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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. Teren Gminy rozciąga się 

wzdłuż ważnych międzynarodowych tras komunikacyjnych: krajowej drogi A2 i linii kolejowej.  

 

 

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, w obrębie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  
Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie z m.st. Warszawa 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 

Na koniec 2021 roku na terenie gminy mieszkało (pobyty stałe) 25.332 osoby, co stanowi wzrost o 548 

osób w stosunku do roku poprzedniego. Dynamika wzrostu liczby ludności rok do roku pozostaje na 

podobnym poziomie. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosił 355,09 osób na 1 km² (wzrost w stosunku 

do roku poprzedniego o 7,61)  i jest wyższy niż gęstość zaludnienia Polski (123 os./km2) oraz gęstość 

zaludnienia województwa mazowieckiego (153 os./km2). Spośród gmin Powiatu warszawskiego 

zachodniego, Ożarów Mazowiecki plasuje się na 2. Miejscu pod względem liczby mieszkańców. 
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Liczba mieszkańców w granicach administracyjnych miasta Ożarów Mazowiecki wynosiła 12.054, a na 

terenach wiejskich – 13.278.  

 

*  wiek poprodukcyjny; kobieta -60 lat, mężczyzna -65 lat 

 

W roku 2021 roku wzrosła liczba mieszkańców, w stosunku do 2020 roku,  o 548 osób, w tym 380  

na terenie miasta i 168 -na terenach wiejskich.  Należy przy tym uwzględnić fakt, że dane dotyczą pobytu 

stałego (zameldowania) i mogą nie odzwierciedlać faktycznego stanu przyrostu mieszkańców, którzy  

z różnych powodów nie dokonali formalności związanych ze zmianą miejsca zamieszkania.  

W ewidencjach prowadzonych w Urzędzie Miejskim zauważalna jest różnica pomiędzy liczbą osób 

zameldowanych na terenie gminy, a liczbą osób, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie deklaracji dotyczących opłaty za odbiór 

odpadów komunalnych, na koniec 2021 roku, w gminie mieszkało 28.924 osoby tj. o 3.592osoby więcej 

niż osób zameldowanych. 

Dynamika  przyrostu  ludności  liczona rok do roku kształtuje się średnio na poziomie 2,5%, przy czym 

najwyższy przyrost, na poziomie 3%, odnotowano w 2018 roku.  

 

Dynamikę i strukturę ludności przedstawiają poniższe tabele i rysunki. 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Miasto 10383 10521 10703 10921 11258 11674 12054 

Teren wiejski 11692 11924 12205 12554 12921 13110 13278 

Ogółem 22075 22445 22908 23475 24179 24784 25332 
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Analiza danych ewidencji ludności wskazuje na systematyczny  wzrost liczby ludności  

w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, przy jednoczesnym spadku liczby ludności  

w wieku poprodukcyjnym. Wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym związany jest głownie  

z rozwojem urbanistycznym gminy i migracją ludności.  

 

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

mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych przedstawia się następująco: 
                

SOŁECTWA: 

1. BRONISZE          531  13. OŁTARZEW                  752 

2. DOMANIEWEK        66  14. ORŁY             53     

3. DUCHNICE                  1570  15. OŻARÓW WIEŚ            201 

4. GOŁASZEW         111  16. PILASZKÓW                  173 

5. JAWCZYCE            251  17. PIOTRKÓWEK DUŻY       56 

6. KAPUTY+KRĘCZKI    1065  18. PIOTRKÓWEK MAŁY+STRZYKUŁY        468 

7. KONOTOPA               258  19. PŁOCHOCIN                               507 

8. KOPRKI                      158  20. POGROSZEW                             141 

9. MACIERZYSZ             551  21. POGROSZEW-KOLONIA          184 

10. MICHAŁÓWEK           62  22. ŚWIĘCICE                                   871 

11. MORY                      124  23. UMIASTÓW                                361 

12. MYSZCZYN              156  24. WIERUCHÓW                             189 

                   25. WOLSKIE                                    253 

 

OSIEDLA: 

1. RSM BLOKI                       2871   7. KABEL                                                 916 

2. ZIENTARÓWKA               3687  8. JÓZEFÓW                                               1104 

3. FRANCISZKÓW                1664   9. PŁOCHOCIN-OSIEDLE PÓŁNOC       1054 

4. MICKIEWICZA                  1374  10. PŁOCHOCIN-OSIEDLE POŁUDNIE   914 

5. OŁTARZEW                       1341  11. SZELIGI                                                  561 

6. WOLICA                               756  

 

W jednostkach pomocniczych najwyższy wzrost ludności odnotowano na terenie osiedla Zientarówka 

(+278 osób), Ołtarzew (+102), Płochocin Południe (+93) oraz w sołectwach: Kaputy -Kręczki (+51)  

i Duchnice (+72). Zmniejszyła się liczba ludności w Józefowie (- 40) czy też RSM Bloki (-65). 

III. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

Zagospodarowanie przestrzenne regulują przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Gminna gospodarka przestrzenna realizowana jest w oparciu o:  

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zwanego dalej 

„studium” 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 dla określonego obszaru, zwany dalej „planem 

miejscowym”, który stanowi akt prawa miejscowego.  
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1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Ożarów Mazowiecki zajmuje powierzchnię 7123 ha, w tym miasto - 812 ha i 6311 ha -obszar 

wiejski. Na terenie gminy obowiązują 84 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pokryto ok. 6995 ha powierzchni gminy,  

co stanowi ok. 98% jej areału. Jedynymi obszarami, dla których nie przyjęto miejscowych planów  

zagospodarowania przestrzennego są tereny położone w części wsi Myszczyn i Mory oraz O.D. 

Macierzysz.  

 

Dynamiczny rozwój Gminy Ożarów Mazowiecki, szczególnie w obszarze budownictwa 

mieszkaniowego, wywołuje zapotrzebowanie na usługi, w tym handlu i usługi publiczne. Między innymi 

te elementy stały się determinantą do przystąpienia do prac planistycznych, które były kontynuowane  

w 2021 roku. W roku sprawozdawczym uchwalono następujące plany:  

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla działek 

ewidencyjnych nr 147/1, 147/2, 147/3 i 21/10, obręb ewidencyjny 0003 – obszar II, uchwalony 

Uchwałą nr XXXVI/347/21 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2021 r. 

teren położony przy ul. Szkolnej na terenie miasta Ożarowa Mazowieckiego, przeznaczony pod 

zabudowę  mieszkaniowa jednorodzinną z dopuszczeniem usług na wyznaczonej części planu, 

w tym usług handlu detalicznego do 400m² powierzchni sprzedaży; 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego  dla obrębu 

ewidencyjnego numer 0011 – część II, uchwalony Uchwałą nr XXXVI/384/21 Rady Miejskiej  

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 lutego 2021r. – obszar planu położony na terenie miasta 

Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulic Poznańskiej i Strzykulskiej, przeznaczony pod zabudowę 

usługową z dopuszczeniem handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000 m²; 

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

Umiastów, dla działek ewidencyjnych nr  60, 61/2 i 65/2, uchwalony Uchwałą nr XL/374/21 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 maja 2021 r.-teren objęty planem położony jest  

w Umiastowie przy ul. Umiastowskiej, obejmuje teren szkoły podstawowej w Umiastowie oraz 

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z przeznaczeniem pod budownictwo komunalne; 

4.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru 

Duchnice-Ołtarzew – część I i IV, uchwalony Uchwałą nr XLIV/401/21 Rady Miejskiej  

w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 października 2021 r.,  obejmujący teren całej miejscowości 

Duchnice oraz fragmentu przylegającego do Duchnic Ołtarzewa, aktualizujący zapisy do 

obecnych przepisów prawa oraz sytuacji realnego zagospodarowania wraz z przeznaczeniem 

nowych obszarów pod zabudowę, głównie mieszkaniową i usługowo-mieszkaniową. 

 

Z uwagi na podjęcie sześciu nowych uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w roku 2020, a tym samym rozpoczętych długotrwałych  

i czasochłonnych procedur planistycznych, jak również kontynuowania prac nad wcześniej podjętymi 

uchwałami, w roku sprawozdawczym nie podejmowano uchwał  nowych uchwał intencyjnych w tym 

zakresie, skupiając pracę na już rozpoczętych procedurach.  

W 2021 r. kontynuowano prace planistyczne dotyczące opracowania 13 Miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

1. 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., 
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który zatwierdzono Uchwałą nr XLIV/401/21 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 

21 października 2021 r.; 

2. 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.;  

3. miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulic Poznańskiej i Kapuckiej, sporządzanego  

na podstawie Uchwały Nr XXXII/311/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia  

26 listopada 2020r.; 

4. dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulicy Kilińskiego sporządzanego  

na podstawie Uchwały Nr XXX/285/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia   

17 września 2020 r.; 

5. dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulic Zamoyskiego, Pallotyńskiej i Kubusia 

Puchatka sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XXX/286/20 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 17 września 2020 r.; 

6. gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Jawczyce – w rejonie ulic Przyparkowej i Sadowej 

sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XXVIII/266/20 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 23 lipca 2020 r.; 

7. dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulicy Zgody sporządzanego na podstawie 

Uchwały Nr XXX/287/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 września 2020 r.; 

8. dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulicy Radziwiłłów sporządzanego na 

podstawie Uchwały Nr XXX/288/20 z dnia 17 września 2020 r.; 

9. 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.; 

10. 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.; 

11. 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.; 

12. 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.; 

13. 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 omawianym okresie wyłożono do publicznego wglądu projekty miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

1. gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice - Ołtarzew – część I i IV (dwukrotnie), 

2. gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Umiastów, dla działek ewidencyjnych nr 60, 61/2  

i 65/2, 
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3. gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Jawczyce – w rejonie ulic Przyparkowej i Sadowej  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 

Na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2021 roku wydano: 

 648 wypisów i wyrysów z planów miejscowych, 

 597 zaświadczeń z planów miejscowych, 

  44 opinii o zgodności inwestycji z ustaleniami planu miejscowego, 

  14 zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

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., które zostało zmienione Uchwałą Nr XXX/281/20 Rady Miejskiej w Ożarowie 

Mazowieckim z dnia 17 września 2020 r.  Zmiana studium dotyczyła 6 obszarów wyznaczonych na 

terenie gminy, w których zwiększono maksymalną powierzchnię usług handlu (sprzedaży do 2000 m²).   

 

Jednocześnie trwają prace planistyczne związane ze sporządzeniem nowego Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy Ożarów Mazowiecki na podstawie 

Uchwały Nr XL/406/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2017 r.  

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 są przedmiotem gospodarowania przez Burmistrza Ożarowa 

Mazowieckiego, tj. stanowią przedmiot najmu, dzierżawy i użyczenia bądź 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 31.12.2021 r. grunty stanowiące własność gminy obejmują łącznie 2.155.026 m², 

a ich wartość wynosi 123.442.39,63zł. W  użytkowaniu wieczystym gminy pozostaje 36.606 m²,  

a ich wartość wynosi 4.991.278,80 zł. 

Blisko 73 tys. m²  gruntów gminnych pozostaje w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych, 

w tym 26.455 m2 związanych z budownictwem mieszkaniowym (części wspólne, spółdzielnie etc)  

o wartości 4.070.956,27 zł  oraz pozostałe (działalność gospodarcza) 46.473 m2 i wartości 6.762.138,03zł.  

Nieruchomości przekazane w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości 

prawnej) stanowią powierzchnię gruntów wynosząca 1.297 m2  o wartości 184.412,00 zł. 

Na przestrzeni kolejnych czterech lat wartość nieruchomości stanowiących własność gminy przedstawiała 

się następująco: 

ROK 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 

Wartość w zł  99.757.579,69 102.599.740,70 105.573.321,77 123.442.398,63 
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Ogólna wartość nieruchomości gminnych zwiększyła się względem roku 2020 o kwotę 17.869.076,86 zł, 

zaś powierzchnia gruntów zwiększyła się o 70.444 m². Jest to głównie efekt  pozyskiwania nieruchomości 

przez gminę Ożarów Mazowiecki oraz przejmowaniem nieruchomości przeznaczonych w planach 

miejscowych pod drogi gminne i infrastrukturę techniczną, a także skutek poczynionych inwestycji 

polegających na budowie obiektów użyteczności publicznej takich jak szkoły, przedszkola, itp. Biorąc 

pod uwagę, iż gmina zbyła nieruchomość stanowiącą działkę 248/2 położoną w Konotopie  

o pow. 0,2583 ha, należy pozytywnie ocenić dynamikę powiększania zasobu nieruchomości gminnych  

w ujęciu rok do roku. 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości, nieruchomości 

pozostające w zasobie gminnym stanowią przedmiot gospodarowania przez organ wykonawczy:  

są dzierżawione, wynajmowane, obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także oddawane  

do bezpłatnego używania. Gospodarowanie przedmiotowymi nieruchomościami generuje corocznie  

do budżetu wpływy, które w 2021 r. wyniosły 794.692,46 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu 

zawartych umów najmu i dzierżawy, które wynoszą łącznie 773.555,96 zł oraz wpływy powstałe  

w związku z obciążaniem nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi, które w roku 

2021 wyniosły 21.136,50 zł. Tym samym nastąpił wzrost dochodów względem roku ubiegłego  

o 65.933,27 zł.  

