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I.POŁOŻENIE 

 

Gmina Ożarów Mazowiecki jest gminą miejsko – wiejską, położoną w centrum województwa 

mazowieckiego, w powiecie warszawskim zachodnim. Gmina graniczy z Warszawą, Piastowem i 

Pruszkowem oraz z gminami Brwinów, Błonie, Leszno i Stare Babice. Obszar  Gminy zajmuje 

powierzchnię 71,34 km² i podzielony jest na 25 sołectw i 11 osiedli. Na koniec 2018 r. Gmina liczyła 

23.475 mieszkańców, w tym 10.921 zamieszkałych na terenie miasta i 12.554 – na terenach 

wiejskich. Teren Gminy rozciąga się wzdłuż ważnych międzynarodowych tras komunikacyjnych: 

krajowej drogi A2 i linii kolejowej. 

 

Położenie Gminy w ilustruje poniższy rysunek.  

 

Gmina Ożarów Mazowiecki położona jest na równinie morenowej, zwanej Równiną Błońską. Obszar 

ten jest płaski, bezleśny z niewielką ilością zadrzewień. Fragment Gminy obejmujący dolinę rzeki 

Utraty i Rezerwatu Wolica, które znajdują się w obrębie Warszawskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu.  
Położenie przy granicy Warszawy i systematyczny rozwój infrastruktury technicznej powoduje, że 

Gmina staje się atrakcyjnym miejscem do lokowania tu osiedli mieszkaniowych, zarówno 

budownictwa wielorodzinnego, jak i domów jednorodzinnych. Położenie decyduje także o ciągłym 

rozwoju inwestycyjno-biznesowym Gminy.  

 

II.DEMOGRAFIA 

W 2018 roku na terenie Gminy mieszkało 23.475 osób, w tym 11.189 mężczyzn  

i 12.286 kobiet (stan na 31.12.2018 r.). Wskaźnik gęstości zaludnienia w 2018 r. wynosił 309 osób na  

1 km2 (w roku 2017 wskaźnik ten wynosił 338 osób na 1 km² i systematycznie wzrasta)  i jest wyższy 

niż gęstość zaludnienia Polski (123 os./km2) oraz gęstość zaludnienia województwa mazowieckiego (151 

os./km2) i powiatu warszawskiego zachodniego  (216 os./km2).  
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Liczba mieszkańców w miastach wynosiła 10 921 osób, a na terenach wiejskich mieszkało 12.554 osób.  

 

 

 

 

 

 

Struktura wiekowa mieszkańców 

 

Wiek Teren miasta Tereny wiejskie 

 Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

0-2 192 237 255 327 

3-5 214 229 272 256 

6-17 800 837 785 837 

18-60 3186 2878 3657 3555 

pow.60 1409 939 1516 1094 

 5.801 5.120 6.485 6.069 
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Dynamika  przyrostu  ludności  liczona w okresie 2014-2018 wskazuje, że przyrost mieszkańców ogółem 

kształtował się na poziomie 9,25% przy czym na terenach wiejskich wykazywano wyższy wzrost niż w 

mieście. 

 
Dynamikę i strukturę ludności przedstawiają poniższe tabele i rysunki. 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Miasto 10274 10383 10521 10703 10921 

Gmina 11450 11692 11924 12205 12554 

Ogółem 21724 22075 22445 22908 23475 

 

 

Analiza danych ewidencji ludności wskazuje na systematyczny  wzrost liczby ludności  

w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, przy jednoczesnym spadku liczby ludności  

w wieku poprodukcyjnym. Tendencja ta jest zauważalna od 2010 roku i jest związana z migracją. W 2016 

roku oddano do użytkowania 86 mieszkań na 10.000 ludności. Rok później wskaźnik ten wzrósł do 169. 

Najczęściej mieszkania te zasiedlane są przez młodych ludzi w wieku produkcyjnym i 

przedprodukcyjnym. Zgodnie z danymi GUS przyrost naturalny kształtował się na poziomie 73. 

 

Statystyka podawana przez GUS opiera  się  na  -  z  jednej  strony  -  meldunkach  osób,  które  takiego  

obowiązku  dokonały,  z  drugiej zaś  -  na danych uzyskanych z  Urzędu  Skarbowego,  gdzie  osoby  te  

składają  coroczne  rozliczenia  podatkowe  (PIT).  Z tego tez powodu trudno jest oszacować liczbę osób, 

które faktycznie mieszkają na terenie Gminy, a które z  różnych  powodów nie  zameldowały  się  na  

terenie  Ożarowa Mazowieckiego, i które nie rozliczają podatku we właściwym dla tego regionu urzędzie 

skarbowym. Zgodnie z danymi statystycznymi GUS podanymi w Statystycznym Vademecum 

Samorządowca, liczba ludności w Gminie Ożarów Mazowiecki  w 2017 roku wyniosła 24.040 i była 

wyższa od roku poprzedniego o 456 osób. W ewidencjach prowadzony w Urzędzie Miejskim zauważalna 

jest różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych na terenie naszej gminy a liczbą osób, które złożyły 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W mieście 1413 osób więcej 

złożyło deklarację niż jest zameldowanych, w gminie 340 osób. 

 

Na terenie Gminy wyodrębniono 36 jednostek pomocniczych – 11 osiedli i 25 sołectwa. Liczba 

mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych przedstawia się następująco: 
               SOŁECTWA: 

1. BRONISZE        546  13. OŁTARZEW       602 
2. DOMANIEWEK      65  14. ORŁY            55     
3. DUCHNICE       1355  15. OŻARÓW WIEŚ            214 
4. GOŁASZEW         103  16. PILASZKÓW                  173 
5. JAWCZYCE           238  17. PIOTRKÓWEK DUŻY       64 

WZOST L ICZBY MIESZKAŃCÓW
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6. KAPUTY+KRĘCZKI    890  18. PIOTRKÓWEK MAŁY+STRZYKUŁY        382 
7. KONOTOPA             269  19. PŁOCHOCIN                                             492 
8. KOPRKI                     147  20. POGROSZEW                                           131  
9. MACIERZYSZ            575  21. POGROSZEW-KOLONIA                         152 
10. MICHAŁÓWEK       57  22. ŚWIĘCICE                                                  855 
11. MORY                     129  23. UMIASTÓW                                              362 
12. MYSZCZYN             158  24. WIERUCHÓW                                           168 

        25. WOLSKIE                                                   256 
 
OSIEDLA: 

1. RSM BLOKI                       2998   KABEL                                            968 
2. ZIENTARÓWKA                2717   JÓZEFÓW                                            1205 
3. FRANCISZKÓW                1575   PŁOCHOCIN-OSIEDLE PÓŁNOC        1055 
4. MICKIEWICZA                  1271  PŁOCHOCIN-OSIEDLE POŁUDNIE      819 
5. OŁTARZEW                       1178  SZELIGI                                                   552 
6. WOLICA                               699  

 
 

III.ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje istnienie dwóch kluczowych 

dokumentów, na podstawie których gmina prowadzi politykę i gospodarkę przestrzenną, są to:  

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które jest 

dokumentem określającym zarys polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy uwzględniający uwarunkowania (czyli czynniki i ograniczenia) rozwoju 

przestrzennego.  

2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego,  

wyznacza ramy i przesądza o gospodarce przestrzennej gminy.  

 
Gmina Ożarów Mazowiecki obejmuje powierzchnię 7134 ha, w tym 817 ha miasto i 6317 ha obszar 

wiejski.  

Niemal cały obszar gminy Ożarów Mazowiecki (92,7%) i cały obszar miasta (100%) objęte są 

obowiązującymi  miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z obowiązującymi  planami w 84% powierzchni miasta i 79% powierzchni gminy przeznacza 

się pod zabudowę m.in. mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, usługową, przemysłową, pozostałą 

część gminy stanowią obszary rolne z rozproszoną zabudową zagrodową, tereny zielone, komunikacja. 

Na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zwane dalej „planami 

miejscowymi”, które stanowią akt prawa miejscowego w 2018 r. wydano: 

➢ 448 wypisów i wyrysów z planów miejscowych 

➢ 517 zaświadczeń z planów miejscowych  

➢ 40 opinii w zgodności z ustaleniami planu miejscowego dla planowanych inwestycji, 

➢ 31 zaświadczeń zmian sposobu użytkowania  

Na terenach nie objętych planami miejscowymi, w 2018 r. wydano: 

➢ 10 decyzji o warunkach zabudowy z czego 3 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,                         

➢ 3 dla    zabudowy zagrodowej, 4 dla zabudowy usługowej, 

➢ 3 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego, które dotyczyły infrastruktury    

➢ technicznej (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna). 
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Tak duża liczba wydanych dokumentów stanowiących podstawę dla rozpoczęcia procesu inwestycyjnego 

jest potwierdzeniem dużego zainteresowania budownictwem mieszkaniowym i usługowym na terenie 

Gminy. 

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

W 2018 r. uchwalono następujące miejscowe plany zagospodarowania  przestrzennego: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Domaniewek, gmina Ożarów 

Mazowiecki – część II – Uchwała Nr LII/540/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 

dnia 22 marca 2018 r., 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi 

Święcice – w rejonie ulic Wiosennej i Kopytowskiej – Uchwała  Nr LXII/637/18 Rady Miejskiej 

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r., 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru 

Macierzysz – Jawczyce – Mory – część I – Uchwała Nr LXII/638/18 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r., 

 

oraz podjęto 4 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego czyli wszczęta została procedura planistyczna dla następujących terenów: 

1. gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębu PGR Pilaszków – pomiędzy ulicami Wolską i 

Marszewskiego – Uchwała Nr LII/541/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 

marca 2018 r., 

2. gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębu Pogroszew – obszar na południe od ul. 

Nowowiejskiej – Uchwała Nr LII 524/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 

marca 2018 r., 

3. gminy Ożarów Mazowiecki  dla części obrębu PGR Szeligi – w rejonie ul. Klonowej – 

Uchwała Nr LII/543/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r., 

4. gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębów Bronisze i SHRO Bronisze przy ul. 

Poznańskiej i Piastowskiej – Uchwała Nr LV/588/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 14 czerwca 2018 r., 

 

W 2018 r. kontynuowano prace planistyczne dotyczące opracowania 9 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, dla terenów: 

1. miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część VI, sporządzanego 

na podstawie Uchwały Nr XXI/209/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 

kwietnia 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr LXI/587/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 13 listopada 2014 r., Uchwałą Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 

dnia 26 lutego 2015 r., Uchwałą Nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

25 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr XXVII/289/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

22 września 2016 r. oraz Uchwałą Nr XL/407/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 

dnia 25 maja 2017 r. 

2. gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice - Ołtarzew, sporządzonego na podstawie 

Uchwały Nr XXI/208/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012 r., 

3. gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Święcice – w rejonie ul. Księżycowej i  

ul. Zaborowskiej, sporządzanego na podstawie Uchwały X/77/15 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 20 maja 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/323/16 Rady Miejskiej w 

Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 listopada 2016 r., 

4. miasta Ożarowa Mazowieckiego dla obrębu ewidencyjnego numer 0011- część I, 

sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XL/408/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 
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z dnia 25 maja 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr LV/586/18 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 14 czerwca 2018 r. 

5. miasta Ożarowa Mazowieckiego dla obrębu ewidencyjnego numer 0011- część II, 

sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XL/408/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 25 maja 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr LV/586/18 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 14 czerwca 2018 r. 

6. miasta Ożarowa Mazowieckiego dla obrębu ewidencyjnego numer 0011- część III, 

sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XL/408/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 25 maja 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr LV/586/18 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 14 czerwca 2018 r. 

7. gminy Ożarów Mazowiecki dla północnej części obrębu PGR Szeligi – część I, sporządzanego 

na podstawie Uchwały Nr XLV/459/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 

października 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr LV/587/18 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 14 czerwca 2018 r. 

8. gminy Ożarów Mazowiecki dla północnej części obrębu PGR Szeligi – część II, 

sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XLV/459/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

z dnia 12 października 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr LV/587/18 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 14 czerwca 2018r., 

9. gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębów Płochocin i Ołtarzew – w rejonie ulicy 

Gołaszewskiej, sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XLV/458/17 Rady Miejskiej w 

Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 października 2017r. 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Ożarów Mazowiecki posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego uchwalone Uchwałą Nr 464/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 

czerwca 2010 r. 

Na podstawie opracowanej przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego analizy zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym gminy Ożarów Mazowiecki i przyjętej przez Radę Miejską w 

Ożarowie Mazowieckim Uchwałą Nr XL/405/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie aktualności 

Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podjęto prace planistyczne nad 

projektem nowego studium:  

1) dla obszaru całej Gminy na podstawie Uchwały Nr XL/406/17 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim  z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki oraz 

2) dla poszczególnych obszarów na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przeznaczonych pod obiekty 

handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wyższej niż ustalone w aktualnym studium z 2010 

r. na podstawie Uchwały Nr LV/585/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 

czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki. 

IV.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

Do gminnego zasobu nieruchomości należą zarówno nieruchomości stanowiące własność gminy  

jak i będące w jej użytkowaniu wieczystym. Nieruchomości te, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) są przedmiotem gospodarowania 

przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, tj. stanowią przedmiot najmu, dzierżawy i użyczenia bądź 
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oddawane są w trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste. Nieruchomości oddane przez gminę  

w użytkowanie wieczyste innym podmiotom nie wchodzą w skład zasobu nieruchomości gminnych.  

Według  stanu na dzień 31.12.2018 r. grunty stanowiące własność Gminy obejmują łącznie 2 018 086 m², 

a ich wartość wynosi 99 757 579,69 zł. W  użytkowaniu wieczystym gminy pozostaje 36 606 m²,  

a ich wartość wynosi 4 991 278,80 zł. 

Gmina przekazała grunty w użytkowanie wieczyste  z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 

o łącznej powierzchni 53 682 m2 i wartości 9 234 790,20 zł oraz pozostałe o powierzchni  46 473 m2  

i wartości 6 762 138,03 zł.  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, znaczącemu spadkowi ulegnie 

odsetek użytkowania wieczystego, które przekształcone zostało z mocy prawa, z dniem 01.01.2019 r. w 

prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, co swoje odzwierciedlenie 

znajdzie w informacji o stanie mienia gminnego na dzień 31.12.2019 r. Nieruchomości przekazane w 

zarząd (dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej) stanowią powierzchnię 

gruntów wynosząca 1 297 m2, przy czym wartość tych gruntów wraz z naniesieniami wynosi 1 308 571,00 

zł w stosunku: 184 412,00 zł – wartość gruntu do 1 124 159,00 zł – wartość naniesień. 

Wartość nieruchomości gminnych wchodzących w skład zasobu gminnego według stanu na dzień 

31.12.2018 r., w odniesieniu do końca roku 2017 przedstawia się jak niżej.  

Ogólna wartość nieruchomości 

gminnych zwiększyła się względem roku 

2017 o kwotę 5 966 155,83 zł, 

zwiększając się o powierzchnię 

wynoszącą 64015 m². Fakt ten w 

przeważającej mierze spowodowany jest 

pozyskiwaniem nieruchomości przez 

Gminę od Skarbu Państwa, Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz 

przejmowaniem nieruchomości 

przeznaczonych w planach miejscowych 

pod drogi gminne i infrastrukturę 

techniczną, a także na skutek 

poczynionych inwestycji polegających 

na budowie obiektów użyteczności 

publicznej takich jak szkoły, przedszkola, itp. 

W ramach  racjonalnego gospodarowania mieniem, za zgodą Rady Miejskiej wyrażoną w uchwale nr 

XLVI/479/17 z dnia  23 listopada 2017 r., pozyskano 605 133,00 zł na skutek zbycia prawa własności 

działki ew. nr 107/4 z obr. Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie 

prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00041902/9, na rzecz jej użytkownika wieczystego, który zapłacił 

różnicę pomiędzy wartością gruntu oszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego, a wartością prawa 

użytkowania wieczystego.  

V.OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO 

1. Program Ochrony Środowiska 

Gminny Program Ochrony Środowiska został przyjęty Uchwałą LIII/564/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku  

i obowiązuje do roku 2021 z perspektywą na lata 2022-2025. Program został opracowany zgodnie z 

ustawą  Prawo ochrony środowiska i uwzględnia dokumenty strategiczne i programowe. Jest 

podstawowym dokumentem określającym stan środowiska w gminie Ożarów Mazowiecki. Zawiera cele 

oraz zadania, które powinna realizować gmina w swoich granicach administracyjnych, dotyczące ochrony 

2017 -
93 791 

423,86 zł

2018 -
99 757 

579,69 zł

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
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środowiska.  Program  przedstawia analizę SWOT, zestawiając mocne i słabe strony oraz definiuje 

najważniejsze cele środowiskowe, do jakich powinno się dążyć, kierując się dobrem środowiska i jego 

zrównoważonym rozwojem. 

Główne działania Programu wpisane są w podstawowe zadania Wydziału Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa i obejmują .: 

➢ utrzymanie zieleni na terenach gminnych, 

➢ wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów, 

➢ utrzymywanie cieków wodnych pozostających w zarządzie Gminy, 

➢ prowadzenie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych, 

➢ zachęcanie mieszkańców do korzystania z istniejącej sieci wod – kan, 

➢ uszczelnianie gminnego systemu gospodarowania odpadami  komunalnymi. 

Ponadto  działania Programu obejmują: 

➢ budowę i modernizację dróg celem ograniczenia hałasu, 

➢ rozbudowę sieci wod – kan, 

➢ utrzymanie sprawnego systemu ostrzegania alarmowego. 

 

Głównym cel edukacji ekologicznej jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 

Kierunki interwencji w ramach zamierzonego celu to zachęcanie lokalnej społeczności do podejmowania 

działań pro-środowiskowych, w tym propagowanie ekologicznego stylu życia, produkcji i konsumpcji 

oraz zapewnienie dostępu do informacji o stanie środowiska przyrodniczego. 

W ramach edukacji ekologicznej zorganizowano: 

➢ „Dzień Dziecka z wędką” przeprowadzono zawody wędkarskie wraz konkursem wiedzy 

ekologicznej z  zakresu segregacji odpadów na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, zasobów 

przyrodniczych Gminy oraz fauny i flory występującej na terenie Gminy. 

➢ „Olimpiada Ekologiczna z zakresu wiedzy o środowisku i gospodarstwie rolnym” – celem 

olimpiady jest propagowanie postaw ekologicznych wśród Rolników z terenu Gminy Ożarów 

Mazowiecki oraz zasad dobrej praktyki rolniczej. 

➢ Konkurs KRUS „BHP i Ekologia w Rolnictwie” celem konkursu jest propagowanie 

wykorzystania metod ekologicznych w produkcji rolnej. Konkurs adresowany do Rolników  

z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki. 

