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Dokładnie rok temu miałam zaszczyt wypowie-

dzieć słowa „uroczyście ślubuję, że dochowam wier-

ności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę 

tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkań-

ców gminy”. To ważne dla mnie słowa, wielokrotnie 

wracałam do nich w ostatnich miesiącach.

W programie wyborczym obiecywaliśmy rocz-

ny raportu realizacji założeń programowych. Chcąc 

się wywiązywać z każdej danej obietnicy, chciała-

bym Państwu przedstawić pierwsze podsumowanie.  

To był intensywny rok – nowych doświadczeń dla 

mnie osobiście oraz podejmowania łatwiejszych  

i trudniejszych decyzji mających konsekwencje dla 

naszej wspólnoty samorządowej.

Musiałam poznać Urząd i współpracowników, 

wejść w tryb funkcjonowania administracji publicz-

nej, stać się alfą i omegą w topografii gminnej.   

To był też rok nauki cierpliwości – sektor publiczny 

ma swoją specyfikę, a ja, podobnie jak Państwo, wiele 

spraw chciałabym móc załatwić w jak najszybszym, 

możliwym trybie.  Bardzo dziękuję pracownikom 

Urzędu Gminy Izabelin za ich cierpliwość, chęć nauki 

i przede wszystkim za chęć tworzenia wraz ze mną 

nowej jakości. 

Starałam się wypracować optymalny model 

współpracy z Radą Gminy. I choć oczywiście mam  

za sobą większość wywodzącą się z tego samego śro-

dowiska to jednak każda z tych osób to osobowość.  

To ludzie, którzy podjęli się reprezentowania Miesz-

kańców swoich okręgów i całej gminy a nie repre-

zentowania wójta. Dlatego cały czas musimy rozma-

wiać i wypracowywać kompromisy. Również dzięki 

ich aktywności, nieustannie muszę być gotowa na 

nowe inicjatywy społeczne i inwestycyjne. Zależało  

mi również by radni spoza Klubu Radnych „Miesz-

kańcy Razem” traktowali mnie jako partnera i abyśmy 

wspólnie umieli się porozumieć w sprawach istot-

nych dla rozwoju gminy. Mam wrażenie, że również  

z ich strony była i jest taka wola. Dzięki temu wszystko 

co zrobiliśmy to nasze wspólne sukcesy.

Odszedł od nas wiceprzewodniczący Rady – 

Staszek Macias. Nie tylko zabrakło nam jego wiedzy, 

energii i wsparcia, ale również musieliśmy znaleźć 

godnego następcę. Wierzę, że Bartek Połomski się 

nim okaże. 

Przede wszystkim, w ciągu tego roku starałam się 

poznać Szanowni Państwo Was: Mieszkańców. Przy-

zwyczaić do zupełnie nowego spojrzenia na ulicy, 

którym mnie obdarzacie. Że już nie jestem anonimo-

Szanowni Państwo,
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wą sąsiadką, dziś zawsze i wszędzie jestem wójtem 

albo ciocią wójt, jak nazywają mnie przedszkolaki.

W kampanii obiecaliśmy zawsze słuchać i zawsze 

rozmawiać. Obiecaliśmy też zarządzanie gminą opar-

te na wiedzy eksperckiej i sprawdzonych, dobrych 

praktykach. 

I chociaż dużo czasu w minionym roku spędzi-

liśmy jako Urząd „na ulicach” i piknikach, konsultując 

istotne tematy, to tę komunikację i słuchanie Miesz-

kańców cały czas udoskonalamy. Mnóstwo udało 

się wspólnie wypracować, jestem dumna z każdej 

konstruktywnej dyskusji, debaty i spotkania. Wiele 

też przed nam - sprawa PSZOK to dla mnie ogrom-

na lekcja pokory i nauczka, że sama wiedza eksperc-

ka i merytoryczne argumenty to czasami za mało  

do sprawnego działania.  

W zarządzaniu gminą wprowadzamy planowa-

nie i konstruktywne, całościowe spojrzenie na obszar 

całej gminy.  Rozpoczęcie kilku dużych procesów  

to miesiące szukania ekspertów, którzy mogą nas 

wesprzeć najlepszą dostępną na rynku wiedzą  

i podzielić się dobrymi praktykami. Teraz kończymy 

Plan Mobilności, w trakcie są dwa duże procesy kon-

sultacyjne: przestrzeni publicznej w naszej gminie 

oraz zarządzanie gospodarką wodną. Urząd Gminy 

Izabelin przeszedł kompleksową ocenę efektywności 

procesów a przed nami wprowadzenie nowej struk-

tury organizacyjnej.  Najbliższy rok to również stwo-

rzenie nowej strategii gminy.