W roku 2021 pozyskano ze sprzedaży nieruchomości gminnych kwotę 699.186,99 zł netto -  sprzedaż 

działki ew. nr 248/2  z obr. Konotopa. W zasobie gminnym pozostała  działka ew. nr 110/2 z obrębu 

Duchnice, która będzie przedmiotem sprzedaży w 2022 roku. 

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 obowiązywał 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 środowiska.   

Główne działania Programu, opisane w Raporcie 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, 

 budowę i modernizację dróg celem ograniczenia hałasu, 

 rozbudowę sieci wod – kan, 

 utrzymanie sprawnego systemu ostrzegania alarmowego. 

 

W roku 2021, ze względu na ograniczenia pandemiczne, działania w ramach edukacji ekologicznej były 

ograniczone. Przeprowadzono jedynie zawody wędkarskie „Dzień dziecka z wędką” oraz z  Ośrodkiem 
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Doradztwa Rolniczego w  Warszawie zorganizowano konkurs „Olimpiadę z zakresu wiedzy  

z gospodarstwa wiejskiego, ekologii i przedsiębiorczości”. 

Prowadzone były również akcje dokarmiania zimowego ptaków (szkoły przedszkola, karmniki gminne i prywatne), 

zarybiania stawów w Ołtarzewie na terenie ROD Glinianka, zakup i instalacja budek lęgowych dla ptaków. 

2. Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki 

W Gminie 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 Programu prowadzone są działania związane z wymianą nieekologicznych  

i nieekonomicznych kotłów grzewczych, których rezultatem ma być  stałe ograniczenie emisji pyłu 

zawieszonego PM10 i PM 2,5 z indywidualnych systemów grzewczych. W 2021  roku piece wymieniono 

w 160 gospodarstwach domowych, co oznacza wzrost o 49 szt. w stosunku do roku ubiegłego. Więcej 

informacji na ten temat przedstawiono w dalszej części Raportu. 

Od lipca 2021 roku gmina prowadzi także bazę Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na dzień 

31 grudnia 2021 zostało złożonych 594 deklaracji, z czego większość składających, bo aż 530, jako 

główne źródło ogrzewania budynku wskazało kotły gazowe. 

 

Na bieżąco monitorowany jest stan powietrza na terenie gminy, a dane udostępniane są mieszkańcom  

i wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej.  Prowadzona jest także współpraca z Urzędem 

Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim w zakresie udostępniania alertów  o przekroczenia w zakresie 

PM 10, PM 2,5 i benzo(a)pirenu. 

Prowadzone są nasadzenia drzew i krzewów mające na celu ograniczenie transmisji pyłów zawieszonych 

w otoczeniu.  Publikowanie są w Informatorze materiały edukacyjne w zakresie ochrony powietrza 

(działania korzystne, niepożądane i zalecane). 

3. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy do 2032 r. 

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 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r.  

Rada Miejska Uchwałą Nr 323/09 przyjęła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Ożarów Mazowiecki  na lata 2009-2032”, który został zaktualizowany w 2018 roku Uchwałą  
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Nr L/528/18 - uregulowania dotyczące systematycznego usuwania wyrobów zawierających azbest  

z otoczenia.  

W 2021 r. z terenu gminy odebrano i unieszkodliwiono 66,09 Mg wyrobów zawierających azbest, w tym 

zdemontowano 33,59 Mg  z 9 nieruchomości, co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza wzrost o 

blisko 100% przy mniejszej licznie nieruchomości. Na stopień i dynamikę realizacji Programu wpływa 

aktywność mieszkańców – liczba składanych wniosków o odebranie i unieszkodliwianie wyrobów 

azbestowych.  Gmina pokrywa bowiem koszty zdjęcia i utylizacji wyrobów azbestowych np. z dachu, 

niemniej na właścicielu nieruchomości spoczywają koszty wykonania nowego poszycia dachu. Czynnik 

ekonomiczny determinuje zatem w dużym stopniu liczbę składanych wniosków.  

Na koniec 2021 roku na terenie gminy, zgodnie z ewidencją wyrobów zawierających azbest  

do unieszkodliwienia, nadal   pozostaje 1937,69 Mg wyrobów azbestowych, w tym 1549,19 Mg od osób 

fizycznych oraz 388,5 Mg od osób prawnych. 

4. Program ochrony zwierząt 

Rada Miejska  Uchwałą Nr XXXVI/349/21  przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2021 roku.    

W ramach Programu wykonano 471 zabiegów weterynaryjnych, oznakowano 182 psy, odłowiono 43 psy, 

z czego 23 trafiło do schroniska oraz odłowiono 77 kotów. W stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się 

o blisko 100 i w podobnym zakresie zmniejszyła się liczba znakowania psów. Odnotowano zatem 

dokładnie odwrotną tendencję niż w latach ubiegłych. 

 

5. Rolnictwo  

Na terenie Gminy od kilku lat obserwuje się konsolidację gospodarstw i tworzenie rodzinnych 

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

charakteryzuje się ona znaczną powierzchnią użytków rolnych. Struktura gruntów rolnych pozostaje 

niezmienna i 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 2021 roku przyjęto 113 wniosków. Zauważalna jest tu tendencja  

do systematycznego spadku liczby składanych wniosków. 

 

Urząd  realizował  również zadania w zakresie szacowania szkód w rolnictwie w ramach powalania  

Wojewódzkiej Komisji do szacowania szkód powstałych na skutek czynników atmosferycznych – deszcz 

nawalny. Łącznie złożono 13 wniosków (w 2020 r było ich 64). Zostały one przekazane celem 

potwierdzenia przez Wojewodę Mazowieckiego wystąpienia zjawiska atmosferycznego i procentowego 

wpływu na powstałą szkodę.  
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VI. INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Gmina posiada sieć komunikacyjną zapewniającą połączenia zarówno wewnątrz,  

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 , jak i poza jego granicami. Sieć dróg na terenie 

gminy obejmuje drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz krajowe.  Długość poszczególnych dróg 

określa poniższe zestawienie. 

  

Teren miasta 

 

 Rok 2020 Rok 2021 
Łączna długość dróg: 51 960,00 m (drogi wszystkich 

kategorii) 

51 960,00 m (drogi wszystkich 

kategorii) 

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

Łączna długość chodników: 38 826,00 m 39 236,00 m 

w tym przy drogach gminnych 29 739,00 m 30 149,00 m 

Łączna długość ścieżek 

rowerowych 

5 807,00 m 6 437,00 m 

Długość dróg o nawierzchni 

utwardzonej 

33 265,00 m (gminne publiczne) 33 265,00 m (gminne publiczne) 

Długość dróg o nawierzchni 

gruntowej 

7 243 m (gminne publiczne) 7 243 m (gminne publiczne) 

 

Tereny wiejskie 

 

 Rok 2020 Rok 2021 
Łączna długość dróg: 169 195,00 m (drogi wszystkich 

kategorii) 

171 527,00 m (drogi wszystkich 

kategorii) 

             w tym dróg gminnych 115 571,00 m(gminne publiczne) 117 903,00 m (gminne publiczne) 

Łączna długość chodników: 56 298 m 57 866,00 m 

w tym przy drogach gminnych 22 453 m 24 021,00 m 

Łączna długość ścieżek 

rowerowych 

3 296,00 m 3 296,00 m 

Długość dróg o nawierzchni 

utwardzonej: 

64 712,00 m (gminne publiczne) 68 174,00 m (gminne publiczne) 

Długość dróg o nawierzchni 

gruntowej: 

45 707,00 m (gminne publiczne) 44 577 ,00 m (gminne publiczne) 

 

Powyższe zestawienie długości poszczególnych rodzajów dróg, chodników i ścieżek rowerowych  

obrazuje dynamikę zmian w tym zakresie rok do roku.  

Układ dróg obejmuje dodatkowo drogi wewnętrzne gminne o łącznej długości 21,634 km (w 2020 było 

ich 17,01 km) i drogi na działkach nie stanowiących własności gminy. W sieć komunikacyjną 

wkomponowane są drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Powiat Warszawski Zachodni jest zarządcą 

9 dróg o łącznej długości 26,87 km. Wzdłuż dróg powiatowych wybudowano chodniki o długości 16,29 

km, w tym ciąg pieszo-rowerowy o długości 5,32 km. Przez obszar gminy przebiega 5 dróg wojewódzkich 

o łącznej długości 20,949 km. Wzdłuż tych dróg wybudowano chodniki o łącznej długości 8,049 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 A-2 Warszawa – Świecko oraz zachodnia obwodnica Warszawy (drogi ekspresowe S-2 i S-8). 
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W wyniku realizacji porozumienia z powiatem warszawskim zachodnim,  do zasobu gminnego przejęto 

ulice Piwną i Rajdową o łącznej długości 2.332 m. Dodatkowo utwardzono na terenach wiejskich 

kolejnych 1130 m dróg.  

Na podstawie uchwał przyjętych przez Radę Miejską nadano nazwę 16 kolejnym ulicom. 

W 2021 roku wykonano rozbudowę ul. Partyzantów o pow. 3 530,00 m2, szerokości 5,5 m, wraz z budową 

ciągu pieszo-rowerowego o powierzchni 1 785,00 m2, odcinków chodników o powierzchni 380 m2, 

zjazdami, budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz skablowaniem sieci niskiego 

napięcia. Zakończono również prace związane z budową mostu w ciągu ul. Szkolnej oraz budową 

przepustu drogowego w ciągu ul. Nadbrzeżnej wraz z przebudową infrastruktury kolidującej oraz 

wykonaniem nowej nawierzchni na skrzyżowaniu obu ulic. 

 

W ramach remontu dróg gminnych dokonano wymiany nawierzchni ulic: Floriana, Konopnickiej i 3-go 

Maja w Ożarowie Mazowieckim. Na ulicy Floriana wyremontowano odcinek drogi o długości 460 mb  

i powierzchni ok. 3220 m2, na ulicy Konopnickiej nowy dywanik asfaltowy powstał na 250 mb o łącznej 

powierzchni ok. 1625 m2, natomiast na ulicy 3-go Maja usunięto nawierzchnię z trylinki i wykonano 

nawierzchnię asfaltową o powierzchni ok. 900 m2 na odcinku o długości ok. 150 mb. Na ulicy Zamkowej 

powstała nowa nawierzchnia z płyt ażurowych o łącznej powierzchni ok. 840 m2. 

 

Nowe nawierzchnie asfaltowe powstały także na ulicach: 

- Ogrodowej w Macierzyszu – odcinek o długości ok. 440 mb i powierzchni ok. 1540 m2 

- B. Chrobrego w Umiastowie – odcinek o długości ok. 130 mb i powierzchni ok. 650 m2 

- Sochaczewskiej w Macierzyszu – odcinek o długości ok. 270 mb i powierzchni ok. 1350 m2 

- Wietrznej w Piotrkówku Małym – odcinek o długości ok. 175 mb i powierzchni ok. 665 m2 

- Szkolnej w Macierzyszu – odcinek o długości ok. 170 mb i powierzchni ok. 850 m2 

- Lustrzanej w Duchnicach – odcinek o długości ok. 200 mb i powierzchni ok. 1200 m2 

- Cichy Ogród w Macierzyszu – odcinek o długości ok. 250 mb i powierzchni ok. 1250 m2 

- Bukowa w Macierzyszu – odcinek o długości ok. 150 mb i powierzchni ok. 750 m2 

- Wąskiej w Jawczycach – odcinek o długości ok. 438 mb i powierzchni ok. 1775 m2 

- Mokrej w Ożarowie Mazowieckim – odcinek o długości ok. 203 mb i pow. ok. 710,5 m2 

- Gołaszewskiej w Gołaszewie – odcinek o długości ok. 202 mb i pow. ok. 1010 m2 

- Inwestycyjnej w Konotopie – odcinek o długości ok. 225 mb i pow. ok. 1282,5 m2 

 

Jednocześnie w ramach podniesienia bezpieczeństwa, wybudowane zostały chodniki wzdłuż ulic: 

Wiosennej, Kopytowskiej, Kilińskiego, Ogrodowej, Sochaczewskiej, Wolskiej i Wieruchowskiej 

o łącznej długości 1978 mb. Wykonano także sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Rajdowej  

i Uskok w Konotopie.  

 

Naprawiono nawierzchnię dróg poprzez wysypanie tłuczniem - ok. 9 160,56 tony tłucznia kamiennego,  

a także odtworzono (naprawiono) ok. 4078,82 m2 nawierzchni asfaltowych dróg.  

