Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030
Cel: 1.1 Aktywna postawa społeczna mieszkańców gminy
– aktywizacja społeczności lokalnych wokół działań skierowanych na
osiągnięcie wspólnych celów
– budowa więzi społeczności lokalnej,
– inspirowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich, grup mieszkańców i
różnych docelowych grup społecznych,
– wsparcie działalności nowo utworzonych oraz już istniejących centrów
w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji
pozarządowych,
– tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) partnerów społecznych i
organizacji pozarządowych,
– tworzenie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu
społecznego,
– aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży szkolnej wokół zajęć
pozalekcyjnych, zabaw i imprez,
– utworzenie Centrum Integracji Społecznej,
– tworzenie Klubów Integracji Społecznej
– utworzenie Spółdzielni Społecznej,
– utworzenie konsultacyjnej gminnej Rady Młodzieżowej,
– utworzenie Rady Seniorów
– aktywizacja Rad Sołeckich i Zebrań sołeckich

Urząd Gminy Izabelin i inne jednostki nie są w stanie dokładnie określić liczby
uczniów czy mieszkańców biorących udział w różnych wydarzeniach, gdyż niektóre
imprezy mają charakter otwarty.
– liczba mieszkańców uczestniczących w projektach integracji społecznej (os/rok) –
brak możliwości określenia liczby uczestników; w Programie Karta Izabelińczyka
uczestniczy już 600 osób
– liczba nowych projektów z zakresu aktywizacji społecznej mieszkańców (szt/rok) – 3
projekty – Karta Izabelińczyka, Sąsiedzka akcja na rzecz czystego powietrza oraz
Budowa łąki kwietnej/ogrodu deszczowego/łąki rodzimej
– liczba mieszkańców uczestniczących w cyklicznych projektach/wydarzeniach
związanych z integracją społeczną (os./rok) – brak możliwości określenia dokładnej
liczby uczestników (pikniki sołeckie, zebrania sołeckie, uroczystości patriotyczne,
uroczystości w CKI, wyprzedaże garażowe, cykliczne imprezy sportowe) – znacznie
ponad 1 000 osób
– liczba organizacji pozarządowych włączonych w procesy integracji społecznej
(szt/rok) – 10 organizacji
– liczba dzieci/młodzieży uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, zabaw itp. –
brak możliwości określenia liczby uczestników
Integracja uczniów odbywa się przy sprzyjających okazjach w ciągu całego roku
szkolnego. Poniżej kilka przykładów:
- zawody sportowe/ turnieje organizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego,
- bal karnawałowy, dyskoteki,
- wspólne wycieczki i uroczystości szkolne,
- działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza,
- Dzień Dziecka, Sportu i Profilaktyki,
- dwie duże imprezy z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli – rodzinny festyn
integracyjny 21 kwietnia 2018 r. i rodzinny piknik integracyjny 9 czerwca 2017 r.
– wskaźnik % osób uczestniczących w zebraniach sołeckich w relacji do uprawnionych
w każdym sołectwie – od 0,5% do 11% w zależności od sołectwa
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– liczba projektów i inicjatyw zgłaszanych przez grupy mieszkańców liczące co najmniej
15 pełnoletnich osób w skali roku – 1 projekt na rok
Cel 1.2: Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału organizacji
pozarządowych
– inicjowanie i wspieranie przez gminę wszelkich inicjatyw społecznych
zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców gminy,
– promocja dobrych praktyk oraz przygotowanie i realizacja kampanii
informacyjnych w zakresie współpracy Urzędu Gminy i jednostek
podległych z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi,
– upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityki publicznej
pomiędzy Urzędem Gminy i partnerami społecznymi i organizacjami
pozarządowymi,

– liczba inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia
mieszkańców (szt/rok) – średnio 2/rok (ostatnie: inicjatywa określenia zasad
podnoszenia terenu w Mościskach, dyskusja na temat podtopień w gminie Izabelin,
spotkanie w sprawie przestrzeni publicznej w gminie Izabelin)
– liczba nowych organizacji pozarządowych (szt/rok) - 1 w 2016r - Fundacja im ks.
Alego; 0 w 2017r.
– liczba projektów społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe (szt/rok)
- 9 – 2016, 8 - 2017
– liczba uczestników projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe (os/rok)
– ok. 400 osób – 2016, 330 osób - 2017

– wypracowanie i upowszechnianie standardów działania trzeciego
sektora, zapewniających wysoką jakość realizacji zadań publicznych oraz
uzgadniania polityk publicznych we współpracy z Urzędem Gminy i jego
jednostkami podległymi,

– liczba dobrych praktyk oraz przygotowanych kampanii informacyjnych w zakresie
współpracy Urzędu Gminy i jednostek podległych z partnerami społecznymi i
organizacjami pozarządowymi (szt/rok) – 1 (regulamin konsultacji z organizacjami
pozarządowymi)

– usprawnienie funkcjonowania organizacji partnerów społecznych
Gminy, m.in. poprzez tworzenie programów rozwoju organizacji,
poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych,
tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie,

– wyniki raportów monitoringowych i ewaluacyjnych dotyczące współpracy z Urzędem
Gminy i instytucjami dialogu społecznego i obywatelskiego – nie zostały dotychczas
przeprowadzone

– monitorowanie i ewaluacja współpracy pomiędzy Urzędem Gminy i
instytucjami dialogu społecznego i obywatelskiego,
– wzmocnienie kompetencji kadr Urzędu Gminy i jednostek podległych z
zakresu współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami
pozarządowymi w gminie.
Cel 1.3: Trwałe ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego grup
zagrożonych patologiami i bezrobociem

– liczba osób wymagających szczególnego wsparcia: młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym, osób przebywających w zakładach poprawczych, członków
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– opracowanie i realizacja gminnego programu aktywizacji zawodowej,
skierowanego do określonych grup docelowych wymagających
szczególnego wsparcia: młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
oraz osób niepełnosprawnych,
– rozwój instrumentów ukierunkowanych na wczesną identyfikację
indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz
planowanie rozwoju zawodowego (w tym m.in. zainicjowanie
zastosowania Indywidualnych Planów Działania)
– ułatwianie wejścia na gminny rynek pracy osobom z grup znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
niepozostającym w zatrudnieniu, poprzez objęcie ich różnorodnymi
formami wsparcia oraz programami aktywizacji zawodowej
(obejmującymi m.in. pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, staże,
szkolenia,
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz subsydiowanie
zatrudnienia),
– wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród osób z grup znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
niepozostających w zatrudnieniu, m.in. poprzez udzielenie wsparcia
doradczo-szkoleniowego dla osób zakładających działalność gospodarczą
oraz przyznawanie środków przeznaczonych na rozwój
przedsiębiorczości, w tym w formie spółdzielczej,
– zachęcanie pracodawców (w tym w szczególności małych i średnich
przedsiębiorców) do zatrudniania osób z grup znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, nie pozostających w
zatrudnieniu, m.in. poprzez tworzenie systemu szkoleń dostosowanego
ściśle do potrzeb pracodawców oraz upowszechnianie trójstronnych
umów szkoleniowych,
– wsparcie i promocję wolontariatu jako formy integracji osób z grup

