcej informacji w tym zakresie przedstawiono odpowiednio
przy wskazaniu stopnia realizacji polityk i programów realizowanych w Gminie Celestynów.
W przypadku pracy socjalnej, tą formą wsparcia w 2019 r. objęto 133 rodziny, w tym 124
rodzin korzystało również ze wsparcia finansowego, a 9 rodzin wyłącznie z pracy socjalnej.
Praca socjalna była prowadzona także w oparciu o sporządzonych 7 kontraktów socjalnych.
Karta Dużej Rodziny
W 2019 r. zostało wydanych 571 Kart Dużej Rodziny, w tym dla 27 nowych rodzin
wielodzietnych oraz 204 karty tylko dla rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na wychowaniu
troje dzieci.
Program Rodzina 500 +
Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Programem
Rodzina 500 + zostało objętych 1536 rodzin. Świadczenie
wychowawcze otrzymało 2 471 dzieci i wydatkowano
łącznie 10 722 274,40 zł. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje
na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Program „Dobry Start”
W roku 2019, podobnie jak w roku poprzednim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Celestynowie realizował zadanie określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry
Start”. Do końca listopada 2019 r. wypłacono 1 572 świadczenia na kwotę 471 000,00 zł.
Świadczenia rodzinne, jednorazowe świadczenie „Za życiem”
Świadczeniami rodzinnymi są:
1.

zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2.

świadczenia

opiekuńcze:

zasiłek

pielęgnacyjny,

świadczenie

pielęgnacyjne

i specjalny zasiłek opiekuńczy;
3.

świadczenie rodzicielskie;

4.

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

5.

zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.

Przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium
dochodowego.
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Świadczenia rodzinne wypłacono na kwotę 2 151 030,94 zł przyznając 10163 świadczeń.
Szczegóły przedstawia tabela zaprezentowana poniżej.
Tabela 14. Świadczenia rodzinne wypłacone przez GOPS w 2019 roku
Rodzaj świadczenia rodzinnego

Ilość wypłaconych
świadczeń

Kwota wypłaconych
świadczeń (w zł)

Zasiłki rodzinne

4 588

527 919,00

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

2 058

280 067,00

urodzenia dziecka

18 000,00

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego

84 678,00

samotnego wychowania dziecka

23 546,00

kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

32 370,00

rozpoczęcia roku szkolnego

23 731,00

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania

32 384,00

wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

65 358,00

Świadczenia opiekuńcze, w tym:

2 227

964 515,00

zasiłki pielęgnacyjne

341 931,00

świadczenia pielęgnacyjne

594 153,00

specjalny zasiłek opiekuńczy

28 431,00

Świadczenie rodzicielskie

276

233 080,00

Świadczenia wypłacane na zasadzie „złotówka
za złotówkę”

916

41 449,94

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka, tzw. becikowe

96

96 000,00

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

2

8 000,00

Ogółem

10 163

2 151 030,94

Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie

Fundusz alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, kierowany
do rodzin, w których pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich
pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W roku 2019 wydatkowano
na to zadanie kwotę 203 250,00 zł z budżetu państwa.
Prace Społecznie Użyteczne
Wsparcie dla mieszkańców realizowane było również w formie prac społecznie użytecznych,
które w Gminie Celestynów zorganizowane były w miesiącach kwiecień – listopad
i wykonywane były przez 7 mieszkańców Gminy (bezrobotnych, zarejestrowanych
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w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku bez prawa do zasiłku i korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej). Pracownicy socjalni podpisali z osobami bezrobotnymi
7 kontraktów socjalnych. Prace te zostały zorganizowane przy współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy w Otwocku i Urzędem Gminy w Celestynowie. Łącznie osoby bezrobotne
przepracowały 1 730 godzin na rzecz Gminy.
Ogółem w Gminie Celestynów w ramach pomocy społecznej skierowanej do mieszkańców
wydano 15 059 300,41 zł, z czego 1 114 609,66 zł na pomoc społeczną, natomiast
13 944 690,75 zł na pomoc rodzinom.
Najwyższy udział w wydatków w tym zakresie stanowiły wydatki na świadczenia
wychowawcze i świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

7.2. Przedsięwzięcia mające na celu ochronę zdrowia i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
Opiekę medyczną dla mieszkańców zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Celestynowie.
W 2019 roku podjęto działania w celu zwiększenia dostępności świadczeń medycznych
w SP ZOZ. Zakupiono i uruchomiono system oprogramowania do wystawiania e-zwolnień
lekarskich i e-recept, co znacząco zmniejszyło kolejki. Otwarto nowy gabinet lekarza POZ
i gabinet ultrasonograficzny. W 2019 r. wykonano również projekt remontu i modernizacji
pomieszczeń rehabilitacji w budynku SP ZOZ oraz uzyskano pozwolenie na jego realizację.

7.3. Działalność służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa na terenie Gminy realizuje przede
wszystkim Posterunek Policji w Celestynowie. Działalność w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa realizuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Najczęstszymi interwencjami jednostek OSP w 2019 r. były wyjazdy do pożarów– łącznie
136 wyjazdów. Do powalonych drzew, pompowania wody oraz usuwania gniazd os
i szerszeni jednostki OSP wyjeżdżały 122 razy, a do wypadków i kolizji drogowych 22 razy.
Ponadto jednostki brały udział w zabezpieczeniach imprez i pikników. Na łączną liczbę
interwencji wpływać może nie tyle liczba powstających zagrożeń, co też stan wyposażenia
jednostek, które umożliwia im podjęcie interwencji.
W tabeli poniżej przedstawiono dane liczbowe nt. rodzaju i ilości wyjazdów do akcji
ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP z terenu Gminy Celestynów w latach 2018-2019.
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Tabela 15. Rodzaj i ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP
w 2018 i 2019 r.
Rodzaj wyjazdu
2018
Jednostka
OSP

2019

Inne
tj. powalone
Zabezpiecze
drzewa,
Wypadek
Wypadek
nia imprez/ pompowanie
/ kolizja Pożar
/ kolizja
pikników
wody,
drogowa
drogowa
itp.
usuwanie
gniazd os
i szerszeni

Pożar

Zabezpieczenia
imprez/
pikników itp.

Inne
tj. powalone
drzewa,
pompowanie
wody,
usuwanie
gniazd os
i szerszeni

OSP
Celestynów

15

27

24

86

10

39

16

62

OSP
Dąbrówka

0

9

3

7

0

6

3

19

OSP Dyzin

0

0

8

8

0

0

4

1

OSP Podbiel

0

16

0

4

0

36

0

19

OSP Regut

10

27

4

14

12

48

3

17

OSP Zabieżki

0

9

0

8

0

7

1

4

Razem:

25

88

39

127

22

136

27

122

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Celestynowie

W 2019 roku obserwuje się wzrost wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych w stosunku
do 2018 roku o 28 wyjazdy.
W 2019 r. z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie bezpieczeństwa
publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano środki w łącznej wysokości 554 416,00 zł
i zostały one przeznaczone na następujące cele:
 wymianę pieca oraz dachu budynku OSP w Celestynowie;
 wykonanie schodów i drzwi w budynku OSP w Dyzinie;
 wykonanie systemu grzewczego garażu w budynku OSP w Zabieżkach;
Działania te oprócz zapewnienia gotowości bojowej, znacznie poprawiły użytkowanie
i wydajność energetyczną strażnicy.
 zakup samochodu dla OSP w Zabieżkach (w tym celu pozyskano również
dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego). Samochód do jednostki OSP
Zabieżki został dostarczony w grudniu 2019 r., natomiast służbę rozpoczął w styczniu
2020 r.;
 zakup samochodu policyjnego dla Komisariatu Policji w Karczewie, który zasięgiem
swojego działania obejmuje Gminę Celestynów.

49

RAPORT O STANIE GMINY CELESTYNÓW ZA ROK 2019
Fotografia 5. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP Zabieżki

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Fotografia 6. Nowy samochód policyjny dla Komisariatu Policji w Karczewie

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Corocznie Gmina Celestynów udziela dotacji na pełnienie służb ponadnormatywnych
dla policjantów. W ramach tej dotacji pełnione są dodatkowe patrole policyjne
na ternie Gminy Celestynów, w miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością. Takie
działanie podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców.
Od stycznia 2019 r. rozpoczął służbę zakupiony w grudniu 2018 r. nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy w OSP Regut.
Zakup nowych samochodów bojowych dla poszczególnych jednostek OSP w znaczny
sposób zwiększa bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców Gminy.
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Fotografia 7. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP Regut

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Celestynów wraz z Wójtem Gminy Celestynów
zorganizowały w 2019 r. Pierwszy Otwarty Dzień OSP ze szczególnym uwzględnieniem
osiągnięć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który odbył się 18 maja 2019 r. Druhowie
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy jednostkach OSP zaprezentowali
uczestnikom pokazy swoich umiejętności m.in.: zabezpieczenie miejsca zdarzenia
drogowego i pomoc osobom poszkodowanym (OSP Regut), akcję poszukiwawczą osoby
zaginionej (OSP Dyzin), gaszenie ognia stanowiącego lokalne zagrożenia pożarowe (OSP
Celestynów, OSP Podbiel, OSP Zabieżki), profesjonalny pokaz musztry (OSP Dąbrówka).
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Fotografia 8. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza podczas pokazu swoich umiejętności

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

W ramach działań prewencyjnych, Komenda Powiatowa Policji w Otwocku z udziałem
Celestynowskiego Koła Studenckiego dla Seniorów zorganizowała w 2019 roku debatę
społeczną

o

bezpieczeństwie.

W

spotkaniu

uczestniczyli:

komendant

Komisariatu

w Karczewie podinsp. Paweł Glinka, policjanci z tzw. drogówki, dzielnicowy Posterunku
w Celestynowie asp. Robert Matosek i Zastępca Wójta Piotr Rosłoniec. Debatę prowadził
oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji nadkom. Daniel Niezdrowa.
Fotografia 9. Debata społeczna o bezpieczeństwie w Gminie Celestynów

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

52

RAPORT O STANIE GMINY CELESTYNÓW ZA ROK 2019

Z danych Posterunku Policji w Celestynowie wynika, że w porównaniu do roku
wcześniejszego, w 2019 r. zwiększyła się liczba kradzieży cudzej rzeczy przy jednoczesnym
zmniejszeniu się liczby uszkodzenia mienia. Nie odnotowano natomiast żadnej kradzieży
z włamaniem samochodu.
Tabela 16. Przestępstwa – kradzieże w latach 2018-2019
Wyszczególnienie

2018

2019

Kradzież z włamaniem

7

7

Kradzież cudzej rzeczy

5

12

Kradzież z włamaniem samochodu

0

0

Uszkodzenie mienia

4

1

Źródło: Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Celestynowie Komisariatu Policji w Karczewie o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Celestynów za rok 2019

W ostatnich dwóch latach zatrzymano tylu samo nietrzeźwych kierowców, tj. 23. Ilość
wypadków i ofiar śmiertelnych pozostaje na tym samym poziomie w stosunku do lat
ubiegłych. Zmniejszyła się o 1 ilość osób z obrażeniami ciała. Wzrosła ilość kolizji
o 8 zdarzeń.
Tabela 17. Stan bezpieczeństwa na drogach w latach 2018-2019
Wyszczególnienie

2018

2019

Wypadki

5

5

Ofiary śmiertelne

3

3

Osoby z obrażeniami ciała

3

2

Kolizje

97

105

Zatrzymani nietrzeźwi kierowcy

23

23

Źródło: Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Celestynowie Komisariatu Policji w Karczewie o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Celestynów za rok 2019

W celu ograniczenia przestępczości wśród nieletnich, w ramach współpracy z placówkami
oświaty, policjanci przeprowadzili spotkania i pogadanki z nauczycielami, uczniami
i rodzicami.
Ponadto

na

terenie

Posterunku

Policji

Celestynów

zrealizowano

60

służb

ponadnormatywnych. W trakcie pełnienia służb ponadnormatywnych w przydzielonych
rejonach nie stwierdzono żadnych wydarzeń kryminalnych, co świadczy o prawidłowym
oddziaływaniu prewencyjnym.
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Na bezpieczeństwo publiczne poza działalnością policji czy jednostek straży pożarnej,
na uwagę zasługuje działalność jednostek organizacyjnych i powoływanych zespołów
mających na celu wsparcie rodzin i zapobieganie przemocy. Problemem przemocy
w rodzinie zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny, powołany zarządzeniem Wójta Gminy
Celestynów, w skład którego wchodzą: 4 przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Celestynowie, 2 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, 1 przedstawiciel Policji, 5 osób z Placówek oświatowych i 1 osoba z SP ZOZ.
W 2019 r. prowadzono postępowanie dla 25 „Niebieskich Kart”. Odbyły się 4 spotkania
Zespołu Interdyscyplinarnego i 87 posiedzeń grup roboczych, podczas których prowadzono
rozmowy motywujące, edukacyjne, profilaktyczne, wspierające oraz kierujące. Działania
te skierowane zostały zarówno do osób doznających przemocy domowej, jak i osób
stosujących przemoc. W czasie prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty” pracownicy
socjalni monitorują sytuację w tych rodzinach. W 2019 r. na wniosek grup roboczych, Zespół
Interdyscyplinarny zakończył 23 postępowań w sprawach przemocy domowej, z powodu
ustania przemocy domowej lub z powodu braku zasadności podejmowania dalszych działań.
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8. Oświata i edukacja
Oświata jest obszarem zajmującym bardzo ważne miejsce w bieżącej pracy władz Gminy.
W związku z ciągłymi zmianami prawnymi i programowymi oraz wdrożoną reformą wiele
zadań na bieżąco dostosowywanych jest do obowiązujących zasad i warunków
funkcjonowania gminnej oświaty w odniesieniu do nowych standardów oświatowych.
Istotą gminnej oświaty jest, aby wszyscy uczniowie i wychowankowie placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Celestynów miały równe szanse zarówno
w wychowaniu przedszkolnym jak i edukacji szkolnej. Zatrudniona kadra nauczycielska
prawie w całości posiada najwyższe kwalifikacje. Nie brakuje sukcesów w konkursach
przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. Szkoły i przedszkola wykorzystują
różnorodne metody i formy pracy, prowadzą działania profilaktyczne i uspołeczniające.
Szkoły są ośrodkami kulturotwórczymi w swoich środowiskach. Podczas licznych imprez
i przedsięwzięć współpracują z lokalną społecznością i innymi partnerami.

8.1. Analiza demograficzna
Sytuacja demograficzna jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany
w systemie oświaty, bezpośrednio wpływa na kształt sieci przedszkoli i szkół,
na wykorzystanie budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia
każdej placówki.
Poniższy wykres pokazuje jak na przestrzeni ostatnich dwunastu lat kształtowała się liczba
urodzeń w Gminie Celestynów. W przeciągu ostatnich kilku lat tendencja urodzeń jest raczej
stała i wykazuje jedynie niewielkie wahania.