 

Trwają prace związane z zaprojektowaniem i budową ścieżek rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 700 ul. Rokickiej/Lipowej/Warszawskiej od granicy Gminy do ul. Poznańskiej oraz wzdłuż drogi 

krajowej nr 92 ul. Poznańskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Rataja.  
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Kontynuowany jest proces projektowy na budowę dwóch wiaduktów kolejowych w ciągu dróg 

wojewódzkich nr 701 ul. Konotopskiej/Ożarowskiej oraz nr 718 ul. Ceramicznej. 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. 

 

Pod koniec 2021 roku rozpoczęto inwestycję drogową- rozbudowa drogi gminnej ul. Kamińskiego  

w Ożarowie Mazowieckim. 

VII. TRANSPORT PUBLICZNY 

1. Linie autobusowe 

Gmina Ożarów Mazowiecki wykazuje silne powiązania z m.st. Warszawa, która jest dla mieszkańców  

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

oraz skupia usługi w zakresie ochrony zdrowia, kultury, oświaty oraz handlu. Naturalnym i koniecznym 

jest więc utrzymanie i rozwijanie transportu publicznego zapewniającego mieszkańcom komunikację z 

Warszawą. Jednak zróżnicowanie urbanistyczne terenów oraz duża powierzchnia wymuszają stworzenie 

transportu publicznego gwiaździstego zapewniającego przemieszczanie się zarówno wewnątrz Gminy jak 

i połączenie z innymi miejscowościami ościennymi – Pruszków czy Błonie. 

Na przestrzeni ostatnich lat zdecydowanie rozszerzono  zakres transportu publicznego, realizowanego  

na podstawie zawieranych porozumień. Podlega on ciągłej modyfikacji w zależności od obłożeń 

potwierdzających faktyczne potrzeby istnienia danej linii. Gmina finansuje lub współfinansuje 7 linii 

autobusowych (o jedną więcej niż w roku poprzednim) oraz jedną linię kolejową.  

W 2021 roku, ze względu na małe obłożenie oraz wycofanie się gminy Stare Babice z współfinansowania 

podjęto decyzję o rezygnacji z linii Stare Babice-Zielonki-Bronisze-Jawczyce–Piastów, którą to linię 

wycofano od 1 stycznia 2022 roku. Utrzymywanie linii autobusowej w takim układzie komunikacyjnym 

z przedstawionym obłożeniem pasażerów było ekonomicznie nieuzasadnione.  

W 2021 r. na terenie Gminy funkcjonowało siedem linii autobusowych oraz jednia linia kolejowa: 

1) Linia A: trasa: Pass Błonie - przez Józefów - Ożarów Mazowiecki- Starostwo PWZ 

Porozumienie z Gminą Błonie; roczny koszt po stronie Gminy – 651.582,00 zł 

2)  Linia C: trasa: Stare Babice- Zielonki-Bronisze-Jawczyce-Piastów 

       Porozumienie z Gminą Stare Babice i Gminą Miastem Piastów; roczny koszt po stronie gminy – 

157.197,04 zł  

3) Linia Józefów-Pruszków  -   roczny koszt po stronie gminy-  105.600,00zł 

4) Linia Nr 6 na trasie Pruszków- Ożarów Mazowiecki 

       Porozumienie z Miastem Pruszków; roczny koszt po stronie gminy -167.123,04zł 

5) Linia ZTM 713 i 743 - Porozumienie z ZTM Warszawa; roczny koszt po stronie gminy – 

2.893.780,00zł 

6) Linia KM -  Porozumienie ZTM Warszawa; roczny koszt po stronie gminy – 2.741.665,00zł 

7) Linia L-7 - Porozumienie z  gminami Stare Babice, Łomianki, Izabelin oraz z Powiatem 

Warszawskim Zachodnim; roczny koszt po stronie gminy – 84.000,00zł 

 

Na obsługę linii autobusowych oraz KM, w 2021 roku  z budżetu gminy wydatkowano ponad  6,8 mln zł. 
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2. Bilet metropolitalny 

Od 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. 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). 

 

Od 2018 r. działa 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. Rozszerzając ofertę dla mieszkańców, w lipcu 2020 

roku, we współpracy z ZTM, uruchomiono Punkt Doładowań Biletu Metropolitalnego przy 

ul.Poznańskiej 165 w Ożarowie Mazowieckim.  

Ogółem wydano 4800 kart WKM, w tym 600 tylko w 2021 roku. Łączny koszt dopłat do biletów dla 

mieszkańców w ubiegłym roku zamknął się kwotą 539.435 zł. 

VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA 

1. Sieć wodociągowa 

Na koniec 2021 r. długość sieci wodociągowej łącznie na terenie  miejskim i wiejskim gminy Ożarów 

Mazowiecki wyniosła 228,0 km i była dłuższa w stosunku do roku ubiegłego o 1,8 km. Zawarto 126 

umów na dostawę wody i 435 umów na dostawę wody i odbiór ścieków, a także odebrano 204 przyłącza 

wodociągowe.  

W ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieciach wodociągowych: 

 usunięto 89 awarii wodociągowych, 

 wymieniono 402 wodomierze, 

 usprawniono 7 hydrantów,  

 wymieniono zasuwy na sieci wodociągowej -28 sztuk. 

             

W zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę wykorzystywane są wodociągi grupowe zasilane z pięciu 

stacji uzdatniania wody. W skład gminnych ujęć wchodzą: stacja uzdatniania wody Święcice, stacja 

uzdatniania wody Gołaszew, stacja uzdatniania wody Szeligi, stacja uzdatniania wody Partyzantów oraz 

stacja uzdatniania wody Kabel.    
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SUW Święcice – stacja zlokalizowana jest we wsi Święcice przy ulicy Źródlanej, w budynku 

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

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

Wydajność stacji uzdatniania wody wynosi 75 m³/h. Stacja uzdatniania wody zasila wodociąg grupowy 

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

i  Michałówek.  

SUW Gołaszew – stacja zlokalizowana jest we wsi Gołaszew przy ulicy Rzeźbiarskiej.  Jest to obiekt 

kontenerowy, sterowany automatycznie. Na potrzeby ujęcia pracują cztery studnie głębinowe z utworów 

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. Maksymalny pobór wody z tych studni, zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami 

wodnoprawnymi, wynosi 43 m³/h. Stacja uzdatniania wody zasila wodociąg grupowy Gołaszew  

i dostarcza wodę do wsi: Gołaszew, Domaniewek, Koprki.  

 

SUW Szeligi – stacja zlokalizowana jest we wsi Szeligi przy ulicy Klonowej. Stacja usytuowana jest  

w kontenerze i jest sterowana automatycznie. Na potrzeby pracy stacji pracują cztery studnie głębinowe 

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

24 m. Maksymalny pobór wody z tych studni, zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi, 

wynosi 81 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.   

 

SUW Partyzantów – stacja 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. 

Maksymalny pobór wody z tych studni, zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi, 

wynosi 126,3 m³/h. Stacja uzdatniania wody zasila wodociąg grupowy Partyzantów dostarczając wodę 

dla osiedli: Zientarówka i Franciszków, Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów” oraz miejscowości 

Ołtarzew. 

SUW Kabel – stacja 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. Maksymalny pobór wody 

z tych studni, zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi, wynosi 130 m3/h.  Stacja 

uzdatniania wody zasila wodociąg grupowy Kabel i dostarcza wodę do wsi: Konotopa, Bronisze, 

Jawczyce i części miasta Ożarów Mazowiecki. W 2021r. został wybudowany zbiornik retencyjny SUW 

Kabel wraz z infrastrukturą techniczną – dwa zbiorniki monolityczne, żelbetowe o pojemności całkowitej 

375 m3 każdy. Dodatkowo wybudowano budynek stacji pomp wraz z instalacjami technologicznymi. 

We wszystkich stacjach wykonane były niezbędne prace zapewniające optymalizację ciśnienia i jakość 

wody. 

Dodatkowo mieszkańcy Gminy Ożarów zasilani są w wodę z dwóch ujęć niebędących w eksploatacji 

ZWiK w Ożarowie Mazowieckim. Do ujęć poza gminnych należy ujęcie RSP Duchnice oraz ujęcie SUW 
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Feliksów. SUW RSP Duchnice jest własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w miejscowości 

Duchnice. Natomiast ujęcie SUW Feliksów należy do sąsiadującej z gminą Ożarów Mazowiecki  -gminy 

Leszno. Ujęcia gminne obsługują około 80% odbiorców usług, natomiast 20% mieszkańców zasilanych 

jest w wodę z ujęć niebędących własnością gminy. 

SUW Feliksów – stacja uzdatniania wody należąca do gminy Leszno, na jej potrzeby woda jest ujmowana 

z czterech studni; stacja ta zasila północno-zachodnią część gminy. 

 

RSP Duchnice – stacja będąca w eksploatacji Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Duchnicach, woda 

ujmowana jest na potrzeby produkcyjne zakładu (obecnie spółdzielnia mocno ograniczyła produkcję) oraz 

na potrzeby miejskiego wodociągu. Na potrzeby stacji pracują cztery studnie wiercone; stacja ta zasila  

w wodę miejscowości Duchnice, Konotopę, Jawczyce i  Ożarów Mazowiecki – osiedle Mickiewicza. 

2. Sieć kanalizacyjna 

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej (gminnej) na koniec 2021 roku wyniosła 87.4 km co oznacza 

przyrost długości sieci o 3,0 km w stosunku do roku poprzedniego (w latach 2019/20 przyrost o 2,7 km).  

W 2021 roku odebrano 191 przyłączy kanalizacji sanitarnej. Wykonano remont 3 studni oraz kanalizacji 

sanitarnej metodą bezwykopową (uszczelnienie) na odcinku 266 mb. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ramach bieżącej działalności wykonał: 

 przegląd i czyszczenie przepompowni przydomowych – 270 szt., 

 czyszczenie przepompowni strefowych – 2250 razy, 

 udrożnienie zapchanej kanalizacji – 129 razy, 

 zawarł 51 umów na odbiór ścieków, 

 zawarł 435 umów na dostawę wody i odbiór ścieków. 

 

W ramach prac konserwacyjno – remontowych na sieciach kanalizacji sanitarnej: 

 naprawiono 8 studni  kanalizacji sanitarnej DN1200,  

 usunięto 3 awarie na kolektorze głównym tłocznym DN 400,  

 usunięto 6 awarii kanalizacyjnych.  

 

Kanalizacja sanitarna wykonana jest w systemie rozdzielczym, z grawitacyjnym oraz  ciśnieniowym 

przesyłem ścieków bytowych. Ukształtowanie terenu i duże odległości przemieszczania ścieków 

wymagają,  by kanalizacja sanitarna grawitacyjna wspomagana była lokalnymi, przydomowymi 

pompowniami ścieków. Układ sieciowy umożliwia odprowadzanie ścieków w systemie zewnętrznych 

oczyszczalni ścieków tj. oczyszczalni ścieków w Pruszkowie, w Babicach,  w Józefowie, w Broniszach 

oraz do oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie. 

Oczyszczalnia ścieków w Pruszkowie stanowi własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji. Przyjmuje ścieki z terenu miasta Ożarów Mazowiecki oraz miejscowości Duchnice  

i Kaputy.  

Oczyszczalnia ścieków Józefów – własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno Ściekowej GEA-

NOVA Sp. z o.o., przyjmuje ścieki z miejscowości: Płochocin, Józefów, Wolica, Święcice, Ołtarzew, 

Gołaszew, Orły.  

Oczyszczalnia ścieków Bronisze - własność Warszawskiego Rolno Spożywczego Rynku Hurtowego  

w Broniszach przyjmuje ścieki z miejscowości: Piotrkówek Mały, Piotrkówek Duży, Brosznisze. 
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Oczyszczalnia ścieków w Babicach przyjmuje ścieki z miejscowości: Piotrkówek Mały, Wieruchów  

i Strzykuły.  

Oczyszczalnia ścieków „Czajka” w Warszawie przyjmuje ścieki z miejscowości: Bronisze, Macierzysz, 

Jawczyce, Szeligi. 

W miejscowościach Pilaszków i Wolskie funkcjonują natomiast trzy gminne, hydroponiczne 

oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na terenach byłych PGR Wolskie i Pilaszków.. 

 

Przepompownie ścieków działają głównie w  systemie  kanalizacji grawitacyjnej – kaskadowej. Ścieki 

odprowadzane są do 5 zlewni (oczyszczalni ścieków) przy czym miasto Ożarów Mazowiecki  

do oczyszczalni w Pruszkowie. Przepompownia główna przy ul. Kapuckiej oraz Przepompownia przy  

ul. Duchnickiej łącznie  przepompowuje ok. 5299 m3/dobę bezpośrednio kolektorem tłocznym ø 400 mm 

do oczyszczalni ( o 1039 m3/dobę więcej niż w roku poprzednim).  

W skład pompowni strefowych w zlewni miasta Ożarów Mazowiecki wchodzą: 

Przepompownia w Ożarów Wieś ul. Poznańska 

Przepompownia Kabel     Przepompownia ul. Szkolna 

Przepompownia ul. Jutrzenki    Przepompownie ul. Szkolna -kanał 

Przepompownia ul. Dobra     Przepompownia ul. Wiśniowa 

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., Święcice, Gołaszew, Orły.  