społeczności romskiej w gminie oraz osób niepełnosprawnych korzystających z
pomocy i objętych wsparciem zawodowym (os/rok) – ok. 250 osób
– liczba osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
które zakładają działalność gospodarczą (os/rok) – brak danych
– liczba miejsc pracy stworzonych przez pracodawców dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (szt/rok) – brak danych
– liczba osób zagrożonych wykluczeniem objętych systemem staży i wolontariatu
(os/rok) – 5/rok
– liczba osób bezrobotnych (os/rok) - 158 osób w 2017 r.
– liczba wdrożonych instrumentów ukierunkowanych na wczesną identyfikację
indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz planowanie
rozwoju zawodowego (szt/rok) – brak danych
– liczba utworzonych i wspartych podmiotów aktywizujących osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym – brak danych liczbowych; prowadzone jest poradnictwo i
wsparcie prawne oraz pomoc psychologa rodzinnego w GOPS
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zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– poprawa dostępu do informacji o usługach świadczonych przez
instytucje rynku pracy i Urząd Gminy, skierowanych do osób
bezrobotnych i poszukujących pracy,
– wsparcie tworzenia i działalności podmiotów aktywizujących osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym spółdzielni społecznej);
– tworzenie, wdrażanie i promocja idei godzenia życia zawodowego i
rodzinnego oraz mobilności geograficznej i zawodowej,
– wsparcie instytucji i organizacji działających na rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
CEL 1.4

– liczba dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych (os/rok) –

– liczba dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych (os/rok)

W klasach 1 – 7 ogółem z zajęć rozwijających zainteresowania korzysta około 340
uczniów, a w oddziałach gimnazjalnych – 93 uczniów.
Dodatkowo prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne (np.
korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne itp.) – w klasach 1-7 – 296 osób, w
oddziałach gimnazjalnych – 40 uczniów.

– liczba projektów „miękkich” realizowanych dla dzieci i młodzieży, w
tym współfinansowanych z UE (szt/rok)

Dane wg SIO – należy pamiętać o tym, że jeden uczeń może być przypisany do kilku
rodzajów zajęć.
– liczba projektów „miękkich” realizowanych dla dzieci i młodzieży, w tym
współfinansowanych z UE (szt/rok)
W bieżącym roku szkolnym nie realizowano w szkole projektów współfinansowanych z
UE.
CEL 1.5
Wysoka jakość oświaty w gminie
– realizacja projektów ukierunkowanych na zwiększenie kompetencji
nauczycieli upowszechnianie innowacyjnych programów i metod oraz

– liczba programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych
(zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych) którzy
pochodzą z rodzin najuboższych (szt/rok) – od 3 lat funkcjonuje program wsparcia
uzdolnionej młodzieży w zakresie sportu; po I semestrze za osiągnięcia w nauce
przyznano stypendia 98 uczniom z klas 4-7 i z oddziałów gimnazjalnych (nie było
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najlepszych praktyk (dydaktycznych i organizacyjnych),

kryteriów dochodowych).

– zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych z punktu
widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i potrzeb gminnego rynku pracy (w
szczególności: w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych,
kompetencji lingwistycznych i ICT, przedsiębiorczości),

– liczba projektów współpracy szkół i placówek oświatowych w gminie, które
prowadzą kształcenie zawodowe, z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy
(szt/rok) – w tym zakresie realizowana jest współpraca z Poradnią w Bliznem, która
prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego (zgodnie z przepisami oświatowymi)

– opracowanie i wdrożenie gminnych programów pomocy stypendialnej
dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk
matematycznych, przyrodniczych i technicznych) którzy pochodzą z
rodzin najuboższych,

– średnia punktacja z testów szóstoklasistów – testy 6-klasistów nie są już prowadzone

– rozwój systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

historia i wos: 72,6

– opracowanie i wdrażanie programów sprawnego zarządzania szkołą,

j. polski: 79,9

– wdrożenie jednolitego systemu monitorowania kosztów
funkcjonowania szkół (np. na podstawie analiz kosztów jednostkowych),

przedmioty przyrodnicze: 67,8

– modernizacja oferty kształcenia zawodowego dla niewidomych i
bezrobotnych oraz jej dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy,
– wypracowanie programu współpracy placówek oświatowych w gminie,
które prowadzą kształcenie zawodowe, z przedsiębiorcami i instytucjami
rynku pracy.

– średnia punktacja z testów gimnazjalnych
Dane za 2017 rok:

matematyka: 65,2
j. angielski poziom podstawowy: 84
j. angielski poziom rozszerzony: 66,3
Na skali staninowej wszystkie wyniki znajdują się w staninie 8 – wynik określany jako
bardzo wysoki.
– liczba zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły oraz % uczniów
korzystających z tych zajęć z liczbie uczniów ogółem
Około 130 (liczba grup łącznie z zajęciami z pomocy psychologiczno-pedagogicznej) co
stanowi 13% uczniów.
– udział uczniów uczestniczących w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w
liczbie uczniów ogółem
W konkursach przedmiotowych bierze udział duża ilość uczniów – szkoła gromadzi
dane tylko o tych uczniach, którzy przechodzą do etapu rejonowego.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030
W klasach gimnazjalnych - 1 uczeń etap rejonowy (j. angielski) i 1 uczeń dostał się do
etapu finałowego (j. polski).
W Szkole Podstawowej - 1 uczeń laureat konkursu (matematyka,) 1 uczeń etap
rejonowy (matematyka).
Uczniowie biorą także udział, z sukcesami, w wielu konkursach szkolnych,
powiatowych i ogólnopolskich.
Cel 1.6 Rozwój kapitału ludzkiego mieszkańców
– zapewnienie sprawnego funkcjonowania lokalnych grup działania (LGD
„Między Wisłą a Kampinosem”),
– realizacja projektów aktywizacji społeczności wiejskiej w ramach
programu PO WER oraz PROW,
– opracowanie gminnej strategii rozwoju kapitału ludzkiego,
– wsparcie rozwoju inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia poziomu
aktywności zawodowej osób niepozostających w zatrudnieniu,
przyczyniające się do realizacji gminnej strategii rozwoju kapitału
ludzkiego na terenach wiejskich.
Cel 1.7 Osoby starsze aktywne i przydatne społeczeństwu gminy
– objęcie osób w wieku 50–67 lat niepozostających w zatrudnieniu
różnorodnymi formami wsparcia oraz programami aktywizacji
zawodowej (obejmującymi m.in. pośrednictwo pracy i doradztwo
zawodowe, staże, spółdzielczość społeczna, szkolenia, przygotowanie
zawodowe w miejscu pracy oraz subsydiowanie zatrudnienia),
– rozwój instrumentów ukierunkowanych na podnoszenie oraz
aktualizację kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób w wieku 50–67
lat i starszych, które nie pozostają w zatrudnieniu, zgodnie z potrzebami
rynku pracy (m.in. znajomość języków obcych, umiejętność obsługi
komputera i urządzeń biurowych),

- Gmina uczestniczy w LGD Między Wisła a Kampinosem – pozyskała m.in. środki z
realizowanego przez LGD projektu na uruchomienie I etapu budowy Parku sportu i
rekreacji w Izabelinie. CKI złożyło wniosek do konkursu LGD w zakresie uzyskania
środków na poprawę wyposażenia
- liczba (z)realizowanych projektów aktywizacji społeczności w ramach programu PO
WER oraz PROW (szt/rok) - 0
– liczba mieszkańców uczestniczących w projektach społecznych (os/rok) – brak
możliwości określenia liczby uczestników