Siłę nieustannie daje mi świadomość, że nie 

myliłam się w najważniejszej kwestii. W sile naszej  

wspólnoty.  Wielokrotnie podkreślałam, że: „naj-

większą wartością naszej gminy są jej mieszkańcy”  

i to jest prawda. Energia mieszkańców, mnogość 

nowych inicjatyw, aktywni seniorzy, wszechobecni  

 

 

harcerze, liczne Rady Sołeckie utwierdzają mnie,  

że osiągnęłam najważniejszy ze stawianych sobie 

celów: obudzenie energii izabelińczyków.  Dziś nikt się 

nie boi, nie wstydzi przyjść do Urzędu czy bezpośrednio 

do mnie z najbardziej nawet „kosmicznym” pomysłem.

Wiele spraw już udało się nam poruszyć i zmie-

nić. Jeszcze więcej rozpoczęliśmy. Ich efekty przyjdą 

w następnych latach. Oddaję dziś Państwu do lektu-

ry podsumowanie tego pierwszego roku z pięciolet-

niej kadencji.  Ogromnie dziękuję za Wasze zaufanie, 

wspólną pracę i okazywane wsparcie.

Serdecznie zachęcam do lektury.

Dorota Zmarzlak

Wójt gminy Izabelin
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Najważniejsze działania1.
OBIECUJEMY NIGDY NIE PRZESTAĆ SŁUCHAĆ,  

ZAWSZE ZNALEŹĆ CZAS NA DOBRE POMYSŁY I ZGŁASZANE ZMIANY.

NASZE PRIORYTETY NA NAJBLIŻSZĄ KADENCJĘ TO:

1.

3.

POPRAWA KOMUNIKACJI Z WARSZAWĄ  
– ZARÓWNO PUBLICZNEJ,  
JAK I SAMOCHODOWEJ

 ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI  
I DECYZYJNOŚCI MIESZKAŃCÓW  
W BIEŻĄCYM ZARZĄDZANIU GMINĄ

2.
PODNIESIENIE JAKOŚCI  
I BEZPIECZEŃSTWA  
DRÓG LOKALNYCH
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5.

4.

6.

7.

JAWNOŚĆ SPRAWOWANIA WŁADZY 
ORAZ PODEJMOWANIA DECYZJI

DOKOŃCZENIE BUDOWY  
WODOCIĄGU I KANALIZACJI

BUDOWANIE MARKI „GMINA IZABELIN”  
– PODNIESIENIE WARTOŚCI  
NIERUCHOMOŚCI

STWORZENIE SZEROKIEJ OFERTY  
KULTURALNO-SPORTOWEJ
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Transport
2. Obszary działania2.1.

1.  Wypracowanie i podpisanie 

porozumienia z m.st. Warszawa oraz 

Województwem Mazowieckiem. 

Przygotowanie projektu skrzyżowania: 

zrealizowany I etap – konkurs na 

koncepcję. Zabezpieczenie środków 

na II etap – przygotowanie projektu 

budowlanego w roku 2020. 

4.  Opracowanie zrównoważonego 

„Planu Mobilności dla Gminy Izabelin 

(planowanie uchwała: 17 grudnia)

Nie ma jednego złotego środka, który rozwiąże kwe-

stię transportu – zarówno samochodowego, jak i pu-

blicznego – do i z Warszawy. Należy podjąć równo-

legle szereg działań w różnych obszarach i miejscach 

gminy, a następnie zmierzyć ich efektywność. Dzia-

łania te należy prowadzić systemowo i długofalowo  

w oparciu o wiedzę ekspertów i analizy.

1.  Sfinalizowanie działań prowadzących do utwo-

rzenia lewoskrętu w Mościskach: 

a.  podjęcie ustaleń z nowymi władzami Warsza-

wy oraz przeznaczenie znaczących środków 

gminy na tę inwestycję.

2.  Znalezienie alternatywnych rozwiązań dla samo-

chodów dojeżdżających do Warszawy, na przy-

kład poprzez:

a.  wytyczenie nowej ulicy, za ul. Chabrową 

w Mościskach, m.in. na ziemi leżącej pod linia-

mi energetycznymi, 

b.  przebicie ul. Sasanki i przedłużenie jej do ul. Si-

korskiego, 

c.  połączenie ul. Sikorskiego z ul. Sienkiewi-

cza w Izabelinie poprzez utworzenie zwykłej 

utwardzonej drogi, 

d.  budowę ul. Żołędziowej, nawet w wersji utwar-

dzonej szutrem czy destruktem. 

3.  Poprawa jakości i zróżnicowania transportu pu-

blicznego:

a.  częstsze kursowanie autobusów w godzinach 

szczytu,

b.  autobus nocny w tygodniu,

c.  wypracowanie linii autobusowej na Bemowo 

i Wolę, 

d.  poprawa komunikacji z Łomiankami i Babicami,

f.   poprawa komunikacji autobusowej wewnątrz 

gminy poprzez uruchomienie lokalnej linii łą-

czącej wszystkie sołectwa.