Do oczyszczalni dopływa ok. 698 m3/dobę  ścieków 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) x 2 

Przepompownia ul. Radosna (Wolica)  Przepompownia ul. Słoneczna 

Przepompownia ul. Zabytkowa  Przepompownia ul. Żurawia 

Przepompownia ul. Nizinna 

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

około 488 m3/dobę,  z miejscowości : Piotrkówek Mały, Piotrkówek Duży, Bronisze. W skład zlewni 

wchodzą poszczególne przepompownie: przepompownia ul. Sławęcińska (Trans –Tok)  oraz 

rzepompownia ul.Skawęcińska 

Kolejna, czwartą zlewnią jest zlewnia odprowadzająca do Oczyszczalni w Babicach, która zbiera ścieki  

z następujących miejscowości: Piotrkówek Mały, Wieruchów, Strzykuły. Do oczyszczalni dopływa  

ok. 52 m3/dobę.  

W skład zlewni wchodzą poszczególne przepompownie: 

Przepompownia PP1-PGR Strzykuły    

Przepompownia ul. Jarzębinowa 

Przepompownia ul. Wieruchowska                                                                                                           
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Przepompownia ul. Pogodna 

W listopadzie 2021 roku została zakończona inwestycja polegająca na budowie układu tłocznego przesyłu 

ścieków w kierunku Warszawy. Powstała nowa zlewnia, z której ścieki dopływają do oczyszczalni 

„Czajka” w Warszawie  obejmuje ona miejscowości:  Bronisze, Macierzysz, Jawczyce, Szeligi. 

W skład zlewni weszły następujące przepompownie: 

Przepompownia ul. Bukowa 

Przepompownia ul. Szeligowska 

Przepompownia ul. Mazowiecka 

Przepompownia Plantico  

Przepompownia ul. Piastowska 

Przepompownia ul. Szeligowska 

Przepompownia ul. Sochaczewska (Szkoła) 

Przepompownia ul. Przyparkowa 

Przepompownia ul. Cisowa 

W marcu 2021 roku Rada Miejska przyjęła Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągów i Urządzeń Kanalizacji Sanitarnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie 

Mazowieckim na lata 2021-2024.(Uchwała Nr XXXVII356/21) 

Plan został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. Określa on m.in.: 

 planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych, 

 przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, 

 przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzania ścieków, 

 nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 

 sposoby finansowania poszczególnych inwestycji. 

Przyjęte w planie działania obejmujące rok 2021 zostały zrealizowane w całości lub rozpoczęto proces 

inwestycyjny, który ze względów na sytuację rynkowa został wydłużony i przesunięty na rok 2022 i 

dotyczyły one: 

 budowy zbiornika retencyjnego SUW Kabel wraz z infrastrukturą techniczną – wykonane; 

 modernizacji sieci wodociągowej od zbiornika SUW Kabel do ul.Poznańskiej – realizacja 

przesunięta na kolejny rok ze względu na sytuację rynkowa w warunkach pandemii; 

 budowy kolektora tłocznego do granic Warszawy umożliwiająca zrzut ścieków ze wschodniej 

części gminy do Warszawy  - wykonane; 

 generalnego remontu przepompowni ścieków Kapucka (2021-2022)- inwestycja zaplanowana 

na okres 2 lat, przygotowanie dokumentów do inwestycji; 

 wpięcia przepompowni ścieków Wiśniowa w kolektor tłoczny (2021-2022) – inwestycja 

zaplanowana na okres 2 lat, przygotowanie dokumentów do inwestycji. 

 

3. Ochrona wód 

W 2021 zawarto porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie 

przejęcia obowiązku utrzymania Kanału Ożarowskiego na rok 2021. Zawarto umowę z firmą wyłonioną 

w ramach przetargu na realizacje prac utrzymaniowych – śródlądowych powierzchniowych wód 

płynących prowadzonych korytem rzeki Kanał Ożarowski. Łączna kwota zadania wyniosła 399 991,37 

zł. Zrealizowano następujące prace: mechaniczne i ręczne koszenie ze skarp Kanału Ożarowskiego, 
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oczyszczenie terenu po koszeniu łącznie z wywozem lub rozdrobnieniem, ręczne usunięcie przetamowań, 

zatorów i zanieczyszczeń z koryta, hakowanie, plantowanie skarp, usuwanie kożucha, wygrabienie 

załadowanie i utylizacja odpadów, demontaż i montaż ogrodzeń. Prowadzono bieżącą sprawozdawczości 

w zakresie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków oraz VII Aktualizacji KPOŚK.  

Przekazywano informacji do PGW Wody Polskie o nieprawidłowościach, problemach i interwencjach 

dotyczących stanu urządzeń melioracyjnych, rowów, cieków wodnych – Kanału Ożarowskiego. 

Prowadzono interwencje dotyczące zakresu odprowadzania wód opadowych na grunty sąsiednie. 

Prowadzono prace interwencyjne związane z nawalnymi i ponadnormatywnymi opadami deszczu w 

rejonach Ołtarzew, Pogroszew oraz wykonano dwie dokumentacje projektowe w tym zakresie. 

Przekazano kwartalne sprawozdania do Wód Polskich za pobór wody z gminnych ujęć, odprowadzanie 

ścieków, odprowadzanie wód opadowych. Wniesiono opłaty za usługi wodne  w wysokości  

185.866,30 zł. Naliczano także opłaty za redukcję powierzchni retencyjnej, w oparciu o oświadczenia 

podmiotów gospodarczych. Z tego tytułu w 2021 r. łącznie przekazano do Wód Polskich kwotę  

87.836,92 zł.   

4. Gospodarka odpadami  

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Ożarów Mazowiecki obowiązuje od 1 lipca 

2013 r.  W 2021 roku, w związku z kolejnymi zmianami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz koniecznością aktualizacji przepisów miejscowych, Rada Miejska przyjęła zmiany dwóch 

uchwał w przedmiotowym zakresie: 

 Uchwała Nr XXXV/336/21 z 27 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 Uchwała Nr XLV/406/21 z 18 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz 

określenia stawki opłaty podwyższonej dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Powyższe dokumenty wprowadziły następujące zmiany: 

 uaktualniono limity w odbiorze określonych rodzajów odpadów komunalnych z jednej 

nieruchomości odbieranych sprzed posesji lub przyjmowanych w GPZOP. 

 ustalono stawkę opłaty w wysokości 31zł od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz podwyższoną stawkę w wysokości 62zł od osoby 

w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Na koniec 2021 r. w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

zarejestrowanych było 6087 aktywnych deklaracji, w których zgłoszono 28924 mieszkańców do odbioru 
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odpadów komunalnych ( o blisko 3.600 osób więcej niż widnieje w ewidencji ludności). Wystawiono 

1503 upomnień na łączną kwotę 815 877,47 zł, w tym całkowicie opłaconych zostało 1235 na łączną 

kwotę 677 979,07 zł, częściowo opłacono 87 upomnień na łączną kwotę 43 172,75 zł. Wystawiono 316 

tytułów wykonawczych, w tym opłacono całkowicie 126, częściowo - 68, a nieopłaconych pozostało 122. 

Z roku na rok wzrasta liczba wystawianych upomnień  ale także liczba tytułów wykonawczych. 

 

Lata Upomnienia Tytuły 

wykonawcze 

 Liczba  Wartość Całkowicie  

opłacone 

liczba 

Całkowicie opłacone 

wartość 

Liczba 

2018 456 116.706,24 zł 327 84074,03 zł 206 

2019 885 316.656,34zł 657 222.080,80 zł 247 

2020 1350 783.675,16 zł 1084 531.886,93 zł 58 

2021 1503 815 877,47 zł 1235 677 979,07 zł 316 

  

W Gminie Ożarów Mazowiecki nie ma dzikich wysypisk śmieci, natomiast miejsca podrzucania odpadów 

są na bieżąco sprzątane przez ZUK i monitorowane przez Straż Miejską.  Funkcjonują natomiast dwa 

gminne punkty zbierania odpadów komunalnych (GPZOP), dostępne dla mieszkańców Ożarowa 

Mazowieckiego, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi: 

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

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

W punktach 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, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w 

gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 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, odzież i tekstylia. 

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w 2021 roku do zdarzeń przestępczych  

najczęściej dochodziło na terenie samego miasta Ożarów Mazowiecki, jak i miejscowościach Bronisze, 

Płochocin oraz 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), 
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 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).  

Mapa geograficzna zdarzeń drogowych w porównaniu do lat ubiegłych nie uległa zmianom. Nadal 

miejscami, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych były: 

 Jawczyce, skrzyżowanie ul. Poznańska – Sadowa, 

 Bronisze, skrzyżowanie ul. Poznańska – Świerkowa, 

 Święcice, droga krajowa nr 92. 

Tabelaryczna informacja dotycząca zdarzeń drogowych. 

 2020 2021 

 WYPADKI DROGOWE 11 14 

 RANNI 8 15 

 ZABICI 3 4 

Tendencja wzrostowa zarówno w zakresie liczby wypadków drogowych, jak i rannych oraz ofiar 

śmiertelnych jest efektem głównie natężenia ruchu. Zmiana przepisów powszechnie obowiązujących  

(taryfikator mandatów) jak i lokalne działania prewencyjne powinny ograniczyć te statystyki.  

W 2021 roku ogółem na terenie Gminy odnotowano 427  różnego rodzaju przestępstw, co w odniesieniu 

do roku 2020 oznacza spadek o 60 zdarzeń, a w odniesieniu do 2019 r o 160.(dane Policji). 

Dynamika przestępczości pospolitej, na podstawie danych odnotowywanych przez policjantów służby 

patrolowej i obchodowej, przedstawia się następująco: 

 2018 2019 2020 2021 

Ujęcie na gorącym uczynku- przestępstwa 181 161 123 158 

Nałożone mandaty 221 287 223 283 

 

Na koniec 2021 roku wskaźnik wykrywalności ogólnej dla Komisariatu Policji 

w Ożarowie Mazowieckim wyniósł 61,52% , co jest porównywalne z rokiem poprzednim, przy 

czym zmieniła się struktura wykrywalności na rzecz kradzieży z włamaniem. Wskaźnik 

wykrywalności w poszczególnych kategoriach w latach 2016-2021  przedstawiał się następująco: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kradzież cudzej rzeczy 19,1 % 25,9% 26,7% 24% 34% 28,7% 

Kradzież z włamaniem 4,55% 13,9% 10,2% 19,4% 

 

47% 65,2% 

Uszkodzenie mienia 44,44% 25% 50% 61,6% 40% 

 

29,2% 

 

Ogółem w 2021 roku policjanci z KP w Ożarowie Mazowieckim zatrzymali 158 sprawców na gorącym 

uczynku. W analizowanym okresie funkcjonariusze wszczęli ogółem 607 postępowań przygotowawczych 
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do 496 w roku 2020, z tego -205 postępowań zakończono umorzeniem wobec niewykrycia sprawców 

przestępstwa, -76 umorzeniem z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego.  

W 235 sprawach akta przesłano do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie z wnioskiem o sporządzenie 

aktu oskarżenia wobec 295 podejrzanych. W stosunku do 11 podejrzanych Prokurator zastosował środek 

zapobiegawczy  w postaci dozoru Policji, zaś w stosunku do 4 podejrzanych Sąd na wniosek zastosował 

środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W 24 sprawach zrealizowano tymczasowe 

zajęcie mienia ruchomego na kwotę łączną 39,014,60 złotych. W porównaniu do ogólnej liczby 

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

Do najczęstszych wykroczeń niezmiennie należą 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 z trzymaniu zwierząt.  W celu wyeliminowania wykroczeń prowadzone  

są działania operacyjne, w tym dyslokacja patroli, przydzielanie zadań stałych i doraźnych adekwatnie  

do nasilenia określonego rodzaju zagrożeń. Szczególnym nadzorem objęte są miejsca gdzie dochodzi  

do zakłócania ładu i porządku oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. 

1. Straż Miejska 

W 2021 roku, strażnicy pełnili służbę codziennie, w godzinach 7.00 – 3.00. Czas pracy patroli uzależniony 

był od aktualnego stanu osobowego jednostki oraz dobowych potrzeb wynikających  

z analizy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. 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).  