➢ Wyjazd Rolników na targi AGRO SHOW do Poznania, celem zapoznania się z nowoczesnymi 

metodami uprawy roli i roślin. 

➢ Wyjazd Rolników do Instytutu Uprawy i Nawożenia w Puławach – wyjazd zorganizowany został 

celem zapoznania się Rolników z ogólnokrajowym systemem monitoringu suszy. 

➢ Plastyczny konkurs dożynkowy dla Dzieci „Nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu” , celem 

konkursu jest zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. 

➢ konkursu „Świat szczęśliwych ludzi w świecie pięknej przyrody” – celem konkursu jest 

zapoznanie dzieci i młodzieży z ekologicznym stylem życia oraz bezpieczeństwem i higieną 

pracy. 

Oprócz powyższych działań w ramach edukacji ekologicznej prowadzone są akcje dokarmiania 

zimowego ptaków (szkoły przedszkola, karmniki gminne i prywatne), zarybianie stawów w Ołtarzewie 

na terenie ROD Glinianka, zakup i instalacja budek lęgowych dla ptaków. 

 

Na tereny zielone składają się głównie  parki, skwery, zadrzewienia śródpolne, lasy, a także drzewa i 

krzewy towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, usługowej i komunalnej. Zieleń pozostająca w zarządzie 

gminy jest stale monitorowana. Planowane są systematycznie prace mające na celu jej stałą rewitalizację, 

pielęgnację oraz konieczną przebudowę.   W tym zakresie realizowane są programy ze środków 

zewnętrznych. 

Bieżące utrzymanie zieleni gminnej prowadzone jest  przez firmę zewnętrzną wyłanianą w drodze 

przetargu oraz Zakład Usług Komunalnych według aktualnych zleceń- utrzymywanie zieleńców, 

dosadzanie nowego materiału roślinnego, koszenie, przycinanie i pielęgnacja drzew i krzewów. 
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2. Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki 

W Gminie Ożarów wprowadzono Program ograniczenia niskiej emisji ( Uchwała Nr IV/32/18 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki). Podstawą opracowania Programu był 

Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne 

pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu (Uchwała 98/17 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu 

ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu 

zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu). Realizacja Programu ograniczenia niskiej 

emisji wynika z działania naprawczego: Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych 

poprzez realizację zadań wskazanych w Programach ograniczania niskiej emisji (PONE) w gminach,  

w których występuje obszar przekroczeń. Aktualizacja lub przygotowanie PONE”. 

Celem Programu jest likwidacja źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW niespełniających 

wymagań ekoprojektu - ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych.  

W ramach realizacji Programu zainstalowano system monitorowania jakości powietrza, w sześciu stacjach 

pomiarowych, w następujących lokalizacjach: 

1. Szkoła Podstawowa w Płochocinie, przy ul. Lipowej 3; 

2. Szkoła Podstawowa w Umiastowie, ul. Umiastowska 74; 

3. Szkoła Podstawowa w Duchnicach, ul. Duchnicka 25; 

4. Stacja Uzdatniania Wody na ulicy Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim; 

5. Stacja Uzdatniania Wody w Szeligach; 

6. Filia DK „Uśmiech” w Broniszach. 

Zwrócono uwagę na edukację dzieci i młodzieży w zakresie walki ze smogiem. Działania prowadzono 

poprzez przekazanie do szkół ulotek, plansz edukacyjnych oraz książeczek do malowania dla 

najmłodszych dzieci o tematyce antysmogowej. W szkołach i przedszkolach  

z terenu Gminy odbyły się także spektakle, których tematyka była smog oraz metody ograniczania jego 

emisji do środowiska.  

Opracowano dokumentację  „Analiza oddziaływania na zapachową jakość powietrza  

w miejscowości (Wolica, Józefów)”, w  wyniku której trzy lokalne firmy przedstawiły harmonogram prac 

mających na celu eliminację w kolejnych latach uciążliwości zapachowej wpływającej na otoczenie.  

3. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki  

do roku 2032 

Gmina  realizuje zapisy zawarte w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjętego 

uchwałą nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009r., w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pod nazwą „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”, zmienionego 

uchwałą nr 39/2010. Dążąc do ograniczenia szkodliwego wpływu azbestu na środowisko prowadzone są 

systematyczne  działania na rzecz usuwania wyrobów zawierających azbest z otoczenia. W 2018 roku 

Rada Miejska przyjęła aktualizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Ożarów Mazowiecki do roku 2032”.  Z przebiegu realizacji programu sporządzany jest i przedstawiany 

co 2 lata Radzie Miejskiej raport z jego realizacji.. 

W 2018 roku przekazano do utylizacji 97,62 Mg wyrobów zawierających azbest. 

4. Program ochrony zwierząt 

Program został opracowany w związku z ustawowym obowiązkiem zgodnie z art. 11 ust.1, art. 11a ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Rada Miejska określa corocznie do dnia 31 marca, program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - Uchwała Nr LII/546/18 

Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki 



13 
  

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów 

Mazowiecki w 2018 roku. 

W ramach Programu w 2018 roku wykonano 391 zabiegów weterynaryjnych, oznakowano 255 psów, 

odłowiono 44 psy z czego 28 trafiło do schroniska oraz odłowiono 43 koty. 

5. Hałas  

Na stan środowiska akustycznego gminy Ożarów Mazowiecki wpływają szlaki komunikacyjne, głównie 

trasa S-8, transport kolejowy, w związku z inwestycjami, modernizacjami, i analizami porealizacyjnymi, 

środowisko jest monitorowane. Procedury z tym związane są poza zakresem działań Gminy. Wnioski i 

sugestie przekazywane są zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz perspektywą rozwoju lokalnego. 

6. Rolnictwo  

Na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki obserwuje się konsolidację gospodarstw i tworzenie rodzinnych 

gospodarstw wielkopowierzchniowych. Pomimo odrolnienia wielu terenów położonych w gminie, nadal 

charakteryzuje się ona znaczną powierzchnią użytków rolnych, które stawią obecnie ok. 82 %. Struktura 

gruntów rolnych przedstawia się następująco:  

➢ 78 % grunty orne 

➢ 3 % łąki 

➢ 1 % sady 

➢ 18 % pozostałe grunty 
Działania związane z działalnością rolniczą  ukierunkowane są przede wszystkim na współpracę z Mazowieckim 

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i organizację szkoleń z zakresu rolnictwa. 

Gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie obsługi rolników poprzez przyjmowanie 

wniosków o przekazanie dotacji celowej na postepowania w sprawie zwrotu producentom  rolnym podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. 

W 2018 r. gmina realizowała zadania w zakresie szacowania szkód w rolnictwie w ramach powalania  

Wojewódzkiej Komisji do Szacowania Szkód powstałych na skutek czynników atmosferycznych.   

VI. DROGI 

Gmina posiada sieć komunikacyjną zapewniającą połączenia zarówno wewnątrz Gminy  

jak i z najbliższymi zurbanizowanymi ośrodkami miejskimi jakimi są: Warszawa, Pruszków, Piastów, 

Grodzisk Mazowiecki, Błonie, Leszno. Linia kolejowa Warszawa – Berlin oraz autostrada ułatwiają 

połączenia komunikacyjne również w skali kraju.  Sieć dróg na terenie Gminy obejmuje drogi gminne, 

powiatowe, wojewódzkie oraz krajowe.  Długość poszczególnych dróg określa poniższe zestawienie. 

  

Miasto Ożarów Mazowiecki 

Łączna długość dróg: 51 960,00 m (drogi wszystkich kategorii) 

              w tym dróg gminnych 40 508,00 m (gminne publiczne) 

Łączna długość chodników: 38 826,00 m 

              w tym przy drogach gminnych 29 739,00 m 

Łączna długość ścieżek rowerowych 5 807,00 m 

Długość dróg o nawierzchni utwardzonej 33 265,00 m (gminne) 

Długość dróg o nawierzchni gruntowej 7 243 m  

 

Tereny wiejskie 

Łączna długość dróg: 168 473,00 m (drogi wszystkich kategorii) 

             w tym dróg gminnych 115 571,00 m (gminne publiczne) 

Łączna długość chodników: 54 557,00 m 

             W tym przy drogach gminnych 20 712,00 m 
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Łączna długość ścieżek rowerowych 3 296,00 m 

Długość dróg o nawierzchni utwardzonej: 62 272,00 m (gminne) 

Długość dróg o nawierzchni gruntowej: 48 147,00 m  

 

Układ dróg obejmuje także drogi wewnętrzne gminne o łącznej długości 16 135,00 m i drogi prywatne. 

W sieć komunikacyjną wkomponowane są również drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Powiat 

Warszawski Zachodni jest zarządcą 9 dróg o łącznej długości 30,04 km. Wzdłuż dróg powiatowych 

wybudowano chodniki o długości 13,09 km, w tym ciąg pieszo-rowerowy o długości 3,22 km. Przez 

obszar Gminy przebiega 5 dróg wojewódzkich o łącznej długości 20,670 km. Wzdłuż tych dróg 

przebiegają chodniki o łącznej długości 5,311 km. 

Do kategorii dróg krajowych – o długości 13,644 km, zalicza się drogę krajową nr 92 tzw. Trasę 

Poznańską, Warszawa – Poznań. Dla ułatwienia komunikacji z siecią dróg niższej kategorii, na 

newralgicznych siedmiu skrzyżowaniach zainstalowano sygnalizację świetlną. Dodatkowo przez teren 

Gminy przebiega autostrada Warszawa – Łódź oraz zachodnia obwodnica Warszawy. 

 

W 2018 roku zrealizowano następujące inwestycje drogowe: 

➢ Budowa ul. Architektów - pow. 1444,60 m2, szerokość 5,5 m, pow. chodnika 638,00 m2, pow. 

zjazdów 116,00 m2, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne; 

➢ Budowa ul. Geodetów - pow. 1502,08 m2, szerokość 5,5 m, pow. chodnika 600,00 m2, pow. 

zjazdów 231,00 m2, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne 

➢ Budowa  ul. Hallera pow. 2555,00 m2, szerokość 5,5 m, pow. chodnika 580,00 m2, pow. zjazdów 

431,00 m2, kanalizacja deszczowa; 

➢ Budowa ul. Brzozowej -  pow. 4466,00 m2, szerokość 5 m, pow. chodnika 1619,00 m2, pow. 

zjazdów 983,00 m2, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne;  

➢ Naprawa nawierzchni dróg poprzez wysypanie tłuczniem: ok. 4856,8 tony tłucznia kamiennego; 

➢ Naprawa nawierzchni asfaltowych: ok. 4995,05 m2 odtworzonych nawierzchni asfaltowych; 

➢ Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Dmowskiego o szerokości 2,2 m oraz długości około 270 metrów 

zapewniła połączenie istniejących ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Poniatowskiego i ul. 

Dmowskiego na wysokości ul. Szkolnej 

 

W 2018 roku podpisano Umowę z Powiatem Warszawskim Zachodnim na dofinansowanie rozbudowy 

drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej na odcinku od ul. Umiastowskiej do ul. Poniatowskiego. 

Pierwszy etap rozbudowy drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej zakłada wykonanie ciągu 

pieszo-rowerowego o długości około 2120 m oraz szerokości 2,5 m, łączącego istniejący ciąg pieszo-

rowerowy znajdujący się pomiędzy ul. Strzykulską i Poniatowskiego ze skrzyżowaniem z drogą 

wojewódzką nr 718 ul. Umiastowską. Budowę rozpoczęto w 2018 r..  

 

Kolejną inwestycją współfinansowaną z budżetu gminy jest budowa chodnika i odwodnienia na długości 

około 1100 m wzdłuż ul. Rajdowej w Konotopie. Proces inwestycyjny rozpoczęto w 2018 r. Chodnik 

powstanie od ul. Topolowej w kierunku zachodnim, do końca działki będącej własnością Starostwa 

Warszawskiego Zachodniego.    

 

Istotnym dla poprawy komunikacji i przepustowości dróg było podpisanie Porozumienia z MZDW i PKP 

na budowę dwóch wiaduktów kolejowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 701  

ul. Konotopskiej/Ożarowskiej oraz nr 718 u. Ceramicznej/Umiastowskiej. Po stronie Gminy pozostaje 

wykonanie projektu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód, opinii i pozwoleń na budowę ww. 

wiaduktów. Po stronie MZDW i PKP część wykonawcza inwestycji. 

W 2018 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. budowa Parkingu „Parkuj i Jedź” w Płochocinie 

na działce ew. nr 808/4 obręb Płochocin. Zakłada on powstanie 83 miejsc parkingowych (w tym 7 dla 

osób niepełnosprawnych) oraz dwie zadaszone wiaty ze stojakami rowerowymi na 40 rowerów.  

Na parkingu zainstalowany zostanie system monitoringu zewnętrznego, automaty bramowe ze 

szlabanami, oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa. 
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VII.TRANSPORT PUBLICZNY 

 
1. Linie autobusowe 

 
Gmina Ożarów Mazowiecki wykazuje silne powiązania z Warszawą, która jest dla mieszkańców Gminy 

ważnym chłonnym rynkiem pracy, pełni funkcję ośrodka administracji wojewódzkiej i centralnej oraz 

skupia usługi w zakresie ochrony zdrowia, kultury, oświaty oraz handlu. Zróżnicowanie urbanistyczne 

terenów oraz duża powierzchnia wymuszają stworzenie transportu publicznego zapewniającego 

przemieszczanie się zarówno wewnątrz Gminy jak i połączenie z miastami ościennymi. 

Na przestrzeni ostatnich lat zdecydowanie rozszerzono  zakres transportu publicznego, który obecnie 

obejmuje niżej przedstawione linie autobusowe oraz linie kolejowe. 
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2. Bilet metropolitalny 

  

Od 1 września 2018 roku Gmina Ożarów Mazowiecki wprowadziła ofertę biletu metropolitalnego (tzw. 

Warszawskiej Karty Miejskiej), na podstawie którego dokonuje dopłat do długookresowych biletów 

imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego (tramwaje, autobusy, metro, pociągi 

Szybkiej Kolei Miejskiej, autobusowe linie dowozowe typu „L”, a także w ramach Wspólnego Biletu 

ZTM-KM-WKD – pociągi Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej). Oferta biletu 

metropolitalnego została wprowadzona na podstawie jest Uchwały Nr LVII/597/18 Rady Miejskiej w 

Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę 

Ożarów Mazowiecki porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Uchwały Nr 

LVII/598/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do biletów 

długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego. 

 

Prawo do nabycia biletu metropolitalnego przysługuje mieszkańcom gminy, którzy rozliczyli podatek 

dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazując w zeznaniu 

podatkowym Gminę Ożarów Mazowiecki jako miejsce zamieszkania. Nowa karta miejska zastępuje 

dotychczas używaną i umożliwia doładowanie na niej biletu ze zniżką. Mieszkańcy mogą korzystać z 

tańszych, długookresowych imiennych biletów ZTM. Dopłaty obejmują bilety normalne oraz ulgowe (30-

dniowe i 90-dniowe ważne w Strefie 1 i 2 lub tylko w Strefie 2). 

 

Z dniem 1 sierpnia 2018 r. uruchomiono Punkt personalizacji Warszawskiej Karty Miejskiej przy ul. 

Poznańskiej 292 w Ożarowie Mazowieckim (w Centrum Inicjatyw Społecznych), w którym 

zainteresowani mieszkańcy mogą wyrobić nową spersonalizowaną kartę miejską.  

Z oferty biletu metropolitalnego korzysta ponad 2200 mieszkańców.  

 

VIII.GOSPODARKA KOMUNALNA 

1. Sieć wodociągowa 

Na koniec 2018 r. łączna długość sieci wodociągowej na terenie łącznie miasta i gminy wyniosła 225 km. 

W ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieciach wodociągowych: 

− usunięto 81 awarii wodociągowych 

− usprawniono 7 hydrantów ppoż.  

− wymieniono 890 szt. wodomierzy. 

 

W zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę Gmina korzysta z wodociągów grupowych zasilanych z 

pięciu stacji uzdatniania wody 

I stacja uzdatniania wody Święcice – zlokalizowana we wsi Święcice przy ulicy Źródlanej, w budynku 

wolnostojącym. Na potrzeby ujęcia stacji uzdatniania wody pracują dwie studnie głębinowe z otworów 

czwartorzędowych: S2 – podstawowa oraz S1 – awaryjna o głębokości 80 m, pracujące naprzemiennie. 

Wydajność stacji uzdatniania wody wynosi 72 m³/h. Stacja uzdatniania wody zasila wodociąg grupowy 

Święcice dostarczający wodę do wsi: Józefów, Święcice, Płochocin, Orły, Wolskie, Wolica, Michałówek. 

Latem 2013 r. dokonano wymiany orurowania filtrów studziennych w studni S2. Został wybudowany 

dodatkowy zbiornik retencyjny wody uzdatnionej w celu zwiększenia niezawodności dostaw wody dla 

mieszkańców rejonu zasilanego w wodę przez SUW „Święcice” w okresach zwiększonych rozbiorów 

wody w miesiącach letnich. Obecnie trwa modernizacja SUW Święcice. Planowany termin zakończenia 

zadania został wyznaczony na I kwartał 2019 r. 

II stacja uzdatniania wody Gołaszew – zlokalizowana jest we wsi Gołaszew przy ulicy Rzeźbiarskiej,  
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mieści się w kontenerze, jest sterowana automatycznie. Na potrzeby ujęcia pracują cztery studnie 

głębinowe z otworów czwartorzędowych: S4 o głębokości 68,5 m i S5 o głębokości 67,0 m, S6 o 

głębokości 45 m i S7 o głębokości  43,25 m. Wydajność stacji to 43 m³/h. Stacja uzdatniania wody zasila 

wodociąg grupowy Gołaszew i dostarcza wodę do wsi: Gołaszew, Domaniewek, Koprki.   W kwietniu 

2017 roku zostało wymienione orurowania po stronie odmanganiaczy oraz kolektorów pomp II-go 

stopnia.  

III stacja uzdatniania wody Szeligi – zlokalizowana jest we wsi Szeligi przy ulicy Klonowej. Stacja 

usytuowana jest w kontenerze i jest sterowana automatycznie. SUW ujmuje wodę poprzez cztery studnie 

głębinowe z utworów czwartorzędowych: S1 i S2  o głębokości 41,0 m i S1  głębokości 22,2 m i S2.  

Stacja ma wydajność 72 m³/h. Stacja uzdatniania wody zasila wodociąg grupowy Szeligi i dostarcza wodę 

do wsi: Mory, Szeligi, Macierzysz, Strzykuły, Wieruchów, Piotrkówek Mały, Piotrkówek Duży, Kaputy, 

Kręczki, Umiastów. W miesiącach listopad-grudzień 2015 roku została przeprowadzona modernizacja 

studni nr 2, która ma być wykorzystywana awaryjnie, jako wspomaganie w sytuacjach nadzwyczajnych 

obecnie eksploatowanej studni nr 1. Włączenie do eksploatacji studni nr 2 ma na celu poprawę zdolności 

zaopatrzenia w wodę mieszkańców w ekstremalnych warunkach tj. ekstremalna susza, awaria pompy 

zamontowanej w studni nr 1. 