4.  Stworzenie koncepcji uspokojenia ruchu w całej 

 gminie.

2019 2020 2021 2022 2023

v

v
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Fot.: KW „Mieszkańcy Razem” 

5.  Poprawa nawierzchni i bezpieczeństwa dróg lo-

kalnych, w tym: 

a.   tworzenie nawierzchni utwardzanych,

b.  ciągów pieszo-jezdnych,

c.  wprowadzanie „Stref Ruchu Lokalnego” na 

bocznych drogach naszej gminy,

d.  kontynuacja rozpoczętych i zaplanowanych in-

westycji drogowych.

6.  Stworzenie bezpłatnego transportu lokalnego.

7.  Wsparcie ruchu rowerowego na terenie gminy, 

m.in. poprzez:

a.  stałą rozbudowę lokalnej sieci dróg rowero-

wych (np. ul. Fedorowicza, Sienkiewicza, droga 

Hornówek–Lipków),

b.  budowę zadaszonych, oświetlonych i monito-

rowanych parkingów rowerowych przy wybra-

nych przystankach,

c.  uruchomienie gminnej stacji napraw dla rowe-

rzystów.

8.  Prowadzenie działań zachęcających i promują-

cych transport publiczny, pieszy i rowerowy.

9.  Wprowadzenie programu „Bezpieczna droga  

do szkoły i przedszkola”: darmowe bilety i prze-

jazdy dla dzieci na terenie gminy, monitorowane 

parkingi rowerowe przy szkole, kamizelki odbla-

skowe, „pan Stopek” w godzinach zwiększonego 

ruchu na przejściach dla pieszych przy szkołach 

i przedszkolach. 

10.   Naprawa błędów infrastrukturalnych (np. par-

kingi przy punktach usługowych wzdłuż ulicy  

3 Maja w Laskach).

5a,b,c.  Realizacje inwestycji będą wynikały 

z przyjętego w grudniu Planu  

Mobilności

         d.   Realizacja modernizacji ulicy Matejki.

Wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych

realizacja inwestycji budowy ronda

u zbiegu ulic 3-go Maja, Sienkiewicza

i Krasińskiego.
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1.  Stworzenie centrum gminy – głównego placu 

z przeznaczeniem na organizację imprez takich 

jak potańcówki czy targ.

2.  Poszerzenie oferty usług na terenie gminy oraz 

promowanie już istniejących punktów usługo-

wych: im więcej spraw będziemy mogli załatwić 

w gminie, tym mniejszy będzie ruch do Warsza-

wy.

3.  Poprawa gospodarki wodnej w gminie, zachęce-

nie mieszkańców do tworzenia spółek wodnych 

w celu sprawniejszej konserwacji rowów nawad-

niająco-odwadniających.

4.  Rozpoczęcie zmian miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego, m.in. w celu nie-

dopuszczenia do zabudowy wielomieszkaniowej.

5.  Ograniczenie wyprzedawania działek gminnych 

i przeznaczenie posiadanych na inwestycje 

wypracowane w porozumieniu z mieszkańcami.

6.  Kontynuacja kanalizacji gminy oraz budowy 

wodociągów:

a  wprowadzenie partnerstwa publiczno-prawne-

go w sytuacjach, kiedy przyspieszy to budowę 

infrastruktury,

b  racjonalizacja zarządzania GPWiK „Mokre Łąki”.

7.  Współpraca z KPN i instytucjami gminy w celu roz-

wiązania długoletniego i skomplikowanego pro-

blemu osób mieszkających w Sierakowie. Poszu-

kiwanie indywidualnych rozwiązań mających na 

celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców Sierakowa 

– w tym działania rewitalizacyjne dla obszaru Sie-

rakowa.

8.  Poprawa estetyki gminy:

a  dostosowanie (w miarę możliwości) archi-

tektury istniejących budynków publicznych 

do krajobrazu przyrodniczego oraz tworzenie 

nowych z zachowaniem ładu przestrzennego, 

b  opracowanie uchwały określającej zasady 

umieszczania tablic, szyldów i innych nośników 

reklam,

c  wprowadzenie powszechnej, regularnej i cało-

ściowej konserwacji zieleni,

d  zwiększenie liczby małej architektury (zwłaszcza 

w miejscach wzmożonej obecności turystów): 

kosze na śmieci, ławki, toalety publiczne.

9.  Wprowadzenie bezpłatnego Internetu szerokopa-

smowego w wybranych przestrzeniach publicznych 

gminy.

10.  Monitoring w miejscach strategicznych (np. 

centrum gminy, budynki szkolne, parkingi rowe-

rowe).

Gospodarka przestrzenna 
i bezpieczeństwo

2. Obszary działania2.2.

1.  Przystąpienie do koncepcji zagospodarowania 

terenu wsi Izabelin C „centrum” (termin 

konsultacji: 25.11.2019-31.03.2020. 