 

Statystyczny efekt wybranych obszarów zadań realizowanych przez Straż Miejską przedstawiał się następująco: 

 Wpłynęło łącznie 5000 zgłoszeń na stanowisko dowodzenia straży (w 2020 r. – 4306). 

 mieszkańcy    - 2384  

 strażnicy    - 1925 

 Policja    -   149 

 instytucje    -   172 

 monitoring    -   370 

 

 Sprawy (5000) zgłaszane do Straży Miejskiej: 

 sanitarno/porządkowe  - 1436 

 ruch drogowy   - 1441 (m.in. parkowanie, blokowanie itp.) 

 zakłócanie porządku  -   900 (m.in. osoby nietrzeźwe, spożywanie alkoholu) 

 infrastruktura   -   201 

 zwierzęta    -    621 (w tym: 135 zwierząt martwych) 

 awarie, kolizje, wypadki  -   232 

 inne    -   169 (m.in. osoby bezdomne, podejrzana osoba/samochód,…) 

 

 Interwencje / czynności podejmowane przez strażników:  łącznie 10805 (nie uwzględniając działań 

prewencyjnych). 
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 Sprawy wszczęte przez strażników rejonowych z inicjatywy własnej - 1195 spraw w związku  

z uwagami mieszkańców oraz nieprawidłowościami ujawnionymi w ramach nadzoru nad 

powierzonymi sektorami/rejonami. Dotyczył one: 

 stanu sanitarno/porządkowego  - 225 

 ruchu drogowego   - 736 

 usterek w infrastrukturze  - 142 

 zakłócania porządku  -   71 

 osób bezdomnych   -   21 

 

 Udzielenie pomocy osobom nietrzeźwym -  112 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: 

 miejsca zamieszkania  - 43 

 pogotowiu    -   4 

 Policji    - 19 

 oddaliły się po interwencji  - 43 

 innym strażom miejskim  -   1 

 Markotu    -     2 

Dużą niedogodnością w realizacji zadań jest brak izby wytrzeźwień lub placówki, do której można byłoby 

przekazać osobę nietrzeźwą. 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 kiedy nie było nauki zdalnej, kontynuowane były zajęcia profilaktyczne w szkołach  

i przedszkolach. Tematem zajęć były: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Rola i zadania Straży 

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

zwierzęta”, „Odpowiedzialność karna nieletnich”, „Uzależnienia, narkotyki, dopalacze”, 

„Cyberprzemoc”, „Bezpieczne ferie zimowe”, „Uczucia i emocje”, „Powiedz NIE obcemu”, „Segregacja 

śmieci”.  Przeprowadzono 24 zajęcia profilaktyczne.  

 

 Działania o charakterze akcyjnym i zabezpieczenia. 

 

Strażnicy uczestniczyli w zabezpieczeniu 43 wydarzeń na terenie gminy (imprezy plenerowe, festyny, 

uroczystości o charakterze religijnym, uroczystości gminne, mecze piłkarskie, itd.) 

 

 COVID -19 

 

Strażnicy kontynuowali również zadania wynikające z wprowadzenia na terenie RP stanu epidemicznego 

(1116 interwencji/ czynności). Współpracują w tym zakresie z Policją, jednostkami gminnymi  

i wydziałami Urzędu Miejskiego. Działania strażników w ramach COVID-19 obejmowały: 

 kontrole osób na kwarantannie    - 451 

 kontrole sklepów      - 252 

 dostarczenie żywności na kwarantannę   -     8 
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 interwencje własne i zlecone    - 405  

 

W związku z działaniami, prowadzanymi w ramach przeciwdziałania pandemii, t.j. niestosowaniem się 

do wprowadzonych nakazów, zakazów, strażnicy zastosowali sankcje karne: 

 mandat karny      - 139 

 pouczenie       - 209 

 wnioski do Sądu      -  10 

 polecenie, ostrzeżenie     -  19  

 

 Inne działania Straży Miejskiej: 

 zabezpieczenie miejsc (awarie, wypadki, pożary)  -   45 

 zabezpieczenie miejsc (imprezy, festyny, uroczystości) -   43 

 udzielanie asyst (samorząd, instytucje)   -   42 

 sprawcy przestępstw przekazani Policji   -   10 

 odłowione psy (przekazanie weterynarzowi)  -   30 

 odłowione psy (przekazanie właścicielowi)   -     6 

 doręczenie korespondencji mieszkańcom   - 156 

 kontrole miejsc zagrożonych występowaniem wykroczeń -          3364 

 kontrole posesji pod spalania w piecach domowych   -  230 

 

 Sankcje karne zastosowane przez strażników w związku z ujawnionymi wykroczeniami (nie 

uwzględniając COVID-19) to  585 mandatów karnych, 1328 pouczeń, 102 wnioski o ukaranie do Sądu, 

w tym:   

 spożywanie alkoholu   - 221   /     200   /    23 

 zakłócanie porządku   -   16   /     166   /      3 

 spalanie odpadów    -   29   /       50   /      2 

 niszczenie mienia    -   21   /       41   /      0 

 ruch drogowy    - 281   /     832   /    71 

 sanitarno-porządkowe   -   17   /       39   /      3 

 

2. Policja  

W Komisariacie Policji w Ożarowie Mazowieckim działają zespoły: dzielnicowych, patrolowo – 

interwencyjny, kryminalny i zespół dyżurnych. Gmina, na podstawie zawartego porozumienia, finansuje 

służby ponadnormatywne Policji dzięki czemu zwiększono liczbę patroli. Policjanci pełnili służby 

ponadnormatywne w rejonach szczególnie zagrożonych. W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2021 

roku służby ponadnormatywne opłacane z budżetu Gminy  pełniło 75 policjantów ze stanu Komendy 

Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, którzy 

przepracowali łącznie 1120 godzin. Na ten cel przeznaczona została kwota w wysokości 35.000 zł.  

W trakcie tych służb m.in.: 

 wylegitymowano 274 osób, 

 skontrolowano 319  miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością, 

 skontrolowano 239 parkingów niestrzeżonych oraz 163 placówki handlowe, 

 przeprowadzono 145 różnego rodzaju interwencji zgłoszonych przez mieszkańców, 

 ujawniono łącznie 86 wykroczeń (wzrost o 58 ujawnień w stosunku do 2020 r), z tego w 25 

przypadkach wobec sprawców zastosowano postępowanie mandatowe, 

 zatrzymano 88 sprawców przestępstw i 5 osób poszukiwanych. 
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W okresie sprawozdawczym służbę w Komisariacie Policji w Ożarowie Mazowieckim pełniło  

3 dzielnicowych, zgodnie z podziałem na rejony. Funkcjonariusze zespołu dzielnicowych współpracowali 

z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie kierowali wnioski  

o skierowanie na leczenie osób nadużywających alkoholu. a w tematyce przemocy w rodzinie realizowali 

Program Niebieskiej Karty oraz współpracowali z Zespołem Interdyscyplinarnym, uczestniczyli  

w spotkaniach Grup Roboczych.  

Ponadto dzielnicowi współdziałali z : 

 pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji 

o osobach będących w zainteresowaniu organów ścigania oraz objętych procedurą 

Niebieskiej Karty; 

 dyrektorami i pracownikami szkół w zakresie wymiany informacji 

na temat młodzieży podejrzewanej o popełnianie czynów karalnych.  

Policjanci z Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim wykonując czynności służbowe, których 

efekty przedstawiono na wstępie działu bezpieczeństwo publiczne, na bieżąco realizowali zadania 

prewencyjne związane ze zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich. Czynności te ukierunkowane 

były na:  rozmowy w rodzinie, rozmowy z pedagogami, spotkania z młodzieżą w szkołach oraz kontrole 

miejsc gromadzenia się młodzieży-parki, skwery, tereny i obiekty niezagospodarowane, klatki schodowe 

w blokach wielokondygnacyjnych. W zakresie zwalczania przestępczości i patologii wśród nieletnich 

policjanci współpracowali z kuratorami ds. nieletnich i innymi pracownikami Sądu Rejonowego  

w Pruszkowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

Realizując zadanie ograniczenia przestępczości na terenie gminy, główny nacisk położono  

na represjonowanie środowisk kryminogennych, z których wywodzili się pospolici sprawcy przestępstw 

“okazjonalnych” często spotykani w rejonie sklepów, gdzie spożywają alkohol w miejscach publicznych 

i zakłócają spokój mieszkańcom osiedli mieszkaniowych, bądź lokatorom  budynków wielorodzinnych. 

Zgodnie z obowiązującymi kierunkami pracy, policjanci rozpatrywali wykroczenia w drodze 

postępowania mandatowego bądź przy zastosowaniu środków oddziaływania poza karnego – czyli 

rozstrzygali sprawę na miejscu zdarzenia. W 2021 roku funkcjonariusze nałożyli łącznie 283 mandaty 

karne oraz 563 pouczeń, z czego: 7 mandatów karnych oraz 35 pouczeń za wykroczenia przeciwko 

porządkowi publicznemu,   45 mandatów karnych oraz 5 pouczeń za wykroczenia przeciwko mieniu,  

1 mandat karny oraz 1 pouczenie za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego,  

221 mandatów karnych oraz 500 pouczeń za wykroczenia przeciwko innym przepisom. 

Komendant Główny Policji przedstawił priorytety działań na lata 2021-2023, do których należy: 

 Optymalizacja działań Policji w zakresie zwalczania kluczowych rodzajów przestępczości, w tym 

cyberprzestępczości. 

 Zwiększenie skuteczności Policji poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 

 Podniesienie efektywności działań Policji w celu realizacji oczekiwań społecznych. 

 Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
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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      

K2 – Gimnazjum Płochocin    K23 – Kopernika 

K3 – Kolejowa Płochocin     K24 – Mickiewicza / Graniczna 

K4 – Monopolowa / Fabryczna   K25 – Rokicka / Lipowa 

K5 – Płochocin Biedronka     K26 – Łąkowa, Płochocin 

K6 – Floriana       K27 – Osiedle Kabel Parking 

K7 – Poznańska / Szkolna (basen)    K28 – Ożarowska 28 

K7a – Poznańska/Szkolna (statyczna)   K29 – Przyparkowa, Bronisze 

K9 – Ożarów Centrum     K30 – Parkowa / 1-go Maja 

K9a -Poznańska Mazurkas (statyczna)  K31 – Parkowa / Kościuszki 

K10 – Szkoła Podstawowa Ołtarzew   K32 – skrzyżowanie Radziwiłłów 

K11 – Osiedle Kabel      K33 – Poznańska / Konotopska 

K12 – Płochocin / Józefów     K33a – Strzykulska (BP) 

K12 (obrotowa) – Fabryczna / Lipowa   K34 - Nadbrzeżna 

K13 – Duchnicka / Mickiewicza   K35 – Długa 

K14 – PKP Ożarów Mazowiecki   K 36 – Partyzantów Wschód 

K15 – Parkowa / Kierbedzia (scena)   K 37 – Partyzantów Zachód 

K16 – Obrońców Warszawy (boisko)   K37a - Partyzantów zachód (statyczna) 

K17 (dwie kamery) – Rokicka 5a                             K 38 – Partyzantów        

K18 – Floriana / Obrońców Warszawy  K 38 a – Partyzantów 2 

K19 – Boisko / Ciepłownia    K 39 – Kwiatowa Bronisze 

K20 – Rondo Dmowskiego    K40 – Piotrkówek południe 

K21 – Poznańska (Huta)    K41 – Piotrkówek północ 

K22 – Dmowskiego / Szkolna   K 42 – Bronisze Cisowa (plac zabaw) 

K43 – Pogroszew Nowowiejska Wschód  K44- Pogroszew Nowowiejska Zachód 

           

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.  

4. Ochotnicza Straż Pożarna 

W gminie funkcjonują dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Obie z długoletnią tradycją, dobrze 

wyposażone technicznie ale mające przede wszystkim doskonały zasób kadrowy gotowy do niesienia 

pomocy lokalnej społeczności w najtrudniejszych sytuacjach. 

a. OSP Ożarów Mazowiecki 

W 2021 roku  OSP zrzeszało 53 druhów oraz 18  w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.  W ciągu roku 

do akcji wyjeżdżano 407 razy, z czego 151 -  do  pożarów, pompowania, wiatrołomów, a 151 - 

ratownictwo techniczne, 134- pomoc zespołowi ratownictwa medycznego, policji, monitoring i inne. W 

stosunku do roku ubiegłego zdecydowanie zwiększyła się liczba wyjazdów celem pomocy zespołom 

ratowniczym i policja. Odnotowano ponad 60 mniej wyjazdów do pożarów i ponad 70 mniej wyjazdów 

jako ratownictwo techniczne. 
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W związku z epidemią koronawirusa druhowie brali udział w akcji Szczepimy się z OSP”.  

Jednostka wyposażona jest w następujący sprzęt ratowniczy: 

 Tatra GCBA 4/16  - ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy, pierwszo wyjazdowy do pożarów  

i innych większych interwencji. Obsada 6 osobowa. 

 Star Man GBA  2,5/16    – średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu uterenowionym. 

Obsada 6 osobowa. 

 Iveco GBA 3,5/24    – średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu terenowym. Obsada  

6 osobowa. 

 Mercedes Sprinter  SRT   -  samochód ratowniczo – gaśniczy, pierwszo wyjazdowy do zdarzeń 

technicznych i drogowych. Obsada 6 osobowa. 

 Mercedes Sprinter –specjalistyczny wyposażony w urządzenie wysokociśnieniowe COBRA. Obsada 

3 osobowa. 