Wykres 4. Demografia w latach 2006-2019 w Gminie Celestynów
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Źródło: Dane Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów
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8.2. Wychowanie przedszkolne
W Gminie Celestynów wychowanie przedszkolne realizowane jest w:
1. Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie;
2. Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi;
3. Punkcie Przedszkolnym w Regucie.
Roczne przygotowanie przedszkolne realizowane jest w:
1. Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie;
2. Szkole Podstawowej w Starej Wsi;
3. Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie;
4. Szkole Podstawowej w Regucie.
Ponadto w Gminie funkcjonują:
1. Niepubliczne Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Dyzinie;
2. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kubuś” w Celestynowie;
3. Punkt przedszkolny i oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podbieli, dla której
organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel.
Tabela 18. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Celestynów
Liczba
oddziałów
2017/2018
19

Liczba
dzieci
2017/2018
436

Liczba
oddziałów
2018/2019
19

Liczba dzieci
2018/2019
441

Liczba
oddziałów
2019/2020
19

Liczba dzieci
2019/2020
431

Źródło: Dane Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci w wieku
od 3 do 5 lat zamieszkałych na jej terenie. Dzieci sześcioletnie roczne przygotowanie
przedszkolne odbywają w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

8.3. Szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne
W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Celestynów prowadziła 4 szkoły podstawowe,
w tym jedną z klasami gimnazjalnymi:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie;
2. Szkoła Podstawowa im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi wchodząca w skład
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Starej Wsi;
3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie;
4. Szkoła Podstawowa w Regucie.
Rada Gminy Celestynów podjęła decyzję, że z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum
im. por. J. Czumy „Skrytego” w Celestynowie włącza się do ośmioletniej publicznej Szkoły
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Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie. Klasy gimnazjalne z mocy prawa
zostały wygaszone z dniem 31.08.2019 r.
Tabela 19. Stan organizacji szkół w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020
Liczba
oddziałów
2017/2018

Liczba uczniów
2017/2018

Liczba
oddziałów
2018/2019

Liczba uczniów
2018/2019

Liczba
oddziałów
2019/2020

Liczba uczniów
2019/2020

63

1 197

63

1 202

61

1110

Źródło: Dane Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

W przedszkolach i szkołach podstawowych w Gminie Celestynów opieką, wychowaniem
i nauczaniem objęci są także uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
dla których prowadzone są dodatkowe zajęcia np. rewalidacja, dydaktyczno-wyrównawcze
lub zatrudniany jest nauczyciel wspomagający/pomoc nauczyciela.

Tabela 20. Liczba dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Celestynów
w roku szkolnym 2018/2019
Rodzaj niepełnosprawności

Liczba uczniów

Niesłyszący

1

Słabosłyszący

0

Niewidomy

0

Słabowidzący

2

Z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją
Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym
Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

2
11

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi

1

Niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym

1

Razem

22

4

Źródło: Dane Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

Nauczaniem indywidualnym objęci są uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia
uczęszczanie do szkoły. W roku szkolnym 2018/2019 nauczaniem indywidualnym objętych
było 4 uczniów. Dla 3 uczniów zorganizowano indywidualną ścieżkę kształcenia (część zajęć
uczniowie mieli indywidualnie a część w grupie).
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W dniu 15 października 2019 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Mikołaja
Kopernika Szkole Podstawowej w Ostrowie.
Fotografia 10. Uroczystość nadania imienia Mikołaja Kopernika
Szkole Podstawowej w Ostrowie

Źródło: Archiwum Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

8.4. Poziom nauczania
W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy przeprowadzany był sprawdzian ósmoklasisty
i po raz ostatni egzamin gimnazjalisty. Sprawdziany i egzaminy są miernikiem nauczania
w szkołach. Osiągnięcia uczniów są oczywiście miernikiem nauczania jak i uczenia
się i zależą od następujących czynników:
 indywidualnych możliwości ucznia (m. in.: zdolności i aspiracji, motywacji i pracy
samodzielnej, poczucia własnej wartości);
 środowiskowych

(m.

in.:

wpływ

środowiska

rodzinnego,

status

materialny

i wykształcenie rodziców, otoczenie społeczno – ekonomiczne);
 szkolnych – czynniki pedagogiczne ( m. in.: poziom, metody i warunki nauczania,
staż, wykształcenie).
Wynik egzaminu zewnętrznego powinien pełnić ważne funkcje w życiu szkoły: informacyjną,
diagnostyczną, prognostyczną, wartościującą, motywującą, korekcyjną.
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8.4.1. Egzamin gimnazjalny
W roku szkolnym 2018/2019 egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach
od 10.04.2019 r. do 12.04.2019 r.
Wykres 5. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019
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Źródło: Dane Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

W części matematycznej i przyrodniczej średni wynik egzaminu gimnazjalnego jest wyższy
od średniej powiatu i województwa.
Tabela 21. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wg skali staninowej1
Historia
i WOS

Język
polski

Przedmioty
przyrodnicze

Matematyka

Język angielski
poziom
podstawowy

76-94

80-93

68-92

67-94

82-100

68-75

73-79

58-67

56-66

68-81

7

najwyższy
bardzo
wysoki
wysoki

63-67

68-72

53-57

48-55

59-67

6

wyżej średni

59-62

65-67

50-52

43-47

51-58

5

średni

56-58

61-64

46-49

38-42

44-50

4

niżej średni

53-55

57-60

43-45

33-37

39-43

3

niski

48-52

52-56

39-42

28-32

35-38

2

bardzo niski

40-47

37-51

32-38

19-27

31-34

1

najniższy

25-39

15-36

22-31

11-18

22-30

Stanin
9
8

Źródło: Dane Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

1

Skala staninowa- stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje
wynik osiągnięty przez ucznia na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa
wprowadza 9 przedziałów wyników (1-najniższy, 9-najwyższy).
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W porównaniu do roku poprzedniego obniżeniu uległy wyniki z części humanistycznej –
historia i WOS, które ze stanina wysokiego spadły do stanina wyżej średniego, natomiast
język angielski był w staninie wyżej średnim a jest w staninie bardzo wysokim. Przedziały
skali staninowej ustalane są corocznie w stosunku do wyników egzaminu.
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Tabela 22. Porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego w roku 2018/2019
do roku 2017/2018
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Źródło: Dane Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

8.4.2. Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 15 - 17.04.2019 r.
Wykres 6. Średnie wyniki egzamin ósmoklasisty w 2019 roku
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70

65

70

69

67
60

54

60
51

64

Celestynów

50

50
40

Powiat otwocki

30
Województwo
mazowieckie

20
10
0
Język polski

Matematyka

Język angielski
Źródło: Dane Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów
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Tabela 23. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wg skali staninowej
Język polski

Matematyka

Język angielski

najwyższy

79-95

67-94

84-99

bardzo wysoki

74-78

58-66

73-83

wysoki

69-73

51-57

65-72

wyżej średni

65-68

45-50

58-64

średni

61-64

40-44

51-57

niżej średni

56-60

35-39

45-50

niski

51-55

30-34

38-44

bardzo niski

42-50

23-29

30-37

najniższy

9-41

10-22

14-29

Stanin

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Źródło: Dane Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

Analizując wyniki egzaminu ósmoklasisty należy zauważyć, że wyniki z języka polskiego
i języka angielskiego uplasowały się w tym samym staninie 6 – poziom wyżej średni.
Matematyka natomiast znajduje się w staninie 7 – poziom wysoki.

8.5. Osiągnięcia uczniów
Uczniowie szkół i wychowankowie przedszkoli każdego roku biorą udział w licznych
konkursach i zawodach na wszystkich możliwych szczeblach osiągając wysokie wyniki.
Szczególną uwagę należy zwrócić na udział uczniów w międzynarodowym konkursie
„Kangur matematyczny”, w którym każdego roku uczniowie uzyskują ogromne sukcesy.
W roku 2019 dwóch uczniów naszej Gminy otrzymało w tym konkursie tytuł laureata
w kategoriach: „Maluch” i „Beniamin”. Dwóch uczniów w kategorii „Kadet” otrzymało wynik
bardzo dobry, natomiast ośmiu uczniów - wyróżnienie. Laureaci przygotowywani byli przez
wielokrotnie nagradzanego przez Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora
Oświaty matematyka - Pana Ireneusza Rusinowskiego.
Każdego roku uczniowie naszych szkól biorą udział w konkursie recytatorskim „Warszawska
Syrenka”. Uczennica klasy III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Starej Wsi
w 41 Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenka” doszła do finału konkursu.

8.6. Wspieranie dzieci w rozwoju
Głównym dążeniem samorządu jest nie tylko przekazanie wszechstronnej wiedzy, lecz także
kształtowanie przyszłych pokoleń – ludzi zaangażowanych, świadomych i tolerancyjnych,
otwartych na potrzeby innych.
8.6.1. Program „Dwujęzyczne Dzieci”
Mając na uwadze konieczność w dzisiejszym świecie posługiwania
się co najmniej dwoma językami: ojczystym i obcym nowożytnym,
w 2016 r. wzbogaciliśmy ofertę edukacyjną we wszystkich
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przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Celestynów
poprzez przystąpienie do Programu „Dwujęzyczne dzieci” – Program Powszechnej
Dwujęzyczności. Program ten oparty jest na kursach języka angielskiego opracowanych
przez Claire Selby „Baby Beetles” i „Tom And Keri”.
Oba wspomniane kursy bazują na nauce języka angielskiego podczas typowych dla dzieci
w wieku przedszkolnym aktywności - oglądania bajek, słuchania i śpiewania piosenek,
zabaw ruchowych, wykonywania prac plastycznych i graficznych. Podobnie oba kursy
zakładają regularny, codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim. Celem programu jest
wprowadzanie dzieci w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego, tak aby
angielski nie był dla nich językiem obcym.
W roku szkolnym 2018/2019 kontynuowano realizację Programu – przełomowej, naturalnej
metody przyswajania języka angielskiego. W związku z powyższym dokupiono pakiety
dla dzieci, teczki dla nauczycieli i kody dostępu dla placówek na łączną kwotę: 15 083,39 zł.
W roku 2019 po raz drugi zorganizowany został festiwal przeglądu piosenki w języku
angielskim, w którym wzięły udział wszystkie przedszkola i szkoły. Relacja z przeglądu
dostępna jest pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=_2ptolMV9yE.
Liderem w realizacji programu „Dwujęzyczne dzieci”

w gminie jest Przedszkole

Samorządowe w Celestynowie. Znaczna część kadry posiada kwalifikacje do języka
angielskiego, co znacznie podwyższa poziom wdrażania języka obcego.
8.6.2. Model Oceniania Kształtującego
Niezwykle ważne we wspieraniu dziecka w rozwoju jest
to, aby nie działać w oderwaniu od szkoły. Istotny
jest bowiem kontakt pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
Nauka dzieci jest naszą wspólną sprawą i jedynie
w wyniku naszej (samorządu, nauczycieli, rodziców
i dzieci) współpracy może być bardziej efektywna.
A na tym zależy nam wszystkim. Proces wdrażania jest powolny ale sukcesywnie dążymy
do tego, aby w szkołach rozwijać jak najszerzej kompetencje kluczowe i przygotowywać
uczniów

do

umiejętności

odnajdowania

się

w

obowiązującej

rzeczywistości.

W związku z powyższym w roku 2017 rozpoczęliśmy wdrażanie we wszystkich placówkach
oświatowych w Gminie modelu „Oceniania Kształtującego”. OK jest starannie przemyślanym
systemem pedagogicznym. Wymaga zmiany organizacji procesu nauczania akceptowanej
również przez uczniów. Nie polega na dodaniu kilku nowych technik do warsztatu
nauczyciela, nie jest też zbiorem gadżetów pedagogicznych. Jego podstawą jest pięć filarów
– strategii, które określają cel stosowania OK. Wszystkie strategie OK są ze sobą
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powiązane, uzupełniają się i stanowią drogowskazy do skutecznego nauczania i uczenia się.
Należą do nich: cele i kryteria sukcesu, dialog, informacja zwrotna, współpraca uczniów,
czyli wzajemne nauczanie i odpowiedzialność. Jak i w innych dziedzinach w tej także
w Gminie pojawił się lider wprowadzania i korzystania w pracy z tego modelu – Zespół
Szkolno – Przedszkolny w Starej Wsi.
8.6.3. Nauka języka japońskiego
W Szkole Podstawowej w Starej Wsi współpraca Polsko-Japońska spowodowała,
że wprowadzone zostały dodatkowe lekcje języka japońskiego dla chętnych uczniów.
Na tych zajęciach lektor języka przybliża uczniom kulturę i zwyczaje, jakie panują w Kraju
Kwitnącej Wiśni.
Fotografia 11. Zajęcia z lektorem języka japońskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi

Źródło: Archiwum Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

8.6.4. Pozostałe działania
Jednym z celów gminnej edukacji jest nawiązywanie współpracy międzynarodowej,
a tym samym poznawanie kultur innych państw, wymiana informacji na temat systemów
edukacyjnych, sposobu spędzania czasu w szkole i w czasie wolnym oraz wymiana metod
pracy, jakie są wykorzystywane w szkołach partnerskich.
W roku 2019 II tura nauczycieli Publicznej Szkoły im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie
wzięła udział w projekcie „Erasmus+”. W sumie w ciągu dwóch lat 18 nauczycieli zostało
przeszkolonych w zagranicznych kursach językowych i metodycznych.
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Szkoła nawiązała współpracę z Francją i innymi krajami m. in. poprzez wykorzystanie
platformy eTwinning.
Współpraca międzynarodowa realizowana przez placówki oświatowe daje zarówno uczniom
jak i nauczycielom ogromne korzyści, m. in.:
 wzmocnienie poczucia związku z własnym krajem, regionem, światem;
 rozwijanie wśród uczniów umiejętności posługiwania się językiem obcym;
 motywowanie nauczycieli do aktywnego udziału w nowych projektach i poznawanie
innych metod pracy.