Nabycie działki nr. 948/1

2.  Piknik „Żegnaj Lato” promujący aktywności 

dla małych i dużych na terenie gminy.

3.  Trwające opracowanie koncepcji 

gospodarowania wodą w gminie Izabelin 

(zakończenie prac: 15.03.2020).

4.  Rozpoczęcie procedury zmiany miejscowych 

planów przestrzennych prowadzących 

do uniemożliwienia powstania zabudowy 

wielorodzinnej (wieś Laski)

2019 2020 2021 2022 2023

v
v

v
v
v
v

v
v

v
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11.  Ustanowienie w gminie posterunku policji, dofi-

nansowanie jej działań z przeznaczeniem na 

lokalną prewencję.

12.  Stworzenie gminnego systemu kontaktu i inter-

wencji (zgłaszanie usterek, palenia śmieci, dziur 

w drogach, itd.).

Źródło: Joanna, Andrzej i Paweł Pachowscy Przykładowa wizualizacja zagospodarowania centrum gminy

5.  Ograniczenie sprzedaży majątku 

gminy (przerwany przetarg na działki 

72/1,73,76,77,80 – Kuncewicza)

6.  W roku 2019 wybudujemy 2,3 km 

wodociągów i 6,7 km kanalizacji.

a.  Realizacja inwestycji z zaangażowaniem 

środków publicznych oraz z udziałem 

wkładu prywatnego (pierwsza 

taka realizacja: wieś Truskaw)

b. Jednoosobowy zarząd spółki

8b.  Inicjatywa uchwałodawcza dotycząca zasad 

umieszczania reklam, szyldów i tablic.
   9.  Grant WIFI4UE pozwalający na stworzenie 

publicznych punktów dostępu do internetu.

10.  Trwa stała rozbudowa sieci monitoringu,  

w części finansowana z funduszy sołeckich.

11.  Dofinansowanie budowy posterunku 

policji w Izabelinie (planowanie 

zakończenie budowy wrzesień 2020)

v
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1.  Poprawa komunikacji z mieszkańcami: konsulta-

cje społeczne, inicjatywa obywatelska, spotkania 

(również poza UGI i CKI, w miejscach omawia-

nych problemów).

2.  Wzmocnienie roli sołtysa i rad sołeckich:

a  zwiększenie roli sołtysa jako lokalnego lidera,

b  wsparcie gminy w promocji wyborów i zebrań 

sołeckich,

c  utworzenie Rady Sołtysów.

3.  Wprowadzenie gminnego budżetu partycypa-

cyjnego.

4.  Systematyczne wsparcie i budowanie relacji 

z organizacjami pozarządowymi skupiającymi 

mieszkańców, pomoc w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych na realizację działań, tworzenie 

partnerstw:

a  zwiększenie budżetu na współpracę,

b  inwentaryzacja, integracja i wspieranie lokal-

nych organizacji pozarządowych,

c  współpraca przy opracowywaniu planów dzia-

łań gminy oraz zlecanie części zadań organiza-

cjom pozarządowym.

5.  Poprawienie obiegu informacji w gminie poprzez 

ustawienie elektronicznej tablicy informacyjnej 

oraz wdrożenie aplikacji gminy Izabelin (np. Eve-

nio), oferującej dostęp do istotnych dla mieszkań-

ców informacji, takich jak:

a  harmonogram wywozu odpadów,

b  zapowiedzi imprez kulturalnych i sportowych,

c  ogłoszenia urzędu gminy i sołectw,

d  informacje ze szkoły czy przedszkoli,

e  ostrzeżenia alarmowe (wyłączenia prądu, 

smog, przerwy w dostawie wody itp.).

6.  Organizacja wydarzeń i miejsc integrujących 

mieszkańców:

a  stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej, 

przestrzeni dla mieszkańców gminy przezna-

czonej na realizację ich pomysłów,

b  potańcówki, Dzień Sąsiada 2019 oraz inne. 

7.  Wspólnie z młodzieżą stworzenie miejsca dla 

młodych mieszkańców gminy – przestrzeni  

z dostępem do Internetu i programem zajęć.

Współpraca i dialog  
z mieszkańcami

2. Obszary działania2.3.
1.  Cykliczne spotkania i debaty poświęcone 

istotnym problemom, wyprowadzenie 

konsultacji społecznych „na ulice”

2.  Stała promocja roli sołtysów: zmiana 

statutów, przeprowadzenie wyborów 

sołtysa w formule całodniowych wyborów, 

wprowadzenie diety sołtysa, 4 wnioski  

do Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw, powołanie Rady Sołtysów.

3.  Wprowadzenie inicjatywy lokalnej 

4.  Regularne spotkanie z organizacjami 

pozarządowymi i stały kontakt, wsparcie 

organizacyjne wydarzeń takich jak: 

Izabelińska Akcja Sylwestrowa – Kocham 

nie strzelam, Wiosenne psie porządki 

w Gminie Izabelin, Organizacja debaty 

przed wyborami parlamentarnymi.