IV stacja uzdatniania wody Partyzantów – zlokalizowana jest w mieście Ożarów Mazowiecki przy ulicy 

Partyzantów w budynku wolnostojącym. Na potrzeby ujęcia pracują trzy studnie głębinowe. Ujęcie 

składające się  ze studni  nr S1A o głębokości 226,0 m i S2 o głębokości 251,0 m ujmuje wodę z utworów 

oligoceńskich. Ujęcie składające się ze studni nr S3 o głębokości 20,20 ujmuje wodę z utworów 

czwartorzędowych. Stacja ma wydajność 75m³/h. Stacja uzdatniania wody zasila wodociąg grupowy 

Partyzantów dostarczając wodę dla osiedli: Zientarówka, Franciszków, mieszkaniowego Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Ożarów” oraz miejscowości Ołtarzew. W okresie od czerwca do grudnia 2017 roku 

przeprowadzono modernizację SUW Partyzantów. 

V stacja uzdatniania wody Kabel - zlokalizowana w mieście Ożarów Mazowiecki przy ul. Poznańskiej 

129/133. SUW Kabel ujmuje wodę poprzez trzy studnie głębinowe. Ujęcie składające się ze studni nr 4 

o głębokości 36,0 m i ze studni nr 8 o głębokości 67,0 m ujmuje wodę z utworów czwartorzędowych. 

Ujęcie składające się  ze studni nr 1 o głębokości 252,5 m ujmuje wodę z utworów oligoceńskich. 

Maksymalna zdolność produkcyjna stacji Q = 130 m3/h.  Stacja uzdatniania wody zasila wodociąg 

grupowy Kabel i dostarcza wodę do wsi : Konotopa, Bronisze, Jawczyce i Ożarów Mazowiecki. 

Na bieżąco realizowane są prace remontowe i modernizacyjne dla każdej z tych stacji. 

Dodatkowo Gmina pozyskuje wodę od dostawców zewnętrznych.  

2. Sieć kanalizacyjna 

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej (gminnej) na koniec 2018 roku wyniosła 81.7 km.  W roku 

2018 w ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieciach kanalizacyjnych usunięto dwie bardzo 

poważne awarie na głównych kolektorach ściekowych w ul. 11-go Listopada i ul. Witosa: 

Urządzenia kanalizacyjne:  

Przepompownie ścieków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki głównie system kanalizacji 

grawitacyjnej – kaskadowej. Ścieki odprowadzane są do 3 zlewni (oczyszczalni ścieków) największa 

miasto Ożarów Mazowiecki do oczyszczalni w Pruszkowie. Przepompownia główna przy ul. Kapuckiej 

przepompowuje ok. 2000 m3/dobę bezpośrednio kolektorem tłocznym ø 400 mm do oczyszczalni.  

W skład pompowni strefowych w zlewni wchodzą od zachodu: 

Przepompownia w Ożarów Wieś ul. Poznańska 

Przepompownia Kabel     Przepompownia ul. Szkolna 

Przepompownia ul. Jutrzenki    Przepompownie ul. Szkolna -kanał 

Przepompownia ul. Dobra     Przepompownia ul. Wiśniowa 
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Przepompownia ul. Duchnicka I    Przepompownia ul. Cicha 

Przepompownia ul. Duchnicka II    Przepompownia ul. Sienkiewicza 

Przepompownia ul. Duchnicka III    Przepompownia ul. 1-go Maja 

Przepompownia ul. Poniatowskiego    Przepompownia ul. Reymonta 

Przepompownia ul. Parkowa     Przepompownia ul. Hallera 

 

Drugą co do wielkości jest zlewnia do oczyszczalni ścieków w Józefowie (GEA –NOVA) obejmująca 

obszarem miejscowości Józefów, Wolica, Płochocin Pd., Płochocin Płn. Do oczyszczalni dopływa ok. 

800 m3 z poszczególnych przepompowni: 

Przepompownia ul. Zabytkowa   Przepompownia ul. Lipowa/Mazowiecka 

Przepompownia ul. Długa    Przepompownia ul. Parkowa 

Przepompownia ul. Święcicka   Przepompownia ul. Rokicka 

Przepompownia ul. Al. Róż (Wolica)  Przepompownia ul. Ogródkowa 

Przepompownia ul. Monopolowa   Przepompownia ul. Jesionowa (Wolica) 

Przepompownia ul. Radosna (Wolica)  Przepompownia ul. Kręta 

Przepompownia ul. Zabytkowa 

Trzecią zlewnią jest wschodnia część Gminy której ścieki dopływają do oczyszczalni w Broniszach -

około 400 m 3 / dobę,  z miejscowości : Szeligi, Macierzysz, Jawczyce, Bronisze, Konotopa.  

W skład zlewni wchodzą poszczególne przepompownie: 

Przepompownia ul. Bukowa    Przepompownia ul. Mazowiecka 

Przepompownia ul. Szeligowska   Przepompownia ul. Sławęcińska 

Przepompownia ul. Sławęcińska (Trans –Tok)  Przepompownia ul. Sochaczewska (Szkoła) 

Przepompownia Plantiko     Przepompownia ul. Przyparkowa 

Przepompownia ul. Jesionowa   Przepompownia PP1-PGR Strzykuły 

Przepompownia ul. Piastowska   Przepompownia ul. Cisowa 

Przepompownia ul. Szeligowska 

 

Ostatnią wielkościowo zlewnią jest zlewnia odprowadzająca do Oczyszczalni w Babicach, która zbiera 

ścieki z następujących miejscowości: Piotrkówek Duży, Piotrkówek Mały, Wieruchów, Strzykały. Do 

oczyszczalni będzie odprowadzane ok. 50 m 3 / dobę.  

W skład zlewni wchodzą poszczególne przepompownie: 

Przepompownia ul. Sochaczewska (Wieruchów)     

Przepompownia ul. Jarzębinowa 

Przepompownia ul. Pogodna 

Najważniejszy zadaniem inwestycyjnym była budowa nowej przepompowni w ul. Fabrycznej. 

 

W 2018 roku, w ramach umów wieloletnich, realizowane były zadania: 

 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święcice ETAP II trwająca przez lata 2017-

2019, z wartością wydatkowaną na rok 2018 w kwocie 3.270.814,25zł z przewidywanym 

zakończeniem do 30.06.2019 i oddaniem do użytkowania w III kwartale 2019 roku.  

 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołtarzew ETAP I 2018-2019 z wartością 

wydatkowaną na rok 2018 w kwocie 300.000,00zł z przewidywanym zakończeniem do dnia 

30.11.2019 i oddaniem do użytkowania w I kwartale 2020 roku.  
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3. Gospodarka odpadami  

System gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2013 r., zgodnie z obowiązkiem 

ustawowym. Gmina objęła systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych nieruchomości 

zamieszkałe oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, a także nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odbierane są lub przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

➢ niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

➢ odpady komunalne zbierane selektywnie: tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte 

świetlówki, przeterminowane leki, chemikalia (farby, lakiery, oleje, środki ochrony roślin itp.), 

zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z 

prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru 

budowy lub wykonania robót, popioły, 

➢ odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – odpady te 

odbierane są w okresie kwiecień-listopad bezpośrednio sprzed posesji w zabudowie 

jednorodzinnej, w zabudowie wielorodzinnej podstawiane są kontenery KP-7 w zależności od 

zapotrzebowania zgłaszanego przez zarządcę. W zabudowie jednorodzinnej odpady ulegające 

biodegradacji odbierane są co dwa tygodnie z uwzględnieniem obowiązujących limitów: przy 

każdym odbiorze wynikającym z harmonogramu odbioru odpadów komunalnych odbieranych jest 

do 6 worków o pojemności 120l w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień oraz do 

10 worków o pojemności 120l w miesiącach: kwiecień, październik, listopad. Dodatkowo odpady 

ulegające biodegradacji można dostarczać do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów 

Problemowych (GPZOP) z zastrzeżeniem rocznego limitu 800 kg dla jednej nieruchomości. 

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje zmieniona uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zapisy 

uchwały zostały dostosowane do wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 

r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. (Uchwała nr 

XXXIII/319/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 marca 2013 r. zmieniona uchwałą 

Nr LIII/565/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.) W związku z powyższym od 1 lipca 2018 r. obowiązującymi 

stawkami opłat były: 

➢ 15 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne 

zbierane są w sposób selektywny,  

➢ 26 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego dana nieruchomość, w przypadku gdy odpady 

nie są zbierane i  odbierane w sposób selektywny. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi uzależniony jest od osób zamieszkujących nieruchomość.  

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych o charakterze 

rekreacyjno-wypoczynkowym wnoszą roczną ryczałtową opłatę w wysokości 65 zł za jeden domek 

letniskowy lub inną nieruchomość o ww. charakterze, jeżeli odpady zbierane są i odbierane w sposób 

selektywny oraz 130 zł, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki 

zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący miesiąc w 

terminie do dnia 15 każdego miesiąca.  

W 2018 r. złożono 5203 aktywnych deklaracji, w których zgłoszono do odbioru odpadów komunalnych 

25 463 mieszkańców, w tym 24 452 osoby zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów, natomiast liczba 

mieszkańców, którzy zadeklarowali zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny wynosiła 

1011 osób. 

W 2018 r. zostało wystawionych 456 upomnień na łączną kwotę 116 706,24 zł, w tym całkowicie 

opłaconych zostało 327 na łączną kwotę 84 074,03zł, częściowo opłacono 37 upomnień na łączną kwotę 
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8383,03 zł. Wystawiono 206 tytułów wykonawczych, w tym opłacono całkowicie 57, częściowo 45,  

a nie opłaconych pozostało 104. 

W gminie Ożarów Mazowiecki nie ma dzikich wysypisk. Funkcjonują natomiast dwa gminne punkty 

zbierania odpadów komunalnych (GPZOP), dostępne dla mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego, 

objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Celem ograniczenia możliwości korzystania z punktów osobom nieuprawnionym, w 2018 r.  zostały 

wprowadzone limity na odpady biodegradowalne i odpady poremontowe dostarczane przez mieszkańców 

do GPZOP (po 800 kg na nieruchomość na dany rodzaj odpadów rocznie). Dzięki wprowadzonym 

zmianom ilości oddawanych w punktach odpadów poremontowych zmalały o połowę, a odpadów 

zielonych zmniejszyły się ponad dwukrotnie. 

 

W punktach: 

➢ Umiastów, ul. Umiastowska 41E, czynny codziennie od wtorku do soboty, 

➢ Wolica, ul. Leśna 1, czynny w drugi piątek i sobotę miesiąca. 

odbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, 

szkło opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe, drobne odpady drewniane niezawierające 

substancji niebezpiecznych, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, 

przeterminowane leki, chemikalia (resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środki ochrony 

roślin i opakowania po nich, przepracowane oleje etc.), zużyte opony samochodowe, odpady budowlane 

i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów, popiół.  

 
 

Poziomy wskazane w rozporządzeniach Ministra 

Środowiska 

Poziom do 

osiągnięcia 

w 2018 r. [%] 

Poziom osiągnięty 

w 2018 r. [%] 

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegający 

biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

do 40 2,8 

poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, 

metali, tworzyw sztucznych 

30 65,37 

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych 

50 99,36 

 

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

1. Straż Miejska 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku, w Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim zatrudnionych było  

19 osób (w tym jedna osoba przebywająca na urlopie wychowawczym). W stosunku do końca 2017 roku, 

stano osobowy uległ zmniejszeniu o 3 osoby. 

Do listopada, strażnicy pełnili dyżury w systemie ciągłym (całodobowo, 7 dni w tygodniu).  

W przypadku nieprzewidzianej absencji (choroba, opieka nad dzieckiem, urlop na żądanie) strażnika 

zaplanowanego do pracy w terenie, jego miejsce w patrolu zajmował funkcjonariusz pełniący służbę na 

stanowisku dyżurnym, lub wyznaczany był strażnik na dodatkowy dyżur (z dnia wolnego). Zmniejszenie 

stanu osobowego Straży Miejskiej, skutkowało koniecznością ograniczenia czasu pracy w godzinach 

nocnych o 4 godziny. Od listopada 2018 roku, strażnicy pełnią służbę w godzinach 7.00 – 3.00. 
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Statystyczny efekt wybranych obszarów zadań realizowanych przez Straż Miejską:  

➢ Zgłoszenia telefoniczne (stacjonarny; interwencyjny). 

W 2018 roku do Straży Miejskiej wpłynęło łącznie 3985  zgłoszeń  (2017r. – 3791): 

• mieszkańcy   - 2570 (2017r. – 2427) 

• strażnicy   -   906   

• Policja    -   208 

• instytucje   -   225 

• monitoring   -     76 

Sprawy (3985) zgłaszane telefonicznie do Straży Miejskiej: 

• sanitarno/porządkowe - 965 

• ruch drogowy   - 993  (m.in. parkowanie, blokowanie itp.) 

•  

• zakłócanie porządku  - 874  (m.in. osoby nietrzeźwe, spożywanie alkoholu) 

• infrastruktura   - 212  

• zwierzęta   - 543  (w tym:  125 zwierząt martwych) 

• awarie, kolizje, wypadki - 285 

• inne    - 113  (m.in. osoby bezdomne, podejrzana osoba/samochód, … ) 

 

➢ Interwencje/czynności podejmowane przez strażników 

W 2018 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej, podczas wykonywania obowiązków służbowych 

przeprowadzili łącznie: 17770 interwencji/czynności – wzrost o 16.6% w porównaniu z rokiem ubiegłym 

(w 2017r. – 15245).  

➢ Pisma od mieszkańców, instytucji 

W analizowanym okresie do Straży Miejskiej wpłynęły w formie pisemnej 226 spraw, kierowanych 

przez: 

• komórki Urzędu Miejskiego -   59 

• instytucje (w tym straże) - 110 

• mieszkańców   -   39 

• Policja    -   18 

➢ Sprawy wszczęte przez rejonowych z inicjatywy własnej 

 W 2018 roku rejonowi wszczęli 935 spraw (2017 r. – 766), w związku z uwagami mieszkańców 

oraz nieprawidłowościami ujawnionymi w ramach nadzoru nad powierzonymi sektorami/rejonami. 

Dotyczyły one: 

• stanu sanitarno/porządkowego - 219 

• ruchu drogowego   - 520  

• usterek w infrastrukturze  - 137 

• zakłócania porządku   -   24 

• osoby bezdomne   -   35 

 

➢ Udzielenie pomocy osobom nietrzeźwym 

W 2018 roku, strażnicy podjęli czynności w stosunku do 224 osób nietrzeźwych, które swoim 

zachowaniem dawały powód do zgorszenia w miejscu publicznym, lub znajdowały się  

w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu.  

 W wyniku podjętych czynności osoby zostały przekazane/doprowadzone do: 

• izby wytrzeźwień  - 21 

• miejsca zamieszkania  - 80 

• pogotowiu   - 20 

• Policji    - 39 

• oddaliły się po interwencji - 62 

• MARKOT   -   2 
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Dużą niedogodnością w realizacji zadań w tym zakresie, jest rozwiązanie przez Stowarzyszenie 

„MONAR” (od maja 2018) umowy na przyjmowanie i udzielanie pomocy osobom nietrzeźwym. 

Aktualnie osoby nietrzeźwe są doprowadzane na Policję, a procedura ich przekazania trwa 

niejednokrotnie kilka godzin. 

 

➢ Patrol szkolny 

Strażnicy z patrolu na bieżąco /dni powszednie/ kontrolowali otoczenie placówek oświatowych, 

utrzymywali bieżące kontakty z pedagogami i dyrektorami placówek oświatowych, reagowali na 

wszelkie zgłoszenia ze szkół, dotyczące niewłaściwych zachowań dzieci i młodzieży.  

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były zajęcia profilaktyczne w szkołach i przedszkolach. 

Tematem zajęć były: „ Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Numery alarmowe służb – sposób 

powiadamiania”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, „Agresja i sposoby radzenia sobie z nią”, 

„Agresywne zwierzęta”, „Odpowiedzialność karna nieletnich”, „Uzależnienia”, „Cyberprzemoc”, 

„Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie zimowe’.   

Wybrane elementy pracy patrolu szkolnego: 

• Zajęcia profilaktyczne   107  (łącznie 2660 dzieci) 

• Rozmowy wychowawcze       6 

• Sprawy przekazane Policja/Sąd      1 

• Sprawy przekazane do OPS       1 

• Asysty dla pedagoga         4 

• Ustalenia dot, miejsca pobytu dziecka    11 

• Udział w Komisjach Wychowawczych     3 

Ponadto, funkcjonariuszki z patrolu szkolnego: 

• uczestniczyły w biciu przez dzieci rekordu w resuscytacji w ramach WOŚP; 

• pomagały w przeprowadzeniu egzaminów na kartę rowerową (4 egzaminy); 

• przeprowadziły zajęcia w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”; 

• zabezpieczały przemarsze dzieci  (rekolekcje, seanse filmowe  Scena Ołtarzew, Marsz Powitanie 

Wiosny); 

➢ Inne działania 

• Zabezpieczenie miejsc/awarie, wypadki, pożary         98 

• Zabezpieczanie miejsc/imprezy, festyny, uroczystości     65 

• Udzielanie asyst /samorząd, instytucje/           75 

• Sprawcy przestępstw przekazani Policji           18 (w tym nietrzeźwi kierowcy) 

• Odłowione psy/przekazanie weterynarzowi           30 

• Odłowione psy/przekazanie właścicielowi           11 

• Doręczenie korespondencji mieszkańcom            53 

• Kontrole spalania w piecach domowych           146 
 

2. Policja  

Gmina Ożarów Mazowiecki, na podstawie zawartego porozumienia, finansuje służby ponadnormatywne 

Policji dzięki czemu zwiększamy liczbę patroli na naszym terenie. Policjanci pełnili służby 

ponadnormatywne w rejonach szczególnie zagrożonych. W okresie od 1 kwietnia  roku do 15 grudnia 

2018 roku służby te pełniło łącznie 101 policjantów ze stanu Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, którzy przepracowali łącznie 1400 godzin. 