8.7. Finansowanie oświaty
Wydatki na oświatę, to znaczna część budżetu Gminy. Źródła wydatków związanych
z realizowaniem zadań oświatowych w Gminie to subwencja oświatowa, dotacje, środki
własne gminy i inne.
Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest
podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa.
Szkoły o małej liczbie uczniów generują zdecydowanie wyższe koszty utrzymania, stąd też
uwzględniając nasze uwarunkowania chcąc jednocześnie zapewnić odpowiedni poziom
kształcenia zmuszeni jesteśmy do ponoszenia zdecydowanie wysokich nakładów.
Dodatkowe czynniki niezależne od jednostki samorządu terytorialnego, takie jak:
funkcjonowanie na terenie Gminy niepublicznych szkół i przedszkoli, regulacje płacowe,
urlopy dla poratowania zdrowia, awans zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej
uczniom, koszty nauczania indywidualnego i pomocy pschologiczno - pedagogicznej oraz
innych form zajęć dodatkowych powodują konieczność angażowania przez jednostkę
samorządu terytorialnego znaczących środków.
W celu poprawy efektywności finansowania zadań oświatowych dokonywane są zmiany
organizacyjne

polegające

między

innymi

na:

weryfikowaniu

stanu

zatrudnienia,

weryfikowaniu arkuszy organizacyjnych, zgodnym z przepisami łączeniu oddziałów,
prowadzeniu zajęć w grupach łączonych itp. W/w działania wymuszane są względami
ekonomicznymi niemniej jednak podejmowanie określonych decyzji na pierwszym miejscu
stawia jako cel nadrzędny zapewnienie uzyskania wysokiej jakości kształcenia i zapewnienia
właściwych warunków nauki i pracy.
Wydatki na oświatę w Gminie Celestynów rosną znacznie szybciej niż otrzymywane
dochody. Otrzymywana subwencja wraz dotacja przedszkolna pokrywają jedynie część
wydatków ponoszonych na funkcjonowanie oświaty.
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Wykres 7. Wysokość subwencji w Gminie Celestynów latach 2009-2019
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Źródło: Dane Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

Wykres 8. Wysokość dotacji przedszkolnej w Gminie Celestynów latach 2013-2019
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Źródło: Dane Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

Poza dotacją przedszkolną w skład dochodów na oświatę wchodzą także: dotacja
na stypendia, dotacja na podręczniki i pozostałe dochody.
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Wykres 9. Wysokość dochodów a wydatki na oświatę w Gminie Celestynów latach 2009-2019
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Źródło: Dane Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

Wydatki na oświatę sukcesywnie rosną. Różnica pomiędzy dochodami na oświatę
a wydatkami pokrywana jest bezpośrednio z budżetu Gminy.

8.8. Przedsięwzięcia inwestycyjne w celu rozwoju infrastruktury oświatowej
W związku z wprowadzoną reformą oświaty i przekształceniem sześcioletnich szkół
podstawowych w szkoły ośmioletnie powstał problem lokalowy przede wszystkim w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi, gdzie uczniowie uczą się na dwie zmiany.
Rozwiązaniem tego problemu jest rozbudowa szkoły.
W 2019 roku Gmina Celestynów

prowadziła działania mające na celu pozyskanie

od Nadleśnictwa Celestynów nieruchomości pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Starej
Wsi. W wyniku prawie dwuletnich starań

Gmina na początku 2020 roku sfinalizowała

przedmiotową transakcję. W wyniku wymiany Gmina przekazała do zasobu Nadleśnictwa
Celestynów dwie działki leśne oznaczone nr 352 i 353 położone w miejscowości Jatne
o łącznej powierzchni 1,86 ha, w zamian za działkę ew. nr 714/6 w Starej Wsi.
Przeprowadzenie procesu zamiany nieruchomości okazało się procesem bardzo trudnym
i czasochłonnym głównie z powodu ograniczeń i wymagań jakie wskazują przepisy ustawy
o lasach w zakresie zamiany gruntów leśnych będących w zarządzie

Państwowego

Przedsiębiorstwa Leśnego - Lasy Państwowe. Głównym wyzwaniem dla Gminy okazało się
pozyskanie odpowiedniej nieruchomości leśnej przeznaczonej do zamiany i spełniającej
wymagania Nadleśnictwa Celestynów, ponieważ Gmina nie posiadała w swoim zasobie
takowej nieruchomości. Po kilku próbach Gminie udało się znaleźć właściwą nieruchomości
spełniającą powyższe przesłanki oraz porozumieć się z jej właścicielem w zakresie
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jej zakupu. Zamiana działek oprócz oczywistych korzyści jakie wynikają dla Szkoły
Podstawowej i całej społeczności Starej Wsi, stanowi także ogromny sukces w zakresie
organizacji, skuteczności i współpracy Gminy Celestynów, Nadleśnictwa Celestynów
oraz przedstawicieli społeczności lokalnej, która aktywnie działała w postaci zawiązanego
Komitetu budowy SP w Starej Wsi.
Fotografia 12. Uroczyste podpisanie aktu notarialnego zamiany nieruchomości

Źródło: Archiwum Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

W roku 2019 Gmina Celestynów pozyskała środki w kwocie 48 500,00 zł w ramach
„Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Środki
te zostały przeznaczone na realizację projektu „Zakup sprzętu informatycznego i innych
niezbędnych urządzeń oraz jego montaż i konfiguracja, zakup oprogramowania i jego
instalacja” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi. Całość projektu opiewała
na kwotę 75 355,91 zł. Zakupiono 23 komputery, tablicę interaktywną i oprogramowanie.

67

RAPORT O STANIE GMINY CELESTYNÓW ZA ROK 2019
Fotografia 13. Sprzęt informatyczny i urządzenia pozyskane dla Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi w ramach projektu

Źródło: Archiwum Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

W ramach dodatkowej subwencji zostały zakupione pomoce dydaktyczne do: chemii,
biologii, fizyki i geografii do Szkoły Podstawowej w Regucie. Kwota wydatkowana na zakup
pomocy wyniosła 52 854,00 zł.
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Kuchnie i stołówki są w miarę potrzeb i możliwości na bieżąco doposażane i remontowane.
W roku 2019 została zmodernizowana kuchnia i stołówka w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Batalionu „Zoska” w Celestynowie. Koszt modernizacji wyniósł 105 135,03 zł z czego
80 000,00 zł zostało pozyskane w ramach programu „Posiłek w szkole”.
Fotografia 14. Nowa stołówka w Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie

Źródło: Archiwum Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, w roku 2019 powstał nowy plac zabaw przy
Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie. Koszt budowy placu zabaw wyniósł
145 509,00 zł.
W ramach konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez
Polskie Sieci Elektonergetyczne S.A. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie otrzymało
grant w wysokości 20 000,00 zł na realizację projektu „Mobilne miasteczko ruchu
drogowego”.
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Fotografia 15. Nowy plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie

Źródło: Archiwum Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

Fotografia 16. Mobilne miasteczko ruchu drogowego zrealizowane w ramach grantu

Źródło: Archiwum Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów
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W 2019 r. pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019” w wysokości 10 tys. zł. W ramach
zadania doposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowie o trzy nowe zabawki. Całkowity koszt realizacji wyniósł blisko 25 tys. zł.
Ponadto, w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej
w Ostrowie” w 2019 r. wykonano utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej. Koszt
przygotowania projektu oraz wykonania robót ziemnych wyniósł prawie 120 tys. zł.
Fotografia 17. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrowie

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie
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9. Kultura, sport i rekreacja
9.1. Działalność kulturalna i sportowo-rekreacyjna
Usługi w zakresie działalności kulturalnej i sportowo rekreacyjnej świadczy przede wszystkim
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie (GOKiS) wraz z Biblioteką Publiczną
w Celestynowie i Biblioteką w Regucie2.
Ponadto zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego zlecane są organizacjom pozarządowym w ramach rocznych programów
współpracy.
W ciągu 2019 r. mieszkańcy Gminy mieli możliwość wzięcia udziału w wielu wydarzeniach
kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. Prezentację talentów ukazywały organizowane
otwarte wystawy.
W 2019 r. zorganizowano 7 imprez kulturalnych dla dzieci, z których skorzystało 1320 osób,
w tym m.in. Akcja Zima, Akcja Lato, Bajkowa Niedziela oraz liczne konkursy z nagrodami.
Największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy plastyczne.
Fotografia 18. Wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Karta Wielkanocna”

Źródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Celestynowie wraz z filią w Regucie, wchodzi w skład Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Celestynowie.
2
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Dla dorosłych mieszkańców zorganizowano 7 form wydarzeń kulturalnych. Skorzystało
z nich ok. 800 osób. Koncerty patriotyczne okazały się najbardziej interesującym
wydarzeniem.
Fotografia 19. Koncert patriotyczny w wykonaniu Folk Kapeli „Góralska Hora”

Źródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Wykres 10. Liczba uczestników imprez kulturalnych dla dzieci i dorosłych w 2019 roku

Liczba uczestników imprez kulturalnych
w 2019 roku

Dzieci
1 222
48%

2019 rok

1 320

Dorośli

52%

Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
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Liczną grupą odbiorców oferty GOKiS są seniorzy, którzy spotykają się w ramach
Celestynowskiego Koła Studenckiego dla Seniorów. W roku 2019 uczestnicy spotkali
się 17 razy. W jednym spotkaniu uczestniczyło średnio 25 osób. Największą atrakcją
dla seniorów było widowisko teatralne pt. „W Karzełkowie wielka susza” w ramach projektu
„Akademia aktywnego seniora” w wykonaniu grupy seniorów z Fundacji „To lubię”.
Dla

seniorów

zorganizowano

również

Spotkanie

Klubu

Dojrzałego

Człowieka,

które zgromadziło ok. 170 osób.
W roku 2019 na terenie Gminy odbyło się 12 imprez plenerowych, w których uczestniczyło
ok. 5540 osób. Zorganizowane zostały wydarzenia: Dzień Gminy Celestynów, Dzień
Dziecka, Piknik w Starej Wsi, Piknik historyczno-militarny, Przywitanie Nowego Roku. Odbyły
się także imprezy współfinansowane – pikniki w Dyzinie, Lasku, Podbieli, Zabieżkach,
Jatnym, Dąbrówce, Regucie oraz koncert dla mieszkańców Gminy w ramach „Sacrosongu
2019”. Gmina włączała się również w akcje ogólnopolskie takie jak Narodowe Czytanie.
Największym wydarzeniem jest Dzień Gminy Celestynów, który zgromadził 2500 osób.
Na scenie wystąpiły znakomici aktorzy oraz wokaliści: Kabaret Łowcy.B, Izabela
Trojanowska, Antek Smykiewicz oraz zespoły „Myslovitz”, “Weekend”.

Fotografia 20. Dzień Gminy Celestynów

Źródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
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Wykres 11. Liczba uczestników imprez plenerowych

Liczba uczestników imprez plenerowych
w 2018 oraz 2019 roku
6 000

5 540
5 200

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Amatorskie zespoły ludowe: „Wiejskie Klimaty” z Gliny oraz „Podbielanki” z Podbieli
działające przy GOKiS szerzyły kulturę ludową podczas imprez organizowanych lokalnie
oraz poza terenem Gminy. Swoją działalność prezentowały na 26 wydarzeniach m.in. na XV
Festiwalu Chleba w Mińsku Mazowieckim czy Festiwalu Akordeonistów w Łaskarzewie.
Fotografia 21. Amatorskie zespoły ludowe- z lewej „Podbielanki”, z prawej „Wiejskie Klimaty”

Źródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Mieszkańcy mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach stałych gwarantujących nabycie
nowych umiejętności, doskonalenie kompetencji i aktywne spędzanie czasu wolnego.
Realizowane były zajęcia taneczne, artystyczne i sportowe. W 2019 roku dla dzieci
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zorganizowano 20 form zajęć stałych a dla dorosłych uczestników 9. Największym
zainteresowaniem cieszyły się lekcje akrobatyki dla dzieci oraz zdrowego kręgosłupa
dla osób dorosłych.
Wykres 12. Liczba uczestników zajęć stałych

Liczba uczestników zajęć stałych
w 2019 roku

165
Dzieci

31%

2019 rok

Dorośli
361
69%

Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Zorganizowano 9 imprez sportowych, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
Dużym sukcesem okazała się piąta edycja Celestynowskiego Biegu Ulicznego w którym
wzięło

udział

ponad

500

osób,

uczestnicy

do

wyboru

mieli

siedem

tras.

III Niepodległościowy Turniej Siatkówki to druga impreza która przerosła nasze oczekiwania,
osiem drużyn i ponad sto osób, które reprezentowały instytucje kultury i oświaty, prywatnych
przedsiębiorców oraz służb mundurowych. Wszyscy razem postanowili uczcić rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości w aktywny sposób podczas sportowej rywalizacji
w duch fair-play.
Ogółem w imprezach sportowych zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w 2019 roku uczestniczyło ponad 1000 osób oraz wydarzenia te obserwowało ok. 570
kibiców.
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Fotografia 22. V Celestynowski Bieg Uliczny - start biegu na 10 kilometrów

Źródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Fotografia 23. III Niepodległościowy Turniej Siatkówki - Prezentacja Drużyn

Źródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

W okresie od marca do listopada 2019 r. z boiska „Orlik” bezpłatnie korzystało tygodniowo
około 540 osób w tym: uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie, Klub
Sportowy RKS Bór Regut, Klub Sportowy CKKS Sokół Celestynów oraz grupy indywidualne.
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Fotografia 24. Aktywność sportowa społeczności lokalnej na kompleksie
boisk sportowych „Orlik 2012”

Żródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Z hali sportowej w Celestynowie tygodniowo korzystało około 600 osób w tym: uczniowie
Publicznej

Szkoły

Podstawowej

w

Celestynowie,

uczniowie

Zespołu

Szkolno-

Przedszkolnego w Starej Wsi, uczniowie Szkoły Podstawowej w Regucie, Klub Sportowy
RKS Bór Regut, Klub Sportowy CKKS Celestynów oraz grupy indywidualne. Coraz więcej
osób decyduje się na spędzenie wolnego czasu w sposób aktywny korzystając
z infrastruktury sportowej, którą dysponuje Gmina Celestynów.
Fotografia 25. III Niepodległościowy Turniej Siatkówki - wręczenie pucharu za I miejsce
dla Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa

Żródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
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Wykres 13. Liczba użytkowników hali sportowej w Celestynowie

Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Celestynowie co roku wprowadza nowe działania, aby promować
i popularyzować czytelnictwo wśród wszystkich grup wiekowych, ponieważ biblioteka
to miejsce dla każdego.
Na szczególną uwagę zasługują zajęcia o kosmosie,

zorganizowane dla dzieci

z zawodowymi astronomami. Dzieci miały możliwość oglądania nieba przez teleskop,
wzięcia udziału w wirtualnym pokazie stacji kosmicznej w goglach VR, obejrzenia seansu
w mobilnym planetarium, gdzie poznały fazy Księżyca i planety Układu Słonecznego,
kometę, deszcz meteorytów oraz Drogę Mleczną.
Biblioteka po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie,
pod patronatem Pary Prezydenckiej. W

tym roku było to połączenie czytania nowel

przez uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Celestynów z poetycko-muzyczną wędrówką
przygotowaną przez zespół „Cisza Jak Ta”.
Rok 2019 to również rok spotkań z ciekawymi ludźmi w celestynowskiej bibliotece. Odbyły
się spotkania z podróżnikami, pisarzami, aktorami oraz kreatywne spotkania z nauką.
Ponadto odbył się był koncert poezji śpiewanej. Biblioteka zorganizowała 16 spotkań,
w których wzięło udział łącznie 1182 uczestników.
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Nowym pomysłem był udział biblioteki w projekcie Instytutu Książki „Mała książka - Wielki
człowiek”, dzięki któremu znacząco wzrosła liczba najmłodszych czytelników. Z projektu
skorzystało 120 przedszkolaków z naszej Gminy, którzy stali się naszymi stałymi bywalcami.
Fotografia 26. Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem

Źródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie w 2019 r. w związku z prowadzoną
przez siebie działalnością poniósł łączne wydatki w kwocie 1 434 801,27 zł.