5.  Tablica właśnie rozpoczyna 

działalność informacyjną

6.  Dzień Sąsiada 2019, potańcówki, kawiarnia 

Mnie Mnie (obecnie przekształcana  

w Centrum Aktywności Sąsiedzkiej)

2019 2020 2021 2022 2023

v

v

v

v

v

v
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8.  Sąsiedzkie działania i akcje edukacyjne na rzecz 

poprawy estetyki gminy, m.in.:

a  wspólne sprzątanie gminy,

b  konkursy i mikrogranty na poprawę wyglądu 

zieleni w miejscach publicznych,

c  akcje społeczne typu „Nie wKURZaj, prosimy!” 

czy edukacja odnośnie sprzątania psich odcho-

dów. 

9.  wspieranie budowy elementów małej architektu-

ry z inicjatywy mieszkańców.

10.  Wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniały-

mi w Laskach.

11.  Ochotnicze Straże Pożarne – kampania rekruta-

cyjna, wzmocnienie prestiżu zawodu ochotni-

czego strażaka, wsparcie w komunikacji i pro-

mocji, realizacji kampanii 1%.

Fot.: Wojciech Radwański 

Źródło: KW „Mieszkańcy Razem”

11.  Kampania informacyjno-rekrutacyjna OSP.

v



Fot.: Alexander Raths/Shutterstock.com
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1.  Wprowadzenie opieki ginekologicznej w ośrodku 

zdrowia.

2.  Uruchomienie żłobka lub/i instytucji dziennego 

opiekuna dla dzieci (środki Ministerstwo Pracy).

3.  Wprowadzenie w gminie opieki psychoterapeu-

tycznej oferującej profesjonalną terapię rodzinną 

i indywidualną.

4.  Zatrudnienie dietetyka (programy w szkołach, 

przedszkolach i oferta skierowana do seniorów).

5.  Gminny program darmowych szczepień ochron-

nych.

6.  Koordynacja działań i poszerzenie dostępności 

usług rehabilitacyjnych na terenie gminy, zwięk-

szenie oferty darmowej gimnastyki rehabilitacyj-

nej.

7.  Wsparcie funkcjonowania Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej:

a  docieranie do osób potrzebujących również 

poprzez współpracę ze szkołą, kościołem, spo-

łecznością sąsiedzką,

b  angażowanie beneficjentów pomocy społecz-

nej w prace na rzecz społeczności lokalnej 

(np. sprzątanie i odśnieżanie ulic, konserwacja 

zieleni, drobne remonty itp.),

c  większy nacisk na pomoc rzeczową benefi-

cjentom (np. zapewnienie transportu do leka-

rza).

Ochrona zdrowia 
i pomoc społeczna

2. Obszary działania2.4.

1.  Ginekolog z dofinansowaniem

2.  Od 2020 zwiększenie kwoty bonu 

żłobkowego na dziecko

4.  Standaryzacja żywienia w placówkach  

oświatowych

5.  Kontynuacja szczepień na grypę  

dla osób, które ukończyły 65 lat.

7.  Wspólne akcje „mikołajowe” z parafiami  

dla podopiecznych GOPS na święta.

2019 2020 2021 2022 2023

v
v

v
v

v

v
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2.5.

1.   Położenie nacisku na wysoki poziom znajomości 

języka angielskiego w szkołach w Izabelinie:

a  zwiększenie liczby zajęć językowych w naj-

młodszych klasach,

b  zajęcia z native speakerem dla klas starszych,

c  oferta działań kulturalnych po angielsku.

2.   Dopasowanie czasu pracy świetlicy szkolnej 

i przedszkoli do pracy zawodowej rodziców, 

urozmaicenie i dofinansowanie zajęć.

3.   Wykreowanie wydarzenia gminnego (sportowe-

go lub kulturalnego) budującego prestiż i rozpo-

znawalność Izabelina w aglomeracji warszaw-

skiej.

4.   Poznawanie historii miejsca, w którym żyjemy, 

budowanie tożsamości miejsca lokalnej: spisanie 

historii mówionej, zbiórka zdjęć (we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi).

5.   Modernizacja i zwiększenie funkcjonalności holu 

Centrum Kultury Izabelin.

6.   Stała współpraca z instytucjami i środowiskami 

zajmującymi się animacją kulturalną, aktywne 

pozyskiwanie środków zewnętrznych na działa-

nia kulturalne w gminie.

7.   Centrum Kultury Izabelin – analiza potrzeb 

mieszkańców, weryfikacja oferty centrum, więk-

sze otwarcie na inicjatywy wychodzące ze strony 

mieszkańców.