– liczba osób w wieku powyżej 50 lat uczestnicząca w projektach aktywizacji
społecznej, szkoleniach (os/rok) – gmina wspiera Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz
Klub Seniora, yogę dla seniorów w których udział bierze ok. 300 osób
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– wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród osób w wieku 50–67 lat,
– promocja mobilności przestrzennej i zawodowej osób w wieku 50–67
lat, niepozostających w zatrudnieniu,
– wsparcie uniwersytetu 3 wieku.
Cel 2.1 Radykalne usprawnienie komunikacji indywidualnej i publicznej w
kierunku Warszawy
– przebudowa skrzyżowania ul Estrady, 3 Maja i Arkuszowej,
– budowa alternatywnego wyjazdu do Warszawy
– połączenie z węzłem Nowojanickiego (lub Wóycickiego) i Wólka
Węglowa,
– przygotowana koncepcja planistyczna/techniczna/urbanistyczna dla
skomunikowania terenu gminy ze stacjami metra na Bemowie (stacja C-2
Chrzanów, stacja C-3 Lazurowa (Groty),
– wytworzenie na terenie Gminy nowych powiązań funkcjonalnych oraz
utrzymanie niezagospodarowanych pasów terenów pod planowane
inwestycje drogowe np. teren pod projektowaną Trasę N-S na terenie
wsi Laski przy granicy z Miastem i Gminą Łomianki oraz we wsi Mościska,
– współdziałanie w tworzeniu sieci komunikacji obwodowej gminy w
układzie obszaru metropolitalnego Warszawy,
– budowa systemu dróg rowerowych (turystycznych i komunikacyjnych)
zintegrowanych w układzie aglomeracyjnym,

– średni czas dojazdu w minutach:
a) do centrum Warszawy – 40 minut
b) do węzła Młociny - 20 minut
– wskaźniki dobowej struktury ruchu kołowego SDR – brak danych
– długość wybudowanych dróg rowerowych o charakterze komunikacyjnym (km/rok)
– 5,65 km
– długość wybudowanych dróg rowerowych o charakterze turystycznym (km/rok) –
5,65 km
– liczba zdarzeń drogowych i wypadków na drogach dojazdowych w kierunku
Warszawy (szt./rok) – 4-5/rok
Negocjacje z UM Warszawa i ZDM Warszawa w zakresie wyboru ostatecznej koncepcji
skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Estrady w Mościskach, które jest kluczowe dla skrócenia
czasu dojazdu do Metra czy Centrum Warszawy.
Złożenie wniosku do Przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy i Zastępcy
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy R. Kaznowskiej o włączenie Gminy Izabelin
do 1 strefy biletowej ZTM z dniem 1 września 2018 roku.

– tworzenie warunków dla rozwoju transportu (w tym szczególnie
zbiorowego) zeroemisyjnego i niskoemisyjnego (opracowanie i
wdrożenie programu gospodarki niskoemisyjnej – PGN).

Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w 2016 roku. Rozpoczęcie prac
nad jego aktualizacją w marcu 2018r. wraz z przystąpieniem do opracowania
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), jak i Programu Walki z Ubóstwem
Energetycznym.

Cel 2.2. Integracja społeczna, gospodarcza i przestrzenna obszaru gminy
w układzie aglomeracyjnym i w ramach Warszawskiego Obszaru

– liczba wspólnych projektów społecznych i gospodarczych realizowanych w ramach
instrumentu ZIT WOF (szt./rok) – 2 – Budowa dróg niskoemisyjnych oraz poprawa
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Funkcjonalnego (WOF)

jakości powietrza (Warszawski Indeks Powietrza)

– integracja oferty gospodarczej i inwestycyjnej gminy z systemem
promocji gospodarczej WOF, wypracowanie stałego modelu współpracy
z potencjalnymi partnerami gospodarczymi gminy przy wykorzystaniu
planowanego Centrum Informacji Gospodarczej (CIG) WOF,
uruchomienie stałego stanowiska promocji oferty gospodarczej i
turystycznej gminy przy wykorzystaniu CIG WOF),

– liczba wspólnych projektów społecznych i gospodarczych realizowanych w
partnerstwie z gminami aglomeracji (poza ZIT WOF) (szt/rok) – 5/rok : Porozumienie w
zakresie obsługi transportu publicznego na terenie gminy Izabelin z ZTM Warszawa
(Linia 708) oraz powiatem i innymi gminami (linie L). Budowa połączenia drogowego
Łąkowa – Klaudyńska wespół z gminą Stare Babice. Obsługa przygranicznych terenów
gmin przez przedsiębiorstwa wod-kan z innej gminy. Wspólne przedsięwzięcia gmin i
powiatu w zakresie przebudowy dróg powiatowych. Współfinansowanie z powiatem i
innymi gminami imprez kulturalnych i sportowych, przyjazdu i pobytu dzieci polskich
ze wschodu.

– aktywny udział gminy we wspólnych projektach skierowanych do
mieszkańców WOF, w tym głównie dzieci i młodzieży oraz seniorów,
– integracja systemu informacji gminy z aplikacjami wspólnymi dla gmin
WOF, np. WOF EXPO, WOF PROMO-INFO, e-archiwum itp.),
– wykorzystanie ogromnego potencjału społecznego aglomeracji
warszawskiej, w tym: współpraca z instytucjami miejskimi oraz z
warszawskimi organizacjami społecznymi w obszarze kultury, sportu,
rekreacji, korzystanie z doświadczeń Warszawy i innych gmin,
budowa wspólnej (komplementarnej) oferty sportowej i kulturalnej,
wykorzystanie platform cyfrowych do wspólnego zarządzania usługami
społecznymi (np. e-zdrowie, e-kultura, e-rekreacja),
– budowa zintegrowanego systemu informacji gospodarczej (w ramach
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT), budowa
systemu kojarzenia podmiotów gospodarczych w ramach całego WOF,
skuteczne wykorzystanie przez gminne przedsiębiorstwa potencjału
badawczo-rozwojowego i innowacyjnego Warszawy, wykorzystanie
międzynarodowego potencjału aglomeracji z budowie gminnej oferty
terenów inwestycyjnych,
– umiejętne wykorzystanie potencjału środowiskowego gminy dla
rozwoju turystyki weekendowej dla mieszkańców całej aglomeracji,
zintegrowana promocja turystyczna gminy w ramach WOF (skuteczne
dojście z ofertą turystyczną), promowanie gminy w ramach systemu

– liczba beneficjentów ostatecznych z terenu gminy uczestniczących w projektach ZIT
WOF – ok. 8000 rowerzystów oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza dla całej
ludności gminy, czyli 10 500 mieszkańców
– liczba umów partnerskich zawartych pomiędzy gminą i instytucjami/organizacjami z
terenu gminy zawarta z podmiotami publicznymi i prywatnymi z terenu WOF (szt/rok)
– 28 firm w zakresie Programu Karta Izabelińczyka; Stowarzyszenie Gmin
Kampinoskich; Stowarzyszenie Metropolia Warszawska; LGD Między Wisłą a
Kampinosem;
– liczba platform cyfrowych utworzonych w celu integracji gminnej oferty usług
publicznych z ofertą gmin WOF – 9 szt/rok
– liczba przedsiębiorców gminnych objętych wsparciem w ramach instrumentu CIG
WOF (szt/rok) – brak danych
Przystąpienie Gminy Izabelin do programu Warszawski Indeks Powietrza w ramach ZIT
WOF mającego na celu monitorowanie jakości powietrza w aglomeracji warszawskiej.
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informacji turystycznej Warszawy.
Cel 2.3. Tworzenie i wzmacnianie instytucjonalnych powiązań
dotyczących rozwiązywania ponadlokalnych i lokalnych problemów
funkcjonowania na obszarze metropolitalnym