9.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ważnym

ogniwem

wspólnoty samorządowej,

jaką stanowi gmina są organizacje

pozarządowe podejmujące działania na rzecz społeczności lokalnej. Działania podejmowane
przez organizacje pozarządowe sprawiają, że rośnie ich rola w kreowaniu pozytywnych
zmian w środowisku lokalnym, co ma również wpływ na rozwój i promocję jednostki
samorządu terytorialnego. Organizacje pobudzają aktywność obywatelską, uczą dialogu
społecznego, są łącznikiem pomiędzy obywatelami, a władzą. Na terenie Gminy Celestynów
działają 22 organizacje pozarządowe:
1. Stowarzyszenie Celestynowski Klub Sportowy „Celestynów”;
2. Regucki Klub Sportowy „Bór”;
3. Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium;
4. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego;
5. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków 3 LO w Celestynowie;
6. Stowarzyszenie Kultury Mazowsza;
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7. Fundacja Centrum Edukacji i Aktywizacji Społecznej;
8. Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne;
9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel;
10. Stowarzyszenie Koprówka;
11. Celestynowska Inicjatywa Samorządowa;
12. Fundacja TAK z Gliny;
13. Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Otwockiego;
14. Stowarzyszenie Czysta Natura z Gliny;
15. Stowarzyszenie Dzieciakom z Ukrainy;
16. Stowarzyszenie „Na Świat”;
17. Fundacja Ekonomiczna Polska-Afryka Wschodnia;
18. Gminnym Kołem PZW Nr 96 w Celestynowie;
19. Stowarzyszeniem „Jatne to my”;
20. Bractwem Strzelców Kurkowych „Lechity” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego;
21. Stowarzyszenie Sztuk Walki JISSEN MMA;
22. Fundacja Nowoczesny Konin.
Rada Gminy Celestynów przyjmując program współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi

na

2019

r.,

wyraziła

wolę

budowania

dialogu

obywatelskiego

oraz stwarzania warunków do realizacji inicjatyw służących mieszkańcom.
Program współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, obowiązujący w 2019 r. został przyjęty
Uchwałą Nr 23/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 roku. Cel główny
Programu to budowa partnerstwa pomiędzy administracją publiczną i organizacjami
pozarządowymi, innymi podmiotami, a także poprawa jakości życia oraz pełniejsze
zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy poprzez stworzenie im możliwości
i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. W 2019 r. z sześciu przedsięwzięć
przeprowadzonych przez organizacje pozarządowe, a dofinansowanych przez Gminę
Celestynów, miało okazję skorzystać blisko 25 % lokalnej społeczność.
Osiągniecie celu głównego miała wspomóc realizacja następujących celów szczegółowych:
1. udział organizacji pozarządowych i innych podmiotów w realizacji zadań Gminy;
2. wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych i innych podmiotów;
3. wsparcie oraz powierzenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań
publicznych;
4. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy;
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5. promocja społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców
Gminy.
Gmina ma możliwość zarówno podjęcia współpracy finansowej (przekazanie środków
finansowych przez gminę w ramach dotacji celowej na realizację zadań publicznych),
jak i pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi. Środki finansowe pozwalające
na realizację programu zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Celestynów na 2019 r.
Tabela 24. Finansowanie działalności organizacji pozarządowych
Wyszczególnienie

2015

2016

2017

2018

2019

wspieranie i
upowszechnianie kultury
fizycznej

80 000,00

90 000,00

100 000,00

111 000,00

120 000,00

w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego

33 524,67

24 311,24

37 990,00

34 372,89

39 578,58

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Celestynowie

Gmina Celestynów w 2019 roku prowadziła współpracę z organizacjami pozarządowymi,
która opierała się na realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami poszerzona została
oferta zajęć sportowych i turniejów sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Działania w tym kierunku realizowane były w głównej mierze przez dwa kluby sportowe,
które mają siedzibę na terenie Gminy Celestynów: RKS „Bór” Regut, CKS „Celestynów”.
W 2019 r. obok, prowadzonych już od wielu lat zajęć udoskonalających umiejętności gry
w piłkę, zostały utworzone w przypadku klubu z Reguta, sekcje piłki siatkowej i Futsalu.
Natomiast w przypadku CKS „Celestynów” obok szkolenia z piłki nożnej dodatkowo
w 2019 r. zaplanowano realizację zajęć z tenisa stołowego. Na terenie gminy we współpracy
z organizacjami pozarządowymi podjęto również działania promujące takie dyscypliny
jak karate czy strzelectwo.
Dzięki realizacji zadań mieszkańcy mieli możliwość udziału w regularnych i rozwijających
zajęciach sportowych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Obok zajęć
uczestnicy mogli brać również udział w turniejach organizowanych na obiektach Gminy
Celestynów. Pozwoliły one na zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego w sposób
aktywny. Przeprowadzone przedsięwzięcia przyczyniły się zarówno do promocji zdrowego
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stylu życia, jaki i umiejętności społecznych (kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
wysokiego poziomu moralnego i etycznego).
W wyniku złożonych ofert Gmina Celestynów dofinansowała projekty o łącznej wartości
120.000,00 zł z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w których
bezpośrednio wzięło udział ponad 170 uczestników.
Projekt „Do siatki i nad siatką”, dofinansowanie w wysokości 95.856,00 zł, realizator: Regucki
Klub Sportowy „Bór”. W ramach projektu zorganizowano piłkarskie szkolenie sportowe
dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej, piłki nożnej – Futsalu, piłki siatkowej
oraz cheerleaderingu.
Fotografia 27. Młodzieżowa drużyna RKS „Bór” w trakcie jednego z treningów
na hali sportowej w Celestynowie

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Projekt „Piłka nożna i tenis stołowy jako element integracji dzieci i młodzieży”,
dofinansowanie w wysokości 14.144,00 zł, realizator: Celestynowsko-Kołbielski Klub
Sportowy „Sokół”. W ramach projektu zostały zorganizowane zajęcia rekreacyjno-sportowe
dla dzieci oraz dorosłych w zakresie piłki nożnej oraz tenisa stołowego.
W 2019 roku zostało zorganizowanych wiele inicjatyw w ramach

art. 19a ustawy

z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, między innymi:
projekt „Wyjazd mieszkańca Gminy Celestynów na zawody karate do Tokio (Puchar Świata
Karate KWF)”, realizator: Stowarzyszenie Sztuk Walki JISSEN MMA. W ramach dotacji
zorganizowano

wyjazd

zawodnika

z

Celestynowa,

zakwalifikowanego

w

wyniku
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ogólnopolskich eliminacji do oficjalnej polskiej reprezentacji karate KWF, na Puchar Świata
karate KWF do Japonii. Poprzez prezentację postaw i osiągnięć mieszkańca Gminy
popularyzowano karate jako dyscyplinę sportową wartą zainteresowania.
Fotografia 28. Przedstawiciele Gminy Celestynów na Pucharze Świata Karate KWF w Tokio

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

W 2019 r. kontynuowano szkolenie drużyn sportowych: Seniorów, Trampkarzy, Młodzików,
Orlików, Żaków, Oldbojów. Prowadzono dalszy rozwój formacji Cheerleaders.
W 2019 r. oferta kulturalna wspartych finansowo organizacji obejmowała organizację imprez
plenerowych, spotkań i uroczystości oraz wydanie publikacji związanej z historią Gminy.
W tym zakresie przedsięwzięcia zaproponowane przez trzeci sektor na terenie Gminy
polegały na cyklu spotkań zuchowych i harcerskich, służb podczas uroczystości narodowych
oraz rocznicowych, organizacji inscenizacji wydarzeń z okresu II wojny światowej
wraz z prezentacją wystaw militarnych, wydaniem mapy oraz przeprowadzeniu warsztatów
dla uczniów szkół podstawowych, nawiązujących do lokalnej architektury ziemiańskiej.
Efektem działań było spopularyzowanie wśród mieszkańców informacji związanych
z rocznicą wybuchu wojny światowej, zdobycia Dąbrowieckiej Góry, wspólne świętowanie
Dnia Wojska Polskiego, oraz obchody pierwszych częściowo wolnych wyborów, a także
wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Powyższe działania były okazją do wdrażania akcji
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edukacyjnej i wychowawczej, czy aktywizacji młodych ludzi do podejmowania działań
na rzecz lokalnej społeczności.
W wyniku złożonych ofert w ramach otwartych konkursów Gmina Celestynów dofinansowała
z zakresu kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego projekty o łącznej
wartości 40.000,00 zł, w których bezpośrednio wzięło udział prawie 3000 uczestników:
Projekt „Myśl globalnie, działaj lokalnie.”, dofinansowanie 10.481 zł, realizator: Chorągiew
Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego. W ramach wydarzenia zorganizowany został
Hufcowy Maraton Filmowy, Historyczny Rajd Harcerski, którego celem było zwiększenie
świadomości o pochodzeniu i korzeniach mieszkańców zamieszkujących Równinę
Garwolińską.
Kolejny projekt „Zabytkowo i klockowo! – Dwór Radzin – warsztaty architektury ziemiańskiej
Gminy Celestynów dla dzieci”, dofinansowanie w wysokości 1.899,00 zł, realizator: Fundacja
Nowoczesny Konin. W ramach dotacji przeprowadzone zostały warsztaty, podczas których
uczestnicy poznali zabytek architektury Gminy Celestynów – Dwór Radzin w Celestynowie.
Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” podjęło się realizacji
zadania „Organizacja imprezy plenerowej z okazji 75 rocznicy zdobycia Dąbrowieckiej Góry
oraz Dnia Wojska Polskiego a także opracowanie i wydanie dokładnej mapy pozycji
Przedmoście Warszawa – część południowa do granicy poligonu wojskowego w Wesołej.”.
Dofinansowanie z Gminy Celestynów opiewało na kwotę 27.620,00 zł. W ramach dotacji
zorganizowano Dzień Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze w formie imprezy
plenerowej z wystawami plenerowymi oraz możliwością zwiedzania schronu Regelbau 514,
które odwiedziło ponad 2,8 tys. osób. Była ona jedną z najciekawszych imprez plenerowych
w regionie. Wydano również mapę

umocnień południowej części pozycji Przedmoście

Warszawa 1915-1920.
Do wspólnie realizowanych w 2019 r. przez Gminę Celestynów oraz organizacje
pozarządowe

przedsięwzięć

należy

„Organizacja

występu

chóru

polonijnego

dla mieszkańców Gminy Celestynów”, przedsięwzięcie realizowane wraz z Parafią
Rzymskokatolicką M.B. Królowej Polski w Otwocku w ramach Międzynarodowego Festiwalu
Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong.
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Fotografia 29. Piknik Forteczny zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków
Fortyfikacji Pro Fortalicium

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Fotografia 30. „Głos Duszy” z Mińska, laureat w kategorii chóry dorosłych
Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong 2019
w Otwocku podczas występu w Celestynowie

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Wśród wydarzeń które odbyły się w Gminie Celestynów należy wymienić także „Spotkanie
z misjonarzem ks. Arkadiuszem Nowakiem”, przedsięwzięcie realizowane wraz z Fundacją
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Ekonomiczną Polska-Afryka Wschodnia, na którym uczestnikom spotkania zaprezentowany
został film o życiu i zwyczajach jednej ze 120 grup etnicznych Tanzanii.
Gmina Celestynów od lat współpracuje z mieszczącym się na terenie Gminy – w Lasku
Instytutem Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk Unipress w zakresie działań
edukacyjnych i kontaktów międzynarodowych. W 2019 r. samorząd został zaproszony
przez Instytut na Polsko – Japońskie Garden Party związane ze 100-leciem nawiązania
stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią. Świętowanie mieszkańców,
naukowców oraz delegacji z kraju kwitnącej wiśni uwieńczone zostało prelekcją
prof. S. Porowskiego nt. wydarzeń organizowanych przez Instytut w związku z 100-leciem
nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią. Tematyka prelekcji
dotyczyła wysoko zaawansowanych, prowadzonych na terenie placówki badawczej działań
z dziedziny fizyki.
Fotografia 31. Przedstawiciele nauki, samorządowcy, mieszkańcy oraz delegacja
z Japonii na terenie Instytutu Unipress

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Gmina Celestynów kontynuuje współpracę z Centrum Edukacji Leśnej, które w 2019 roku
obchodziło 10 rocznicę utworzenia. Obiekt ten od lat służy mieszkańcom Gminy
oraz gościom z całej Polski i ze świata krzewieniu wiedzy o naturalnych zasobach naszego
terenu, promując w ten sposób Gminę Celestynów.
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W kwietniu 2019 roku przy pomniku „Golgota leśników” odbyły się uroczystości ku czci
leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939 - 1948.
Przedstawiciele

samorządu,

radni,

sołtysi,

leśnicy,

potomkowie

pomordowanych

oraz młodzież szkolna razem oddali im hołd i wyrazili wdzięczność za wolny kraj.
Fotografia 32. Obchody przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin
pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948”

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

We wrześniu odbył się finał konkursu pn. ”Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną”
zorganizowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, z którym samorząd
współpracuje od początku jego istnienia. Doskonałym miejscem do wręczenia nagród
okazała się świetlica w Jatnem.
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Fotografia 33. Finał konkursu ”Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną”

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

9.3. Działalność informacyjno-promocyjna
Działalność informacyjno-promocyjna w związku z realizowanymi oraz nadchodzącymi
wydarzeniami kulturalnymi i sportowo-rekreacyjnymi prowadzona była online oraz offline.
Działania online prowadzone były głównie poprzez stronę internetową Gminy Celestynów,
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, a także stronę informacyjną Gminy Celestynów
w serwisie Facebook.
Konto Gminy Celestynów do 2019 roku na Facebooku polubiło ponad 2000 osób,
ponad 2200 użytkowników go obserwuje. W 2019 r. informacja o 9 wydarzeniach
utworzonych na Fanpagu dotarła do ponad 53 tys. obiorców. Największą ich liczbę miała
informacja o Dniu Gminy Celestynów (43 tys.), następnie V Celestynowski Bieg Uliczny
(8,5 tys.). Publikowane informacje prezentowały atrakcje znajdujące się w programie,
a

także

ciekawostki

z

nimi

związane.