8.   Jako samorząd w sposób szczególnie  uważny 

bę dziemy wspierać naszą szkołę w trudnym 

momencie zmian w systemie edukacji. Mamy 

świadomość, że obecna reforma wymaga  

od samorządów nie tylko dodatkowych nakładów, 

lecz także długofalowego spojrzenia na cały sys-

tem edukacji w gminie.

Edukacja i kultura
2. Obszary działania

7.  Rozwiązanie umowy z dotychczasowym 

dyrektorem CKI, ogłoszenie konkursu  

na to stanowisko (planowane zakończenie 

procedury konkursowej listopad 2019) 

8.  Dopasowanie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli do realnych potrzeb rynkowych.

3.  Ustanowienie pierwszej w Polsce 

nagrody literackiej dla książki o 

tematyce ekologicznej „Planeta Izabelin”, 

rozbudowanie Izabelińskich Spotkań  

z Książką o liczne wydarzenia towarzyszące.

6.  Utworzenie Koalicji Letnich Festiwali 

Literackich wpisujące Izabelińskie Spotkania 

z Książką w mapę najważniejszych 

ogólnopolskich wydarzeń kulturalnych oraz 

ułatwiające staranie się o środki zewnętrzne 

na działania kulturalne w gminie.

v
v
v

v



Fot.: Photographee.eu/Shutterstock.com

16

1.  Analiza struktury wiekowej i potrzeb seniorów 

z terenu gminy oraz osób z niepełnosprawnością 

i dostosowanie narzędzi pomocowych do ocze-

kiwań mieszkańców.

2.  Rozszerzenie funkcjonowania Domu Dziennej 

Opieki dla Seniorów i Osób z Niepełnosprawno-

ścią (środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej oraz programu Senior+ i VIGOR).

3.  Wsparcie Klubu Seniora działającego w Izabelinie:

a  nadanie mu osobowości prawnej w celu więk-

szej możliwości sięgania po finansowanie 

zewnętrzne,

b  wsparcie w przypadku udziału w zewnętrz-

nych imprezach.

4.  Stworzenie programu „Seniorzy z klasą” mającego 

na celu integrację i wzajemną naukę młodzieży 

i seniorów.

5.  Poszerzenie i uwspółcześnienie oferty gminnego 

Uniwersytetu III Wieku (zajęcia rehabilitacyjne, 

nauka języków obcych, kursy komputerowe).

6.  Rozbudowanie systemu lokalnej pomocy śro-

dowiskowej (wolontariat, aktywizacja pomocy 

sąsiedzkiej).

Seniorzy
2. Obszary działania2.6.

2.  Zakończenie remontu Domu Dziennej 

Opieki, stworzenie miejsca dla Klubu  

Seniora.

5.  Bezpłatne zajęcia tańca dla seniorów

2019 2020 2021 2022 2023

v
v



Fot.: Jaonna Pachowska
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2.7.

1.  Bardziej efektywna walka ze smogiem:

a  powołanie społecznego zespołu ds. smogu, 

akcje edukacyjne, telefon interwencyjny 24/7,

b  dopłaty i wsparcie organizacyjne przy wymianie 

pieców,

c  współpraca z programem rządowym „Czyste 

powietrze” (dofinansowanie termoizolacji budyn-

ków jednorodzinnych i finansowanie wymiany 

źródeł ciepła starej generacji na ekologiczne).

2.  Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego mającego 

na celu instalację odnawialnych źródeł energii 

w gminie, w pierwszej kolejności w budynkach 

użyteczności publicznej (projekt badawczo-roz-

wojowy SCORE, współpraca z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz programami UE).

3.  Wsparcie mieszkańców Mościsk w rozmowach 

z władzami Warszawy o problemie smrodu 

z Kompostowni Radiowo.

4.  Intensyfikacja współpracy na linii szkoła – cen-

trum edukacji KPN. 

Ochrona środowiska 
i współpraca z Kampinoskim 
Parkiem Narodowym 

2. Obszary działania

1. Smog

a.  Powołany, stale pracujący zespół

b.  Kontynuacja programu dopłat 

gminnych do wymiany pieców

c.  Utworzenie punktu konsultacyjnego 

programu „Czyste powietrze”

d.  Aktualizacja gminnych dokumentów 

dotyczących gospodarki niskoemisyjnej

e.  Inwentaryzacja źródeł ogrzewania 

na terenie gminy.

f.  Stworzenie stanowiska pn. Inspektor 

ds. jakości powietrza. (Pracownik 

rozpoczyna pracę od 21 listopada 2019)

v



Fot.: Syda Productions/Shutterstock.com
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1.  Poszerzenie oferty bezpłatnych, ogólnorozwojo-

wych zajęć sportowych (we współpracy z orga-

nizacjami pozarządowymi). 

2.  Stworzenie zintegrowanego systemu informacji 

o sportowych zajęciach prowadzonych przez 

różne gminne podmioty – Ryś Laski, Uczniowski 

Klub Sportowy, CKI, inne inicjatywy. 