Na ten cel przeznaczona została kwota w wysokości 40 000 zł. W trakcie tych służb policjanci 

uzyskali następujące wyniki: 

➢ wylegitymowali 259 osób, 

➢ dokonali 190 kontroli miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością, 

➢ dokonali kontroli 139 parkingów niestrzeżonych oraz 117 placówek handlowych pod kątem 
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ich zabezpieczenia, 

➢ przeprowadzili 106 różnego rodzaju interwencji zgłoszonych przez obywateli naszej gminy, 

➢ ujawnili łącznie 84 wykroczeń, z tego w 22 przypadkach wobec sprawców zastosowano 

postępowanie mandatowe (na kwotę 3500 zł), 

➢ zastosowali łącznie 62 pouczenia, 

➢ zatrzymali 7 sprawców przestępstw, 

➢ zatrzymali 3 osoby poszukiwane, 

➢ zabezpieczali prewencyjnie imprezy tj., Gminno-Parafialny Dzień Dziecka w Ożarowie 

Mazowieckim, XXX Bieg Ożarowski oraz rejony procesji Bożego Ciała, Festiwal Folkloru 2018, 

Bitwę Ołtarzewską, Rajd Rowerowo-Pieszy Ołtarzew-lzabelin, Znicz 2018, 

➢ zabezpieczali prewencyjnie imprezy sportowe/niemasowe, tj. mecze piłki nożnej IV ligi KS 

Ożarowianka, 

➢ zabezpieczali prewencyjnie imprezy masowe tj. Dni Ożarowa, Festiwal DISCOPOLOWANIE 

2018, Dożynki Gminne 2018. 

 

W 2018 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, na terenie Gminy najczęściej występowały przestępstwa 

pospolite skierowane przeciwko mieniu, takie jak kradzieże i kradzieże z włamaniem do kontenerów 

budowlanych, mieszkań oraz domów . Do zdarzeń przestępczych na terenie Miasta i gminy Ożarów 

Mazowiecki najczęściej dochodziło na terenie miasta oraz w miejscowości Bronisze, Płochocin  

i Jawczyce. Te części gminy są szczególnie narażone na występowanie różnego rodzaju przestępstw z 

uwagi na najwyższy stopień zaludnienia, a co za tym idzie anonimowość. W mniejszym stopniu 

zagrożone przestępczością były: 

➢ rejon stacji PKP (kradzieże mienia, przestępczość narkotykowa) oraz zakłócenia ładu 

i porządku publicznego, 

➢ tereny zielone miasta tj. parki skwery (kradzieże oraz przestępstwa z ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii), 

➢ osiedla domków jednorodzinnych po stronie południowo-zachodniej miasta od strony 

Piastowa i Pruszkowa a także północno - zachodniej od strony miejscowości Kręczki, 

(kradzieże oraz kradzieże z włamaniami do domów), 

➢ osiedla bloków wielorodzinnych wschodniej strony miasta jak i w centrum (kradzieże, 

przestępczość narkotykowa). 

Ogółem odnotowano 517różnego rodzaju przestępstw, co w odniesieniu do okresu porównawczego 

stanowi wzrost o 111 zdarzeń. W celu ograniczenia przestępczości pospolitej, policjanci służby patrolowej 

i obchodowej aktywnie pełnili służbę uzyskując następujące wyniki. Na gorącym uczynku ujęto 181 osób, 

nałożono 221 mandatów. 

 

Dane dotyczące ilości przestępstw o charakterze kryminalnym, najczęściej uciążliwych 

dla mieszkańców naszego miasta zaprezentowano w poniższej tabeli. 

 

Kategoria 2018 2017 2016 2015 
Kradzież cudzej rzeczy 74 104 89 106 
Kradzież z włamaniem 59 43 44 55 

Uszkodzenie mienia 13 8 9 19 
Kradzież pojazdu 11 9 9 3 
Uszkodzenie ciała 1 4 0 0 

Bójka i pobicie 0 1 0 1 
Rozbój, wymuszenie 

rozbójcze 
2 2 0 0 

Ogółem przestępstwa o 

charakterze kryminalnym 
341 296 236 296 

 

Na koniec 2018 roku wskaźnik wykrywalności ogólnej dla Komisariatu Policji 
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w Ożarowie Mazowieckim wyniósł 64,3 %, zaś w 201 7r. wyniósł 62,7 %. W porównaniu do ogólnej 

liczby przestępstw, ilość czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie stanowi niewielki jej 

procent. Wśród nieletnich zamieszkałych na terenie Gminy nie stwierdzono zagrożeń związanych z 

żebractwem, prostytucją czy też pedofilią. Do najczęstszych wykroczeń występujących na terenie 

miasta Ożarowa Mazowieckiego są wykroczenia związane ze: spożywaniem alkoholu w miejscach 

publicznych, przechodzeniem przez torowisko w rejonie stacji PKP, nieprzestrzeganiem 

przepisów w ruchu drogowym, zakłócaniem ciszy nocnej przez grupy młodzieży gromadzącej się na 

klatkach schodowych bloków oraz boisk osiedlowych, zaśmiecaniem oraz nieprzestrzeganiem 

przepisów związanych ze zwykłymi środkami przy trzymaniu zwierząt. W związku z powyższym 

dyslokacja służby, która ma na celu doprowadzić do zmniejszenia jak największej ilości wykroczeń, 

opiera się na przeprowadzanych comiesięcznych analizach zaistniałych wykroczeń, gdzie w miejsca 

ich występowania kierowane są załogi patrolowe oraz dzielnicowi w ramach wykonywanych 

obchodów dzielnicy. 

3. System monitoringu wizyjnego 

Działający na terenie Gminy system monitoringu wizyjnego jest systematycznie rozbudowywany. 

Kamery montowane są w miejscach wskazywanych jako newralgiczne z punktu widzenia poprawy 

poczucia bezpieczeństwa publicznego. Wykaz kamer ilustruje poniższe zestawienie: 

 

K1 – Szkoła Podstawowa Płochocin   K19 – Boisko / Ciepłownia 

K2 – Gimnazjum Płochocin     K20 – Rondo Dmowskiego 

K3 – Kolejowa Płochocin     K21 – Poznańska (Huta) 

K4 – Monopolowa / Fabryczna   K22 – Dmowskiego / Szkolna 

K5 – Płochocin Biedronka     K23 – Kopernika 

K6 – Floriana       K24 – Mickiewicza / Graniczna 

K7 – Poznańska / Szkolna (basen)    K25 – Rokicka / Lipowa 

K8 – Park Poniatowskiego     K26 – Łąkowa, Płochocin 

K9 – Ożarów Centrum     K27 – Osiedle Kabel Parking 

K9a (statyczna) – Poznańska (Mazurkas)  K28 – Ożarowska 28 

K10 – Szkoła Podstawowa Ołtarzew   K29 – Przyparkowa, Bronisze 

K11 – Osiedle Kabel      K30 – Parkowa / 1-go Maja 

K12 – Płochocin / Józefów     K31 – Parkowa / Kościuszki 

K12 (obrotowa) – Fabryczna / Lipowa   K32 – skrzyżowanie Radziwiłłów 

K13 – Duchnicka / Mickiewicza   K33 – Poznańska / Konotopska 

K14 – PKP Ożarów Mazowiecki   K33a – Strzykulska (BP) 

K15 – Parkowa / Kierbedzia (scena)   K34 - Nadbrzeżna 

K16 – Obrońców Warszawy (boisko)   K35 - Długa 

K17 (dwie kamery) – Rokicka 5a  

K18 – Floriana / Obrońców Warszawy 

 

Obraz z kamer dociera na monitory znajdujące się na Stanowisku Dyżurnym Straży Miejskiej oraz w 

Komisariacie Policji w Ożarowie Mazowieckim. Obraz zapisywany jest na serwerze i tam 

przechowywany. Na wniosek osoby lub instytucji Policja lub Straż Miejska może zgrać i zabezpieczyć 

nagranie na potrzeby Policji, Sądu, Prokuratury.  

 

X.EDUKACJA  

W ślad za ogólnym wzrostem liczby mieszkańców, wzrasta liczba dzieci w wieku szkolnym i 

przedszkolnym, co wymusza podejmowanie decyzji, mających na celu rozwój placówek oświatowych 

i zwiększanie liczby miejsc dostępnych dla uczniów i przedszkolaków. 
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Obecnie Gmina Ożarów Mazowiecki jest organem prowadzącym dla 13 placówek oświatowo-

wychowawczych. Są to 4 przedszkola, 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja i 1 żłobek miejski. 

Lp. Nazwa szkoły lub przedszkola 

Liczba dzieci w roku 

szkolnym  

2017/2018 2018/2019 

1 
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ożarowie 

Mazowieckim 
310 311 

2 
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ożarowie 

Mazowieckim 
200 199 

3 Przedszkole Publiczne w Broniszach 56 50 

4 Przedszkole Publiczne w Józefowie 152 150 

5 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 1115 1257 

6 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy 352 393 

7 Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów  380 436 

8 
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Święcicach 
115 125 

9 Szkoła Podstawowa w Duchnicach  282 388 

10 Szkoła Podstawowa w Umiastowie 43 57 

11 Żłobek Miejski w Ożarowie Mazowieckim 30 35 

12 
Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego  
280 141 

13 Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego 87 49 

 Suma 3359 3591 

Szkoły i przedszkola działają jako jednostki budżetowe, a ich obsługą administracyjną, kadrową i 

księgową zajmuje się Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki.  

W 2018 roku utworzono nową gminną Szkołę Podstawową w Umiastowie. Jednocześnie Szkoła w 

Umiastowie prowadzona do tej pory przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji Dzieci 

Wiejskich w Umiastowie uległa likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 roku.  

 

Dla podniesienia jakości nauczania we wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, łącznie 

ponad 8.000 godzin rocznie, zarówno wyrównawczych, jak i rozwijających zainteresowania uczniów. 

Poniższa tabela ilustruje ilość godzin pozalekcyjnych w 2018 roku w poszczególnych placówkach w 

podziale na cztery grupy. 

 

Rodzaj zajęć 

Szkoła 

Podstawowa 

Nr 1 w 

Ożarowie 

Maz. 

Szkoła 

Podstawowa 

Nr 2 w 

Ożarowie 

Maz. 

Szkoła 

Podstawowa 

w 

Duchnicach 

Szkoła 

Podstawowa 

w 

Płochocinie  

Szkoła 

Podstawowa 

w Święcicach  

Liczba 

godzin 

ogółem 

Koła zainteresowań 2696 217 907 815 26 4661 

Zajęcia kreatywne /dla 

dzieci uzdolnionych/ 
224 75 48 96 67 510 

Zajęcia wyrównawcze, 

korekcyjno-

kompensacyjne , 

rewalidacyjne 

922 180 420 580 156 2258 

Zajęcia sportowe 222 125 140 120 80 687 

Liczba godzin w 

jednostce 
4064 597 1515 1611 329 8116 
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Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych, w podziale na etaty oraz osobowo, ilustruje poniższe 

zestawienie. 

Zatrudnienie w placówkach oświatowych w 2018 r. 

  

  

Nauczyciele 
Administracja 

Obsługa 
Nauczyciele 

Administracja 

Obsługa 

w etatach w osobach 

Przedszkola  70,25 79,98 84 84 

Szkoły Podstawowe  273,37 106,48 353 126 

Gimnazja 36,83 14,41 43 14 

Łącznie 380,45 200,87 480 224 

 

Efekty nauki zdobywanej przez cały okres edukacji obrazują egzaminy końcowe – gimnazjalne. Poniższy 

wykres przedstawia osiągnięcia uczniów szkół ożarowskich na tle wyników uzyskiwanych w powiecie i 

województwie. 

 

GA-P - Język obcy na poziomie  podstawowym - angielski 

GA-R - Język obcy na poziomie rozszerzonym - angielski 

GE-P -  Język obcy na poziomie  podstawowym - hiszpański 

GE-R - Język obcy na poziomie  rozszerzonym - hiszpański 

GF-P - Język obcy na poziomie podstawowym - francuski 

GF-R - Język obcy na poziomie  rozszerzonym - francuski 

GH-H - Historia i WOS   

GH-P - Język polski   

GM-M - Matematyka   

GM-P - Przedmioty przyrodnicze   

GN-P - Język obcy na poziomie podstawowym - niemiecki  

GN-R - Język obcy na poziomie rozszerzonym - niemiecki 

GR-P - Język obcy na poziomie podstawowym - rosyjski 

GR-R - Język obcy na poziomie rozszerzonym - rosyjski 

GW-P - Język obcy na poziomie podstawowym - włoski 
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Z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie na miejsca wychowania przedszkolnego. Z uwagi na  

ustawowy obowiązek zapewnienia dzieciom w wieku od 3 do 6 lat miejsca w przedszkolu, 

przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego jakim jest zapewnienie 

dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, możliwości 

korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na zasadach takich jak w 

przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki. Wyłonionym w konkursie 

wykonawcą zadania zostało Przedszkole „Szczęśliwa Gwiazdeczka”, które realizuje powyższe zadanie 

od 1 września 2017 r., oraz Przedszkole „Bajlandia”, które realizuje ww. zadnie od września 2018 r. 

Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Gwiazdeczka” – 75 miejsc ; Przedszkole Niepubliczne 

„Bajlandia” – 50 miejsc  

Od listopada 2017 roku Gmina Ożarów Mazowiecki realizuje projekt współfinansowany z funduszy 

europejskich „Chętni na eksperymenty”. Projekt jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 

im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim i Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w 

Płochocinie. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw 

i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Działania realizowane w ramach projektu obejmują między 

innymi prowadzenie zajęć dydaktycznych, a w tym kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów z 

przedmiotów ścisłych i informatycznych oraz zajęć wyrównawczych. Szkoły biorące udział w projekcie 

otrzymały również sprzęt i pomoce dydaktyczne.  

W 2018 r. w VIII edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” Gmina Ożarów Mazowiecki została 

podwójnie uhonorowana: 

1. Certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji 2018” - doceniona została polityka oświatowa gminy; 

2. Wyróżnieniem Nadzwyczajnym „Sukces Roku w Oświacie” – doceniono dbałość o rozwój oświaty 

na terenie Gminy poprzez zarówno realizacje zadań inwestycyjnych jak i wspierając innowacyjne 

programy edukacyjne, wspieranie rozwoju naukowego uczniów i nauczycieli, dbałość o rozwój 

kultury lokalnej oraz twórczości dzieci i młodzieży. 

 

Działania dotyczące remontów, modernizacji i rozbudowy placówek oświatowych: 

• w Szkole Podstawowej Nr 1 zaadoptowano bibliotekę szkolną na 2 sale dydaktyczne, a biblioteka 

znalazła nową lokalizację przy szatniach; 

• zakończono trwającą od 2017 roku modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Umiastowie; 

• zbudowano boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Święcicach; 

• rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej w Duchnicach; 

• rozpoczęto budowę nowego budynku dla Szkoły Podstawowej Nr 2, którego otwarcie dla uczniów 

planowane jest we wrześniu 2019 roku. 

 

Szkoła Podstawowa w Umiastowie 

W wyniku przebudowy szkoły zwiększono kubaturę budynku do 8 449 m3. Do dyspozycji uczniów i 

nauczycieli przekazano 5 sal dydaktycznych, 2 szatnie, 2 przebieralnie do zajęć wf-u, 5 toalet, pokój 

nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój pielęgniarki, pomieszczenie konserwatora, kotłownię, 

magazyn, magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczycieli wf-u, salę gimnastyczną, pomieszczenie 

techniczne i archiwum. Sala gimnastyczna wykorzystywana jest również poza godzinami lekcyjnymi i 

przeznaczona jest na prowadzenie komercyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych. 

 

Boisko wielofunkcyjne przy SP w Święcicach 

Boisko o powierzchni około 1792 m2 wykonano z gotowych modułów z PP 30x30. Wprowadzono 

odwodnienie. Wymiary boiska umożliwiają  grę w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. 

Na boisku zamontowano 2 bramki do piłki ręcznej, 2 kosze do koszykówki oraz komplet sprzętu do 

siatkówki. Boisko zostało ogrodzone i wyposażone w piłkochwyty. 
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach.  

Reforma edukacji spowodowała konieczność przystosowania nowego budynku SP w Duchnicach do 

przyjęcia większej liczby dzieci w klasach od 1 do 8. Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącej szkoły 

poprzez  wykonanie dodatkowego skrzydła budynku wyposażonego w: 

• 4 pracownie lekcyjne wraz z zapleczami, 

• 1 pracownie komputerową, 

• pomieszczenia administracyjne, 

• węzły sanitarne, 

• pomieszczenie świetlicy 

• małą salę gimnastyczną z szatniami. 

Powierzchnia rozbudowy budynku wynosić będzie 550 m2, a całkowita kubatura budynku zwiększy się 

do 18 775 m3.  

 

Projekt i budowa szkoły podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim  

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie projektu i wybudowanie nowego budynku SP Nr 2 przy ulicy 

Lipowej w Ożarowie Mazowieckim. Zaprojektowano trójkondygnacyjny budynek, bez podpiwniczenia 

podzielony na 5 stref funkcjonalnych: 

➢ strefa wejścia głównego – na poziomie parteru z szatnią, świetlicą, stołówką i aulą, pomieszczenia 

posiadać będą duże przeszklenia i wyjścia na patio znajdujące się w samym środku pomiędzy 

nimi, 

➢ strefa sportowa – na poziomie parteru, z gabinetem nauczycieli WF-u, przebieralniami, 

sanitariatami, salą gimnastyczną, salą gimnastyczną małą, salą do ćwiczeń sensorycznych, 

➢ strefa oddziałów zerówkowych – na parterze z osobnym wejściem, 

➢ strefa dydaktyczna klas 1-3 na poziomie I piętra, 

➢ strefa dydaktyczna klas 4-8 na poziomie II piętra. 

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 6.349,7 m2. W nowym budynku szkoły będzie mogło uczyć się 

650 dzieci, w tym dwa oddziały zerówkowe. 
 

XI.KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE 

Na terenie Gminy funkcjonują dwie instytucje kultury – Biblioteka Publiczna oraz Dom Kultury 

„Uśmiech”.  

1. Dom Kultury „Uśmiech” 

Dom Kultury „Uśmiech” umożliwia mieszkańcom Gminy uczestnictwo w kulturze. Dzięki sieci filii DK 

dociera do szerokiej grupy odbiorców. Różnorodna i stale wzbogacana oferta skierowana jest do osób w 

każdym wieku. Siedziby posiadają w swojej ofercie bogatą paletę zajęć dla osób w różnym przedziale 

wiekowym. Dzieci, młodzież oraz dorośli mogą uczestniczyć zarówno w zajęciach indywidualnych (np. 

nauka gry na instrumentach/studio piosenki), jak i grupowych (np. tanecznych, baletowych,  

artystycznych czy teatralnych). Spotkania prowadzą doświadczeni instruktorzy z pasją. Odbiorcy  oferty 

kulturalnej prezentują swoje umiejętności podczas lokalnych imprez, w czasie udziału w różnego rodzaju 

przeglądach, a także w ramach organizowanych wernisaży i konkursów. Organizowane są liczne koncerty 

znanych artystów i zespołów, koncerty okolicznościowe, kabarety, wernisaże, wystawy prac, wieczory z 

poezją, spotkania autorskie, konkursy, turnieje, niedzielne spotkania z teatrem dla dzieci, bale dla 

najmłodszych, spotkania i wieczorki taneczne dla seniorów, pokazy taneczne, wykłady, warsztaty, 

spotkania integracyjne mieszkańców, imprezy plenerowe, festyny rodzinne, pikniki.  