– liczba spotkań, wydarzeń, konferencji, komitetów konsultacyjnych i sterujących, w
których biorą udział przedstawiciele gminy (szt/rok) – ok. 20/ rok (RPO WM, seminaria,
konferencje i kongresy)

– aktywny udział gminy w programowaniu i wdrażaniu instrumentu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF (porozumienie 40 gmin
podwarszawskich)

– liczba wydarzeń/spotkań zainicjowana przez władze gminy i mających na celu
integrację obszaru aglomeracji (szt/rok) – 4 szt/rok - Stowarzyszenie Metropolia
Warszawa i Stowarzyszenie Gmin Kampinoskich

– aktywny udział gminy w realizacji i monitoringu strategii OMW,
– dalszy aktywny udział gminy w pracach Stowarzyszenia Metropolia
Warszawa
– aktywny udział przedstawicieli gminy w pracach nad tzw. ustawą
aglomeracyjną
– budowa stałego forum współpracy gmin powiatu warszawskiegozachodniego w celu rozwiązywania problemów ponadlokalnych.
Cel 2.4 Zintegrowana w układzie metropolitalnym promocja gminy w
bezpośrednim i dalszym otoczeniu (region, kraj)

– liczba artykułów/cytowań/udostępnień informacji dotyczących gminy, jej walorach i
wydarzeń odbywających się w niej – brak danych

– aktywny udział gminy w promocji obszaru WOF i aglomeracji
warszawskiej,

– liczba promowanych wydarzeń gminnych w sieci promocji WOF (szt/rok) – 2/rok
(Targi Metropolitalne, promocja w mediach)

– udział w kongresach, targach, konferencjach i innych wydarzeniach
podczas, których możliwe jest zaprezentowanie oferty społecznej,
turystycznej i gospodarczej gminy,

– poziom rozpoznawalności atutów gminy (wyniki badań ankietowych) – nie
prowadzono badań ankietowych w tym zakresie

– promocja walorów gminy w mediach społecznościowych, prasie
specjalistycznej, w sieciach klastrowych itp.,
– wprowadzenie elementów zarządzania marketingowego, marketing
terytorialny.
Cel 3.1: Infrastruktura techniczna dopasowana do potrzeb mieszkańców i

– % skanalizowania gminy (%) – 85%
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przedsiębiorców

– % zwodociągowania gminy (%) – 95%

– rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,

– ilość ścieków odprowadzanych w m3 – 345 000 m3 w 2017r. (wg faktur)

– rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej,

– długość czynnej sieci elektroenergetycznej, gazowej i telefonicznej w gminie (km) –
sieć energetyczna – ponad 90 km, sieć gazowa 70 km (dł. przyłączy – 46,8 km)

– rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej, gazowej i
telefonicznej na obszarze gminy,

– liczba użytkowników sieci telefonii komórkowej – brak danych

– budowa nowej stacji RPZ,

– liczba energooszczędnych punktów świetlnych (szt/rok) ok. 40 punktów/rok

– remonty i modernizacje dróg gminnych,

– liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych – 3 w 2015r., 2 w 2016r., 2 w
2017r.

– budowa nowych dróg gminnych,
– wyznaczenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i
ciężarowych na obszarze gminy,
– gruntowna modernizacja ciągów pieszych, ścieżek rowerowych,
parkingów,
– budowa nowych ścieżek rowerowych,
– budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu na najważniejszych drogach
gminnych,
– wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne (np. typu LED).

– % awaryjności sieci elektroenergetycznej – jak niżej:
Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
wyznaczone dla roku kalendarzowego 2017 na obszarze działania PGE Dystrybucja
S.A.
Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), PGE Dystrybucja S.A.
przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2017 rok dotyczących czasu
trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.
Z uwzględnieniem
Bez uwzględnienia
przerw katastrofalnych przerw katastrofalnych
Planowane
95,05
95,05
SAIDI
Nieplanowane 461,70
385,89
Planowane
0,48
0,48
SAIFI
Nieplanowane 5,00
4,97
MAIFI
9,46
Liczba obsługiwanych odbiorców
5 350 667
Wskaźnik Typ przerwy

Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030
– długość zmodernizowanych i wybudowanych dróg gminnych (km/rok) – nakładki
bitumiczne: 3,69 + DROGI PRZEBUDOWANE W RAMACH INWESTYCJI
NAKŁADKI 2017: 3,03KM + DROGI PRZEBUDOWANE W RAMACH INWESTYCJI

– udział dróg o nawierzchni twardej (twardej ulepszonej) w długości dróg ogółem nawierzchnię twardą posiada 30,00 km dróg gminnych, wobec 70km wszystkich dróg
gminnych tj. 43%
– nakłady na utrzymanie dróg (zł/rok) - wydatki na utrzymanie dróg 2016
(600/60016/4270, 4300) : 1.343.177,81zł + wydatki inwestycyjne
Wydatki na utrzymanie dróg 2017 ( 600/60016/4270, 4300) : 1.452.940,62zł +
wydatki inwestycyjne
Plan wydatków na 2018 : 1.862.000,00+ planowane wydatki inwestycyjne
NAKŁADKI 2016: 3,69KM + DROGI PRZEBUDOWANE W RAMACH INWESTYCJI
NAKŁADKI 2017: 3,03KM + DROGI PRZEBUDOWANE W RAMACH INWESTYCJI
– liczba nowych miejsc parkingowych (szt/rok) – ok. 20 miejsc w 2017 roku
– długość nowych ścieżek rowerowych (km) – 5,65 km
– długość zmodernizowanych chodników (km/rok) – ok. 500 m/rok

Cel 3.2: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
– efektywne wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w
obiektach publicznych i prywatnych, w tym produkcja energii w
skojarzeniu,
– wyposażenie wszystkich obiektów publicznych w gminie w urządzenia
służące pozyskaniu OZE,

– moc zainstalowana energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach
publicznych (kW/rok) - 0 kW
– moc zainstalowana energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach
prywatnych (kW/rok) – 0 kW
– Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku instalacji urządzeń służących
pozyskaniu OZE (GJ/rok)
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– termomodernizacja wszystkich obiektów publicznych w gminie,

– liczba obiektów publicznych korzystających z OZE (szt/rok) - 0

– skuteczne pozyskiwanie środków na zakup i instalację urządzeń
służących pozyskaniu OZE, w tym: kolektorów słonecznych, pomp ciepła,
fotowoltaiki itp,

– liczba obiektów prywatnych korzystających z OZE (szt/rok) - brak danych

– skuteczne wdrożenie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
gminy – promocja idei wykorzystania OZE wśród mieszkańców, zmiana
świadomości ekologicznej mieszkańców,

– wartość środków pozabudżetowych pozyskanych na OZE (PLN/rok) – 0
W związku z gminnym programem wsparcia wymiany pieców CO kategorii niższej od 3
UGI przewiduje zatrudnienie konsultanta wspierającego realizację tego programu w
zakresie doradztwa mieszkańcom przy wyborze optymalnego kotła gazowego,
elektrycznego czy pompy ciepła woda-powietrze.