 Star 266  SH-18  -   podnośnik koszowy 18m na podwoziu terenowym z napędem na 6 kół. 

 Amfibia ARGO z napędem na 8 kół, przystosowana do transportu noszy. 6 osobowa obsada podczas 

jazdy i 4 osobowa podczas pływania.  

 Man bus – samochód przeznaczony do pracy jako gaśniczy, dowódczy, kwatermistrzowski. Obsada 

8 osobowa – samochód wszedł do wyposażenia w 2021 roku. 

 

Jednostka posiada sprzęt umożliwiający zabezpieczanie wypadków samochodowych, zdarzeń 

wymagających użycia narzędzi hydraulicznych, pił, agregatów oddymiających, a także sprzęt dla 

ratowania zdrowia i życia poszkodowanych. Jest wyposażona w sprzęt gaśniczy i ratowniczy w ilości 

niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania, właściwego uzbrojenia samochodów bojowych z rezerwą 

na wymianę po akcjach z założeniami wymiany starego sprzętu ratowniczo – gaśniczego na sprzęt nowej 

generacji ułatwiający działania ratownicze.        

b. OSP Święcice 

W 2021 roku  OSP Święcice zrzeszało 28 druhów oraz 14  w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.  

W ciągu roku do akcji wyjeżdżano 159 razy, w tym: 34 – pożary, 9 – ratownictwo techniczne, 5 – fałszywe 

alarmy, 40 – wyjazdy gospodarcze, 55 – wyjazdy do owadów, 10 – pompowania, 6- miejscowe 

zagrożenia, wiatrołomy.  Podobnie jak w OSP Ożarów Mazowiecki zmianie uległa struktura wyjazdów: 

mniej interwencji pompowania (-37), więcej wyjazdów do owadów i gospodarczych.  

Wykaz samochodów gaśniczo ratowniczych na wyposażeniu OSP Święcice nie uległ zmianie i 

obejmuje: 

 Volvo FL GBA –średni samochód ratowniczo – gaśniczy, obsada 6 osobowa. 

 Volvo FL GBA -  średni samochód ratowniczo – gaśniczy , obsada 6 osobowa 

 Jelcz 315 GCBA – ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy, obsada 6 osobowa 

 Mercedes Sprinter 316 – lekki samochód do transportu pomp do pompowania i dowożenia 

sprzętu ratowniczego podczas większych akcji. 

 

Na wyposażeniu jednostka posiada między innymi: motopompy szlamowe i pływające, zestaw 

hydrauliczny do rat. technicznego, piły do drewna, betonu i stali,  agregaty prądotwórcze jedno i 

trójfazowe, zestawy do ratownictwa medycznego z tlenoterapią.   
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X. EDUKACJA  

W roku 2021 Gmina Ożarów Mazowiecki była organem prowadzącym dla 11 placówek oświatowo-

wychowawczych: 6 szkół podstawowych, 4 przedszkoli i 1 żłobka. Placówki działają jako jednostki 

budżetowe, a ich obsługą administracyjną, kadrową i księgową zajmuje się Biuro Oświaty Gminy Ożarów 

Mazowiecki. Liczbę dzieci uczęszczających do poszczególnych placówek ilustruje poniższe zestawienie. 

Lp. Nazwa placówki Rok szkolny 

2020/2021 2021/2022 

  Liczba dzieci 

1. Żłobek Miejski w Ożarowie Mazowieckim 35 35 

2. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 310 305 

3. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim 199 200 

4. Przedszkole Publiczne w Broniszach 

 

50 50 

5. Przedszkole Publiczne w Józefowie 

 

143 144 

6. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego  

w Ożarowie Mazowieckim 

liczba dzieci 1326 1358 

liczba oddziałów 60 61 

średnia liczba dzieci na oddział 22,1 22,2 

7. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy  

w Ożarowie Mazowieckim z oddziałami przedszkolnymi 

liczba dzieci 704 743 

liczba oddziałów 33 34 

średnia liczba dzieci na oddział 21,3 21,8 

8. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie 

liczba dzieci 425 453 

liczba oddziałów 24 25 

średnia liczba dzieci na oddział 17,7 18,1 

9. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach 

liczba dzieci 122 132 

liczba oddziałów 9 10 

średnia liczba dzieci na oddział 13,5 13,2 

10. Szkoła Podstawowa w Duchnicach 

liczba dzieci 494 571 

liczba oddziałów 23 26 

średnia liczba dzieci na oddział 21,4 21,9 

11. Szkoła Podstawowa w Umiastowie  

liczba dzieci 73 88 

liczba oddziałów 4 5 

średnia liczba dzieci na oddział 18,2 17,6 

Suma 3881 4079 

 

Rosnące zapotrzebowaniu na miejsca w placówkach oświatowych wymusza stałe powiększanie bazy 

oświatowej.  W 2021 r. zrealizowano następujące inwestycje: 

 budowa przedszkola w technologii modułowej przy ul. Hallera w Ożarowie Mazowieckim 

(rozbudowa istniejącego przedszkola),  

 budowa budynku w technologii modułowej dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej 

nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim. Nowopowstałe placówki zapewniają 
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odpowiednie warunki do rozwoju, nauki i zabawy dla 200 dzieci. W skład każdego z modułów 

wchodzą po 4 sale dydaktyczne, szatnie, sanitariaty i pomieszczenia gospodarcze. 

 oddano do użytku budynek modułowy przy ul. Parkietowej w Duchnicach. W budynku o powierzchni 

540 m2 rozpoczęło naukę 90 dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Wandy 

Rutkiewicz w Duchnicach; 

 rozpoczęto przebudowę i rozbudowę budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 2 im. 

Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, w którym miejsce znajdzie 140 przedszkolaków.  

 przeprowadzono prace modernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim; 

Łączna wartość inwestycji wyniosła ok. 12 mln zł.  

Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych, w podziale na etaty oraz osoby, ilustruje poniższe 

zestawienie. 

Zatrudnienie w placówkach oświatowych w 2021 r.  

(na dzień 1.09.2021r.) 

 
nauczyciele 

administracja  

i obsługa 
nauczyciele 

administracja  

i obsługa 

w etatach w osobach 

Przedszkola  79,76 78,25 86 79 

Szkoły 

podstawowe 
427,6 150,65 455 157 

Łącznie 507,36 228,90 541 236 

Dla podniesienia jakości nauczania we wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia pozalekcyjne -  

wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania uczniów, również w ramach realizowanych projektów 

unijnych. We wszystkich placówkach zorganizowano łącznie 12.606 godzin zajęć pozalekcyjnych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj zajęć 

SP Nr 1 

w 

Ożarowie 

Maz. 

Nr 2 w 

Ożarowie 

Maz. 

SP w 

Duchnic

ach 

SP w 

Umiastowi

e 

SP w 

Święcicac

h 

SP w 

Płochoci

nie 

Liczba 

godzin 

ogółem 

Koła zainteresowań 

 
715 0 

 

0 
55 22 660 1452 

Zajęcia 

kreatywne/dla 

dzieci uzdolnionych/ 

2512 630 

 

 

0 

66 68 0 3276 

Zajęcia 

wyrównawcze, 

korekcyjno-

kompensacyjne, 

rewalidacyjne 

 

2194 1343 

     2063 

208 156 1386 7350 

Zajęcia sportowe 

 
255 0 

 

232 
12 21 8 528 
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Wyniki sprawdzianów i egzaminów 

 

Efekty nauki zdobywanej przez cały okres edukacji obrazują egzaminy końcowe. Wyniki tych egzaminów 

przedstawiono na poniższym wykresie. 
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Dla uczniów szkół podstawowych jest to obowiązkowy, pisemny egzamin ósmoklasisty. Egzamin 

obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w 

odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I-VII. Po raz pierwszy egzamin 

ósmoklasisty został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019, natomiast w roku szkolnym 2020/2021 

po raz kolejny w okolicznościach pandemii, w obowiązkowym rygorze sanitarnym.  Średnie wyniki 

egzaminów z poszczególnych szkołach przedstawia poniższy rysunek. 

 

 
 

Projekty współfinansowane z funduszy europejskich, udział w programach rządowych 

W 2021 r. kontynuowano realizację projektu „Naukowy zawrót głowy w Gminie Ożarów Mazowiecki”. 

Projekt o wartości 1 879 871,89 zł z dofinansowaniem w wysokości 1 777 871,89 zł ruszył 1 września 

2019 r., a jego celem było podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw 

przydatnych w przyszłości na rynku pracy przez 773 uczniów ze szkół podstawowych w Duchnicach i 

Płochocinie oraz w Ożarowie Mazowieckim. W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia z 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych oraz języków obcych. Odbywają się 

warsztaty laboratoryjne i przyrodnicze, zajęcia terapeutyczne oraz koła: szachowe, logicznego i 

kreatywnego myślenia i matematyczne z kodowaniem. Zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie 

właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, rozwiązywania 

problemów oraz krytycznego myślenia. W ramach projektu doposażone zostaną pracownie przedmiotowe 

oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, a także pomoce do zajęć terapeutycznych. 
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Uzyskano wsparcie finansowe w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Program 

Laboratoria Przyszłości jest inicjatywą edukacyjną Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy  

z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt ma na celu unowocześnić szkoły tak, 

aby zajęcia prowadzone w nich były angażujące i ciekawe dla uczniów, a lekcje mają pomagać im  

w odkrywaniu talentów. Laboratoria Przyszłości zakładają wsparcie szkół podstawowych w budowaniu 

wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka 

oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają sprzęt o wartości 870 000,00 

zł, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób 

praktyczne umiejętności.  

Oświata w czasie pandemii 

 

W związku z dużą liczbą zachorowań w Polsce, w okresie od października 2020 r. do maja 2021 r,. szkoły 

podstawowe prowadziły zajęcia edukacyjne dwutorowo: stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod,  

a także technik kształcenia na odległość, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.  

Liczne zachorowania wśród uczniów wymusiły zamknięcie, na 3 tygodnie, placówek wychowania 

przedszkolnego – przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, które 

prowadziły w tym okresie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, funkcjonujące niemal cały rok 

szkolny, poza ww. okresem w kwietniu 2021 r., były regularnie dezynfekowane i wyposażone w środki 

ochrony osobistej, m.in. płyny dezynfekujące i ich dystrybutory, maseczki i rękawiczki.  

Wszystkie placówki oświatowe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki opracowały szczegółowe 

regulaminy swojej działalności i dostosowały swoją organizację do obowiązujących wymogów, tak, aby 

umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, ograniczyć 

gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych 

klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz uniknąć częstej zmiany pomieszczeń, w 

których odbywają się zajęcia. 

Proces nauki zdalnej przebiegał sprawnie dzięki wcześniej wypracowanym praktykom. Uczniowie oraz 

nauczyciele mieli do dyspozycji sprzęt komputerowy, który pozyskano w ramach projektów Zdalna 

szkoła i Zdalna szkoła+. Za pozyskane środki zakupiono w sumie 90 laptopów i 118 tabletów. 

Dla usprawnienia procesu zdalnego nauczania w przyszłości, w partnerstwie z samorządem województwa 

mazowieckiego rozpoczęto realizację projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli 

 i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, 

którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu województwa 

mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu 

przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu SP w Płochocinie 

otrzymała sprzęt w postaci zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia 

wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego oraz oprogramowanie  wspierające naukę zdalną. 

Wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostali nauczyciele i uczniowie.  

Gmina Ożarów Mazowiecki po raz dziewiąty została nagrodzona certyfikatem Samorządowego Lidera 

Edukacji, udowodniając, że w każdych okolicznościach można skutecznie realizować założoną politykę 

oświatową. Biorąc udział w programie podkreślamy szczególne znaczenie oświaty w naszej Gminie, 

stawiając na jakość edukacji, dostępność i bezpieczeństwo.  
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XI. KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE 

Na terenie gminy funkcjonują dwie instytucje kultury – Dom Kultury „Uśmiech” oraz Biblioteka 

Publiczna.  

1. Dom Kultury „Uśmiech” 

Dom Kultury „Uśmiech” zapewnia mieszkańcom Gminy zróżnicowaną ofertę uczestnictwa w sferze 

kultury, skierowaną do osób o różnych zainteresowaniach. Placówki Domu Kultury: 

 Dom Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165 

 Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”, ul. Poznańska 292 

 Filia Domu Kultury Uśmiech w Józefowie, ul. Fabryczna 15 

 Filia Domu Kultury Uśmiech w Broniszach, ul. Przyparkowa 15 

 

Zgodnie z realizacją zadań statutowych Dom Kultury Uśmiech wykonuje powierzone zadania poprzez 

wypracowany harmonogram zajęć stałych, cyklicznych, a także okazjonalnych imprez i wydarzeń 

artystycznych. Zajęcia programowe są jednym z podstawowych filarów działalności Domu Kultury.  