 

W 2018 roku działalność instytucji realizowana była w Domu Kultury „Uśmiech”, Centrum Inicjatyw 

Społecznych „Przy Parku”  oraz Filiach  w Józefowie i w Broniszach. We wszystkich placówkach 
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instytucja zorganizowała, bądź współorganizowała ok. 582 imprezy i wydarzenia  kulturalne, w których 

wzięło udział ok. 26 177 uczestników.  

Zajęcia programowe są jednym z podstawowych filarów działalności instytucji kultury. Skierowane są 

do dzieci, młodzieży i dorosłych, dostosowane do rytmu roku szkolnego, obejmują cykle od września do 

czerwca, a w sezonie ferii zimowych oraz wakacyjnym Dom Kultury „Uśmiech” przygotowuje oddzielną 

ofertę. W 2018  roku w Domu Kultury „Uśmiech” odbywało się 41 różnego rodzaju zajęć według 

ustalonego harmonogramu, w których uczestniczyły ok. 572 osoby/miesięcznie. Były to zajęcia 

plastyczne, teatralne, taneczne, muzyczne, wokalne, ceramiczne, warsztaty artystyczne ale też 

programowanie dla najmłodszych czy też robotyka edukacyjna. W Domu Kultury doskonalą swoje 

umiejętności członkowie Zespołu Ludowego Ożarowiacy, Chór Ab Imo Pectore oraz Zespołu wokalnego 

seniorów Ożarowskie Kumoszki. W ramach współpracy z Ożarowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku 

odbywają się tu stałe zajęcia programowe Uniwersytetu tj. pilates, zajęcia taneczne oraz joga, na które 

uczęszczało miesięcznie średnio 60 osób. 

W Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” odbyło się 11 różnego rodzaju zajęć według ustalonego 

harmonogramu, w których uczestniczyło ok. 568 osób/miesięcznie.  Były to spotkania integracyjne Klubu 

Mam, Młodzieżowego Klubu Integracyjnego, nauka gry w szachy, nauka gry w brydża, Fitness mózgu, 

zajęcia dla UTW oraz Klubu Seniora, a także zajęcia Szkoły rodzenia. 

Ogółem w zajęciach stałych we wszystkich placówkach Domu Kultury (82 zajęcia tygodniowo) 

uczęszczało ok. 1478 osób.  

 

Cykliczne wydarzenia organizowane przez Dom Kultury „Uśmiech”  

Dom Kultury jest organizatorem lub współorganizatorem kilkudziesięciu imprez artystycznych 

organizowanych zarówno w plenerze, jak i we własnych oraz udostępnianych obiektach. Do 

najważniejszych wydarzeń należały: 

1. Koncert Noworoczny pt. „Maestro Adam Sztaba” z Orkiestrą Filharmonii Chmielnickiej, Troy 

Anderson, Jennifer Batten, Big Band (Hotel Mazurkas) 

2. 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

3. Zabawa karnawałowa dla dzieci „Disco Bańkowe” (Filia w Józefowie)  

4. Ożarowskie Warsztaty Wielkanocne   

5. X Majówka Józefowska – wystąpili Duet z Uśmiechem, Kabaret Fifa-Rafa (Filia w Józefowie – 

plac przy budynku Filii) 

6. Konkurs wokalny dla dzieci pt. „Piosenki o Mamie” (Filia w Broniszach)     

7.  Spotkania z teatrem dla dzieci  (w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim i w 

Filiach w Józefowie oraz Broniszach) 

8. Spotkania z Teatrem Rodziców – działającym w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie 

Mazowieckim 

9. Dzień Matki i Dzień Dziecka - festyn rodzinny - impreza plenerowa dla najmłodszych pn. 

„Miasteczko Uśmiechu”  

10. Dzień Dziecka w Filii w Józefowie – impreza plenerowa (plac przy budynku Filii)  

11. XVI Dni Ożarowa Mazowieckiego – wystąpiły zespoły z Domu Kultury, Margaret, Robert 

Janowski, Rewia Viva, IRA (teren rekreacyjny przy ul. Sochaczewskiej 218, Kręczki/Kaputy) 

12. Gala FELICJA 2018 – przyznanie Honorowej Nagrody Ożarowa Mazowieckiego  (Hotel 

Mazurkas) 

13. Ożarowska Scena Letnia 

14. Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Ożarów Mazowiecki 2018 

15. Dożynki Gminne 

16. Miasteczko bożonarodzeniowe 

17. Koncert kolęd w wykonaniu zespołu ENEJ (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego) 

18. Spektakl Teatru Afront pt. ”Rodzinne rewolucje- czyli całe życie z wariatami” (Filia w Broniszach)    

19. Spotkanie z Orkiestrą Dętą pod dyrekcją R. Klechy (Filia w Broniszach) 

20. Koncert pt. „Dziwny jest ten świat” w wykonaniu uczniów Autorskiej Szkoły Muzyki 

Rozrywkowej i Jazzu I i II st. im. K. Komedy w Warszawie  
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21. Wystawa S. Filipowicza „Dom Serca – Polska” 

22. Spektakle teatralne na Scenie Ołtarzew w wykonaniu „Teatr Rodziców” (grupy teatralnej 

działającej w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim) 

2. Biblioteka Publiczna 

Główna siedziba Biblioteki Publicznej zlokalizowana jest w Ożarowie Mazowieckim. Tam też 

funkcjonuje Wypożyczalnia dla dorosłych, Biblioteka Powiatowa oraz Oddział dla dzieci i młodzieży. Na 

terenie Gminy działają dwie filie – w Józefowie oraz w Święcicach. 

Biblioteka Publiczna, obok prowadzenia podstawowej działalności statutowej jaką jest  udostępnianie 

woluminów, proponuje bardzo bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych. W Wypożyczalni dla dorosłych 

zorganizowano łącznie 78 eventów. Do najważniejszych należały: kampania „Stać nas na to”, recital 

Katarzyny Żak, cykl spotkań autorskich „Książka z autografem” czy też wykłady Wszechnicy 

Żywieniowej SGGW. Wielokrotnie wydarzenia organizowane były w Centrum Integracji Społecznej. 

Przy Bibliotece działa klub wolontariuszy zrzeszający obecnie 56 osób. W Oddziale dla dzieci i młodzieży 

systematycznie prowadzone są lekcje biblioteczne oraz dyskusyjny klub książki, a także wiele 

innowacyjnych form popularyzujących czytelnictwo wśród najmłodszych. Równie aktywne w tym 

zakresie pozostają obie filie.  

Statyczne ujęcie działalności Biblioteki publicznej ilustruje poniższe zestawienie: 

2018 

Wypożyczalnia  
dla Dorosłych 
 i Młodzieży + 

PWZ + 
Multimedia 

Oddział dla 
Dzieci i 

Młodzieży 
+ Gry 

planszowe 

Filia nr 1  
w 

Józefowie 

Filia nr 2  
w 

Święcicach 
OGÓŁEM 

Liczba Czytelników zarejestrowanych w 

roku1 
1 231 982 594 159 2 966 

      - w tym do lat 15 183 540 183 85 991 

Użytkownicy 1296 1007 634 163 3100 

Liczba udzielonych informacji 4 338 1 732 7 960 1 483 15 513 

Liczba osób korzystających z Internetu 

(statystyki MATEUSZ wspólne dla całej 

placówki) 

790 1 093 40 1 923 

Liczba odwiedzin 24 268 13 142 15 196 2 695 55 301 

Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach 

kulturalnych 
4 378 4 087 2 739 329 11 533 

Szkolenia czytelników w zakresie korzystania 

z systemu bibliotecznego MATEUSZ  

604 

 

Liczba odsłon strony www 48 537 

Liczba użytkowników strony www 9 537 

Wypożyczenia na zewnątrz 

Książki i czasopisma oprawne 22 875 10 700 10 608 1 984 46 167 

w tym: 

Literatura piękna 
19 137 9 949 9 093 1 749 39 928 

    - dla dorosłych 18 989 737 7 070 1 079 27 875 

    - dla dzieci i młodzieży 148 9 212 2 023 670 12 053 

Literatura popularnonaukowa 3 738 751 1 515 235 6 239 

Czasopisma nieoprawne 215 3 0 0 218 

                                                           
1 Liczba czytelników w bazie ogółem na dz. 31.12.2018 – 4789 
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Zbiory specjalne 1 659 37 7 43 1 746 

w tym: 

   - filmy 
887 10 0 0 897 

   - książka mówiona 770 0 7 43 820 

   - płyta audio 2 0 0 0 2 

   - gry planszowe 0 27 0 0 27 

Wypożyczenia na miejscu 

Książki i czasopisma oprawne 549 559 1 042 1 436 3 586 

w tym: 

Literatura piękna 
326 470 850 1 243 2 889 

   - dla dorosłych 299 1 56 743 1 099 

   - dla dzieci i młodzieży 27 469 794 500 1 790 

Literatura popularnonaukowa 222 89 192 193 696 

Czasopisma nieoprawne 71 5 0 0 76 

Czasopisma oprawne 1 0 0 0 1 

Zbiory specjalne 23 16 1 37 77 

Gry planszowe 0 16 0 0 16 

Inne - CzytakPLUS 10 0 0 0 10 

Wypożyczenia międzybiblioteczne 

ACADEMICA 6 0 0 0 6 

DKK – Instytut Książki 75 0 0 0 75 

MBC 103 0 0 0 103 

Inne biblioteki 2 0 0 0 2 

ZBIORY ostatni nr Księgi inwentarzowej na dzień 31.12.2018 r. 

Księgozbiór  43 008 16 644 23 623 18 098 101 373 

Księgozbiór PWZ 487 0 0 0 487 

Multimedia 1 313 0 70 75 1 458 

Gry planszowe 0 26 0 0 26 

UBYTKI ostatni nr Rejestru na dzień 31.12.2018 r. 

Księgozbiór 25 826 7 305 10 354 11 926 55 411 

Księgozbiór PWZ 43 0 0 0 43 

Multimedia 0 0 0 0 0 

Gry planszowe 0 0 0 0 0 

ZBIORY OGÓŁEM /wpływy – ubytki/ 

Księgozbiór 17 182 9 339 13 269 6 172 45 962 

Księgozbiór PWZ 444 0 0 0 444 

Multimedia 1 313 0 70 75 1 458 

Gry planszowe 0 26 0 0 26 

 

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018 r. (ogółem miasto i gmina) – 23 475. 

Liczba czytelników (w przeliczeniu na 100 mieszkańców) – 12,63 

Liczba zakupionych książek (w przeliczeniu na 100 mieszkańców) – 9,61 

Liczba wypożyczeń (w przeliczeniu na 100 mieszkańców) – 211,94 

3. Zabytki 

W 2018 r. zostały przygotowane i opracowane dokumenty dotyczące zabytków tj.: 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021”. Program został pozytywnie zaopiniowany 

przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.  
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Zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187), Burmistrz prowadzi Gminną Ewidencje Zabytków w formie kart 

adresowych. W tym zakresie zostało wydane  Zarządzenie Nr B.0050.219.2018 Burmistrza Ożarowa 

Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy 

Ożarów Mazowiecki. 

W ramach  Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021” podjęte zostały prace związane z 

odtworzeniem, urządzeniem parków zabytkowych w Ołtarzewie i Broniszach.  

 

XII.KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA 

Zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji realizowane są głównie przez dwa gminne 

podmioty: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powołaną w 2018 roku gminną Spółkę. Duże 

znaczenie dla popularyzacji i rozwoju kultury fizycznej i sportu mają również lokalne kluby sportowe 

działające w formie stowarzyszeń kultury fizycznej  

1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

GOSiR jest jednostką organizacyjną Gminny Ożarów Mazowiecki nie posiadającą osobowości prawnej, 

prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Przedmiotem działalności  podmiotu  była przede wszystkim 

realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym:: 

1) usług w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, we współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej, 

sportu i rekreacji.  

2) udostępnianie posiadanych obiektów, stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz oświaty, 

klubów i związków sportowych, organizacji kultury fizycznej, innych organizacji i stowarzyszeń.  

3) organizowanie imprez z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.  

4) współpraca ze związkami sportowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami, 

stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych.  

5) prowadzenie zajęć w zespołach i sekcjach sportowych. 

 

Majątek przekazany w użytkowanie bądź zarządzany przez GOSiR ,stanowią:   

➢ nieruchomość położona przy ul. Szkolnej 2A w Ożarowie Mazowieckim wraz z pływalnią 

krytą i obiektami towarzyszącymi,  

➢ hale sportowe wraz z zapleczem oraz sala gimnastyczna znajdujące się w SP Nr 1  

➢ korty i boiska SP Nr 1,  

➢ sala gimnastyczna w budynku SP w Umiastowie. 

 

W roku 2018 przeprowadzono termomodernizację pływalni, której głównym celem było  zmniejszenie 

kosztów ogrzewania obiektu oraz podniesienie komfortu przebywania w nim. Bardzo ważnym elementem 

była  zmiana wizualna i estetyczna hali basenowej od zewnątrz oraz zastosowanie nowych elementów 

boazeryjnych w środku hali. Zmodernizowano wszystkie przegrody zewnętrzne tj. ściany, stropodachy 

oraz całą stolarkę okienną wraz z fasadami aluminiowymi, które poprzez docieplenie oraz wymianę na 

materiały o niskich współczynnikach przenikania ciepła, pozwolą na zmniejszenie strat cieplnych. 

Zlikwidowano miejsca występowania największych mostków termicznych poprzez zamurowanie 

przeszkleń na znacznych powierzchniach elewacji, jednocześnie zachowując nowoczesny wygląd 

budynku. Instalacja centralnego ogrzewania została zmodyfikowana poprzez wymianę wszystkich 

punktów grzejnych oraz dostosowanie jej do obecnych parametrów budynku w wyniku czego przewiduje 

się mniejsze zużycie ciepła budynku. Dodatkowo zamontowano system odzysku ciepła ze zużytej wody 

i wykorzystanie go na cele ponownego podgrzania zimnej wody. W celu zmniejszenia zużycia energii 

elektrycznej zastosowano nowe energooszczędne centrale wentylacyjne z wbudowanymi pompami ciepła 

oraz wymieniono całą instalację oświetlenia wewnętrznego, lampy świetlówkowe zamieniono na lampy 

energooszczędne typu LED. Całe zasilanie budynku wspiera instalacja fotowoltaiczna – hybrydowa 
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wyposażona w moduły fotowoltaiczne PVT o łącznej mocy 40 kWp (kilowatopik) w ilości 160 szt. które 

zostały zainstalowane na dachu budynku administracyjnego oraz na gruncie na terenie obiektu. Energia 

generowana z instalacji PVT wykorzystywana jest na potrzeby zasilania obiektu w energię elektryczną a 

dodatkową zaletą systemu hybrydowego jest fakt iż system ten wyposażony jest w układ solarny którego 

zadaniem jest wykorzystanie energii  słonecznej na podgrzanie ciepłej wody użytkowej i jednocześnie 

zredukowanie kosztów ponoszonych przez Pływalnię na jej przygotowanie. Na płycie basenowej została 

zainstalowana  tężnia wody solankowej.  Efekt termomodernizacji liczony w ilości zużytej energii 

elektrycznej czy gazu ziemnego będzie mógł zostać oceniony po pełnym roku zwyczajowego 

użytkowania obiektu. 

 

GOSiR udostępnia  baseny codziennie od 06.00 do 22. zarówno osobom indywidualnym, jak i podmiotom 

wynajmującym tory basenowe w celu prowadzenia nauki i doskonalenia pływania oraz zajęć nurkowych.  

W pływalni odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, zarówno nieodpłatnie dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjum gminnych, jak i komercyjne dla placówek szkolnych nieprowadzonych przez 

Gminę Ożarów  Mazowiecki.  W 2018 r. odnotowano ponad 24.000 wejść uczniów oraz ponad 63.000 

wejść  użytkowników indywidualnych, nie licząc osób korzystających z pływalni podczas wynajmu torów 

basenowych.  GOSiR prowadzi indywidualną naukę pływania dla dzieci i dorosłych, zajęcia fitness i 

zajęcia w wodzie dla seniorów oraz cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcia z aqua aerobiku.  

Pozostałe obiekty sportowe zarządzane przez GOSiR – hale sportowe i boiska po zakończeniu zajęć 

szkolnych  wynajmowane są w największym stopniu stowarzyszeniom kultury fizycznej realizującym 

zadania publiczne w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i rekreacji  dla mieszkańców Gminy 

oraz podmiotom komercyjnym i osobom fizycznym.  

 

Imprezy sportowo - rekreacyjne 

➢ W 2018 roku w pływalni odbywały się (przy współpracy z Warszawsko – Mazowieckim Okręgowym 

Związkiem Pływackim i ożarowskimi pływackim stowarzyszeniami kultury fizycznej) trzy tury 

zawodów pływackich, w których uczestniczyło łącznie ok. tysiąc pływaków z całego Mazowsza. 

➢ 11 grudnia 2018r. odbyły się  kolejne Amatorskie Mikołajkowo-Świąteczne Zawody Pływackie o 

Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego dla dzieci i młodzieży.   

➢ 9 czerwca 2018r zorganizowano DZIEŃ SPORTU 2018 wraz z Biegiem Głównym – Jubileuszowym 

XXX Ożarowskim Biegiem im. Janusza Kusocińskiego na dystansie 10km. Atrakcjami Sportowego 

Dnia były także: Bieg Trzeźwości im. Błogosławionego Ks. Józefa Jankowskiego na dystansie 2500, 

biegi dla dzieci i młodzieży w pięciu kategoriach wiekowych, konkursy i zabawy sprawnościowe dla 

dzieci i rodzin prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, Rowerowe Miasteczko 

Bezpieczeństwa, wspólny wymarsz Nordic Walking oraz pokazy sportów sztuk walki.  W 

konkurencjach sportowo – rekreacyjnych udział wzięło ponad 600 osób. 

➢ Sportowy Dzień Dziecka – Wyścigi dla dzieci i młodzieży na rowerach,  rolkach i hulajnogach 

odbywające się już po raz ósmy na Osiedlu Mickiewicza (26 maja 2018 r.) 

➢ Półmaraton Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w którym Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

był jednym z organizatorów imprezy.  

2. Centrum Widowiskowo – Sportowe Gminy Ożarów Mazowiecki Spółka z o.o.  

W styczniu 2018 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLIX/515/18 o utworzeniu gminnej spółki pod 

firmą Centrum Widowiskowo – Sportowe Gminy Ożarów Mazowiecki Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. w Kręczkach. Akt o utworzeniu spółki został sporządzony 5 czerwca 2018 r. W tym 

czasie powołano również trzy osobową radę nadzorczą spółki oraz jej jednoosobowy zarząd.  