– ścisła współpraca z KPN w zakresie działań promocyjnych i
szkoleniowych dotyczących edukacji ekologicznej i promocji OZE,
– wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne (np. typu LED),
– uruchomienie w Urzędzie Gminy stałego biura/punktu informacyjnego
dla mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącego OZE, polityki
ekologicznej i możliwości pozyskania środków na inwestycje
prośrodowiskowe.
Cel 3.3: Dostępna i nowoczesna baza sportowo-rekreacyjna
– budowa zespołu ogólnodostępnych obiektów i centrum sportoworekreacyjno-rehabilit. o ogólnogminnym charakterze,
– budowa i modernizacja boisk przyszkolnych
– budowa bieżni lekkoatletycznych przy szkołach,
– poprawa wyposażenia technicznego zajęć sportowych realizowanych w
jednostkach oświatowych,
– budowa otwartych stref rekreacji,
– utworzenie skate-parku i ścianki wspinaczkowej,
– okresowe ankietowanie młodzieży oceniające ich potrzeby i
preferencje dotyczące aktywności sportowo-rekreacyjnej,

– powierzchnia nowych obiektów sportu i rekreacji (m2/rok) – zbudowano boisko
sołeckie w Izabelinie B; rozpoczęta jest budowa boiska sołeckiego w Mościskach; UGI
jest na etapie przygotowań do przetargów na budowę nowego boiska z bieżnią przy
Szkole Podstawowej przy 3 Maja 49, boiska trawiastego przy szkole przy ul. Wojska
Polskiego oraz pierwszych elementów Parku Sportu i Rekreacji w Izabelinie;
– liczba uczniów przypadająca na 1 salę gimnastyczną w roku – w szkole są 3 sale
gimnastyczne, czyli na 1 salę przypada 324 uczniów
– liczba dzieci i młodzieży korzystająca z obiektów gminnej infrastruktury sportowej –
brak danych szczegółowych; w 2 klubach sportowych zrzeszonych jest ok. 100
uczniów
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– opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej ewentualnej budowy
kompleksu basenowego na granicy z gm. Stare Babice i przy udziale tej
gminy.
Cel 3.4: Dobrze rozwinięta i nowoczesna baza dla rozwoju działalności
kulturalnej
– rozwój obecnej oferty kulturalnej we wszystkich sołectwach, nie tylko
wokół CKI,
– rozbudowa, remont i modernizacja gminnych obiektów kultury (poza
CKI - np. świetlic),
– rozwój instytucji realizujących cele kulturalne, w tym biblioteki,

– powierzchnia zmodernizowanych obiektów kultury (m2/rok) – 0 m2
– liczba nowych imprez i projektów kulturalnych w gminie (szt/rok) – 12 szt/rok
– liczba dzieci i młodzieży korzystająca z modernizowanych obiektów kultury – 500600 dzieci
– księgozbiór bibliotek na 1000 ludności - 2430
– wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach - 20

– poprawa wyposażenia instytucji kultury,
– promocja działań związanych z kulturą,
– organizacja imprez kulturalnych o charakterze ogólnogminnym,
– lepsza współpraca gminy na szczeblu krajowym i międzynarodowym w
zakresie organizacji kultury,
– opracowanie i wdrożenie gminnej strategii usług kulturalnych,
– rozwój kapitału społecznego, budowanie spójności społecznej oraz
przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w zakresie kultury,
– tworzenie warunków do rozwoju osobistego dzieci, dorosłych i osób
starszych w dziedzinie kultury, edukacji i pomocy społecznej,
– wzmacnianie współpracy międzysektorowej (publicznej, obywatelskiej,
prywatnej) usprawniającej funkcjonowanie obszaru gminy Izabelin w
obszarze kultury.
Cel 3.5: Dobrze wyposażona i odpowiadająca oczekiwaniom
mieszkańców baza systemu oświaty i wychowania oraz pomocy

– liczba uczniów przypadających na 1 oddział szkolny - 22,4
– liczba dzieci i młodzieży korzystająca z nowoutworzonych ogólnodostępnych świetlic
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społecznej

(os./rok) – 30 osób w ognisku TPD + ponad 500 w świetlicy szkolnej

– rozbudowa, modernizacja i remonty bazy oświaty i wychowania w
zakresie rozbudowy przedszkola w Laskach oraz budowy infrastruktury
sportowej wokół szkół (bieżnie) oraz instalacji urządzeń służących
pozyskaniu OZE,

– powierzchnia zaadaptowanych budynków/pomieszczeń na cele wychowawcze,
świetlicowe - 544 metry kwadratowe

– tworzenie ogólnodostępnych świetlic środowiskowych dla dzieci i
młodzieży,
– wsparcie dla procesów adaptacji pomieszczeń i budynków na cele
wychowawcze i ogólnospołeczne,
– ciągła komputeryzacja i informatyzacja szkół gminnych,
– budowa i wdrożenie elektronicznych systemów dostępu do informacji
oświatowej,

– liczba uczniów przypadająca na 1 komputer w szkołach gminnych (os/komputer):
W budynku szkoły przy ul. 3 Maja 49: są 73 komputery (21 sztuk sala 22, 15 sztuk sala
29, 10 sztuk biblioteka, 27 sztuk sale lekcyjne). Sprzęt jest na bieżąco wymieniany. W
budynku tym uczy się 590 osób - 8,1 uczniów/komputer
W budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 5 jest 25 komputerów w sali 118. W
szkole uczy się 383 uczniów – 15,3 uczniów/komputer
– liczba osób korzystająca z dziennego domu opieki – 0
– liczba osób korzystająca z różnych form wsparcia GOPS – 236 osób w 2017 r.

– budowa dziennego domu opieki,
– budowa świetlicy socjoterapeutycznej,
– wszechstronne i aktywne działanie GOPS, w tym przy udziale środków
UE.
Cel 3.6: Środowisko naturalne zabezpieczone dla potrzeb przyszłych
pokoleń

– powierzchnia zrewitalizowanych terenów zieleni i parków na terenie gminy (m2/rok)
0m2 – 2016r., 0 m2 – 2017r.

– wprowadzenie ograniczeń w warunkach zabudowy na obszarach
cennych przyrodniczo w otoczeniu KPN,

– % odpadów objętych systemem segregacji (%) – 52% - 2016r., 56% -2017r.

– ścisła współpraca z KPN w zakresie planowania i realizacji działań
służących ochronie zasobów przyrody,
– ograniczanie uciążliwości wynikających z nadmiernego ruchu
drogowego oraz lokalnych komunalno-bytowych zanieczyszczeń
powietrza w gminie.