Jedną

z

ciekawszych

form

promocji

było przeprowadzenie konkursu dla osób korzystających z facebooka dotyczącego jednego
z wykonawców występujących na Dniu Gminy Celestynów.
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Fotografia 34. Zrzut z ekranu statystyki Facebooka dotyczącej zasięgu
utworzonych w 2019 r. wydarzeń

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Celestynowie

Działania offline opierały na się przede wszystkim na banerach, ulotkach oraz plakatach
zamieszczanych na tablicach oraz w mediach: Miesięczniku Samorządowym „Celestynka”,
Tygodniku „Linia Otwocka”, Tygodniku „iOtwock.info”, Dwutygodniku „halootwock.pl”.
Podczas samych wydarzeń organizowane były akcje promocyjne, np.: „Konkurs wiedzy
o Gminie Celestynów” podczas Dnia Gminy Celestynów, „Książka warta przeczytania!
Zaproponuj książkę, którą warto przeczytać” podczas Narodowego Czytania, „Cztery
Państwa - cztery gry” podczas V Celestynowskiego Biegu Ulicznego.
Ważnym narzędziem promocji jest publikacja pisma samorządowego „Celestynka”. Czytając
gazetę mieszkańcy mogą dowiedzieć się o wydarzeniach, inicjatywach i ważnych
informacjach o naszej Gminie. W 2019 r. wydanych zostało 9 numerów, łącznie 18.000
egzemplarzy, które dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Gminy. Poza informowaniem mieszkańców o bieżących wydarzeniach w regionie
oraz o działaniach samorządu, miesięcznik odgrywa rolę informacyjną dla potencjalnych
podmiotów zewnętrznych, które mogą być zainteresowane prowadzeniem działalności
na terenie Gminy Celestynów. Jest to możliwe dzięki zamieszczaniu informacji nt. podjętych
i

zrealizowanych

przedsięwzięć

inwestycyjnych,

których

celem

jest

rozwój

społeczno-gospodarczy Gminy, w tym stworzenie dogodnych warunków dla działalności
zarówno istniejących jak i nowo powstających podmiotów.
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Fotografia 35. Egzemplarze pisma samorządowego „Celestynka” z 2019 roku

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Na początku sierpnia 2019 został nakręcony film fabularno-dokumentalny „Pieszo i rowerem”
promujący Gminę Celestynów. Myślą przewodnią filmu było zachęcanie odbiorców
do odwiedzenia Gminy i obejrzenia lokalnych walorów.
Fotografia 36. Kadr z filmu fabularno-dokumentalnego „Pieszo i rowerem”
promującego Gminę Celestynów

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie
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W 2019 roku został wydany album o Gminie Celestynów. Celem publikacji jest prezentacja
Gminy, w tym jej walorów krajobrazowych, ścieżek edukacyjnych, historii oraz działalności
kulturalno-sportowej.
Fotografia 37. Album „Gmina Celestynów. Pieszo i rowerem”

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Działalność

promocyjna

Gminy

prowadzona

była

przy

współpracy

m.in.:

szkół

podstawowych, przedszkoli samorządowych z terenu Gminy Celestynów, Ochotniczych
Straży Pożarnych, Parafii Rzymskokatolickiej w Celestynowie, Nadleśnictwa Celestynów,
Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie, Koła Wędkarskiego
nr 96 w Celestynowie, Urzędu Gminy w Celestynowie, Radnych i Sołtysów Gminy
Celestynów, Posterunku Policji w Celestynowie, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel,
Fundacji Centrum Edukacji i Aktywizacji Społecznej w Ponurzycy, Klubu RKS „Bór Regut”,
Kolei Mazowieckich, Celestynowskiego Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej
„Na świat”.

9.4. Współpraca z zagranicą
W 2019 roku Gmina Celestynów kontynuowała współpracę z podmiotami zagranicznymi
i gminami partnerskimi. Zakres działalności z poszczególnymi jednostkami obejmował różne
tematy i zagadnienia.
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UKRAINA
W maju 2019 roku w Gminie Wyżniany z okręgu Lwowskiego na Ukrainie została podpisana
umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Celestynów a Zastawniańską Wiejską
Radą i Welkopoluchowską Wiejską Radą. Współpraca zakłada wymianę doświadczeń
i informacji w dziedzinie gospodarki, ekologii, oświaty, kultury, sportu i turystyki, pomoc
w nawiązywaniu

kontaktów pomiędzy podmiotami

samorządowymi,

gospodarczymi

i organizacjami społecznymi oraz inicjowanie wzajemnych spotkań, wizyt, delegacji,
a

także

realizację

wspólnych

projektów

kulturalnych,

sportowych,

gospodarczych

i turystycznych.
Współpraca ta zaowocowała wizytą w naszej Gminie pastora z Wyżnian wraz z małżonką.
W sierpniu przedstawiciele z Celestynowa wraz z prof. Sylwestrem Porowskim wyjechali
na

Ukrainę

i

wzięli

udział

w

uroczystości

z

okazji

99

rocznicy

bitwy

pod Zagórzem. W październiku naszą Gminę odwiedziła delegacja przedstawicieli oświaty
ukraińskiej z Zastawnego. Goście przybyli na uroczystość nadania imienia Mikołaja
Kopernika Szkole Podstawowej w Ostrowie.
Fotografia 38. Wizyta oficjalnej delegacji Celestynowa na Ukrainie

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

JAPONIA
W lutym 2019 roku dyrekcja Szkoły Podstawowej w Starej Wsi im. Polskich Dzieci
Syberyjskich na zaproszenie Ambasady Japonii w Warszawie uczestniczyła w uroczystym
spotkaniu związanym ze 100-leciem nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską
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i Japonią. W marcu nastąpiła wizyta dziennikarzy z telewizji japońskiej, którzy przygotowali
reportaż na temat 100-letniej współpracy Polski z Japonią. Reportaż został przedstawiony
w kwietniu japońskiej parze cesarskiej – cesarzowi Akihito i jego małżonce Michiko.
W materiale telewizyjnym znalazła się relacja o szkole i edukacji w niej prowadzonej.
Stałym współpracownikiem zarówno naszego samorządu, jak i szkoły jest Japończyk
mieszkający w Otwocku Pan Ryotaro Sakamoto, który aktywnie uczestniczy w kontaktach
między krajami. W czerwcu za sprawą Pana Sakamoto szkołę odwiedził światowej sławy
bębniarz Wadaiko Ichitaro, który dla uczniów dał unikatowy koncert. Również w czerwcu
na prośbę Pana Sakamoto w w/w szkole wizytę złożył Masay Ouchi, prowadzący jedyną
w Japonii szkołę Ninja. Dzięki otwartości samorządu oferta poznawcza kultury japońskiej
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Celestynów jest coraz szersza.
Fotografia 39. Wójt Witold Kwiatkowski razem z uczniami SP w Starej Wsi – nagranie
dla japońskiej telewizji

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

W lipcu Gminę Celestynów odwiedziła delegacja z Japonii, interesująca się historią Polskich
Dzieci Syberyjskich. Delegacja odwiedziła Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Lasku
i funkcjonujący w jego ramach Park Innowacyjny Unipress, Urząd Gminy oraz Szkołę
Podstawową im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi.
We wrześniu szkołę odwiedzili nauczyciele z japońskich szkół, którzy z wielkim
zainteresowaniem i uwagą zwiedzali instytucję oświatową jednocześnie zapoznając
się ze strukturą edukacyjną. Inne szkoły z terenu Gminy Celestynów również podejmują
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inicjatywy i wykazują

zaangażowane w pokazywaniu młodzieży niestandardowych dróg

rozwoju.
W październiku szkoła w Starej Wsi gościła Pana Hirofumi Nakasone - Senatora
i Przewodniczącego Parlamentarnej Izby Radców Japonii oraz Pana Tsukasa Kawada Ambasadora Japonii w Polsce. Towarzyszyli im: prof. Stanisław Filipek i Hiroaki Ishihara II Sekretarz Ambasady.
Fotografia 40. Wizyta delegacji japońskiej w Gminie Celestynów

Źródło: Archiwum Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów

Władze samorządowe Gminy Celestynów widząc ogromny potencjał we współpracy
z tak ciekawym partnerem w listopadzie 2019 roku przekazały władzom Sakaki list intencyjny
w sprawie nawiązania oficjalnej współpracy samorządowej na płaszczyźnie kulturalnej,
społecznej i gospodarczej.
FRANCJA
Współpracę z gminą Clapiers z południa Francji Gmina Celestynów prowadzi od 1990 r.
W roku 2019 współpraca polegała przede wszystkim na wymianie informacji z zakresu
gospodarki, nauki oraz kultury przybliżających mieszkańcom obu gmin: bogactwo kulturowe
i przyrodnicze regionu partnera, sposoby zarządzania gminami czy środki dotyczące ochrony
środowiska.
W czerwcu 2019 r. w domu kultury w Clapiers wystawiono prace plastyczne, które zostały
wykonane w ramach konkursu pt. „Francja w oczach dzieci” przez najmłodszych
mieszkańców Gminy Celestynów.
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Fotografia 41. Wystawa prac plastycznych w ramach współpracy polsko-francuskiej

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

9.5. Przedsięwzięcia inwestycyjne podjęte w celu rozwoju infrastruktury
rekreacyjnej
Rok 2019 był dla Gminy szczególnie bogaty w przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym również
w zakresie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej.
Wykonaliśmy zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym „Żółw”
w miejscowości Regut. W 2019 r. Gmina Celestynów pozyskała na ten cel dofinansowanie
z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw 2019” w kwocie 10 tys. zł. Inwestycja zdobyła wyróżnienie i nagrodę w wysokości
1 tys. złotych w ogólnopolskim konkursie pn.: „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.
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Fotografia 42. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Żółw” w miejscowości Regut

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

W związku z dbałością o stan infrastruktury rekreacyjnej w Gminie wykonano również
ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Glina.
Gmina zaplanowała także działania mające na celu wzrost atrakcyjności miejsc rekreacji
i turystyki na terenach wiejskich poprzez budowę obiektów małej architektury. W 2019 r.
wybudowano trybunę sportową w Celestynowie. Całkowite koszty inwestycji wyniosły blisko
222 tys. zł. Budowa trybuny sportowej to przedsięwzięcie, na które Gmina Celestynów
pozyskała w 2018 r. dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wysokości
156.576,00 zł.
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Fotografia 43. Trybuna sportowa w Celestynowie

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Kontynuując realizację zadania pt. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie
Celestynów”, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy boiska
piłkarskiego

w

miejscowości

Glina.

Rozpoczęto

również

procedurę

opracowania

dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę boiska
piłkarskiego w miejscowości Dąbrówka.
W 2019 wybudowane zostały siłownie plenerowe w miejscowościach Dąbrówka i Ponurzyca.
Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 123 tys. zł. Otwarte Strefy Aktywności dofinansowane
były przez Ministra Sportu i Turystki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(FRKF)

w

ramach

Programu

rozwoju

małej

infrastruktury

sportowo-rekreacyjnej

o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.
W miejscowości Ponurzyca doposażono także placu zabaw. Łączna kwota pozyskanego
dofinansowania wyniosła blisko 68 tys. zł.
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Fotografia 44. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Ponurzyca

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Ponadto, w centrum Celestynowa wybudowano chodnik, stanowiący dojście do placu
rowerowego PUMPTRACK, przebudowano fragment ogrodzenia boiska Orlik w centrum
Celestynowa. W realizacji dalszych planów inwestycyjnych pomoże opracowana w 2019 roku
dokumentacja projektowa budowy skweru 3 LO w Celestynowie przy ul. Hilarego
Koprowskiego. Wzrost bezpieczeństwa zapewni rozbudowa monitoringu w centrum
Celestynowa oraz na trybunie sportowej.
W ramach wzrostu bezpieczeństwa w miejscach służących aktywności sportoworekreacyjnej mieszkańców wykonano monitoring wewnętrzny i zewnętrzny budynku hali
sportowej w miejscowości Celestynów.
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10. Infrastruktura techniczna i zagospodarowanie przestrzenne
10.1. Wyposażenie Gminy w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną
Bieżącą

eksploatacją

infrastruktury

wodociągowo-kanalizacyjnej

na

terenie

Gminy,

w tym świadczeniem usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków zajmuje się

zakład budżetowy - Gospodarka Komunalna

w Celestynowie.
Biorąc pod uwagę stan wyposażenia gminy Celestynów w infrastrukturę wodociągowokanalizacyjną należy zauważyć, że w ostatnich latach stale wzrastała

ilość

podłączeń

budynków do gminnych sieci wodno-kanalizacyjnych.
Sieć wodociągowa
Na terenie Gminy Celestynów znajdują się trzy ujęcia wody:
1. Stacja Uzdatniania Wody w Celestynowie, która zasila miejscowości: Celestynów,
Lasek, Dąbrówka, Stara Wieś, Regut, Tabor, Podbiel;
2. Stacja Uzdatniania Wody w Glinie, która zasila miejscowości: Glina i Pogorzel;
3. Stacja Uzdatniania Wody w Ostrowie, która zasila miejscowości: Ostrów, Ostrowik,
Dyzin, Jatne.
Wszystkie obiekty połączone są systemem pierścieniowym, który umożliwia w przypadku
awarii dowolny przesył wody. Na terenie miejscowości Ponurzyca znajduje się pompownia
wody ze zbiornikami retencyjno-wyrównawczymi.
Z danych Gospodarki Komunalnej w Celestynowie wynika, że w 2019 roku uzdatniono
bakteriologicznie i dostarczono do sieci 531 255 m3 wody z ujęć w miejscowościach
Celestynów, Glina i Ostrów, natomiast dla miejscowości Zabieżki

zakupiono od Gminy

Kołbiel 22 375 m3 wody.
Wydajność lokalnych źródeł zaopatrzenia w wodę nie zapewnia bezawaryjnej i ciągłej
dostawy wody dla wszystkich odbiorców korzystających z sieci wodociągowej na terenach
zabudowanych gminy. Coroczny wzrost produkcji wody w obiektach Stacji Uzdatniania Wody
obrazuje poniższy wykres:
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Wykres 14. Produkcja wody na terenie Gminy Celestynów w latach 2013-2019

Źródło: Dane Gospodarki Komunalnej

Konieczny jest stały rozwój sieci wodociągowej, utrzymanie jej wydajności oraz zapewnienie
alternatywnego źródła zasilania w wodę odbiorcom poprzez realizację m.in. dodatkowych
odwiertów i budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Regut, o wydajności
uzdatniania w przedziale 35 m3/h - 50 m3/h, a także dostosowanie jej do stopnia
zainwestowania na terenach projektowanych do zabudowy. Na terenie dz. nr ew. 1542/1
zlokalizowanej w m. Regut znajdują się dwa otwory studzienne o zatwierdzonej wydajności
każdego z ujęć w wysokości ok. 120 m3/h. Dokumentacja projektowa – kosztorysowa
dla budowy SUW jest w fazie opracowania. Projektowana SUW zasilać będzie w wodę
miejscowości, które obecnie zaopatruje w wodę SUW Celestynów, tj. Regut, Tabor, Podbiel,
Ponurzyca i/lub część Celestynowa.
Z pewnością budowę SUW w Regucie należy zaliczyć do bardzo ważnych przedsięwzięć
w tej grupie inwestycji. Dodatkowe zasilenie powinno zlikwidować występujące ryzyko
niedoboru wody w okresie letnim.

Zapewnienie stałego zasilania w wodę pitną stanowi

kwestię priorytetową w dobie zmian klimatycznych i demograficznych przemian, jak również
ciągłego procesu urbanizacji Gminy.
W tabeli zawarto długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2019 r. oraz ilość przyłączy
wodociągowych.
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Tabela 25. Dostęp do infrastruktury wodociągowej

Wyszczególnienie

2016

2017

2018

2019

Długość sieci wodociągowej [km]

111

111

111,4

111,9

3 622

3 666

3 759

3810

Liczba odbiorców – przyłącza [szt.]