 

Przeważającym przedmiotem działalności spółki jest działalność w zakresie kultury fizycznej na terenie 

Gminy, w tym prowadzenie obiektu sportowego w Kręczkach. Przedmiotem działalności spółki objęto 

również: działalność obiektów sportowych, działalność klubów sportowych, działalność obiektów 

służących poprawie kondycji fizycznej, pozostałą działalność związana ze sportem. Podstawowym celem 
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nowoutworzonej spółki jest bowiem realizacja zadań związanych z szeroko rozumianą kulturą i sportem 

poprzez udostępnianie dla zainteresowanych hali sportowej oraz obiektów przyległych tj. sztucznego 

boiska. Celem spółki jest również tworzenie organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi kultury 

fizycznej. Zwiększenie dostępności, przede wszystkim lokalnej społeczności, zarówno do imprez 

kulturalno- artystycznych, jak i wydarzeń sportowych. W zamierzeniach spółki jest rozwinięcie tych 

działań również na szerszy obszar. Sprzyja temu bliskość Warszawy, bardzo dobre skomunikowanie ze 

stolicą szczególnie zachodnią częścią miasta. 

 

Nowowybudowany obiekt jest atrakcyjny zarówno architektonicznie, jak i użytkowo. Powierzchnia 

użytkowa obiektu wynosi 3 263,59 m2. W jego wnętrzu znajdują się pełnowymiarowe boiska do gry w 

piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę wraz z widownią na 500 osób. Oprócz głównej hali, w budynku 

usytuowano 6 szatni na 15 osób każda z niezależnymi umywalniami i natryskami, 1 szatnię dla trenera z 

niezależnym węzłem sanitarnym oraz: magazyn, siłownię, niezależne wejście z portiernią, pomieszczenia 

techniczne i administracyjne, kawiarnię oraz szatnię na odzież wierzchnią.  Obok hali wybudowano 

parking na 78 samochodów w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz zatokę autobusową dla dwóch 

autobusów. W pobliżu powstało boisko sportowe o sztucznej nawierzchni w standardzie FIFA. 

3. Place zabaw i siłownie zewnętrzne 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat w znacznym stopniu rozbudowano sieć placów zabaw i siłowni 

zewnętrznych. Za ich bieżącą eksploatację i utrzymanie odpowiadają zarządcy terenu (placówki 

oświatowe), ZUK oraz sołtysi. Nadzór sprawowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów. W 2018 

roku prowadzono systematyczne naprawy sprzętu oraz dokonywano ich uzupełnień. W pełni urządzono 

nowy plac zabaw w Parku w Ołtarzewie. Plac zabaw o łącznej powierzchni 1872 m² obejmuje: 

nawierzchnię poliuretanową (636 m2 ), nawierzchnię ekologiczną (80 m2),  nawierzchnię komunikacyjną 

197 m2 oraz   trawiastą - 870 m2. Na placu zainstalowano zestaw wielofunkcyjny dla najmłodszych, bujak 

czteroosobowy na dwóch sprężynach, karuzelę jednoosobowa, labirynt, huśtawkę pojedynczą typu 

koszyk, zestaw wielofunkcyjny z dwoma wieżami, linarium o wys. 5 m., karuzelę na 3 sprężynach, 

huśtawkę wagowa w kształcie kraba, trampolinę, podwójny zjazd linowy, huśtawkę potrójną. 

Zagospodarowano również przestrzeń na siłownię zewnętrzną: rowerek, wahadło, biegacz, steper, 

orbitrek. Uzupełniająco plac wyposażono w stół piknikowy (3 szt.), ławki z oparciem (3 szt.), kosze na 

śmieci (2 szt.). Całość ogrodzono ogrodzeniem metalowym o wysokości 1 m (dł - 188,25 mb) i 

zamontowano  3 furtki o szerokości 1,25 m każda. 

 

Wykaz placów zabaw i siłowni zewnętrznych 

Placówki oświatowe: 

1. Plac zabaw w Broniszach ul. Kwiatowa- przedszkole 

2. Plac zabaw w Józefowie ul. Kasztanowa- przedszkole 

3. Plac zabaw w Macierzyszu ul. Sochaczewska- przedszkole 

4.  Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska- przedszkole  

5. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna- szkoła nr. 1 

6.  Plac zabaw w Płochocinie ul. Lipowa- szkoła podstawowa 

7.  Plac zabaw w Święcicach ul. Poznańska- szkoła podstawowa 

8. Plac zabaw w Umiastowie ul. Umiastowska- szkoła podstawowa 

9. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna- skatepark (GOSiR) 

10. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna- GOSiR  

 

Sołectwa: 

1. Plac zabaw w Duchnicach ul. Duchnicka  

2. Plac zabaw w Konotopie ul. Rajdowa  

3. Plac zabaw w Myszczynie ul. Zaborowska 
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4.  Plac zabaw PGR Strzykuły ul. Sochaczewska 

5.  Plac zabaw w Pilaszkowie ul. Piękna 

6. Plac zabaw Płochocin wieś ul. Stołeczna 

7.  Plac zabaw Święcice OSP ul. Warszawska 

8. Plac zabaw w Umiastowie ul. Umiastowska 

9. Plac zabaw w Wolskich ul. Michałowska  

10. Plac zabaw w Broniszach ul. Cisowa  

11. Plac zabaw  Gołaszew ul. Wspólna  

12. Plac zabaw Koprki ul. Jaśminowa  

13. Plac zabaw w Ołtarzewie ul. Poznańska  

14. Plac Zabaw Pogroszew Kolonia 

 

Osiedla: 

1. Plac zabaw w Józefowie ul. Fabryczna  

2. Plac zabaw w Józefowie ul. Kasztanowa  

3. Plac zabaw w Płochocin Południowy ul. Długa  

4. Plac zabaw Osiedle Mickiewicza ul. Graniczna 

5. Plac zabaw Osiedle Zientarówka ul. Poniatowskiego 

6. Plac zabaw w Osiedle Franciszków ul. Kolejowa 

7. Plac zabaw Płochocin Północny ul. Rynkowa  

8. Plac zabaw Osiedle Szeligi ul. Szeligowska 

9. Plac zabaw Osiedle Wolica ul. Ogródkowa  

10. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Parkowej  

11. Plac zabaw DK Uśmiech w Józefowie 

12. Plac zabaw w Wolicy ul. Rokicka  

13. Plac zabaw w Parku w Ołtarzewie 

 

XIII.OCHRONA ZROWIA 

1. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Społecznej 

W 2000 roku Rada Miejska powołała do życia  Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa 

Otwartego w Ożarowie Mazowieckim w celu zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej dla swoich 

mieszkańców. Stopniowo rozszerzono działalność Zakładu o usługi specjalistyczne. W 2008 roku 

uruchomiono Filię Zakładu  w Józefowie. Zakład zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na 

świadczenie bezpłatnych usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla osób uprawnionych do bezpłatnych świadczeń. W Przychodni, 

oprócz lekarzy pierwszego kontaktu i pediatrów, pomocy medycznej udzielają: chirurg , neurolog, 

diabetolog, laryngolog, ginekolog. Odpłatnie przyjmują także: ortopeda, kardiolog, endokrynolog, 

dermatolog, okulista, lekarz medycyny pracy. Zakład posiada pracownie: EKG, USG, RTG oraz punkt 

pobrań i punkt szczepień. 

W 2018 r. zakończono budowę nowego budynku przychodni. W trójkondygnacyjnym obiekcie znajdują 

się: rejestracja, gabinet zabiegowy oraz oddziały lecznictwa dzieci na parterze. Na pierwszym piętrze 

usytuowano część administracyjną, 6 gabinetów konsultacyjno-diagnostycznych, 1 gabinet zabiegowy, 

zespół socjalny dla personelu, szatnię oraz magazyn środków czystości. Drugie piętro zarezerwowano dla 

potrzeb rehabilitacji i fizykoterapii. Zaprojektowano dwie sale zajęć ruchowych, 4 gabinety fizykoterapii, 

2 zespoły sanitarno-szatniowe, pokój dla rehabilitantów oraz pomieszczenie porządkowe. W poddaszu 

zaprojektowano kotłownię, magazyn oraz wentylatornię. Przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi 

piętrami ułatwia znajdująca się w budynku winda. 

Obecnie fizykoterapia i fizjoterapia świadczone są wyłącznie odpłatnie.  
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2. Programy polityki  zdrowotnej 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) jednostki samorządu 

terytorialnego mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować programy polityki zdrowotnej. 

W 2018 roku w gminie Ożarów Mazowiecki realizowane były następujące programy: 

• Program polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowujący przyszłych rodziców 

na przyjęcie dziecka – zajęcia w szkole rodzenia 

• Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki 

powyżej 50 roku życia. 

Program „szkoła rodzenia” (realizowany w 2018 r. po raz drugi) jest współfinansowany  

z budżetu gminy w 85%, w 2018 roku była to kwota 153 zł/osoba. 

Program obejmował zajęcia edukacyjne dla mieszkańców gminy: teorię i praktykę, dla przyszłych mam 

i ojców. Jeden cykl składał się z 5 grupowych spotkań, każde trwające ok. 3 godz. – 1 raz w tygodniu.  

Odbyło się 6 cykli zajęć, w których wzięły udział 72 osoby. 

Program szczepień profilaktycznych finansowany jest całkowicie z budżetu gminy. Szczepienia (badanie, 

szczepionka i jej podanie) są bezpłatne dla mieszkańców gminy. W 2018 r. koszt szczepienia wynosił 38 

zł/osoba. Zaszczepiono 463 mieszkańców gminy powyżej 50 roku życia. 

Oprócz szczepień rozpowszechnione były ulotki i plakaty dotyczące grypy, jej profilaktyki, ukazały się 

artykuły w lokalnej prasie, audycje w radio. 

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii  realizowany był zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Miejską Uchwałą Nr 

XLVIII/503/17 . Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu GKRPA w Ożarowie Mazowieckim (Zarządzenie 

Burmistrza Nr B.0050.89.2013) członkowie pracują w ramach zespołów roboczych: 

Zespół Profilaktyczny  

Zespół Motywacyjny  

Zespół Kontrolny  

Komisja była w stałym kontakcie z 28 osobami uzależnionymi od alkoholu i 9 osób członkami rodzin 

osób uzależnionych. W stosunku do ośmiu osób zostały podjęte czynności zmierzające do orzeczenia o 

zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu uzależnień. 

 Sześciu rodzinom  została udzielona pomoc. Komisja  skontrolowała 4 punkty sprzedaży napojów 

alkoholowych. Do Izby wytrzeźwień przewieziono 21 nietrzeźwych osób. 

 

Na podstawie działań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ożarów Mazowiecki, prowadzona jest 

profilaktyka uzależnień w placówkach oświatowych. Każdej z gminnych szkół przyznano  środki 

finansowe (w zależności od ilości uczniów), z których może ona skorzystać na wniosek skierowany do 

GKRPA. W 2018 r. w szkołach przeprowadzono szereg warsztatów tematycznych dostosowanych do 

możliwości percepcyjnych odbiorców, w tym warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, 

cyberbezpieczeństwa czy zagrożenia rozwoju dojrzewania. Przeprowadzono także szkolenia dla rad 

pedagogicznych i rodziców. Dużym zainteresowaniem cieszyły się autorskie warsztaty przeprowadzone 

przez Annę Marię Wesołowską "Jak chronić dziecko przed konfliktem z prawem", skierowane do  

różnych grup wiekowych. 

Łącznie w programach profilaktycznych udział wzięło: 

- 3 794  uczniów; 

- 173 nauczycieli; 

- 91 rodziców. 
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XIV.POMOC SPOŁECZNA 

1. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są głównie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 

Ożarów Mazowiecki, który wykonuje zadania zlecone  z zakresu administracji rządowej - finansowane z 

budżetu państwa oraz zadania własne - finansowane z budżetu gminy i budżetu państwa. Do najczęściej 

występujących przyczyn  przyznawania pomocy przez OPS należały: 

1.   Długotrwała i ciężka choroba 

2.   Niepełnosprawność  

3.   Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa  

      domowego                     

4.   Bezdomność 

5.   Sytuacja kryzysowa w rodzinie 
 
Ogółem w 2018 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało  171 rodzin, ze  świadczeń rodzinnych - 
577 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego -49 rodzin (79  dzieci).          
W ramach świadczeń rodzinnych przyznawane są: zasiłki rodzinne, dodatki: z tyt. wielodzietności, na 
rozpoczęcie roku szkolnego, urlop wychowawczy, z tyt. samotnego wychowywania dziecka, kształcenia 
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tyt. dojazdu do szkoły poza miejscem zamieszkania, 
„becikowe", świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek 
opiekuńczy.  
Zestawienie liczby osób korzystających z wybranych form pomocy finansowej za pośrednictwem OPS 
ilustruje poniższe zestawienie: 
 
Rodzaj świadczenia Liczba osób objętych 

świadczeniem 
Ubezpieczenie zdrowotne 35 
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 647 
Świadczenia rodzicielskie 37 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  79 
Świadczenia pielęgnacyjne 95 
Zasiłki pielęgnacyjne 432 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka  148 
Świadczenia wychowawcze 2420 

 

Ośrodek współpracuje i pozostaje w stałym kontakcie m. in. z placówkami oświatowymi - /pedagodzy 

szkolni/, Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną, Policją, kuratorami sądowymi , Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, Strażą Miejską a także innymi instytucjami i 

organizacjami zgodnie z bieżącą potrzebą i koniecznością. W rozwiązywaniu problemów w rodzinach z 

chorobą alkoholową, z problemem przemocy w rodzinnie Ośrodek współpracuje z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pracownicy socjalni Ośrodka biorą udział w spotkaniach 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz grup roboczych, których celem jest 

pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów. 

2. Programy rządowe i osłonowe 

 

OPS realizuje szereg programów rządowych, do których należą: 

 

Program ,,Rodzina 500 plus” 

Do końca grudnia 2018 r. OPS wydał 1986  decyzji administracyjnych przyznających świadczenie z 

Programu Rodzina 500+. Pomocą objętych  zostało  2420   dzieci .  
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Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

Rządowy program wieloletni, obejmujący pomoc w postaci posiłków dla dzieci uczęszczających do 

przedszkoli, szkół, osób starszych, chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej, wymagających 

pomocy w formie ciepłego posiłku lub zasiłku celowego na żywność. W roku 2018 - z programu 

skorzystało   94 osoby, w tym sfinansowano posiłki w szkołach dla  dzieci. 

 

Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Asystent rodziny. 

 

       W ramach Programu OPS otrzymał dotację na zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent zatrudniony w  

2018 r. i miał pod opieką 11 rodzin. 

      Zadaniem asystenta jest wspieranie rodzin mających problemy opiekuńczo- wychowawcze z dziećmi a 

także trudności w codziennym prawidłowym funkcjonowaniu. Asystent pełni funkcję opiekuńczą, 

doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywującą a zakres jego działań obejmuje cztery obszary: 

bezpośrednia pracę z rodzicami, bezpośrednią prace z dziećmi, działania bezpośrednie realizowane na 

rzecz dziecka i rodziny.   Asystent rodziny opracowuje plan pracy z rodziną /we współpracy z członkami 

rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym/, udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów 

socjalnych, psychologicznych, uczy prawidłowych postaw rodzicielskich wychowawczych z dziećmi, 

problemów w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Motywuje do poszukiwania i podejmowania pracy 

zarobkowej oraz podnoszenia kwalifikacji . 

 

Rządowy Program „Dobry Start” - jednorazowe świadczenie na dziecko w związku z rozpoczęciem roku 

szkolnego. W 2018 roku program realizowano pierwszy raz a skorzystało z niego 3313 dzieci. 

XV.POLITYKA SPOŁECZNA 

1. Program „Ożarowska Karta Rodziny 3+”  

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/314/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 

lutego 2013 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin 

wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. Zniżki dla rodzin wielodzietnych 

wprowadzone ww uchwałą i jej zmianami w kolejnych latach, obejmują: 

1) 20% zniżki od obowiązującej ceny biletów na imprezy kulturalne organizowane  

lub odbywające się w Domu Kultury „Uśmiech”, 

2) 20% zniżki od ceny za udział w stałych zajęciach prowadzonych lub organizowanych przez Dom 

Kultury „Uśmiech”, 

3) 20% zniżki od obowiązującej ceny biletów i karnetów na pływalnię oraz na inne zajęcia organizowane 

przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim, 

4) 20% zniżki od ceny posiłków wydawanych w szkołach dla uczniów tych szkół,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Ożarów Mazowiecki, 

5) 20% zniżki w opłatach administracyjnych wnoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych 

przez Gminę Ożarów Mazowiecki, 

6)  20% zniżki w opłatach administracyjnych wnoszonych w żłobku miejskim prowadzonym przez 

Gminę Ożarów Mazowiecki, 

7) 20% zniżki od ceny wyżywienia w przedszkolach publicznych i żłobku miejskim prowadzonych przez 

Gminę Ożarów Mazowiecki. 

 

W 2018 roku wydano 237 „Ożarowskich Kart Rodziny 3+”: 48 „nowym” rodzinom, 3 rodzinom, które 

złożyły wnioski „uzupełniające”.  

Biorąc pod uwagę cały dotychczasowy okres funkcjonowania Programu, tj. od 27 marca  

2013 r. do 31 grudnia 2018 r. – 395 rodzinom wydano 1975 Kart. 
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W 2018 roku udzielono następujących zniżek w ramach „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+”: 

Placówka 

Kwota 20% 

zniżki 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji2 1 637,74 zł 

Dom Kultury "Uśmiech" 9 159,80 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie 

Mazowieckim 
16 864,40 zł 

Szkoła Podstawowa w Duchnicach 5 195,80 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim 5 922,00 zł 

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie 7 563,50 zł 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach 91,00 zł 

Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie 

Mazowieckim 
1 643,60 zł 

Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie  785,40 zł 

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 21 519,65 zł 

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim 4 427,40 zł 

Przedszkole Publiczne w Józefowie 12 684,60 zł 

Przedszkole Publiczne w Broniszach 2 449,60 zł 

Żłobek Miejski w Ożarowie Mazowieckim 7 353,40 zł 

Dopłaty do biletów długookresowych 2 326,10 zł 

Razem 99 623,99 zł 

                                                           
2 Od kwietnia do września 2018 r. nieczynny z powodu termomodernizacji. 

48

237

Liczba rodzin i osób, którym wydano "Ożarowską Kartę Rodziny 3+" 
w 2018 r. 