– ilość odpadów komunalnych - 4485,34 Mg – 2016r./5457,049 Mg – 2017r.
– powierzchnia składowania odpadów - brak takich miejsc
– liczba dzikich wysypisk odpadów – 0, występuje zjawisko podrzutów odpadów w
różnych miejscach gminy
– ilość odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów ogółem - 4481,84 Mg -2016/
5457,049 Mg - 2017
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– ochrona cennych przyrodniczo obszarów gminy,
– rozwój ogólnogminnych terenów zieleni, wypoczynku i rekreacji,
– zachowanie walorów krajobrazowych,
– utrzymanie zrównoważonego sposobu gospodarowania
uwzględniającego, aspekty ochrony środowiska otoczenia KPN,
– odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód,

– ilość odpadów poddanych utylizacji w ilości odpadów ogółem - 3,5 Mg - 2016/0 2017
– liczba mieszkańców przeszkolonych w zakresie edukacji i świadomości ekologicznej
(os./rok) – gmina prowadzi coroczne akcje ulotkowe trafiające do wszystkich
mieszkańców; publikowane są także informacje i artykuły dotyczące kwestii ekologii i
jakości powietrza; opublikowany została także poradnik „Energetyczny poradnik
oszczędzania”

– utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych
poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie
korytarzy ekologicznych.
– opracowanie i wdrożenie programu upowszechniania wiedzy
ekologicznej w szkołach na terenie gminy.
Cel 3.7: Bezpieczna gmina
– uruchomienie komisariatu Policji na terenie gminy - czynnego
całodobowo
– poprawa bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego - instalacja
sygnalizacji świetlnej na głównych skrzyżowaniach dróg, modernizacja
istniejącego oznakowania pionowego i poziomego, modernizacja
nawierzchni dróg, rowów, przepustów,
– poprawa bezpieczeństwa w zakresie zagrożenia przestępstwami, w tym
instalacja systemów monitoringu wizyjnego,
– realizacja działań zmierzających do wzrostu poczucia odpowiedzialności
obywatelskiej i samoorganizacji społeczeństwa,
– wszechstronna współpraca Policji z Urzędem Gminy i mieszkańcami,
– utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
– poradnictwo psychologiczne; bezpłatne obdukcje lekarskie, schronisko

– spadek liczby rannych i zabitych w wypadkach drogowych (os/rok) – 5 wypadków
drogowych bez ofiar śmiertelnych w 2015r.; 4 wypadki drogowe, 3 rannych i 1 ofiara
śmiertelna
– spadek liczby przestępstw i wykroczeń (szt/rok) – Liczba przestępstw – 119 w 2015r.
oraz 126 w 2016r. ; liczba wykroczeń – 411 w 2015r. i 400 w 2016r.
– zwiększona wykrywalność przestępstw (%/rok) – 45,38% w 2015r. oraz 47,62% w
2016r.
– liczba pożarów – 29 pożarów w 2016r ; 30 pożarów w 2017r.
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dla ofiar przemocy, mieszkanie kryzysowe, hostel dla dzieci, placówka
wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin, poradnia rodzinna
– zapewnienie sprawności pojazdów i urządzeń technicznych strażnic
OSP w Laskach i Izabelinie oraz profesjonalnych zespołów strażackich je
obsługujących
Cel 3.8: Uregulowana i odpowiadająca potrzebom mieszkańców sytuacja
mieszkaniowa
– tworzenie zasobu lokali komunalnych (budowa, zakup mieszkać,
wynajem),
– promowanie różnorodnych form budownictwa mieszkaniowego,
– pozyskanie środków UE na modernizacje i remonty zasobów
mieszkaniowych,
– realizacja przy współfinansowaniu UE projektów w zakresie
budownictwa mieszkaniowego pod warunkiem spełnienia wymogów
określonych w art. 7 (2) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2006.

Cel 3.9: Informatyzacja gminy
– budowa sieci światłowodowej
– budowa urządzeń technicznych i sieci Internetu szerokopasmowego
– instalacja ogólnodostępnego systemu bezprzewodowego Internetu
– edukacja informatyczna mieszkańców gminy
– informatyzacja instytucji publicznych i urzędów

– liczba oddanych mieszkań, w tym mieszkań socjalnych (szt/rok) – ok. 50 prywatnych
budynków mieszkalnych /rok i 10 mieszkań socjalnych w 2017r.
– powierzchnia zaadaptowanych budynków na cele mieszkaniowe (m2/rok) – 400 m2
w 2017 roku
– powierzchnia odnowionych zasobów mieszkaniowych (m2/rok) – 0m2
– udział mieszkań wyposażonych w niezbędną infrastrukturę sanitarno-ciepłowniczą z
liczbie mieszkań ogółem (wodociąg, gaz, CO, kanalizacja) – powyżej 80%
– średnia p.u. mieszkania przypadająca na 1 mieszkańca – 48 m2
– wartość środków UE pozyskanych na modernizacje i remonty zasobów
mieszkaniowych (zł/rok) – 0zł; gmina złożyła w 2017 r. wniosek do BGK o
dofinansowanie adaptacji budynku socjalnego w Mościskach i czeka nadal na decyzję;

– liczba mieszkańców korzystających z Internetu (os/rok) – brak danych (szacuje się , iż
ponad 70% mieszkańców korzysta z internetu)
– liczba projektów szkoleniowych z zakresu edukacji informatycznej – 1/rok
– długość wybudowanej sieci światłowodowej – 3 firmy prywatne posiadają już ponad
20 km linii światłowodowej na terenie gminy.
– udział gospodarstw domowych wyposażonych w komputery osobiste z dostępem do
Internetu – brak danych (ponad 50% gospodarstw posiada dostęp do
szerokopasmowego internetu, 99% gospodarstw jest w zasięgu sieci GSM/LTE )
Gmina Izabelin przystąpiła w marcu 2018r. do Unii Światłowodowej – projektu
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finansowego z programu Polska Cyfrowa i realizowanego przez Orange. Na terenie
gminy działają 3 sieci światłowodowe – Skynet, Kampinos Telco, Orange.
Cel 3.10: Funkcjonalna i estetyczna przestrzeń publiczna w gminie
– utworzenie gminnego centrum administracyjno-usługowego
oferującego możliwość aktywnego i wszechstronnego spędzania wolnego
czasu. Centrum powinno być wyposażone nie tylko w funkcje
administracyjne (ew. bankowe, ubezpieczeniowe), lecz przede wszystkim
w funkcje handlowe (np. małe lokalne sklepiki oferujące atrakcyjny
asortyment, produkty regionalne, eko-żywność itp.), rekreacyjne (np.
siłownia plenerowa, punkty fitness itp.), kulturalne, gastronomiczne z
możliwością usytuowania tzw. ogródków letnich,
– uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz poprawa stanu tkanki
architektoniczno-urbanistycznej,
– wzmocnienie funkcji centrum gminy – koncentracja obiektów: usług,
gastronomii, kultury, wypoczynku-rekreacji, administracji,
– stopniowe porządkowanie istniejącej zabudowy centrum gminy –
elementy stref funkcjonalno-przestrzennych,
– dbałość o czystość gminy, zwłaszcza w otoczeniu KPN i w samym lesie,
– ochrona cennych przyrodniczo obszarów gminy (w szczególności lasy),
poprawa stanu środowiska mieszkalnego,
– tworzenie systemu informacji turystycznej w gminie,
– dążenie do utrzymania minimalnej wielkości działek budowlanych
przeznaczonych pod zabudowę na obecnym (2015 r.) poziomie według
obowiązujących MPZP,
– opracowanie i wdrożenie dostosowanego do specyfiki gminy
regulaminu związanego z wykonaniem tzw. Ustawy Krajobrazowej.