3.  Budowa miejsc do uprawiania sportów:

a  infrastruktura rowerowa,

b  boisko do tenisa,

c  pumptrack rowerowy.

4.  Zatrudnienie nauczyciela WF w Szkole Podstawo-

wej na Wojska Polskiego.

5.  Budowa zewnętrznych siłowni na wszystkich 

placach zabaw w gminie.

6.  Budowa boiska przy dużej szkole, do wykorzysta-

nia poza godzinami szkolnymi jako miejsce rekre-

acji mieszkańców.

7.  Rozbudowa infrastruktury Ryś Laski oraz Orlika, 

poszukiwanie środków zewnętrznych na działal-

ność tych instytucji.

Sport, rekreacja, turystyka
2. Obszary działania2.8.

2019 2020 2021 2022 2023

1.  Większa oferta ogólnodostępnych 

zajęć, szerokie udostępnienie gminnych 

obiektów sportowych dla chętnych

4.  Od września b.r. zajęcia wychowania 

fizycznego w klasach III są prowadzone  

z nauczycielem wychowania fizycznego.

6.  Finalizacja przebudowy boiska 

wielofunkcyjnego przy „dużej” szkole, 

budowa boiska przy „małej” szkole  

(z udziałem środków z budżetu 

województwa mazowieckiego).

v

v

v

v

v
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2.9.

1.  Pełna jawność działań Urzędu Gminy:

a  opracowanie rocznego raportu realizacji pro-

gramu wyborczego oraz organizacja debaty,

b  konstruowanie treści uchwał i ich uzasadnień 

w sposób czytelny, niezawiły,

c  przygotowanie przejrzystego budżetu zadanio-

wego według schematu: nazwa zadania, koszt, 

źródło finansowania, efekt,

d  planowanie wybranych sesji rady gminy 

w godzinach dogodnych dla mieszkańców,

e  utworzenie Komisji Dialogu Społecznego – 

zespołów doradczych złożonych z mieszkań-

ców gminy: ekspertów w określonych dziedzi-

nach oraz tych kandydatów na radnych, którzy 

nie zostali wybrani, jak również przedstawicieli 

gminnych organizacji pozarządowych,

f  zadbanie o przejrzystość i aktualność treści 

zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na stronach www gminy,

g  jawność finansów publicznych,

h  jawne i profesjonalne przeprowadzanie kon-

kursów zatrudnieniowych w urzędzie gminy 

oraz instytucjach podległych samorządowi 

(w tym spółkach komunalnych i jednostkach 

pomocniczych samorządu terytorialnego).

2.  Pełne wykorzystanie potencjału pracowników: 

a  samodzielne podejmowanie decyzji w ramach 

określonych kompetencji, odpowiedzialność za 

działania i ich efekty,

b  przekazanie decyzyjności na niższe szczeble 

w celu zapewnienia płynnej i przyjaznej dla 

mieszkańców pracy urzędu,

c  wdrożenie systemu motywacyjnego.

3.  Jak najszersze udostępnianie usług publicznych 

za pośrednictwem Internetu, stworzenie kiosków 

multimedialnych w UGI i CKI.

4.  Stworzenie urzędu przyjaznego dla interesantów 

oraz pracowników.

5.  Stworzenie efektywnego i przyjaznego dla miesz-

kańców systemu ułatwiającego kontakt miesz-

kańców z radnymi. 

6.  Wsparcie rozwoju i edukacji pracowników urzędu 

oraz wsparcie edukacji radnych i pracy Biura Rady.

Zarządzanie  
Urzędem Gminy

2. Obszary działania

1.  Jawność działań Urzędu Gminy

a. … przed Państwem…

c.  budżet 2020 przygotowywane są w przejrzysty  

i zadaniowy sposób https://nacoidamojepieniadze.

pl/budzet-gminy/izabelin/2019

d.  przesunięcie sesji na późniejsze godziny 

(16:00) oraz przeniesienie na dużą salę, sesja 

w sobotę, możliwość zadawania pytań, 

e.  utworzenie tematycznych zespołów społecznych 

jako ciał doradczych dla Wójta Gminy (ds. planu 

mobilności, czystości powietrza, Rady Sołtysów)

f.  regularna publikacja dokumentów, w tym 

rejestru umów, wprowadzenie sprawozdania 

wójta z pracy między sesjami Rady Gminy

g.  Systematyczne publikowanie rejestru 

zawieranych umów z kontrahentami.

h.  konkurs na dyrektora CKI z udziałem wielu partnerów 

zewnętrznych oraz lokalnych organizacji  

pozarządowych, przejrzyste otwarte 

nabory na stanowiska urzędnicze.

2.  Systematyczna praca nad samodzielnością pracowników 

urzędu. Kompleksowa analiza zawierająca ocenę 

efektywności procesów oraz rekomendacje działań 

doskonalących funkcjonowanie urzędu.