Liczba rodzin

Liczba osób
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W 2018 roku z kart skorzystała następująca liczba osób: 

➢ I kwartał – 507 osób 

➢ II kwartał – 494 osoby 

➢ od lipca do października – 556 osób 

➢ od listopada do grudnia – 584 osoby. 
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2. Karta Dużej Rodziny 

Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.) Wydział Spraw 

Społecznych zajmuje się obsługą rodzin wielodzietnych zamieszkałych w gminie Ożarów Mazowiecki w 

zakresie wydawania KDR. W 2018 roku prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługiwało 

wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają na utrzymaniu łącznie co najmniej troje 

dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. 

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje dzieciom: 

➢ w wieku do 18. roku życia, 

➢ w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej, 

➢ bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu niepełnosprawności, 

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci 

spełniających powyższe warunki. 

Karta Dużej Rodziny wydawana jest: 

➢ rodzicom – bezterminowo,  

➢ dzieciom – do ukończenia 18 lat, 

➢ dzieciom, które dalej uczą się w szkole lub studiują: 

− do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie 

nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – 

gdy dziecko uczy się w szkole, 

− do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem 

o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole 

wyższej, 

➢ dzieciom niepełnosprawnym – na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności, 

➢ dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie 

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż., 

➢ cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny odpowiednio na okres 

wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, 

jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, 

którzy dostają Kartę bezterminowo). 

W 2018 roku wydano 267 Kart, z czego 101 rodzicom, 166 dzieciom. 39 rodzin złożyło wnioski po raz 

pierwszy, 3 rodziny złożyły wnioski dla nowo narodzonych dzieci, 8 osobom przedłużono Karty, wydano 

8 duplikatów Kart. Od 2018 roku można wnioskować o Karty w formie elektronicznej – z tej możliwości 

skorzystało 41 mieszkańców (posiadających już Kartę tradycyjną).   

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Gmina prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi na podstawie przepisów ustawy o pożytku 

publicznym i o wolontariacie oraz na podstawie corocznie uchwalanych programów współpracy. Program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi określa obszary i zasady oraz formy współpracy Gminy 

Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi, a także zawiera wykaz zadań priorytetowych, 

będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na dofinansowanie zadań 

publicznych, pozostających we właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Zadania  priorytetowe to zadania z zakresu : 

1) kultury, oświaty i wychowania: 

a) upowszechnianie inicjatyw edukacyjno – wychowawczych, 

b) organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, 

c) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
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d) organizacja akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”; 

2) upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji: 

a) prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, 

b) organizacja obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych, 

c) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa; 

3) zdrowia: 

a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

b) działanie na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym; 

4) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt: 

a) zapobieganie bezdomności zwierząt i ochrona przyrody. 

 

Obok udzielanych dotacji, prowadzona jest również współpraca pozafinansowa, w tym: 

➢ pomoc w publikowaniu informacji w Miesięczniku Miasta i Gminy ,,Informator Ożarowski” oraz na 

stronie Gminy www.ozarow-mazowiecki.pl (udostępnianie strony www dla organizacji, publikacje 

na tablicy LED), 

➢ konsultacje telefoniczne, korespondencja elektroniczna, bezpośrednie spotkania w sprawach 

związanych z realizacją i rozliczaniem zadań publicznych, przekazywanie informacji o szkoleniach 

oraz możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł innych niż budżet gminy, 

➢ organizowanie szkoleń, 

➢ zamieszczanie na stronie internetowej gminy informacji dotyczących organizowanych szkoleń, 

konferencji i projektów dla NGO,  

➢ udostępnianie przez Gminę lokali i nieruchomości na prowadzenie działalności,  

➢ przyjmowanie honorowego patronatu przez  Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego dla wydarzeń 

organizowanych przez organizacje pozarządowe,  

Współpracowała z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest na wielu płaszczyznach związanych z 

rozwojem i wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Przyczyniła się ona do podniesienia 

jakości usług publicznych oraz do poszerzenia grupy odbiorców/beneficjentów. W kolejnym roku 

współpracy wspierano i realizowano inicjatywy obywatelskie, tworząc warunki dla rozwoju instytucji 

społecznych i dialogu obywatelskiego, czego wynikiem jest poszerzająca się skala współdziałania 

samorządu i trzeciego sektora dla dobra mieszkańców.  

W gminnej bazie organizacji pozarządowych znajdowało się 39 organizacji pozarządowych działających 

na terenie Gminy. Z samorządem współpracowało (współpraca finansowa i  pozafinansowa) 30 z nich. 

Ich system działania był różny - od regularnego  (np. kluby sportowe) poprzez spontaniczny – 

uzależnienie działań od konkretnych inicjatyw, projektów do sporadycznego. 

Analiza zakresu działania trzeciego sektora na terenie Gminy pozwala na określenie struktury wg rodzaju 

działalności: 

36,8% - sport i rekreacja, 15,7% - edukacja, 13,5% – rehabilitacja, pomoc społeczna, 15,7% - kultura, 

18,3% – inne, w tym OSP, PZŁ, kombatanci itd.  

 

Prawie 55% stanowiły organizacje, które powstały po 1999 roku. Założycielami /inicjatorami większości 

funkcjonujących organizacji są osoby fizyczne. 45% organizacji to organizacje funkcjonujące głównie w 

oparciu o dotacje z budżetu gminy, pozostałe pozyskują środki ze składek członkowskich i innych źródeł. 

 

Organizacje pozarządowe. wg grupy docelowej, do której kierowane były działania w 2018 r. 

 

Lp. Nazwa grupy docelowej Liczba organizacji 

1 dzieci i młodzież 10 

2 dzieci, młodzież i dorośli 13 

3 dorośli 11 

4 seniorzy 5 

 

http://www.ozarow-mazowiecki.pl/
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W drodze otwartego konkursu ofert w 2018 roku przyznano następujące dotacje na realizację zadań publicznych 

uprawnionym podmiotom: 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji 

Lp. Nazwa 

organizacji 

Nazwa zadania Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

Wysokość 

rozliczonych 

środków 

na koniec 2018 r. 

1 KS 

„Ożarowianka” 

Sportowy Ożarów  403 000 zł 403 000 zł 

2 UKS 

OŁTARZEW 

Prowadzenie systematycznych zajęć 

sportowych oraz organizacja obozów 

180 000 zł 180 000 zł 

3 AKS „FC 

PŁOCHOCIN” 

Upowszechnianie kultury fizycznej i 

rekreacji - prowadzenie 

systematycznych zajęć sportowych, 

organizacja obozów i 

ogólnodostępnych imprez sportowych 

155 000 zł 154 183,79 zł 

4 UKS „NET” Prowadzenie sekcji tenisa ziemnego 

dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Ożarów Mazowiecki 

50 000 zł 50 000 zł 

5 SKF KS „1” Łączymy pokolenia – przygoda z 

pływaniem w Ożarowie 

Mazowieckim 

95 000 zł 59 657,52 zł 

6 SKF KS „Fenix 

Ożarów 

Mazowiecki” 

Prowadzenie zajęć na pływalni 95 000 zł 95 000 zł 

7 Koło PZW Nr 75 Szkolenie szkółki wędkarskiej  4 000 zł 4 000 zł 

8 UKS Ożarowska 

Szkoła 

Kickboxingu 

„OSKB” 

Sporty walki – kickboxing dla dzieci i 

młodzieży 

20 000 zł 20 000 zł 

9 SKF  Klub 

Piłkarski 

„Józefowianka 

Józefów” 

Sportowy Józefów 28 000 zł 27 681,72 zł 

10 Klub Biegowy          

„Ożarów 

Mazowiecki 

Biega” 

Ożarów Mazowiecki Biega 2018 13 500 zł 13 500 zł 

11 Fundacja Self 

Active Planet 

Zajęcia fitness i jogi 9 000 zł 9 000 zł 

12 Koło PZW Nr 75 Dzień Dziecka z wędką 3 000 zł 3 000 zł 

13 Fundacja 

„Kolarz” 

Ożarowski kolarz 20 000 zł 20 000 zł 

15 Stowarzyszenie 

Zwykłe Grupa 

Wilki 

Nordic walking – sport dla 

wszystkich 

2 320 zł 1 924,50 zł 

 

RAZEM                                                                       1 077 820  

 

   1 040 947,53 zł  
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Pozostałe 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

Wysokość 

rozliczonych 

środków 

na koniec 2018 

r. 

1 Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. Miłosierdzia 

Bożego 

Jak dzieciaki zawracają na lepsze tory 40 000 zł 40 000 zł 

2 OSPON im. Jana 

Pawła II 

Wyrównywanie szans osób 

niepełnosprawnych szansą na lepsze jutro 

85 000 zł 85 000 zł 

3 Rowerowy Klub 

Sportowy im. 307 

Dywizjonu 

Myśliwskiego 

Nocnych „Lwowskich 

Puchaczy” 

Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa 8 000 zł 8 000 zł 

4 Chorągiew Stołeczna 

ZHP Hufiec Błonie 

Cudowna podróż 8000 zł 8 000 zł 

5 Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. Miłosierdzia 

Bożego 

Zima i lato w mieście 30 000 zł 30 000 zł 

6 Fundacja Nasz 

Macierzysz 

Czytanie na trawie 4 000 zł 4 000 zł 

7 Ożarowski 

Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

Aktywni ożarowscy seniorzy 20 000 zł 20 000 zł 

8 Fundacja Nasz 

Macierzysz 

Jasełka 4 000 zł 4 000 zł 

9 Fundacja „Chcę mieć 

przyszłość” 

Bądź odpowiedzialny 9 000 zł 9 000 zł 

10 Fundacja AR-KA-DO Pomagamy braciom mniejszym 11 000 zł 11 000 zł 

11 Stowarzyszenie 

„Strasna Zaba” 

Kulturalna integracja ze Strasną Zabą 15 000 zł 15 000 zł 

12 Fundacja „SANNA” Warsztaty świadomości emocjonalnej i 

społecznej dla dzieci 

11 300 zł 11 300 zł 

13 Fundacja 

otoKultura.org 

Lato z kamerą w Ożarowie Mazowieckim 10 000 zł 9 300 zł 

 

RAZEM                                                                         255 300 zł                          

 

 254 600 zł  

 

W trybie pozakonkursowym (zgodnie z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie)  udzielono 

następujących dotacji: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

Wysokość 

rozliczonych 

środków 

na koniec  

2018 r. 

1 Polskie Stowarzyszenie 

Sportu po Transplantacji 

Mistrzostwa Europy dla Osób po 

Transplantacji i Dializowanych. 

10 edycja 

4 000 zł 4 000 zł 

RAZEM 4 000 zł 4 000 zł 
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W 2018 roku udzielono dotacji na realizację zadań publicznych na kwotę: 1 337 120,00 zł, wykorzystano kwotę: 

1 299 547,53 zł – 5 organizacji zwróciło łącznie 37 572,47 zł niewykorzystanych dotacji. 

W otwartym konkursie oraz trybie pozakonkursowym złożono łącznie 33 oferty: zawarto 27 umów,  6 ofert zostało 

zaopiniowanych negatywnie pod względem merytorycznym. Dofinansowanie otrzymało 24 uprawnione podmioty.  

Na podstawie Uchwały Nr 514/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 października 2010 r. w 

sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w 2017 roku odbyły się konsultacje „Rocznego 

programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” . 

Wszystkie podmioty, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych w 2018 roku, przedstawiły 

sprawozdania z ich realizacji. 

XVI.GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Politykę mieszkaniową realizowano w oparciu o „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018-2022.  

Zasób Mieszkaniowy Gminy Ożarów Mazowiecki  (stan na dzień 31.12.2018r.) składał się z 614 lokali 

mieszkalnych, w tym: 557 lokali komunalnych i 57 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 24 465,14 

m2. Lokale te usytuowane są w 63 budynkach, w tym 24 budynki stanowiące współwłasność Gminy i 

właścicieli lokali, 2 budynki prywatne, pozostałe 37 budynków stanowi wyłączną własność Gminy 

zarządzaną przez Zakład Usług Komunalnych. 

W zakresie przydziałów mieszkań w 2018r. zawarto 19 umów najmu lokali komunalnych oraz 13 umów 

najmu lokali socjalnych. 

W 2018r. wykonano szereg niezbędnych remontów i modernizacji. Do głównych zadań inwestycyjnych 

w zakresie mieszkalnictwa należała przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 167D w 

Ożarowie Mazowieckim. Ponadto wykonano remont elewacji budynku przy ul. Poznańskiej 167C.  

W ramach działalności Zakładu Usług Komunalnych wykonano takie remonty jak:  

➢ remont elewacji budynku przy ul. Mickiewicza 30,  

➢ remont pokrycia dachu w budynkach przy ul. Fabrycznej 7  i Fabrycznej 11 w Józefowie,  

➢ wykonanie kotłowni w budynku przy ul. Kolejowej 3,  

➢ wymiana czujników tlenku węglu we wszystkich lokalach komunalnych posiadających kuchnie 

węglową lub piecyki gazowe, 

➢ wymiana ciepłomierzy na sieci centralnego ogrzewania w Józefowie,  

➢  generalny remont pustostanu w budynku przy ul. Floriana 3/27 w Ożarowie. 

 

W zakresie prywatyzacji mieszkań, na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty prowadzona była 

sprzedaż lokali w budynkach, w których powstały wspólnoty. W 2018r. na wniosek najemców sprzedano 

4 lokale komunalne z bonifikatą 90%. Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne w budynkach 

stanowiących wyłączną własność Gminy. 

 

Realizując w 2018r. zadania z zakresu windykacji uzyskano 6 nakazów zapłaty oraz wykonano 1 eksmisję 

z prawem do lokalu socjalnego. Ponadto zawarto 16 porozumień rozkładających zaległości czynszowe na 

raty.  

Na koniec 2018 roku, na liście osób oczekujących na  wynajem lokalu komunalnego  pozostawały  32 

podania, na  wynajem lokalu socjalnego– 25, a na zamianę lokalu – 18. 
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XVII.PROGRAMY UNIJNE 

Gmina Ożarów Mazowiecki od lat pozyskuje zewnętrzne środki finansowe na realizację zadań własnych. 

Począwszy od perspektywy finansowej w latach 2007-2013 do obecnej perspektywy, czyli na lata 2014-

2020 zrealizowano lub nadal jest w trakcie realizacji łącznie 50 projektów o całkowitej wartości ponad 

100 mln złotych, z czego wartość dofinansowania to prawie 65 mln złotych. Główne źródła pozyskiwania 

środków to: 

1. fundusze unijne: 

➢ z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko m.in.. budowa sieci kanalizacji oraz 

poprawa jakości powietrza, 

➢ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego m.in. budowa parkingów ,,Parkuj i jedź”, 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 

➢ z Europejskiego Funduszu Społecznego m.in. na projekty edukacyjne np. ,,Chętni na 

eksperymenty”. 

2. fundusze krajowe: 

➢ z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego m.in. Mazowiecki Instrument Aktywizacji 

Sołectw,  

➢ z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont budynków socjalnych, 

➢ środki ministerialne np. na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych, budowę sali 

gimnastycznej w Duchnicach, 

➢ ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na programy 

poprawy jakości powietrza. 

 

 Szczegółowe dane dotyczące projektów realizowanych w 2018 roku określają poniższe zestawienia. 

 

1. Projekty współfinansowane ze środków unijnych 

Lp. Nazwa projektu Źródło 

finansowania 

Wartość 

dofinansowani

a (zł) 

Rok 

podpisania 

Umowy o 

dofinansow

anie 

Okres 

realizacji 

Wysokość 

refundacji 

środków w 2018 

r. (zł) 

1 Zwiększenie różnorodności 

biologicznej elementem 

zrównoważonego rozwoju 

obszaru miasta Ożarów 

Mazowiecki  

POIiŚ 2014-

2020 

1 704 751,22 2016 2016-2017 523 909,44  

2 Rozbudowa systemu 

kanalizacji sanitarnej i 

wodociągowej w Gminie 

Ożarów Mazowiecki - etap II 

POIiŚ 2014-

2020 

10 573 648,40 2017 2016-2019 3 502 918,62 

3 Kompleksowa 

termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w 

Gminie Ożarów Mazowiecki 

RPO WM 

2014-2020 

5 413 628,03 2017 2017-2018 3 101 648,14 

4 Rozwój innowacyjnych 

E-USŁUG w Gminie 

Ożarów Mazowiecki 

RPO WM 

2014-2020 

1 411 065,23 2016 2016-2018 655 423,51 

5 Budowa parkingów „Parkuj i 

Jedź” w gminach Ożarów 

Mazowiecki i Stare Babice  na 

terenie Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego – 

projekt partnerski 

RPO WM 

2014-2020 

1 567 614,69 

wysokość 

dofinansowania 

dla Gminy 

Ożarów 

Mazowiecki: 

ok. 750.000 

2018 2018-2019 80 000,00 
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6 Stworzenie warunków dla 

sprawnego wdrażania 

instrumentu Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych dla 

Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego na podstawie 

Porozumienia WOF o 

współpracy w zakresie 

realizacji ZIT 2014-2020 

POPT 2014-

2020 

54 000,00 2015 2015-2019 10 260,00 

 

Większość otrzymanego wsparcia pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

(POIiŚ), drugim źródłem pozyskanego dofinansowania jest Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego (RPO WM). Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała również wsparcie 

finansowe z Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej (POPT). 

2. Projekty współfinansowane ze środków krajowych: 

Lp. Nazwa projektu Źródło finansowania Wysokość 

dofinansowania (zł) 

1 Remont budynku OSP w 

Święcicach 

Budżet Województwa Mazowieckiego 

w ramach Programu MAZOWIECKIE 

STRAŻNICE OSP-2018 

23 742,00 

2 Doposażenie OSP w Gminie 

Ożarów Mazowiecki 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz 

Sprawiedliwości 

15 558,35 

3 Wyposażenie placu zabaw w 

Ołtarzewie 

Budżet Województwa Mazowieckiego 

w ramach Programu Mazowiecki 

Instrument Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2018 

10 000,00 

+  

4 000,00 nagrody* 

4 Budowa i wyposażenie placu 

zabaw we wsi Gołaszew i 

zakup wyposażenia placu 

rekreacyjnego we wsi 

Święcice 

Budżet Województwa Mazowieckiego 

w ramach Programu Mazowiecki 

Instrument Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2018 

9 135,55 

 SUMA: 48 435,90 zł 

* Sołectwo Ołtarzew zajęło II miejsce w konkursie na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w ramach Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 

W 2018 r. realizowano 6 projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych oraz 4 

projekty, które otrzymały dofinansowanie ze środków krajowych. Jednak wysokość środków 

finansowych otrzymanych jest diametralnie różna. Refundacja ze środków unijnych to prawie 8 mln 

złotych, a ze środków krajowych to kwota niespełna 50 tys. zł. 