Są one skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych na terenie naszej gminy, ale także  

do mieszkańców sąsiednich gmin. Są dostosowane do rytmu roku szkolnego, dlatego ich programy 

obejmują cykle od września do czerwca. W sezonie ferii zimowych oraz wakacji Dom Kultury 

przygotowuje specjalną ofertę. W 2021 roku w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim 

odbywało się 30 różnego rodzaju zajęć według ustalonego harmonogramu, w których uczestniczyło  

ok. 420 osób. 

  Wykaz prowadzonych zajęć w 2021 roku:      

Lp. Nazwa zajęć 

Liczba 

uczestników – 

średnia 

miesięczna 

1. Zajęcia plastyczne Mały Artysta (4-6 lat) 20 

2. Zajęcia plastyczne Baby Art (2-3 lata) 5 

3. Zajęcia plastyczne (7-10 lat) 8 

4. 
Pracownia rysunku z elementami grafiki dla młodzieży (10-14 

lat) 
13 

5. Pracownia Malarstwa dla dorosłych  7 

6. Zajęcia teatralne – Teatr Po Schodkach od 14 roku życia 3 

7. Zajęcia teatralne dla dzieci (8-14 lat) 12 

8. Zajęcia taneczne dla maluszków  10 

9. Baby Dance z opiekunem   8 

10. Zajęcia taneczno-rytmiczne Kids Dance (4-6 lat)  36 

11. Zajęcia taneczne dla dzieci (6-9 lat) 20 

12. Gimnastyka artystyczna (6-10 oraz 7-12 lat)  35 

13. Zajęcia taneczne dla młodzieży Street Dance (10-15 lat) 16 

14. Taniec dla Pań Ladies Dance – zajęcia dla pań solo  11 

15. Ceramika dla dorosłych  14 

16. Szydełkowanie – robótki na drutach 3 
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17. Zajęcia kreatywnego szycia 8 

18. Balet dla dzieci (4 grupy wiekowe) 55 

19. Balet dla dzieci (4-6 lat) 18 

20.  Zespół Ludowy „Ożarowiacy” gr. Mazanki  19 

21. Zespół Ludowy „Ożarowiacy” gr. Marynki 22 

22. Zespół Ludowy „Ożarowiacy” gr. Gęśliki  12 

23. Zespół Ludowy „Ożarowiacy” gr. młodzieżowa 17 

24. Zespół Ludowy „Ożarowiacy” gr. dla dorosłych 13 

25. Zespół wokalny seniorów „Ożarowskie Kumoszki” 8 

26. Nauka gry na pianinie 9 

27. Nauka gry na gitarze 6 

28. Nauka gry na gitarze i ukulele 8 

29. Nauka gry na keyboardzie  6 

30. Zajęcia wokalne  6 

                                         RAZEM 420 

 

Przedstawiony wykaz zajęć stałych, organizowanych w DK w Ożarowie Mazowieckim jest realizowany 

również, w zakresie dostosowanym do potrzeb odbiorców, zarówno w filii w Józefowie jak  

i w Broniszach. Szczegółowy wykaz zajęć udostępniany jest na stronie internetowej DK Uśmiech. 

Dom Kultury był organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez, których przeprowadzenie 

wymagało dostosowania się do wymogów pandemicznych i zastosowania reżimu sanitarnego. To takich 

należały: 

 Data Nazwa wydarzenia Opis 

Szacunko

wa ilość 

uczestnik

ów 

1. 15 maja 
„Sąsiedzkie Wymianki Książek – 

Ożarów Mazowiecki” 

Kolejna edycja imprezy, której 

głownym organizatorem jest Biblioteka 

Publiczna w Ożarowie Mazowieckim  

100 

2. 
29,30 

maja 

Zlot food trucków oraz aut 

zabytkowych 

Impreza  

o charakterze rodzinnym  
300 

 

3. 

 

30 maja  

 

 

Dzień Dziecka  

 

Piknik rodzinny. Program imprezy 

obejmował m.in.: występy uczestników 

zajęć w Domu Kultury „Uśmiech”, 

animacje, gry i warsztaty dla 

najmłodszych oraz inne atrakcje 

500 

4. 

12 

czerwca  

 

 

Spotkanie autorskie z Justyną 

Bednarek/ Podsumowanie akcji: 

„Mała książka – wielki człowiek”  

Głównym organizatorem spotkania 

była Biblioteka Publiczna w Ożarowie 

Mazowieckim 

80 

5. 4 lipca Występ Kabaretu OT.TO 
Przedsięwzięcie zorganizowane w 

ramach Ożarowskiej Sceny Letniej 
60 
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6. 
4 lipca 

 
„Sąsiedzkie Wymianki Książek – 

Ożarów Mazowiecki” 

Cykliczna impreza, której 

pomysłodawcą jest Biblioteka 

Publiczna w Ożarowie Mazowieckim  
40 

7. 10 lipca 
Impreza dla dzieci z udziałem 

artystów z Teatru Katarynka 

Przedsięwzięcie zorganizowane  

w ramach Ożarowskiej Sceny Letniej  
150 

8. 18 lipca 

Koncert pt. „Utwory znane i 

lubiane” Krzysztofa Krawczyka i 

Zbigniewa Wodeckiego  

Impreza zorganizowana  

w ramach Ożarowskiej Sceny Letniej. 

Wystąpili artyści z Agencji Sojart. 

80 

9. 25 lipca 

Uroczyste otwarcie 

zmodernizowanego Parku 

Ołtarzewskiego; w programie m.in. 

koncert pt. „Światowe Przeboje” pod 

przewodnictwem Woytka Mrozka 

oraz eko-piknik 

Impreza współorganizowana z 

Urzędem Miasta w/m. 
500 

10. 
8 

sierpnia 
Występ zespołu „Trzy Korony 2000” 

Impreza zorganizowana  

w ramach Ożarowskiej Sceny Letniej 
150 

11. Sierpień 

Cykliczne imprezy organizowane 

przez Stowarzyszenie „Między 

Wisłą, a Kampinosem” 

Imprezy o charakterze pikniku, 

prezentacja lokalnej gastronomii (food 

trucki) 

200 

12. 
4 

grudnia 

Miasteczko Bożonarodzeniowe dla 

najmłodszych 

Cykliczna impreza dla dzieci. W 

programie m.in.: spektakl o charakterze 

świątecznym, wspólne kolędowanie z 

Zespołem Ludowym „Ożarowiacy” 

oraz waesztaty rodzinne 

400 

  Razem  2560 

 

Dodatkowo kalendarz wydarzeń artystycznych uzupełniały imprezy organizowane w oby filiach- 

teatrzyki dla dzieci, kameralne imprezy plenerowe. 

Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”  organizowało i wspierało liczne aktywności cykliczne, 

które odbywały się regularnie w poszczególne dni tygodnia. Do takich należą: nauka gry w brydża, 

spotkania Ożarowskiego Klubu Mam, Fitness mózgu - zajęcia wspierające pamięć, czy też rękodzieło 

artystyczne. W CIS prowadzone są zajęcia w ramach Szkoły rodzenia, jak również sprzedaż i obsługa 

spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (Bilet Metropolitalny). 

Ograniczenie w pracy Domu Kultury wywołane pandemią spowodowało, że znaczna część 

dotychczasowej działalności została przeniesiona do internetu. Dom Kultury „Uśmiech” zamieszczał na 

swojej stronie (www.dkusmiech.eu), na profilu Facebook i na YouTube, materiały z filmami  

i ćwiczeniami.  Zaproponowano odbiorcom filmy z treściami przewidzianymi dla szerokiej grupy 

odbiorców. W ramach działalności online odbywały się spotkania dla dzieci z pracownią plastyczną, 

Zespół Ludowy „Ożarowiacy” ćwiczył umiejętności podczas wirtualnych prób. Uczestniczki zajęć 

baletowych doskonaliły poszczególne elementy układów. Prowadzono ćwiczenia doskonalące pamięć - 

„Trening pamięci dla dzieci i młodzieży”. Miłośnicy działań „zrób to sam” zrealizowali wiele, 

interesujących i kreatywnych pomysłów.  

 

http://www.dkusmiech.eu/
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2. Biblioteka Publiczna 

Biblioteka Publiczna działa jako samodzielna instytucja kultury, która realizuje swoje cele statutowe 

poprzez trzy placówki – w siedzibie głównej w Ożarowie Mazowieckim (Wypożyczalnia dla dorosłych i 

młodzieży oraz Oddział dla dzieci), Filii Nr 1 w Józefowie i Filii Nr 2 w Święcicach. Biblioteka, oprócz 

funkcji książnicy miejskiej, pełni zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego, co oznacza opiekę merytoryczną nad pracą bibliotek publicznych w gminach Błonie, 

Izabelin, Kampinos, Łomianki, Stare Babice i Leszno.  

W Bibliotece funkcjonuje elektroniczny system biblioteczny Mateusz. Zbiory wszystkich placówek liczą 

46 677 woluminów książek, 2 483 szt. multimediów (audiobooki i filmy), 140  e-booków oraz 125 gier 

planszowych. Działalność kulturalna placówek bibliotecznych jest różnorodna i nie pomija żadnej z grup 

wiekowych. Poza spotkaniami autorskimi, czytaniem dzieciom czy różnego rodzaju konkursami 

odbywają się, m.in. warsztaty „Zręczne ręce”, spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych i 

młodzieży oraz kursy i szkolenia. Biblioteka bierze także czynny udział w dużych wydarzeniach 

promujących kulturę i czytelnictwo, jak np.: Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Ogólnopolska Noc 

Bibliotek, Ogólnopolskie Czytanie „Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz, Ogólnopolski Tydzień 

Czytania Dzieciom, Akcja edukacyjna Muzeum POLIN „Żonkile”, Mądrzy Cyfrowi, OcaliMY Świat, 

akcja bookstartowa Instytutu Książki „Mała książka – Wielki człowiek” i in.  

Od kilku lat Biblioteka prowadzi także działalność wydawniczą. W roku 2021 kontynuowana była 

promocja i sprzedaż książki „Józefów – takie były początki” (wyd. 2020 r.), jesienią ukazał się „Projekt 

pandemia”– książka, która jest pierwszą publikacją dla młodzieży wydaną przez ożarowską bibliotekę, 

choć nie pierwszą napisaną przez młodzież. Zawiera zbiór wspomnień siedmiorga uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Święcicach z pierwszego roku pandemii, i jest zapisem ich przeżyć, emocji i refleksji.  

Z uwagi na ograniczenia pandemiczne spotkania z autorami i pomysłodawcami książki zostały przełożone 

na rok 2022, kiedy to w Bibliotece głównej pojawi się także wystawa tematycznie z nią związana.  

W maju 2021 roku wprowadzona została usługa zamówień przez system biblioteczny Mateusz. 

Dotychczas możliwe było jedynie rezerwowanie pozycji wypożyczonych, obecnie można dokonywać 

także zamówień zbiorów.  Biblioteka od 2019 roku jest członkiem Mazowieckiego Konsorcjum Legimi 

i udostępnia czytelnikom darmowe kody umożliwiające korzystanie z ogólnopolskiej bazy e-książek.  

Cieszą się one dużą popularnością, dlatego też w 2020 i 2021 roku ze środków MKiDN zakupione zostały 

własne e-booki, a w październiku 2021 uruchomiona została ożarowska wypożyczalnia e-booków  

w systemie bibliotecznym Mateusz, dostępna nieodpłatnie dla czytelników. Przez cały rok czytelnicy 

mogli także korzystać z prenumeraty e-prasy, systematycznie zapełniana była też bibliobudka na placu 

zabaw przy ul. Poznańskiej 288. 

W marcu 2021 roku ożarowskie biblioteki wydłużono godziny otwarcia, w Bibliotece głównej 

przywrócona została praca w soboty. W ciągu roku czasowo obowiązywały limity liczby osób mogących 

jednocześnie przebywać w pomieszczeniach bibliotecznych (rekomendacje Biblioteki Narodowej),  

nie było jednak konieczności zamknięcia placówek ze względu na możliwe zachorowania na Covid-19.  

W ograniczonym zakresie działały czytelnie oraz kawiarenki internetowe. 

Biblioteka jest laureatem nagród świadczących o docenieniu jej efektywnej pracy na szerokim, nie tylko 

ożarowskim, forum. W 2021 r. placówka otrzymała kilka prestiżowych nagród środowiskowych: 

1. Nagrody im. Kierbedziów w kategorii: działalność instrukcyjno-metodyczna 2021. Nagroda została 

ustanowiona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa 

Mazowieckiego w 2005 r., na cześć fundatorów jej zabytkowej siedziby. W tym roku specjalne 
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kolegium Biblioteki na Koszykowej przyznało nagrody Bibliotekarzom i Bibliotekom, którzy 

wykazali się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w roku 2020 i 2021. 