– atrakcyjność przestrzeni publicznej (% wskazać mieszkańców w okresowych
badaniach ankietowych) – w okresie od przyjęcia strategii rozwoju nie było
prowadzone przez Urząd Gminy badanie ankietowe w tym zakresie. W marcu 2018r.
odbyła się debata zorganizowana przez lokalne stowarzyszenie dedykowana
przestrzeni publicznej.
– liczba korzystających z gminnego systemu informacji turystycznej (osoby/rok) –
podstawowe funkcje związane z turystyką były realizowane do 31 marca 2018r. przez
Centrum Kultury Izabelin. Od 1 kwietnia 2018r. funkcje te przejął GOSiR.
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Cel 4.1: Gmina atrakcyjna dla inwestorów zewnętrznych

– przyrost wpływów z tytułu podatków od osób prawnych i opłat lokalnych (środki
transportowe itp.) (zł/rok) – wg sprawozdania Rb-27S rozdział 75615

– uzbrajanie terenów przeznaczonych pod inwestycje produkcyjne i
usługowe na terenie Mościsk, w tym projekty infrastrukturalne dotyczące 4.585.592,92 zł (2017) – 4.104.608,00 (2016) = wzrost o 480.984,92 zł/rok
kompleksowego zagospodarowania terenów inwestycyjnych typu
- celem zwiększenia atrakcyjności dla firm i inwestorów gmina Izabelin stosuje bardzo
„greenfield” i „brownfield”,
niski podatek od środków transportowych, a także niższy od maksymalnego o 10%
– poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych,
podatek od gruntów wykorzystywanych na cele prowadzenia działalności gospodarczej
oraz o 6% podatek od budynków wykorzystywanych na działalność gospodarczą.
– włączenie banków w system wsparcia młodych osób rozpoczynających
życie zawodowe,
– zabezpieczenie atrakcyjnych terenów pod inwestycje w planie
zagospodarowania przestrzennego,
– wprowadzenie systemu ulg podatkowych dla inwestorów,
– stworzenie warunków do powołania i działalności organizacji
zrzeszającej przedsiębiorców z terenu gminy w celu wspólnych działań
lobbingowych, szkoleń, wymiany doświadczeń kojarzenia ofert
gospodarczych, reprezentowania środowiska na zewnątrz,
– promocja potencjału gospodarczego gminy,
– dostosowanie profilu kształcenia dla potrzeb potencjalnych
inwestorów,
– zmniejszenie czasochłonności procedur, zwiększenie możliwości
inwestycyjnych gminy poprzez racjonalizację wydatków, bieżących (m.in.
racjonalizacja wydatków oświatowych).
– stworzenie „Wirtualnego biura” jako instytucji przyciągającej
innowacyjne przedsiębiorstwa sektora MSP oraz zachęcającej do
przedsiębiorczości mieszkańców Gminy Izabelin.
Cel 4.2: Wzrost konkurencyjności gospodarczej gminy

– stopa bezrobocia – 3,4%

– ułatwianie startu absolwentom szkół

– udział zatrudnionych w sektorze przemysłowym w liczbie zatrudnionych ogółem
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– podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców,

– udział zatrudnionych w sektorze usług rynkowych w liczbie zatrudnionych ogółem

– poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
infrastruktury okołoturystycznej,

– udział zatrudnionych w sektorze usług nierynkowych w liczbie zatrudnionych ogółem

– poprawa podstawowych usług komunalnych obejmujących elementy
infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społecznogospodarczy,

– wpływy z podatku CIT w przeliczeniu na mieszkańca (sprawozdanie Rb-27S paragraf
0020/l.mieszk.)
47,03 zł (2017) – 32,13 zł (2016) = wzrost o 14,90 zł/mieszk.

– skuteczne przygotowanie i realizacja Planów Odnowy Miejscowości na
obszarze gminy,
– promocja i szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Obszarów Wiejskich
– kontynuacja i rozszerzanie zakresu programu Leader oraz tworzenia
Lokalnych Grup Działania (LGD).
Cel 4.3:Sprawny i konkurencyjny sektor turystyczny gminy, baza
infrastrukturalna turystyki przystosowana do potrzeb rynku
– opracowanie i wdrożenie gminnej strategii rozwoju turystyki we
współpracy z KPN i gminami sąsiednimi,
– budowa/odbudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności
miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras rowerowych,
– odnowa obiektów i szlaków dziedzictwa kulturowego, wzbogacających
atrakcyjność gminy,
– powstanie infrastruktury wzbogacającej ofertę turystyki aktywnej i
specjalistycznej, a w szczególności infrastruktury gwarantującej wzrost
zatrudnienia i dochodów społeczności lokalnej (przeznaczone nie dla
dużych obiektów hotelowo-gastronomicznych, lecz dla małych punktów
usługowo-gastronomicznych oferujących np. produkty regionalnego,
ekologiczne itp,
– stworzenie spójnej ogólnogminnej oferty turystycznej, generującej

– liczba nowych obiektów na użytek turysty (szt) – 1 gospodarstwo agroturystyczne
– długość zagospodarowanych tras turystycznych (km/rok) 0 km/rok
Na terenie gminy (w ramach KPN) znajduje się 64 km szlaków pieszych oraz ok. 40 km
szlaków rowerowych.
– liczba nowych ofert dotyczących turystyki w gminie (szt/rok) - 1
– liczba dostępnych miejsc noclegowych (szt/rok) – 54 miejsca noclegowe
– liczba nowych materiałów promocyjnych na temat gminy (szt) – 10 (mapa, gadżety)
– liczba miejsc noclegowych w agroturystyce (szt/rok) - 6
– liczba nowych miejsc pracy w agroturystyce (szt/rok) – brak danych
– liczba imprez i wydarzeń kulturalnych związanych z dziedzictwem, historią i
tradycjami gminy (szt) - 4-6/rok
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pozytywny wizerunek gminy na rynku turystycznym (turystyka aktywna,
turystyka przyrodnicza, turystyka kulturalna),
– wzmocnienie systemu promowania produktów turystycznych poza
granicą gminy zwiększających zainteresowanie podmiotów
gospodarczych inwestycjami w infrastrukturę turystyczną,
– organizacja i rozszerzanie zakresu imprez i wydarzeń kulturalnych
związanych z dziedzictwem, historią i tradycjami,
– rozszerzenie elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron
WWW promujących gminę,
– aktualizacja i tworzenie folderów i innych publikacji informacyjnych na
temat gminy,
– aktualizacja obecnie dystrybuowanej (2015 r.) mapy gminy Izabelin,
uwzględniająca atrakcje turystyczne, szlaki rowerowe, komunikację
autobusową, miejsca pamięci historycznej oraz infrastrukturę hotelowogastronomiczną.
Cel 4.4: Gminny rynek pracy dostosowany do potrzeb lokalnej i
regionalnej gospodarki
– ułatwianie wejścia na rynek pracy młodym osobom niepozostającym w
zatrudnieniu (15–24 lata), poprzez objęcie ich różnorodnymi formami
wsparcia oraz programami aktywizacji zawodowej (obejmującymi m.in.
pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, staże, praktyki zawodowe,
szkolenia oraz subsydiowanie zatrudnienia),
– wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży, m.in. poprzez
udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego dla osób zakładających
działalność gospodarczą oraz przyznawanie środków przeznaczonych na
rozwój przedsiębiorczości, w tym również w formie spółdzielczej,
– tworzenie zachęt dla pracodawców (w tym w szczególności małych i