Źródło: Dane Gospodarki Komunalnej

W 2019 roku podjęto kolejne działania w kierunku rozbudowy sieci wodociągowej.
Rozszerzono zasięg dostaw wody na miejscowości: Pogorzel, Regut oraz Zabieżki.
Całkowity koszt inwestycji to 110 tys. zł.
Ponadto ze środków własnych zakładu budżetowego wykonano remont zbiornika wody
uzdatnionej w miejscowości Ponurzyca na kwotę ok. 13 tys zł, ogrodzenia dla 6 szt. studni
głębinowych na kwotę ok. 20 tys. zł oraz wymieniono 10 szt. hydrantów p.poż na kwotę
18 tys. zł.
Sieć kanalizacyjna
Ścieki komunalne z terenu Gminy Celestynów odprowadzane są do oczyszczalni ścieków
położonej w Otwocku, przy ulicy Kraszewskiego.
Ze względu na koncentrację zaludnienia oraz sposób i możliwości zbioru i przekazywania
do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych, cały teren Gminy Celestynów leży
w aglomeracji Otwock.
W tabeli zawarto długość czynnej sieci kanalizacyjnej oraz ilość przyłączy kanalizacyjnych
na koniec 2019 r.
Tabela 26. Dostęp do infrastruktury kanalizacyjnej

Wyszczególnienie
Długość sieci kanalizacyjnej [km]
Liczba dostawców ścieków –
przyłącza [szt.]

2016

2017

2018

2019

43

43

43

43

1 430

1 446

1 628

1642

Źródło: Dane Gospodarki Komunalnej

W 2019 roku odebrano od mieszkańców 187 071 m³ ścieków.
Poprawa

gospodarki

wodno-ściekowej

na

terenie

Gminy

Karczew

i

Gminy

Celestynów – etap II
Gmina Celestynów w 2018 r. uzyskała blisko 20 mln zł dofinansowania na budowę
kanalizacji w Gminie Celestynów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
realizowane w ramach II osi priorytetowej, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
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i Gospodarki Wodnej wdraża w porozumieniu z instytucją pośredniczącą – Ministerstwem
Środowiska (instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju).
W 2019 r. rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie – zlewnia Radzińska
oraz zlewnia Witosa. Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano umowę na budowę
kanalizacji w miejscowościach: Dąbrówka - Stara Wieś oraz budowę kanalizacji
w miejscowości Pogorzel. Wyłoniono wykonawcę robót na budowę kanalizacji sanitarnej
w Celestynowie – końcówki (ul. Laskowa, Różana, Krótka, Podleśna, Radzińska)
oraz w Glinie. Trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na budowę kanalizacji
w miejscowości Lasek oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul. Wojska
Polskiego.
Fotografia 45. Podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Celestynowie

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Z budżetu Gminy zrealizowano budowę studni zaworowej w Celestynowie na kwotę
ponad 19 tys. zł., natomiast ze środków własnych Gospodarki Komunalnej zakupiono
2 pompy próżniowe na kwotę ponad 73 tys. zł.
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Fotografia 46. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Celestynowie

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Tabela 27. Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne zrealizowane w 2019 r.

Nazwa zadania

Wynagrodzenie netto

Uwagi

3 625 884,55 zł

Zadanie realizowane przy
dofinansowaniu z Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko

2 792 285,37 zł

Zadanie realizowane przy
dofinansowaniu z Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko

Budowa odcinka sieci wodociągowej
o długości 141,5 m w miejscowości
Pogorzel ul. Polna

33 970,00 zł

Zadanie realizowane przy
dofinansowaniu z budżetu Gminy
Celestynów

Budowa odcinka sieci wodociągowej
o długości 106,5 m w miejscowości
Regut ul. Modrzewiowa

26 970,00 zł

Zadanie realizowane przy
dofinansowaniu z budżetu Gminy
Celestynów

Budowa odcinka sieci wodociągowej
o długości 277,0 m w miejscowości
Zabieżki ul. Polna

49 770,00 zł

Zadanie realizowane przy
dofinansowaniu z budżetu Gminy
Celestynów

Budowa studni zaworowej
w Celestynowie

19 200,00 zł

Zadanie realizowane przy
dofinansowaniu z budżetu Gminy
Celestynów

Zakup 2 szt. pomp próżniowych

73 062,00 zł

Dokończenie budowy kanalizacji
sanitarnej w Gminie Celestynów –
Zlewnia Radzińska

Dokończenie budowy kanalizacji
sanitarnej w Gminie Celestynów –
Zlewnia Witosa

Zadanie realizowane ze środków
własnych GK
w Celestynowie
Źródło: Dane Gospodarki Komunalnej
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W ramach przebudowy drogi krajowej nr 17 dokonano całkowitej przebudowy sieci
wodociągowej w miejscowości Jatne i Ostrowik o łącznej długości 1 055 m. Prace
realizowane były przez firmę Strabag Sp. z o. o., które nadzorowała Gospodarka
Komunalna.
W związku z modernizacją linii kolejowej nr 7 dokonano przebudowy wszystkich sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych, które zlokalizowane były w pasie linii kolejowej.
Dodatkowo w miejscach przejścia infrastruktury pod torami kolejowymi wykonano studnie
inspekcyjne z armaturą przeznaczoną do regulacji i konserwacji sieci wodociągowokanalizacyjnej.
W ramach prowadzonych rozmów pomiędzy przedstawicielami firmy Budimex S.A.,
a Gospodarką Komunalną udało się wynegocjować dodatkowe przejście sieci wodociągowej
pod torami kolejowymi w miejscowości Celestynów, które umożliwi poprawę zaopatrzenia
w wodę dla północnej części miejscowości.
Plany inwestycyjne Gminy przewidują budowę sieci kanalizacyjnej i przyłączania
się pozostałych gospodarstw domowych, co obecnie ma miejsce w miejscowości
Celestynów. Przyłączanie w przyszłości do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej kolejnych
budynków pozwoli uporządkować gospodarkę ściekową Gminy, poprawi stan środowiska
naturalnego poprzez ograniczenie niekontrolowanego zrzutu ścieków.
Fotografia 47. Budowa sieci wodociągowej w Regucie, ul. Modrzewiowa

Źródło: Archiwum Gospodarki Komunalnej
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10.2. Infrastruktura drogowa
W analizowanych latach nie zmieniła się ogólna długość dróg gminnych, przy czym w wyniku
prowadzonych licznych przedsięwzięć w zakresie modernizacji dróg poprawił się ich stan,
m.in. ze względu na zmianę nawierzchni. O 10,557 km zwiększyła się długość dróg
o nawierzchni utwardzonej w 2019 r. w porównaniu ze stanem z 2016 r.
Tabela 28. Długość dróg gminnych
Wyszczególnienie

2016

2017

2018

2019

Długość dróg gminnych [km]

92,03

92,03

92,03

92,03

Utwardzone nawierzchnie [km]

26,074

27,505

34,823

36,631

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Celestynowie

W 2019 r. przebudowano szereg dróg gminnych, w znaczący sposób poprawiając komfort
kierowców, jak również bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego.
W miejscowości Celestynów przebudowano drogę manewrową przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Koszt prac wyniósł prawie 60 tys. zł.
Fotografia 48. Droga manewrowa przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

W ostatnim czasie przebudowano drogę gminną – ul. Wąską w miejscowości Celestynów.
Koszt prac wyniósł ponad 425 tys. zł.
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Przebudowano drogę gminną – ul. Lipową w miejscowości Celestynów. Koszt prac wyniósł
blisko 290 tys. zł.
Fotografia 49. Przebudowa dróg w miejscowości Celestynów- ul. Wąska

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Fotografia 50. Przebudowa dróg w miejscowości Celestynów - ul. Lipowa (po lewej)
i ul. Miodowa (po prawej)

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Kolejną inwestycją drogową wykonaną w ostatnim czasie była przebudowa drogi gminnej –
ul. Miodowa w miejscowości Celestynów. Koszt prac wyniósł ponad 222 tys. zł.
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W 2019 r. wykonano przebudowę drogi gminnej – ul. Świerkowej w Pogorzeli. Koszt prac
wyniósł ok. 255 zł.
Fotografia 51. Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Zakończono przebudowę ulicy Krasińskiego w Starej Wsi. Koszt prac wyniósł ponad
0,5 mln zł. W 2019 r. Gmina Celestynów uzyskała na ten cel dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych w kwocie: 228.594,00 zł.
Gmina Celestynów zakończyła przebudowę ul. Prusa w Celestynowie (etap II). Koszt prac
wyniósł ok 275 tys. zł.
W 2019 r. przebudowano ul. Kolejową w Pogorzeli na odcinku od ul. Sportowej
do ul. Głównej. Koszt prac wyniósł blisko 70 tys. zł.
Ponadto, w 2019 r. wykonano progi zwalniające i wyniesione przejścia dla pieszych
na ul. Hilarego Koprowskiego w Celestynowie. Koszt prac wyniósł blisko 40 tys. zł.
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Fotografia 52. Przebudowa ul. Krasińskiego w Starej Wsi

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Fotografia 53. Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie
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Fotografia 54. Przebudowa ul. Kolejowej w Pogorzeli

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Fotografia 55. Urządzenia poprawiające bezpieczeństwo na ul. Hilarego Koprowskiego
w Celestynowie

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Oprócz przebudowy dróg, Gmina rokrocznie podejmuje działania polegające na bieżącym
utrzymaniu dróg. Prace maja na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowników,
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a przede wszystkim poprawę jakości życia. W tym zakresie prowadzone są prace mające
na celu uzupełnianie ubytków w drogach, a także zmianę rodzaju nawierzchni. W ramach
prac remontowych dróg na terenie gminy Celestynów w 2019 r. objęte zostały odcinki
o łącznej długości prawie 2,5 km.
1. Odcinek ul. Mickiewicza w Starej Wsi o długości 247,00 m (od ul. Prusa) skropiony został
emulsją asfaltową i pokryty nawierzchnią z wtórnej mieszanki mineralno-bitumicznej.
Z kruszywa łamanego wykonano pobocza. Takie same prace wykonane zostały
na odcinku o długości 215,00 m ul. Kołłątaja w miejscowości Stara Wieś
(od ul. Dąbrowieckiej).
2. Na odcinku o długości 116,00 m ul. Turystycznej w Regucie wykonano profilowanie
i nawierzchnię z wtórnej mieszanki mineralno-bitumicznej na podbudowie z kruszywa
betonowego. Jest to kontynuacja – II etap poprawy nawierzchni drogi.
Fotografia 56. Remont ul. Mickiewicza w Starej Wsi (po lewej) i ul. Turystycznej w Regucie
(po prawej)

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie
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3. Na ul. Leszczynowej w miejscowości Pogorzel, na odcinku 110,00 m (od skrzyżowania
z ul. Kolejową), drogę wykorytowano, fragmentami wykonano podbudowę z kruszywa
betonowego, a na całym remontowanym odcinku położono podbudowę z kruszywa
łamanego. Wyregulowano również wszystkie studzienki dla zaworów kanałowych
i wodociągowych.
4. Na odcinku 341 m ul. Diamentowej w Pogorzeli oczyszczono podbudowę z masy
bitumicznej, uzupełniono w istniejącej nawierzchni ubytki, a nawierzchnię skropiono
emulsją asfaltową. Miejscami wykonano nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego,
a także prace ziemne polegające na korytowaniu istniejącej nawierzchni i wykonaniu
podbudowy z kruszywa łamanego lub wykonano nawierzchnię bitumiczną z betonu
asfaltowego, wyregulowano pobocza oraz studzienki dla zaworów kanałowych.

Fotografia 57. Remont ul. Leszczynowej (po lewej) i ul. Diamentowej (po prawej)
w Pogorzeli

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie
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5. W miejscowości Ponurzyca wyprofilowano odcinek o łącznej długości 350 m drogi
gminnej Rynek – Zagórze. Wykonana została podbudowa z kruszywa betonowego
oraz wymieniony został przepust.
6. Na ul. Sosnowej w Zabieżkach na długości 400 m wykonano podbudowę z kruszywa
betonowego oraz zamontowano przepust.
7. Prace objęły również odcinki drogi łączącej Zabieżki z Ponurzycą (cała droga ma długość
ok. 3 km). Fragmentami ją wyprofilowano i wykonano podbudowę z kruszywa
betonowego. W newralgicznych miejscach wyprofilowano również jej pobocza.
8. W ramach remontu drogi gminnej w miejscowości Ostrowik (w zabudowie, przy placu
zabaw) na odcinku 208 m skroplono nawierzchnię bitumiczną emulsją asfaltową
oraz wykonano nawierzchnię z wtórnej mieszanki mineralno-bitumicznej.
9. Na 130 m ulicy Orzeszkowej w Celestynowie (od skrzyżowanie z ul. Zwycięzców) ulica
została wykorytowana i pokryta podbudową z kruszywa betonowego oraz z kruszywa
łamanego.

10.3. Gospodarka odpadami
W 2019 r. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych realizowany był przez firmę PreZero Service Centrum
sp. z o.o. (wcześniej TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o.) ul. Łąkoszyńska 127,
99-300 Kutno, oddział Otwock: ul. Piastowa 2, 05-400 Otwock. Z kolei odbiór odpadów
komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w 2019 r. odbywał się przez następujące
podmioty,

które

uzyskały

wpis

do

rejestru

działalności

regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: REMONDIS
OTWOCK Sp. z o.o., TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o., KOMA Marcin Pechcin
oraz PPHU LEKARO Jolanta Zagórska.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych wynosiła
10 589 osób. Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zadeklarowało 10 480 osób,
a odbiór odpadów w sposób zmieszany zadeklarowało 109 osób.
W ramach gminnego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Celestynów 2019 r.
odebrano:
 2 467,793 Mg od mieszkańców;
 114,180 Mg dodatkowe odbiory u źródła;
 378,895 Mg z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów;
 łącznie 2 960,868 Mg odpadów komunalnych.
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Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Celestynów w 2019 r. w ramach
gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w podziale na rodzaje odpadów
(zgodnie z kodem odpadu) przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 29. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Celestynów w 2019 r.
w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Masa (Mg) –
odpady
odebrane –
dodatkowe
odbiory

Masa (Mg)
– odpady
zebrane w
PSZOK

Masa (Mg) –
razem

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Masa (Mg) –
odpady
odebrane od
mieszkańców

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

119,867

0,000

7,680

127,547

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

145,690

0,000

7,855

153,545

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

380,386

0,000

2,940

383,326

15 01 07

Opakowania ze szkła

216,640

0,000

11,880

228,520

16 01 03

Zużyte opony

0,000

0,000

18,960

18,960

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02
i 17 09 03

0,000

0,000

135,880

135,880

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

711,000

0,000

118,570

829,570

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01
31

0,000

0,000

0,040

0,040

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33

0,000

0,000

0,010

0,010

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35

0,000

16,420

6,280

22,700

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

0,000

0,000

6,420

6,420

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

894,210

0,000

0,000

894,210

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

0,000

97,760

62,380

160,140

2 467,793

114,180

378,895

2 960,868

SUMA

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Celestynowie

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy wiązał się z kosztem
2.717.452,37 zł. Za dzierżawę nieruchomości w celu prowadzonego PSZOK, Gmina poniosła
koszt w wysokości 18 000,00 zł.
Na przestrzeni czterech ostatnich lat obserwuje się spadek ilości odpadów zmieszanych,
oraz nieznaczny spadek opakowań z tworzyw sztucznych. Zwiększa się ilość opakowań
z papieru i tektury a także zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Zauważalny

jest bardzo duży wzrost odpadów ulegających biodegradacji.
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Zauważalny jest ogólny wzrost ilości odpadów. W 2019 roku suma wszystkich odpadów
była wyższa o ok. 300 ton od ilości w roku 2018.
Gmina Celestynów pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotację
w wysokości 21.000,00 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Celestynów oraz przeznaczyła na ten cel kolejne 21.000,00 zł ze środków własnych.
W 2019 roku odebrano i zutylizowano 162,26 ton azbestu ze 110 nieruchomości. W ramach
Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Celestynów prowadzony jest ciągły nabór
wniosków.
Fotografia 58. Wyroby zawierające azbest przygotowane do odbioru

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

W 2019 roku zlikwidowanych zostało ok. 20 dzikich wysypisk śmieci.