 

Projekty, które otrzymały decyzję o dofinansowaniu ze środków unijnych w 2018 r.: 

Lp. Nazwa projektu Źródło 

finansowania 

Wartość 

dofinansowania (zł) 

Planowany okres 

realizacji 

1 Zwiększenie różnorodności 

biologicznej elementem 

zrównoważonego rozwoju 

obszaru miasta Ożarów 

Mazowiecki - etap II 

POIiŚ 2014-2020 5 188 282,63 2019-2021 
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2  Promowanie 

zrównoważonej mobilności 

miejskiej poprzez rozwój 

sieci dróg rowerowych na 

terenie gmin Ożarów 

Mazowiecki, Leszno i Stare 

Babice – projekt partnerski 

RPO WM 2014-2020 14 305 458,61 

wysokość 

dofinansowania dla 

Gminy Ożarów 

Mazowiecki: 

ok. 3,7 mln. zł 

2019-2020 

3 Modernizacja Parku w 

Broniszach 

PROW 2014-2020 75 619,00 2019 

 

Współfinansowane projekty w trakcie realizacji i w okresie trwałości* (lata 2013-2018): 

Lp. Źródło finansowania Ilość projektów Wartość dofinansowania 

(zł) 

1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 10 17 242 959,82 

2 Europejski Fundusz Społeczny 10 3 107 612,97 

3 Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko 

6 38 627 505,24 

4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 14 3 223 680,99 

5 Pozostałe źródła  10 2 489 751,36 

* okres trwałości projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych musi być zachowany przez 5 lat od daty 

zakończenia projektu tzn. od dnia otrzymania ostatniej refundacji środków (płatności końcowej). 

Najwięcej projektów dofinansowanych jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jednak ich 

wartość finansowa jest znacznie mniejsza w porównaniu z innymi programami operacyjnymi. Najwięcej 

środków zostało pozyskanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko m.in. na budowę 

kanalizacji. Drugim w kolejności programem operacyjnym jest Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego, w ramach którego realizuje się projekty np. termomodernizacji budynków. 

 

3. Dokumenty strategiczne stanowiące kryterium dostępu do środków zewnętrznych bądź 

premiujące składane projekty 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki przyjęty Uchwałą  

Nr XVIII/188/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2015 r.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki (dalej: PGN) jest dokumentem 

strategicznym, w którym wyznaczono kierunki działań służące niskoemisyjnemu rozwojowi 

gospodarczemu Gminy w perspektywie do roku 2020. Zawarto w nim działania, których realizacja ma 

przyczynić się przede wszystkim do zmniejszenia zużycia energii i paliw na obszarze Gminy oraz do 

poprawy jakości powietrza na jej terenie. Wdrożenie zadań zawartych w PGN przyczyni się również do 

zmniejszenia stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu, dla którego w strefie mazowieckiej odnotowano 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych. W związku z powyższym, oprócz niskoemisyjnego rozwoju 

gospodarczego Gminy, zmniejszenia zużycia paliw i związanych z tym oszczędności energii, dzięki 

realizacji PGN nastąpi poprawa jakości powietrza, która pozytywnie wpłynie na warunki życia i rozwoju 

mieszkańców Gminy. Dokument PGN stanowi podstawę do ubiegania się o środki unijne na realizowane 

zadania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Jednym z głównych źródeł finansowania jest Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz Program Operacyjny Infrastruktura 

i Środowisko2014-2020. 
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2016-2023 przyjęty Uchwałą  

Nr XLII/429/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2017r..  

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki (dalej: LPR) jest dokumentem, w którym, 

na podstawie przeprowadzonej diagnozy obejmującej kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, 

infrastrukturalne, środowiskowe oraz kulturowe, określone zostały tzw. obszary zdegradowane Gminy 

Ożarów Mazowieckim wskazane do rewitalizacji, zarówno w obszarze inwestycyjnym, jak i społecznym. 

Dokument LPR stanowi podstawę do ubiegania się o środki budżetu państwa (uzupełniająco do 

przyznanych funduszy unijnych) na realizowane zadania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Niejednokrotnie również zwiększa punktację 

projektów ocenianych przez Instytucje Wdrażające programy unijne. 

Wyżej wymienione dokumenty tj. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki oraz 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki zostały sporządzone i sfinansowane przy 

współudziale środków zewnętrznych.  

 

XVIII.KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

Informator Ożarowski  

Miesięcznik Informator Ożarowski wydawany przez Gminę Ożarów Mazowiecki w nakładzie 3500 egz. 

Miesięcznie. Pismo jest bezpłatne, dostarczane do ponad 50 punktów na terenie Gminy. Zamieszczane są 

tam informacje o aktualnych problemach społecznych gminy, tematy inwestycyjne, oświatowe, sportowe 

i  kulturalne. Wydawany jest od 1994 roku.  

Informator Ożarowski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców gminy.  Świadczy o tym 

rosnące zainteresowanie kolejnymi wydaniami miesięcznika. Pismo jest głównym narzędziem 

komunikacji między władzami samorządowymi a mieszkańcami. 

 

Współpraca z innymi mediami 

W ramach promocji Gminy  prowadzona jest współpraca z: 

dwutygodnikiem o zasięgu ponadgminnym Mocne Strony –1 strona w każdym wydaniu; najważniejsze 

aktualne informacje z życia lokalnej społeczności,  

lokalne Radio Niepokalanów – audycja raz w miesiącu – Kwadrans samorządowy, mp3  

z nagraniem zamieszczane każdorazowo na stronie www oraz w mediach społecznościowych,  

lokalna telewizja kablowa, która realizuje materiały z najważniejszych wydarzeń w gminie  

i zamieszcza w kanale kablowym oraz w internecie,  

miesięczniki Ekspress Wieczorny  i Młody sportowiec – publikacje w każdym wydaniu  

1 strony. 

 

Kanały informacyjne 

W komunikacji społecznej wykorzystywane są różnorodne narzędzia i formy, w tym: 

➢ strona internetowa, BIP i profil w mediach społecznościowych – systematycznie aktualizowane 

➢ Informator Ożarowski i prasa o zasięgu ponadgminnym 

➢ system powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS 

➢ system tablic ogłoszeniowych i tablica LED 

➢ spotkania burmistrza oraz pracowników urzędu z mieszkańcami 

➢ lokalne forum internetowe 

➢ lokalne kampanie społeczne 
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XIX.ZARZĄDZANIE SAMORZĄDOWE 

1. Wykonanie uchwał Rady Miejskiej  

W 2018 roku Rada Miejska podjęła łącznie 183 uchwały, w tym 145 w VII kadencji oraz 38 w VIII 

kadencji. Dla potrzeb niniejszego opracowania dokonano pogrupowania tematycznego uchwał ze 

wskazaniem zagadnień ich dotyczących. Uchwały przyjęte przez organ stanowiący są na bieżąco 

realizowane, co potwierdza poniższe zestawienie.  

 

Uchwała w sprawie Ilość Wykonanie 

Nadania nazw drogom: Ogrodowa, Nadbrzeżna, Lustrzana, 

Spółdzielcza, Wesoła, Stefana Żeromskiego, Józefa Piłsudskiego, 

Migdałowa, Lawendowa, Zbożowa, Brzozowa, Goździkowa, 

Wiśniowa, Parkietowa, Płochocińska, Mazowiecka, Podgrodzie, 

Informatyków 

18 wykonano 

Nadanie nazwy skwerowi: Skwer Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 
1 wykonano 

Modyfikacje budżetu 28 wykonano 

Nagroda honorowa 1 przyznano 

Udzielanie pomocy w formie dotacji celowej i przedmiotowej 5 wykonano 

Dopłaty do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków 
1 wykonano 

Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy 
1 realizowany 

Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych 5 wykonano 

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 

rok 2017, rozpatrzenie sprawozdania finansowego 
2 wykonano 

Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 

terenie Gminy 
1 ustalono 

Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest 1 wykonano 

Uchwalenie statutu Gminy Ożarów Mazowiecki 1 uchwalono 

Nadanie statutu Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim 1 nadano 

Udzielenie bonifikaty w przypadku wniesienia opłat jednorazowych za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

1 
Uchwała zaczęła 

obowiązywać od 01.01.2019 r. 

Zawarcie umowy dzierżawy, najmu 14 wykonano 

Sprawozdania z działalności organów gminnych 5 przyjęto 

Powołanie komisji, desygnowanie członków do komisji, plany pracy, 

związki międzygminne 
21 wykonano 

Przystąpienie do konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
1 wykonano 

Przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania w ramach programu 

LEADER 
1 wykonano 

Wybory ławników 1 wykonano 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 1 realizowany 

Zasady wynajmowania i sprzedaży nowopowstałych lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
2 przyjęto 

Miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego 3 wykonano 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 
8 wykonano 
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Regulamin określający wysokość oraz warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, plan dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego, tygodniowy wymiar zajęć 

4 przyjęto 

Nieodpłatne nabycie nieruchomości, darowizna 5 

1 uchwała nie została zrealizowana z 

przyczyn niezależnych od UM 

(współwłaściciele nie dostarczyli 

niezbędnych danych) 

Odpłatne nabycie nieruchomości 3 wykonano 

Emisja obligacji komunalnych oraz zasady ich zbywania i wykupu 3 przyjęto 

Gospodarka odpadami komunalnymi 3 wykonano 

Sprawozdania z realizacji programów gminnych 2 przyjęto 

Określenie wysokości podatków 2 wykonano 

Programy gminne 7 przyjęto do realizacji 

Określenie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 2 wykonano 

Określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na 

wydzielonym rachunku 
3 wykonano 

Skargi 2 niezasadne 

Utworzenie spółki z o.o. 1 wykonano 

Założenie szkoły, określenie obwodów publicznych szkół, ustalenie 

sieci publicznych szkół na terenie Gminy 
3 wykonano 

Transport 4 wykonano 

Okręgi wyborcze, obwody wyborcze 3 wykonano 

 

2. Zamówienia publiczne 

W 2018 r. wszczęto ogółem 56 postępowań (1 rozpoczęte w roku 2017 ) o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w tym: 

➢  zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługi społeczne:  

 29 postępowań (15 - postępowań na roboty budowlane, 10 - postępowań na usługi, 4 - 

postępowania na dostawy) 

➢ zamówienia w trybie z wolnej ręki:  6 postępowań (na usługi) 

➢ zamówienie w trybie zapytania o cenę: 1  postępowanie ( na dostawę ) 

Unieważniono ogółem 20 postępowań z przesłanek wynikających z ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz anulowano/wycofano 3 wnioski o wszczęcie postępowania. Przeprowadzono i 

zakończono 36 postępowań w trybach ustawowych zakończonych zawarciem umowy i udzieleniem 

zamówienia publicznego. 

Wydano 320 opinii do wniosków komórek organizacyjnych UM w Ożarowie Mazowieckim  

o wszczęcie postępowania poniżej równowartości 30.000 euro. 
 

3. e- administracja 

Wsparcie ze środków unijnych pozwoliło na stworzenie nowoczesnego systemu świadczenia 

elektronicznych usług dla mieszkańców i przedsiębiorców. Zmodernizowany portal internetowy 

www.ozarow-mazowiecki.pl umożliwia załatwienie większości spraw urzędowych drogą elektroniczną. 

Rozbudowa systemu obejmowała: 

➢ Rozbudowany system komunikacji, który pozwala na składanie wniosków, prowadzenie 

korespondencji drogą elektroniczną, 

➢ Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca, czyli platformę umożliwiającą wizualizację stanu 

indywidualnych należności oraz dokonania płatności online,  

➢ Elektroniczną rekrutację do publicznych szkół podstawowych oraz przedszkoli, 

http://www.ozarow-mazowiecki.pl/
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➢ System elektronicznego umawiania wizyt w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach 

organizacyjnych,  

➢ System konsultacji społecznych, 

➢ System badania opinii społecznej, 

➢ Formularz zadawania pytań oraz podglądu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania,   

➢ Platformę ogłoszeń lokalnych, 

➢ Rozbudowano system elektronicznego obiegu dokumentów. 

We wszystkich gminnych jednostkach organizacyjnych ujednolicono witryny internetowe. 

 

W styczniu 2018 roku uruchomiono w Urzędzie Miejskim punktu potwierdzenia Profilu Zaufanego. Jest 

to działanie kompatybilne z trwającym rozwojem e-usług w tutejszym Urzędzie oraz jednostkach 

organizacyjnych. 

 

4. Nagrody i wyróżnienia 

Uwieńczeniem efektywnego systemu zarządzania Gminą były przyznane nagrody i wyróżnienia. Do 

najważniejszych należały: 

 

➢ Gala XIV już edycji rankingu samorządów prowadzonego przez ogólnopolski dziennik 

„Rzeczpospolita” odbyła się 8 października 2018 r. w Warszawie. Trzecie miejsce dla Ożarowa 

Mazowieckiego w  Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” to duży sukces naszego samorządu 

i niesamowity awans o 15 lokat do góry w stosunku do ubiegłego roku. Ta wysoka lokata została 

nam przyznana w kategorii gmin miejsko-wiejskich, których w Polsce jest 621. 

 

➢ 15 października 2018 odbyła się kolejna edycja Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 

Samorządu Terytorialnego w której Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 3 miejsce wśród gmin 

miejsko-wiejskich w Polsce i 4 miejsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej 

Zwiększających Liczbę Pracujących w latach 2003-2017. Gmina Ożarów Mazowiecki od lat 

utrzymuje się w ścisłej czołówce gmin wyróżnianych w niezależnym Rankingu Samorządów, co jest 

powodem do zadowolenia, bo upewnia nas w prawidłowości obranych kierunków rozwoju gminy. 

Jesteśmy jedną z gmin najczęściej wyróżnianych z województwa mazowieckiego. Pozycje w 

rankingach potwierdzają od kilku lat stabilny, dynamiczny i zrównoważony rozwój gminy, co 

przekłada się na poprawę standardów i jakości życia mieszkańców, a także sprzyjający klimat dla 

rozwoju przedsiębiorczości. 

 

➢ Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2018 – po raz szósty Gmina Ożarów Mazowiecki 

została uhonorowana tym tytułem, który potwierdza docenienie prowadzonej w gminie polityki 

oświatowej. Ideą Programu “Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, 

jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne 

osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań 

samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. 
 

➢ Sołectwo Ołtarzew zajęło II miejsce w konkursie na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w 

ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. Podczas 

uroczystej gali wręczenia nagród, czek o wartości 4 000 zł z rąk Marszałka Województwa 

Mazowieckiego Adama Struzika odebrali przedstawiciele Gminy Ożarów Mazowiecki oraz 

nagrodzonego sołectwa. 

 

➢ 23 października 2018r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się uroczysty finał kampanii 

Zachowaj Trzeźwy Umysł, w którym rokrocznie chętnie biorą udział placówki oświatowe z terenu 
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naszej gminy. Patronat honorowy nad kampanią objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister 

Sportu i Turystyki. Gmina Ożarów Mazowiecki została uhonorowana kryształowym medalem za 

działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 

edycja 2018 r. Przystępując do kampanii profilaktycznych pragniemy uświadomić dzieciom i 

młodzieży, że warto podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące własnego życia. 
 

➢ Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 2 miejsce w Polsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich w 

Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za rok 2016.Wyniki zostały ogłoszone podczas 

IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie. Ranking przygotowali specjaliści z 

Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Izby Obrachunkowej w Krakowie. 
 

➢ Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego został zaproszony na Forum Ekonomiczne gdzie został 

poproszony o prelekcję na temat: Historie sukcesu, co jest potwierdzeniem uznania dokonań Gminy 

na forum gospodarczym Polski. 

 

5. Przynależność do organizacji międzygminnych  

 

Gmina Ożarów Mazowiecki jest członkiem dwóch organizacji międzygminnych: 

➢ Związku Międzygminnego Kampinos;  

➢ Związku Międzygminnego Utrata;  

➢ Oraz do Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem.  

 

Związek Międzygminny Kampinos – do zakresu działania Związku należy: 

1. Realizacja wspólnych inwestycji w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności budowa i   

modernizacja: 

a) wysypisk śmieci, 

b) ujęć wody i sieci wodociągowej, 

c) oczyszczalni ścieków i kanalizacji, 

d) kotłowni. 

2. Rozwój infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym w tym: 

a) budowa i modernizacja dróg, 

b) budowa i modernizacja sieci energetycznej. 

3. Realizacja inwestycji i rozwój bazy związanej z oświatą, kulturą, turystyką, sportem, rekreacją i 

ochroną zdrowia. 

4. Opracowywanie i realizacja programów zagospodarowania terenów o walorach przyrodniczo - 

krajoznawczych i turystycznych. 

5. Opracowywanie ofert dla inwestycji turystycznych, krajowych i zagranicznych dotyczących 

możliwości i warunków uprawiania turystyki, rekreacji i wypoczynku oraz ich promocja. 

6. Opracowywanie folderów i wydawnictw przedstawiających walory przyrodnicze i turystyczne gmin 

wchodzących w skład Związku. 

7. Realizacja wspólnych zadań w zakresie budowy dróg i rozwoju transportu publicznego. 

8. Realizacja innych zadań publicznych gmin zrzeszonych w Związku przekazanych przez te gminy 

do realizacji Związkowi. 

Oprócz Gminy Ożarów Mazowiecki do Związki przynależą Gminy:  Brochów, Kampinos, Leoncin, 

Leszno, Łomianki, Młodzieszyn, Stare Babice, Izabelin, Teresin. 

 

Związek Międzygminny Utrata – do podstawowych zdań związku należy:  

1. wspólne wykonywanie działań o charakterze publicznym na rzecz ochrony środowiska, przyrody 

i zdrowia ludności; 
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2. pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań inwestycyjnych i proekologicznych, 

3. edukacja ekologiczna; 

4. reprezentowanie wspólnych interesów uczestników Związku w sprawach współpracy komunalnej 

z innymi jednostkami, w szczególności poprzez: 

a) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, 

b) zawieranie umów o współpracy gospodarczej w zakresie działalności Związku. 

       Uczestnikami Związku są  Gminy: Pruszków, Piastów, Ożarów Mazowiecki, Michałowice, Błonie. 

 

Lokalna Grupa Działania Między Wisłą a Kampinosem -  Stowarzyszenie utworzone zostało w 2008 

roku na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007r. jako 

stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 29 kwietnia 

2008 r. Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” obejmuje zasięgiem 9 gmin: Błonie, Czosnów, 

Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice. Łączna 

powierzchnia obszaru wynosi 82 022 ha.  Blisko 97% obszaru LGD „Między Wisłą a Kampinosem” to 

obszary wiejskie. Na obszarze objętym działalnością LGD znajduje się także trzy miasta. Błonie, 

zamieszkiwane przez 1270 mieszkańców, Łomianki zamieszkiwane przez 16639 mieszkańców oraz 

Ożarów Mazowiecki, który zamieszkuje 10561 mieszkańców. Cały obszar LGD spełnia warunki objęcia 

pomocą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

 