– liczba zatrudnionych absolwentów kierunków technicznych (os./rok)
– stopa bezrobocia – 3,4%
– udział zatrudnionych w sektorze przemysłowym w liczbie zatrudnionych ogółem
– udział zatrudnionych w sektorze usług rynkowych w liczbie zatrudnionych ogółem
– udział zatrudnionych w sektorze usług nierynkowych w liczbie zatrudnionych ogółem
– liczba staży, praktyk zawodowych, szkoleń oraz subsydiowanych form zatrudnienia
dla absolwentów szkół (szt/rok) – 5 osób/rok
– liczba firm założonych przez osoby poniżej 30 roku życia (szt/rok)
– liczba młodych osób zatrudniona w firmach na zasadzie wolontariatu (os/rok)
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średnich przedsiębiorców) do zatrudniania młodych osób
niepozostających w zatrudnieniu, m.in. poprzez rozwój systemu szkoleń
dostosowanych ściśle do potrzeb pracodawców w gminie oraz
upowszechnianie trójstronnych umów szkoleniowych,
– wspieranie wolontariatu jako etapu przejściowego prowadzącego do
podjęcia zatrudnienia oraz umożliwiającego zdobycie doświadczeń
zawodowych,
– przeprowadzenie analizy obecnego rynku pracy pod kątem
teraźniejszych i przyszłych potrzeb mieszkańców gminy,
– tworzenie i realizacja lokalnych programów szkoleniowych dla kadr
instytucji rynku pracy i ośrodka pomocy społecznej,
– identyfikacja i promocja najlepszych praktyk i rozwiązań z zakresu
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w gminie,
– podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do
zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
– poprawa dostępu do informacji o usługach świadczonych przez
instytucje rynku pracy
– rozwój usług doradczych i informacyjnych w zakresie kształcenia
ustawicznego,
– upowszechnienie tworzenia i działalności podmiotów aktywizujących
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym spółdzielni
społecznej),
– rozwój instrumentów ukierunkowanych na wczesną identyfikację
indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
– upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia
przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich
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silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.
Cel 4.5: Wysoka konkurencyjność i innowacyjność gminnych MSP

– liczba przedsiębiorstw w sektorze prywatnym - 1738

– utworzenie platformy informacyjnej dla MSP, w ramach której
dostępne będą wszelkie informacje nt. możliwych form dofinansowania,
w tym głównie działalności innowacyjnej,

– podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON na 10000 ludności - 1409

– aktywna pomoc i pośrednictwo gminy przy wsparciu przedsiębiorców
gminnych zgłoszonych do projektu Centrum Informacji Gospodarczej
(CIG) WOF,

– wartość środków pozyskanych na rozwój innowacji w gminnych przedsiębiorstwach 0
– wartość funduszy typu start-up na rozpoczęcie działalności innowacyjnej (zł/rok) - 0
– liczba szkoleń prowadzonych dla MSP (szt./rok) – nie były prowadzone;

– tworzenie funduszy typu start-up na rozpoczęcie działalności
innowacyjnej,

– liczba projektów MSP (z)realizowanych w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój
(szt/rok) - 0

– poprawa jakości usług związanych z rejestracją działalności
gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw w gminie,

– liczba przedsiębiorstw rodzinnych – brak danych

– organizowanie szkoleń dla MSP z zakresu finansowania nowych
technologii i innowacji
– wsparcie dla przedsiębiorców w obszarze diagnozowania potrzeb
szkoleniowych pracowników,
– promowanie kultury inwestowania w szkolenia pracowników,
zwłaszcza w MŚP i w odniesieniu do niskowykwalifikowanych i starszych
pracowników,
– upowszechnianie planowania strategicznego, realizacji strategii
innowacyjnych i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem,
– wsparcie dla tworzenia przedsiębiorstw rodzinnych,
– aktywna realizacja projektów MSP przy współfinansowaniu UE w
ramach PO WER.
Cel 4.6: Dobre rządzenie gminą
– usprawnienie procesu stanowienia prawa miejscowego oraz aktów

– wartość inwestycji gminnych przypadająca na 1 mieszkańca (zł/os) – 610,56 zł w
2017r.
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administracyjnych,
– modernizacja zarządzania finansowego: stopniowe wdrożenie systemu
wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym, zgodnie z
planami na poziomie centralnym,
– doskonalenie metodologii i umiejętności w zakresie przygotowywania
wieloletniego planowania budżetowego oraz planowania strategicznego,
– opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji zadań publicznych gminy
opartego na wskaźnikach,
– wdrażanie usprawnień zarządczych w urzędzie gminy, w tym w zakresie
zarządzania jakością, jak również w wybranych aspektach
funkcjonowania organizacji, np. komunikacja wewnętrzna, zarządzanie
ryzykiem,
– podnoszenie kwalifikacji kadr urzędu gminy i jednostek podległych

(załącznik majątkowy do sprawozdania z wykonania budżetu – wydatki
majątkowe/l.mieszk)
610,56 zł (2017) – 329,48 zł (2016) = wzrost o 281,08 zł/mieszk.
– wartość pozyskanych przez gminę środków pozabudżetowych (zł/rok)
(Rb-27S dotacje na inwestycje i ze środków UE)
226.071,77 zł (2017) – 179.786,62 (2016) = wzrost o 46.285,15 zł/rok
– wartość kredytów, pożyczek i obligacji we wpływach budżetowych (zł/rok)
(Rb-NDS)
1.898.000,00 zł (2017) – 0,00 zł (2016) = wzrost o 1.898.000 zł/rok
– udział wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i zakup
materiałów w wydatkach budżetu
(Rb-28S paragraf 4010+4040+4170+4210/wydatki ogółem)
33,2% (2017) – 34,8% (2016) = spadek o 1,6%
– wysokość dochodów i wydatków budżetu gminy przypadająca na 1 mieszkańca
(Rb-NDS – dochody i wydatki ogółem / l.mieszk) – 5 487,50 zł dochodów/mieszkańca i
5 168,96 zł wydatków/mieszkańca w 2017r.
– liczba zadań własnych gminy objętych systemem ewaluacji (szt/rok) – wszystkie
projekty inwestycyjne; ewaluacje zawierają
– liczba projektów gminnych dofinansowanych ze źródeł pozabudżetowych (szt/rok) –
11/rok
– liczba certyfikatów i wyróżnień – 4 - Samorządowy lider edukacji/ Primus Inter
pares/Gmina na piątkę/ Zrównoważony rozwój/
– liczba pracowników administracji uczestniczących w szkoleniach – 120/rok

Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030
– liczba porozumień pomiędzy gminą i innymi jst w kraju i zagranicą - 6
– liczba opracowanych i wdrażanych planów racjonalizacji wydatków bieżących
– liczba wdrożonych usprawnień zarządczych w urzędzie gmin - 2

Cel 4.7 Gmina aktywnie korzystająca ze środków Unii Europejskiej
– organizowanie szkoleń przybliżających problematykę integracji
europejskiej dla poszczególnych środowisk,
– wsparcie i rozwój instytucji doradczych w zakresie dotacji UE dla
przedsiębiorców,
– zwiększenie udziału partnerów społecznych Gminy w realizacji
projektów finansowanych z UE,
– promocja i informacja w zakresie możliwości pozyskania środków na
zakup i instalację urządzeń służących pozyskaniu OZE.

– wartość pozyskanych dotacji UE (zł/rok) – 4,2 mln – 2016 , 476,5 tys. zł – 2017 oraz
ok.7 mln zł spółka Mokre Łąki
– liczba podpisanych umów o dofinansowanie (szt/rok) – 1 – 2016, 2 -2017