10.4. Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie Celestynów
10.4.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Celestynów
Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

gmin

jest

dokumentem planistycznym, określającym politykę zagospodarowania przestrzennego
Gminy. W odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego studium
nie stanowi prawa miejscowego. Jest zobowiązaniem władz gminy do działań zgodnie
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z wyznaczonymi kierunkami. W dokumencie studium formułuje się zasady polityki
przestrzennej, integruje dokumenty programowe i propozycje związane z rozwojem
gospodarczym i społecznym. Obecnie obowiązujące studium dla obszaru Gminy Celestynów
zostało uchwalone w 2016 roku (na podstawie Uchwały Nr 177/16 Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 października 2016 r.).
Podstawowym celem rozwoju gminy wyrażonym w obowiązującym studium jest utrzymanie
obecnego

charakteru

gminy,

wraz

z

rozwojem

funkcji

obecnie

dominujących

w zagospodarowaniu terenów. Cel ten oparty jest na dalszym rozwoju funkcji mieszkaniowej
oraz zachowania walorów przyrodniczo – krajobrazowych gminy. Podstawową funkcją
terenów wskazanych do rozwoju procesów inwestycyjnych w studium jest zabudowa
mieszkaniowa

jednorodzinna.

Tereny

wskazane

do

tych

celów

zlokalizowane

są w wykształconych układach urbanistycznych poszczególnych wsi. Ogólnie powierzchnia
terenów przewidzianych na te cele nie przekracza 20 % ogólnej powierzchni Gminy.
Dodatkowo wszystkie tereny inwestycyjne są skoncentrowane. W studium nie dopuszczono
rozproszenia terenów budowlanych. Jest to korzystne dla gminy, ze względu na realizację
infrastruktury

technicznej,

komunikacyjnej

oraz

społecznej.

Koncentracja

układów

urbanistycznych pozwala również zachować istniejące walory przyrodniczo – krajobrazowe,
co jest szczególnie istotne ze względu na ochronę wynikającą z przepisów obowiązujących
dla

Mazowieckiego

Parku

Krajobrazowego,

Warszawskiego

Obszaru

Chronionego

Krajobrazu oraz Obszarów Natura 2000. Strefa działalności gospodarczej w studium
obowiązującym jest silnie ograniczona. Obejmuje ona przede wszystkim punktowe tereny
położone w poszczególnych miejscowościach, na których prowadzona jest taka działalność
oraz tereny bezpośrednio do nich przylegające. Większy obszar przeznaczony na cele
produkcyjno – usługowe zlokalizowano w obrębie Ostrów, na nowym przebiegu drogi
krajowej nr 17. Tereny te mają w związku z tym ograniczoną przydatność do rozwoju funkcji
mieszkaniowych, natomiast wykazują dobre uwarunkowania do rozwoju strefy ekonomicznej
gminy. Zakładane w studium powiększenie terenów inwestycyjnych w stosunku do terenów
już zainwestowanych, wynosi około 50 %. Wyznaczone w studium powiększenie terenów
inwestycyjnych jest znaczące, nie przekracza jednak zapotrzebowanie gminy, wynikającego
z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwalenie nowego
studium w

2016 roku pozwoliło Gminie Celestynów przystąpić do prac związanych

z uchwaleniem planów miejscowych dla poszczególnych obszarów Gminy.
10.4.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Celestynów
Realizacja polityki przestrzennej Gminy wykonywana jest poprzez ustalenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej na obszarze gminy obowiązują
następujące plany miejscowe:
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Tabela 30. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Numer uchwały

Ewentualne rozstrzygnięcia
nadzorcze lub wyroki
sądów administracyjnych

Data wejścia
w życie

1.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla
miejscowości
Dąbrówka i części
miejscowości Stara
Wieś

430/18
z dnia 18.10.2018 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2018 r.
poz. 10220)

Rozstrzygnięcie
nadzorcze nr
WNP-I.4131.194.2018.AK
Wojewody Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2018 r.
(Dz. U. Woj. Maz.
z 2018 r. poz. 11702)
Wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego
w Warszawie
nr IV SA/Wa 2132/19
z dnia 12 grudnia 2019 r.

10.11.2018 r.

2.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla
miejscowości Ostrów
- część I

61/19
z dnia 09.05.2019 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 7757)

Rozstrzygnięcie
nadzorcze nr
WNP-I.4131.108.2019.JF
Wojewody Mazowieckiego
z dnia 13 czerwca 2019 r.
(Dz. U. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 7610)

09.07.2019 r.

Lp

3.

Nazwa MPZP

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla
części miejscowości
Pogorzel - część A

80/19
dnia 27.06.2019 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 9826)

brak

29.08.2019 r.

Powierzchnia
(ha)

616,4

305,8

16,2

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Celestynowie

Gmina Celestynów od momentu uchwalenia nowego studium w 2016 roku bardzo
intensywnie

podjęła

działania

mające

na

celu

uchwalenie

planów

miejscowych

dla poszczególnych miejscowości. W pierwszej kolejności uchwalono plany miejscowe
dla miejscowości Dąbrówka wraz z częścią miejscowości Stara Wieś oraz plan
dla miejscowości Ostrów. W następnej kolejności sporządzono plan dla obszaru dawnego
ośrodka „Polhot” wraz z terenami przyległymi. Przedmiotowe plany umożliwiły uruchomienie
nowych terenów przeznaczonych pod inwestycje, głównie w Ostrowie i na terenie dawnego
ośrodka „Polhot”. Ponadto dzięki uchwaleniu planów dla Dąbrówki oraz Ostrowa zostały
także zabezpieczone nowe tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Bardzo
ważną zaletą w/w planów jest także stworzenie prawidłowego układu komunikacyjnego
w poszczególnych miejscowościach, które mają na celu rozwiązać bieżące problemy
z prawnym i faktycznym dostępem nieruchomości do dróg publicznych jak i trwale
ukształtować układ miejscowości na wiele lat. Dużą zaletą posiadania planów miejscowych
jest szybka i jednoznaczna informacja dla inwestora lub mieszkańca w zakresie możliwości
zagospodarowania swojej nieruchomości, a także łatwe do przewidzenia zagospodarowanie
działek sąsiednich. Posiadanie planu miejscowego znacząco skraca terminy procesu
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inwestycyjnego oraz zachęca do budowy domów jednorodzinnych dając poczucie
bezpieczeństwa

planistycznego

(np.

blokując

lokalizację

inwestycji

negatywnie

oddziałujących na zabudowę mieszkaniową).
Obecnie obszar objęty ustaleniami planów miejscowych stanowi ok. 10,55 % obszaru całej
Gminy i został przedstawiony na poniższym rysunku.
Rysunek 2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Źródło: System Informacji Przestrzennej https://celestynow.e-mapa.net/
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Wszystkie uchwalone przez Gminę Celestynów plany miejscowe publikowane są poprzez
moduł

iGeoPlan

na

gminnym

portalu

mapowym

dostępnym

pod

linkiem:

https://celestynow. e-mapa.net/ i umożliwiają w bardzo prosty i przyjazny sposób odczytanie
ustaleń planu dla wybranego obszaru planu przez mieszkańców i osoby zainteresowane.
Gmina Celestynów jako jedyna na terenie powiatu otwockiego posiada wszystkie uchwalone
plany miejscowe w formie wektorowej, co sprawia, że plany są bardziej czytelne
oraz umożliwia to zastosowanie narzędzi mających na celu automatyzacje procesu
generowania i wydawania mieszkańcom wypisów i wyrysów z planu.
W chwili obecnej Gmina Celestynów prowadzi trzy procedury związane z uchwaleniem
kolejnych planów miejscowych. Procedury te dotyczą:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 220
w Celestynowie (na podstawie Uchwały Rady Gminy Celestynów nr 381/18
z dnia 26.04.2018 r.);
2. miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla

części

miejscowości

Pogorzel- część B, gm. Celestynów (na podstawie Uchwały Rady Gminy Celestynów
nr 34/19 z dnia 24.01.2019 r.);
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Regut,
gm. Celestynów (na podstawie Uchwały Rady Gminy Celestynów nr 101/19 z dnia
29.08.2019 r.).
Obszar który jest objęty procedurą związaną z uchwaleniem powyższych planów
miejscowych stanowi kolejne 14,85 % obszaru całej Gminy i został przedstawiony
na poniższym rysunku.
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Rysunek 3. Obszary przystąpień do sporządzania planów miejscowych

Źródło: System Informacji Przestrzennej https://celestynow.e-mapa.net/
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Dzięki

uchwaleniu

kolejnych

planów

nastąpi

znaczące

przyspieszenie

procesu

inwestycyjnego oraz stworzenie nowych terenów głównie pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną w Pogorzeli oraz w Regucie. Obie miejscowości w poprzednich latach miały
przeprowadzone procedury scalenia i wymiany gruntów. W związku z powyższym
miejscowości posiadają wykształcony układ przestrzenny, a uchwalenie planu miejscowego
ma za zadanie w głównej mierze ułatwić i przyspieszyć zagospodarowanie nowych terenów
po scaleniowych.
10.4.3. Warunki zabudowy i lokalizacja inwestycji celu publicznego
Realizacja polityki przestrzennej gminy poza obszarami na których zostały uchwalone plany
miejscowe odbywa się na podstawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. W 2019 roku wydano ok 90 decyzji o warunkach zabudowy
dla terenu Gminy Celestynów. Większość decyzji dotyczyło realizacji nowej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Wśród wydawanych decyzji zauważalną ilość stanowiły także
decyzje dotyczące rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków.
Szacuje się, że udział procentowy decyzji dopuszczających zabudowę związaną
z działalnością gospodarczą nie przekroczył 8 % wszystkich wydanych decyzji. Analiza
funkcjonalna wydawanych decyzji wskazuje jednoznacznie, że podstawowym kierunkiem
rozwoju gminy jest rozwój funkcji mieszkaniowej związanej z zabudową podmiejską
i ekstensywną. Inne rodzaje działań inwestycyjnych mają charakter jednostkowy, szczególnie
w zakresie rozwoju sfery związanej z działalnością gospodarczą. Z analizy warunków
zabudowy wynika również, że funkcja rolnicza gminy ulega znacznemu ograniczeniu.
Wykres 15. Liczba prowadzonych postępowań w zakresie wydania warunków zabudowy,
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydanych wypisów z MPZP
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Źródło: Dane Urzędu Gminy w Celestynowie
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10.5. Wpływ obecnej infrastruktury na warunki życia mieszkańców
Sukcesywnie realizowane przez Gminę inwestycje w zakresie rozwoju funkcjonującej
infrastruktury mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców i zwiększenie
zadowolenia.

Ponadto są one szansą przyciągnięcia na obszar

Gminy nowych

mieszkańców, jak również inwestorów, którzy na wyznaczanych terenach m.in. pod handel
czy usługi, będą mogli rozpocząć lub rozwijać swoją działalność gospodarczą, tworząc
tym samy nowe miejsca pracy dla lokalnych mieszkańców.

122

RAPORT O STANIE GMINY CELESTYNÓW ZA ROK 2019

11. Inwestycje o charakterze ponadgminnym
11.1. Gazyfikacja Gminy Celestynów
W 2019 r. ruszyła budowa gazociągu w miejscowości Dąbrówka. Przewidywany termin
budowy I etapu sieci gazowej dot. miejscowości Celestynów, Dąbrówka, Stara Wieś
to 28.02.2020 r. W chwili obecnej trwają prace projektowe budowy sieci gazowej
w miejscowościach: Glina, Jatne, Dyzin, Pogorzel. W trakcie prac koncepcyjnych jest sieć
gazowa w miejscowościach: Regut, Podbiel oraz Tabor. Inwestycja realizowana jest przez
Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
Fotografia 59. Budowa gazociągu w miejscowości Dąbrówka

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Po wielu latach swego rodzaju zastoju w zakresie rozbudowy infrastruktury gazowej
na naszym terenie, przy aktywnych zabiegach Gminy Celestynów i sprzyjającej polityce
rozwoju

Polskiej

Spółki

Gazownictwa,

udało

się

uruchomić

procesy

zmierzające

do znacznego zgazyfikowania obszaru Gminy Celestynów.
Gazyfikacja Gminy jest jednym ze sposobów walki z emisją zanieczyszczeń powietrza.
W praktyce pozwoli mieszkańcom oraz przedsiębiorcom

na zmianę źródła ogrzewania,

a co za tym idzie - na ekologiczne i ekonomiczne wytwarzanie ciepła na potrzeby własnych
gospodarstw domowych lub zakładów produkcyjnych. Tym samym podłączanie posesji
do sieci gazowej będzie miało także znaczny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców.
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Rysunek 4. Stan gazyfikacji Gminy Celestynów

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Celestynowie

11.2. Budowa drogi ekspresowej S17
Trwa inwestycja polegająca na rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi
ekspresowej na odcinku od węzła Lubelska (bez węzła) do początku obwodnicy Kołbieli.
Do zakresu prac należy min. budowa węzła drogowego Ostrów, który zostanie powiązany
z istniejącym układem drogowym.
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Fotografia 60. Budowa drogi ekspresowej S17

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

11.3. Modernizacja linii kolejowej na terenie Gminy Celestynów
Ostatni rok to także rozpoczęcie inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej
Warszawa Wschodnia-Dorohusk. W ramach modernizacji wszystkie obiekty kolejowe
zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
Pasażerom większy komfort obsługi zapewnią nowe wiaty i ławki.