6.  Udział pracowników i radnych w szeregu szkoleń 

i konferencji, wprowadzenie nauki języka 

angielskiego dla pracowników Urzędu

v

v

v
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1.  Stała promocja zameldowania w gminie oraz 

deklaracji o miejscu przebywania do celów 

podatkowych, dzięki której zostanie podwyższo-

ny standard usług publicznych.

2.  Dbanie o zrównoważony rozwój wszystkich 

sołectw.

3.  Promowanie lokalnych przedsiębiorców, propa-

gowanie wśród mieszkańców i turystów lokal-

nych punktów usługowych (m.in. rewizja projek-

tu Karta Izabelińczyka).

4.  Utworzenie Fundacji Gminy Izabelin, której celem 

będzie dbanie o zasoby historyczne, kulturalne 

i ekologiczne naszej społeczności.

5.  Kontynuacja pozyskiwania środków unijnych 

oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania.

6.  Rozważenie finansowania większej liczby inwe-

stycji na zasadzie partnerstwa publiczno-pry-

watnego (sieci wodociągowe Mościska, Truskaw, 

wymiana pieców, światłowód, OZE).

7.  Rozszerzenie działania Centrum Usług Wspólnych 

na zadania informatyczne, kadrowe i obejmujące 

wszystkie jednostki organizacyjne gminy.

8.  Tworzenie relacji i dialog z powiatem i okoliczny-

mi gminami.

9.  Integracja nowych mieszkańcy gminy:

a  stworzenie pakietu powitalnego dla nowego 

mieszkańca: zbiór adresów lokalnych przedsię-

biorców, usługodawców oraz oferty edukacyj-

no-kulturalnej, oprowadzenie po gminie przez 

pracowników urzędu,

b  docieranie – przy wsparciu agencji nierucho-

mości – do osób zainteresowanych kupnem 

działki w gminie Izabelin i zapoznawanie ich 

z rekomendacjami dotyczącymi architektury 

regionu Puszczy Kampinoskiej czy tworzenia 

ogrodów jako przestrzeni przyjaznej kampino-

skiej przyrodzie.

Rozwój gminy
2. Obszary działania2.10.

1. Promocja zameldowania w roku 2019

2.  Równomierne wsparcie, promocja 

współpracy międzysołeckiej 

3.  Wsparcie lokalnych przedsiębiorców podczas 

gminnych imprez (gastronomia, drobny 

handel, oferta spędzania wolnego czasu)

5.  W roku 2019 pozyskaliśmy ok. 1 748 857,13 zł  

(środki pochodziły ze budżetu Samorządu 

Województwa Mazowieckiego oraz budżetu 

UE), zostały złożone wnioski na dofinansowanie 

innych projektów (budowa systemu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych dla gminy  

Izabelin, wymiana źródeł ciepła).

6.  Realizacja inwestycji z zaangażowaniem 

środków publicznych oraz z udziałem 

wkładu prywatnego (pierwsza taka 

realizacja: wieś Truskaw)

7.  Rozszerzenie działalności CUW o dbanie  

o jakość żywienia w placówkach  

oświatowych

8.  Tworzenie relacji i dialog z otoczeniem 

zewnętrznym: konferencja dla samorządów 

poświęcona odpadom w aglomeracji, 

mazowiecki dzień sołtysa, sejmik 

turystyczny województwa maz.

2019 2020 2021 2022 2023

v
v
v

v
v
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Bądź na bieżąco:

Biuletyn Informacji Publicznej:  bip.izabelin.pl

Strona Internetowa Gminy Izabelin:  gmina.izabelin.pl

Facebook Gmina Izabelin:   facebook.com/ugizabelin

Facebook Wójt Gminy Izabelin:  facebook.com/wojtGminyIzabelin

Informacje dot. Rady Gminy:  izabelin.esesja.pl

 

 

Facebook Sołectwo Laski:   facebook.com/solectwolaski

Facebook Sołectwo Truskaw   facebook.com/solectwotruskaw

Facebook Sołectwo Izabelin B:  facebook.com/solectwoizabelinb

Facebook Sołectwa Izabelina C:  facebook.com/Izabelin-C

Facebook Sołectwo Mościska:  facebook.com/Bciska-gm-Izabelin

http://www.bip.izabelin.pl/
https://www.gmina.izabelin.pl/
https://www.facebook.com/ugizabelin/
https://www.facebook.com/wojtGminyIzabelin
http://izabelin.esesja.pl/
https://www.facebook.com/solectwolaski/
https://www.facebook.com/solectwotruskaw/
https://www.facebook.com/solectwoizabelinb/
https://www.facebook.com/So%C5%82ectwo-Izabelin-C-111288603628270/
https://www.facebook.com/So%C5%82ectwo-Mo%C5%9Bciska-gm-Izabelin-122281405830736/
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