Fotografia 61. Modernizacja linii kolejowej Warszawa Wschodnia-Dorohusk

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Nowe przejście podziemne w Celestynowie zapewni wygodne dojście do pociągów i lepszą
komunikację w mieście. Inwestycja zakłada także modernizację budynku dworca
w Celestynowie, który zostanie odnowiony zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.
Przedsięwzięcie jakim jest modernizacja linii kolejowej wiąże się także z budową
skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie.
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Realizacja tego zadania planowana jest do końca 2022 r. przy współpracy z PKP PLK S.A.
i Powiatem Otwockim.

11.4. Modernizacja linii wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Miłosna
Istniejąca linia 400 kV relacji Kozienice–Miłosna została wybudowana w 1970 roku. Cała linia
przebiega przez obszar 10 gmin, w tereny Gminy Celestynów. Długość odcinka linii
przebiegającej prze naszą gminę wynosi 11,19 km, w tym 28 słupów. Podmiotowa linia
ma kluczowe znaczenie w zakresie bezpieczeństwa energetycznego północnowschodnich
i centralnych rejonów kraju.
W 2019 roku Polskie Sieci Energetyczne S.A. przystąpiły do realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy stacją
elektroenergetyczną 400/220/110 kV Kozienice a stacją elektroenergetyczną 400/200/110 kV
Miłosna”.
Nowa linia zaprojektowana będzie w ramach istniejącego korytarza. Główne założenia w/w
modernizacji zakładają zwiększanie bezpieczeństwa dostaw energii, budowę nowoczesnej
infrastruktury energetycznej oraz obniżenie oddziaływań linii na otoczenie, w tym:
 wymianę wysłużonych słupów na nowe (wyżej zawieszone przewody);
 wymianę starych przewodów na nowocześniejsze (trójwiązkowe) zmniejszające
hałas;
 zmiana charakteru linii z jednotorowej na dwutorową;
 oddalenie przewodów od powierzchni gruntu;
 zmniejszenie pasa technologicznego z 40 m do 35 m.
Rysunek 5. Zasięg pasa technologicznego oraz parametry słupów linii 400kV
jednotorowej i dwutorowej

Źródło: materiały PSE S.A., www.liniakozienice-milosna.pl/
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12. Ochrona środowiska naturalnego
12.1. Obszar chronione
W granicach Gminy zlokalizowane są następujące obszarowe formy ochrony przyrody:
1. Rezerwat przyrody – Bagno Bocianowskie;
2. Rezerwat przyrody – Czarci Dół;
3. Rezerwat przyrody – Grądy Celestynowskie;
4. Park krajobrazowy – Mazowiecki Park Krajobrazowy;
5. Rezerwat przyrody – Żurawinowe Bagno;
6. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu;
7. Obszar natura 2000 – Ostoja Bagno Całowanie;
8. Obszar natura 2000 – Bagna Celestynowskie;
9. Obszar natura 2000 – Bagno Całowanie.
Ponadto na terenie Gminy znajdują się drzewa i grupy drzew stanowiące pomniki przyrody.
Wśród nich zlokalizowane są m.in. pomniki o nazwie: Dąb Joanny, Dęby Strzeleckiego,
Wiekowa Lipa, Adam. W granicach Gminy znajdują się również dwa użytki ekologiczne.
Lokalizację obszarowych form ochrony przedstawiono na rysunku poniżej.
Rysunek 6. Formy ochrony przyrody na terenie Gminy

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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12.2. Działalność Spółek Wodnych
Na terenie Gminy Celestynów czynną działalność prowadzi 7 Spółek Wodnych. Głównymi
zadaniami realizowanymi przez Spółki Wodne są:
- modernizacja i konserwacja urządzeń wodnych;
- wymiana przepustów;
- utrzymanie terenów zielonych tj. wykaszanie traw na rowach i poboczach;
- odmulenia rowów i profilowanie skarp.
Działania

Spółek

zapewniają

prawidłową

gospodarkę

wodną

na

terenie

Gminy

oraz przeciwdziałają podtopieniom eliminując w ten sposób zagrożenie powodziowe
dla mieszkańców poszczególnych miejscowości. Należy zauważyć, że skoordynowane
działania podejmowane przez Spółki zapewniają prawidłową gospodarkę na terenach
większych niż obszar ich działania.
Długość rowów będąca w zarządzie Spółek Wodnych z ternu Gminy Celestynów tj. Spółka
Wodna Celestynów Północ, Celestynów Południe, Dąbrówka, Dyzin-Jatne, Glina, Ostrów,
Ostrowik, Podbiel, Pogorzel i Stara Wieś wynosi 146 300 m.
W 2019 roku Spółki Wodne otrzymały dotacje celowe na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych w poszczególnych kwotach:
- Spółka Wodna Celestynów Południe – 50 000,00 zł;
- Spółka Wodna Celestynów Północ – 50 000, 00 zł (dotacja niewykorzystana przez Spółkę)
- Spółka Wodna Dąbrówka – 24 000,00 zł;
- Spółka Wodna Ostrów – 18 000,00 zł;
- Spółka Wodna Podbiel – 24 000,00 zł;
- Spółka Wodna Pogorzel – 19 800,00 zł;
- Spółka Wodna Stara Wieś – 10 000,00 zł.

12.3. Przedsięwzięcia inwestycyjne i działania edukacyjne w zakresie ochrony
środowiska
Na ochronę środowiska naturalnego ma wpływ nie tylko działalność inwestycyjna Gminy,
ale również działalność mieszkańców. Gmina, zapewniając bieżące utrzymanie infrastruktury
technicznej oraz jej rozwój (np. działania termomodernizacyjne, które zmierzają do poprawy
efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza,
rozwój

infrastruktury

wodno-kanalizacyjnej,

zwiększanie

efektywności

systemu
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gospodarowania odpadami) przyczynia się do poprawy stanu środowiska i zapobiega jego
niszczeniu.
12.3.1 Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska
Z działań inwestycyjnych, których efekty wpłyną w przyszłości pozytywnie na stan
środowiska, jakie zostały zrealizowane w 2019 r. przez Gminę Celestynów, to m.in.:
 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
 termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej;
 rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 modernizacja i przebudowa dróg gminnych;
 doposażenie jednostek OSP w sprzęt w celu zachowania ich gotowości bojowej;
 modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – LED.
W związku z realizacją inwestycji „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności
publicznej

i budynków komunalnych”,

Gmina Celestynów zdobyła dofinansowanie

na realizację zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”. Działania 4.2 „Efektywność
energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 w kwocie 1.369.848,00 zł. Prognozuje się, że dzięki nowym rozwiązaniom
w przyszłości zmniejszy się zużycie energii cieplnej o 1.808,10 GJ rocznie oraz zużycie
energii elektrycznej o 64MWh rocznie, co w długotrwałej perspektywie przyniesie
oszczędności dla budżetu Gminy Celestynów. Przede wszystkim jednak nastąpi spadek
emisji dwutlenku węgla o 62,88 CO2 rocznie.
W 2019 r. Gmina wykonała prace termomodernizacyjne budynku Urzędu Gminy
w Celestynowie za kwotę ponad 1,7 mln zł.. W ramach inwestycji wykonano docieplenie
elewacji ścian budynku i wymianę pokrycia dachowego oraz montaż paneli fotowoltaicznych.
Gmina Celestynów wykonała także termomodernizację Szkoły Podstawowej w Regucie
za kwotę ponad 544 tys. zł. Do zakresu prac należała wymiana instalacji grzewczej,
wykonanie docieplenia elewacji ścian budynku i pokrycia dachowego oraz wymiana stolarki
okiennej, montaż nowoczesnych, energooszczędnych i zgodnych z normami opraw
oświetlenia.
Wykonano termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie za blisko
314 tys. zł. Docieplone zostały ściany budynku oraz wymieniono instalację grzewczą.
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie obejmowała
docieplenie
oraz

montaż

ścian

łącznika

nowoczesnych,

szkoły,

wymianę

energooszczędnych

i

instalacji

zgodnych

z

grzewczej

normami

opraw
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oświetleniowych. Szkołę wyposażono także w instalację fotowoltaiczną. Koszt prac wyniósł
ponad 1 mln. zł.
Fotografia 62. Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków
komunalnych w Gminie Celestynów

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

Gmina Celestynów skutecznie złożyła wniosek i zdobyła środki z budżetu Samorządu
Województwa Mazowieckiego na zakup 88 szt. oczyszczaczy powietrza w ramach zadania
pn. „Poprawa jakości powietrza w palcówkach oświatowych w Gminie Celestynów poprzez
zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza” realizowanego przy pomocy środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.
Oczyszczacze powietrza, zostały umieszczone w świetlicach i salach dydaktycznych
przedszkoli (Celestynów, Stara Wieś) oraz szkół podstawowych (Celestynów, Regut,
Podbiel, Stara Wieś, Ostrów) na terenie Gminy Celestynów.
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Fotografia 63. Uroczyste przekazanie oczyszczaczy powietrza placówkom oświatowym
na terenie Gminy Celestynów

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

W ramach ochrony Powietrza zakupiono i zamontowano we wszystkich sołectwach Gminy
Celestynów czujniki monitorujące stan jakości powietrza, wilgotności, a także stężeniu pyłów
zawieszonych PM 2.5 i PM 10. zamontowano również tablice informujące o powyższych
parametrach w miejscowościach, gdzie znajdują się szkoły publiczne: w Ostrowie
na budynku szkoły, w Regucie na budynku OSP, w Celestynowie na budynku hali sportowej,
oraz w Starej Wsi na budynku Szkoły Podstawowej.
Fotografia 64. Czujnik monitorujący stan powietrza zamontowany na budynku hali sportowej

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie
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12.3.2 Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska
W Gminie prowadzone są kampanie informacyjno-edukacyjne, mające na celu zwiększenie
świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.
W ramach działań ochrony środowiska Gmina Celestynów podjęła następujące działania:
Sadzenie drzew
Pod hasłem „ Wspólnie dbajmy o klimat” w październiku i listopadzie 2019 roku została
zorganizowana akcja sadzenia drzew z uczniami klasy 3B Szkoły Podstawowej
im. „Batalionu Zośka” w Celestynowie oraz z Członkami Koła Studenckiego dla Seniorów
przy GOKiS w Celestynowie.
Fotografia 65. Akcja sadzenia drzew w Gminie Celestynów

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie
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Od 2018 roku w walce o dobry klimat Gmina Celestynów posadziła ponad 300 sztuk drzew.
Edukacja ekologiczna
Mając na uwadze dbanie o środowisko, które nas otacza pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy
w Celestynowie wydali książeczkę edukacyjną dla dzieci pt: „CZY WIECIE DZIECI JAK
SEGREGOWAĆ ŚMIECI ???”. Zawiera ona proste zagadki dotyczące segregacji śmieci,
rebusy, krzyżówki, kolorowanki i wiele innych zagadek nawiązujących do tematyki
prawidłowej segregacji odpadów.
Książeczka została przekazana do szkół oraz przedszkoli.
Z dziećmi z Przedszkola Samorządowego w Celestynowie przeprowadzono zajęcia, podczas
których przypomniały sobie zasady segregowania śmieci, dowiedziały się, jak długo mogą
się rozkładać różne odpady oraz, że niektóre odpady można wykorzystać powtórnie.

Fotografia 66. Zajęcia w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie
o tematyce segregacji odpadów

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie
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Rysunek 7. Okładka książeczki edukacyjnej wydanej przez Urząd Gminy w Celestynowie

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie

We wrześniu Urząd Gminy w Celestynowie –zorganizował konkurs plastyczny pt. ,,Mówimy
NIE zanieczyszczeniom powietrza’’. Konkurs kierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych (klasy 0-III, IV-V, VI-VIII). Praca, która zajęła pierwsze miejsce, stanowiła
szatę graficzną ulotki informacyjne.
Fotografia 67. Zwycięska praca w konkursie ,,Mówimy NIE zanieczyszczeniom powietrza’’

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Celestynowie
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Gmina podobnie jak w latach ubiegłych wraz sołectwami, oraz szkołami organizuje akcję
„Sprzątanie świata”. Akcje organizowane są w poszczególnych sołectwach, w których
uczestniczą

przede wszystkim mieszkańcy. Takie akcje mają na celu podniesienie

świadomości mieszkańców, ale spełniają również rolę integracyjną. W 2019 roku takie akcje
organizowane były zarówno w sołectwach jak również w szkołach.
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Podsumowanie
Przedstawiony materiał potwierdza, że Gmina Celestynów realizowała w 2019 r. przyjęte
założenia i cele strategiczne określone w Strategii Rozwoju Gminy Celestynów,
która poprzez określoną wizję i misję wyznacza kierunki działań, jakie powinny
być podejmowane dla osiągnięcia przyjętych celów.
Gmina od kilku lat prowadzi aktywną politykę inwestycyjną. W 2019 roku kontynuowała
rozpoczęte w latach ubiegłych inwestycje i przystąpiła do realizacji nowych zadań.
Inwestycjami

przewodnimi

są

obecnie

poprawa

gospodarki

wodno-ściekowej

współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, budowa
bezkolizyjnego skrzyżowania przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa Dorohusk w Celestynowie, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, budowa stacji
uzdatniania wody w Regucie. Inwestycje te, bardzo złożone i kosztowne znacząco wpłyną
na poprawę jakości życia mieszkańców. Celem tych wszystkich działań jest tworzenie
dogodnych warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego.
Należy

również

podkreślić

zaangażowanie

samorządu

we

wszystkie

inwestycje

ponadgminne. Gmina aktywnie uczestniczy w spotkaniach, wnosi swoje uwagi stawiając
dobro mieszkańców na pierwszym miejscu.
Ważnym elementem działalności Gminy jest edukacja. Prowadzenie polityki oświatowej
przez gminę, uwzględniającej potrzeby społeczności lokalnej, możliwości budżetu,
jest zadaniem niełatwym i złożonym ze względu na zróżnicowanie spraw i problemów.
Głównym dążeniem Gminy jest nie tylko przekazanie wszechstronnej wiedzy lecz także
kształtowanie przyszłych pokoleń – ludzi zaangażowanych, świadomych i tolerancyjnych,
otwartych na potrzeby innych, co przejawia się we wprowadzaniu nowych modeli
kształcenia, pnp. Ocenianie Kształtujące oraz Program „Dwujęzyczne Dzieci”.
Rok 2019 był kolejnym, który przyniósł zmiany w każdej gminnej miejscowości. Na każdym
kroku dostrzec można pozytywne efekty zrealizowanych inwestycji. Mieszkańcy mogą
uczestniczyć w różnorodnych zajęciach i warsztatach czy wydarzeniach kulturalnych, dzięki
którym rozwijają swoje pasje i tworzą własne tradycje. Do wzrostu integracji społecznej
wpłynęło również zaangażowanie organizacji pozarządowych, które przy wsparciu Gminy
realizowały zadania publiczne w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, kultury fizycznej i sportu.
Mamy nadzieję, że Państwo dostrzegają zmiany zachodzące w naszej Gminie. Państwa
zadowolenie jest najważniejszym miernikiem naszej pracy.
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