2. Nagrody za najlepiej przeprowadzoną Kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” w roku 

szkolnym 2020/2021. Komisja Konkursowa doceniła szczególnie trzy nasze działania – Tydzień 

Czytania, Noc Bibliotek oraz Ogólnopolskie Czytanie „Jeżycjady” M. Musierowicz, jednocześnie 

podkreślając, że poziom był wyjątkowo wysoki i wyrównany 

3. Nagrody za Noc Bibliotek 2021. Jeden z 10 laureatów nagrody głównej z całej Polski.  

4. Nagroda w akcji „Kinder Mleczna Kanapka: Przerwa na wspólne czytanie”. Dzięki głosom 

czytelników Biblioteka uplasowałą się wysoko w rankingu popularności  wygrywając zestaw książek 

dla dzieci i młodzieży. 

5. Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych „IMPULS KULTURY” dla książki „Projekt 

pandemia” w kategorii projekt storytellingowy. Nagroda przyznawana jest przez Mazowiecki 

Instytut Kultury w Warszawie praktykom kultury działającym na terenie województwa 

mazowieckiego – pracownikom instytucji kultury, osobom zrzeszonym w podmiotach NGO, 

członkom grup nieformalnych i in., którzy w latach 2019-2021 r. zrealizowali na terenie woj. 

mazowieckiego działania z zakresu animacji i edukacji kulturalnej na rzecz zmiany społecznej. 

O książce, kulisach jej powstania, pomysłodawcach i autorach Polsat przygotował reportaż, który 

ukazał się w grudniu 2021 r. w programie „Raport Polsat News”. 

Biblioteka regularnie składa wnioski w programach dotacyjnych i grantowych, wnioski o sponsoring  

i wsparcie rzeczowe. W 2021 roku pozyskane zostały pozabudżetowe środki z następujących programów 

i projektów: 

1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty 

bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości 

wydawniczych,  

2. „Biblioteka bliżej ludzi – całodobowy zwrot książek” – projekt własny Biblioteki, finansowany z 

EFRROW, zrealizowany w ramach poddziałania 19.2 Stowarzyszenia „Między Wisłą a 

Kampinosem” pn. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020, 

3. Projekt „Sieć na Kulturę w podregionie warszawskim zachodnim” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa, 

4. Program „My Digital Life” finansowany ze środków Microsoft Corp, 

5. „Książka i Róża” – projekt własny Biblioteki, sponsorowany przez Warszawski Rynek Rolno-

Hurtowy „Bronisze” S.A., 

6. Punkt Pomocy Okresowej, uruchomiony jesienią 2021 r. w Bibliotece głównej, finansowany  

ze środków Akcji Menstruacja.  

Rok 2021, po załamaniu spowodowanym pandemią Covid-19, był czasem stopniowego wzrostu wyników 

statystycznych Biblioteki. Zwiększenie liczby godzin otwarcia placówek, powrót do pracy w soboty i do 

organizacji stacjonarnych wydarzeń kulturalnych, a także bardziej stabilna sytuacja, w której nie było 

konieczności zamykania bibliotek, przełożyły się na liczbę odwiedzin i wypożyczeń.  
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Najważniejsze tendencje, w porównaniu do lat ubiegłych, przedstawiono poniżej: 

 

 

 

Liczba aktywnych czytelników w 2021r.1 wyniosła– 2 874, co stanowi 11,35 % mieszkańców Ożarowa 

Mazowieckiego. Nowych, zapisanych w 2021 r. czytelników – 458 osób. Ogółem w bazie zarejestrowano 

6 227 czytelników. Liczba odwiedzin użytkowników w ożarowskich bibliotekach podczas pandemii 

spadła i w roku 2021 wyniosła 27 624 osób. Na częstotliwość odwiedzin wpłynął fakt, iż czytelnicy 

obecnie wypożyczają książki na wydłużony 2-miesięczny termin, co sprawia, iż średnio każdy pojawić 

się może w placówkach minimum 6 razy do roku. Spadek liczby odwiedzin nie przełożył się na spadek 

liczby wypożyczeń. 

Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych w formie stacjonarnej i online 

(spotkania autorskie, spotkania klubów i klubików, lato w mieście, lekcje biblioteczne, warsztaty 

okolicznościowe i tematyczne, kampanie czytelnicze, zajęcia w szkołach i przedszkolach, konkursy i in.) 

stanowiła 19,99 % mieszkańców gminy. Na liczbę uczestników w dużej mierze wpłynęły czasowe 

obostrzenia, przez które bibliotekarze nie mogli prowadzić zajęć w przedszkolach i szkołach, a także 

odgórnie narzucane limity osób mogących jednocześnie przebywać w bibliotekach, co powodowało 

ograniczanie liczby imprez stacjonarnych.  

We wszystkich placówkach bibliotecznych drastycznie zmalała liczba osób korzystających z Internetu, 

co spowodowane było pandemicznymi ograniczeniami korzystania z kawiarenek internetowych, 

domowym dostępem do sieci wykorzystywanym do pracy i nauki zdalnej. Także korzystanie z prasy 

w czytelniach nie cieszyło się dużym zainteresowaniem, dlatego też po konsultacjach z czytelnikami 

podjęta została decyzja o zmniejszeniu prenumeraty. 

 

 

                                                           
1 Aktywowali kartę, dokonując wypożyczenia przynajmniej raz w roku. 
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Wielkość i rodzaj zbiorów we wszystkich placówkach warunkuje wiele czynników, wśród których 

najważniejsze to przyznany budżet oraz selekcje książek i multimediów zniszczonych/ 

zdezaktualizowanych.  

W całym roku regularnie wprowadzano do zbiorów dary otrzymane z wydawnictw, od autorów  

i czytelników, nagrody w konkursach. Dotacja na zakup zbiorów, otrzymana z Gminy Ożarów 

Mazowiecki, w wysokości 46 440 zł oraz środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

(12 500 zł) sprawiły, iż mimo selekcji, wielkość księgozbiorów w 2021 roku wzrosła. We wszystkich 

placówkach wycofane pozycje uzupełniono o nowe wydania, niejednokrotnie w dużo atrakcyjniejszej 

formie edytorskiej i nowoczesnej szacie graficznej. Na zakupy nowości oraz oferowane usługi Biblioteki 

duży wpływ mają czytelnicy, którzy zgłaszają swoje potrzeby personelowi Biblioteki zarówno poprzez 

formularz na stronie www, jak i przez media społecznościowe, czy przy bibliotecznych ladach. 

Pozostałe wskaźniki dotyczące zbiorów:  

1. księgozbiór – liczba woluminów (w przeliczeniu na 100 mieszkańców) – 184,29, 

2. zbiory – książki i inne media – liczba jednostek (w przeliczeniu na 100 mieszkańców) – 195,14, 

3. zakupiono książek – 2 454 wol., w tym z dotacji MKiDN 523 wol., 

4. liczba pozyskanych (zakupy i dary) w 2021 r. książek i innych mediów (w przeliczeniu na 100 

mieszkańców) – 12,36. 

W przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2021 roku wskaźnik wypożyczeń tradycyjnych (na miejscu i na 

zewnątrz) wyniósł 195,23 (wzrost o 13,21). Zmalały natomiast wskaźniki udostępnień elektronicznych. 

Biblioteka stale współpracuje z Mazowiecką Biblioteka Cyfrową, dostarczając do digitalizacji lokalną 

prasę bieżącą („Informator Ożarowski”, „Misericordia”) oraz dokumenty pozyskane z lokalnych 

instytucji i organizacji. W 2021 roku odnotowano 39 787 odsłon ożarowskich dokumentów2 (spadek  

o 15 257). 

Wybrane statystyki wszystkich placówek Biblioteki Publicznej za rok 2021: 

 

Wypożyczalnia 

dla dorosłych 

i młodzieży + 

PWZ 

Oddział dla 

dzieci i 

młodzieży 

Filia nr 1 

w Józefowie 

Filia nr 2 

w Święcicach 
OGÓŁEM 

Liczba czytelników 

zarejestrowanych 

w roku3 

1 445 760 477 192 2 874 

      - w tym do lat 15 465 473 168 110 1 216 

Liczba osób 

korzystających 

z Internetu  

18 67 0 85 

Liczba odwiedzin 11 417 4 811 4 974 1 357 22 559 

Liczba osób 

uczestniczących 

w wydarzeniach 

kulturalnych 

st
ac

jo

n
ar

n
y

ch
 1 956 1 991 869 146 4 962 

o
n

li

n
e 103 

Liczba odsłon strony 

www 
53 288 

                                                           
 
3 Liczba czytelników w bazie ogółem na dzień 31.12.2021 r. – 6 227. 
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Wypożyczenia na zewnątrz 

Książki  27 949 8 861 9 094 2 703 48 607 

Zbiory specjalne 1 447 354 141 44 1 986 

Wypożyczenia na miejscu 

Książki  323 155 323 41 842 

Zbiory specjalne  20 5 2 4 31 

3. Zabytki 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 został podsumowany. Obecnie obowiązuje 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2026, który określa priorytety, zakres i 

harmonogram realizacji poszczególnych działań. Za najważniejsze w zrealizowanym już Programie, 

uznano: 

 objecie ochroną wszystkich obiektów ujętych bądź planowanych do ujęcia w Wojewódzkiej 

ewidencji zabytków; 

 uwzględnienie ochrony obiektów zabytkowych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego; 

 ochronę i odnowę obiektów zabytkowych; 

 promocję i popularyzację dziedzictwa kulturowego; 

 edukację w zakresie ochrony dóbr kultury; 

 wspieranie aktywności lokalnej mającej a celu poszanowanie dziedzictwa kulturowego. 

Do Gminnej Ewidencji Zabytków wpisanych zostało 64 obiekty o zróżnicowanym stanie technicznym.  

W skład części pierwszej obejmującej zabytki nieruchome wchodzi 51 obiektów, w tym: 

 23 obiekty ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, 

 18 obiektów ujętych w Rejestrze Zabytków, 

 24 obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

W skład drugiej części Gminnej Ewidencji Zabytków wchodzi 70 stanowisk archeologicznych. Ich liczba 

na przestrzeni lat nie uległa zmianie. Informacje na temat zabytków wraz z ich opisami, zamieszczone są 

na stronie internetowej https://turystyka.ozarow-mazowiecki.pl/ .  

W okresie objętym Raportem wykonano  renowację Kapliczki w Myszczynie z napisem „BOŻE RATUJ 

NAS DOBROWOLNA OFIARA WŁOŚCIAN WSI MYSZCZYN”  - przy ul. Zaborowskiej, róg ul. 

Jasnej. W ramach zadania wykonano prace odgrzybiania, hydrofobizacji, hydroizolacji, sztukatorskie,  

renowacyjno-budowlane za kwotę – 28 290 zł. brutto. Informacje o historii Kapliczki zamieszczone 

zostały w Informatorze Ożarowskim, w ramach zadań edukacyjnych i promocyjnych.  

Przeprowadzono prace w parkach zabytkowych: Park w Ołtarzewie, Park w Broniszach (projekty 

dosadzeń roślin i prac budowlanych) oraz prace bieżące, utrzymaniowo-porządkowe zabytków 

należących do gminy – cmentarze w Pilaszkowie i Ożarowie Mazowieckim. Gmina uzyskała 

dofinansowanie w ramach inwestycji strategicznych na zadanie „Rewitalizacja zabytkowych budynków 

poprzemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów w Gminie Ożarów Mazowiecki”.  

PKP zaś  rozpoczęło prace związane z przebudową dworca kolejowego w Ożarowie Mazowieckim.   

Realizowane są kolejne etapy ścieżek rowerowych jako promocja zabytków w turystyce rowerowej. 

https://turystyka.ozarow-mazowiecki.pl/


43 
  

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 Centrum Widowiskowo-Sportowe  . 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 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 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; 

6) zapewnienie dostępności pływalni dla osób prywatnych. 

 

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, boisko oraz sala gimnastyczna znajdujące się w SP Nr 1 w 

Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2 i 3,  

 sala gimnastyczna w budynku SP w Umiastowie, ul. Umiastowska 74, 

 obiekty sportowe zlokalizowane na terenie SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11, 

 obiekty sportowe zlokalizowane na terenie SP w Duchnicach, ul. Duchnicka 25, 

 obiekty sportowe zlokalizowane na terenie SP w Płochocinie, ul.Lipowa 3, 

 obiekty sportowe zlokalizowane na terenie SP w Święcicach, ul. Poznańska 541. 

 

Działalność GOSiR także w roku 2021 była prowadzona w inny sposób, w porównaniu  

z latami sprzed pandemii. Było to spowodowane zmieniającymi się obostrzeniami sanitarnymi 

w ciągu roku.  W połowie marca ,  w związku z wprowadzeniem ograniczeń dla korzystających z pływalni 

wyłącznie dla zawodników pobierających stypendium sportowe zawodników będących członkami kadry 

narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, obiekt pływalni został zamknięty. W tym czasie 

przeprowadzono czynności  wynikające z planu corocznej przerwy technologicznej (wymiana wody  

w obiegach wodnych, konserwacja filtrów i zbiorników wyrównawczych, serwis pomp oraz naprawy 

instalacji wodnej, wymiana filtra wody w obiegu jacuzzi).  

Od końca maja, po zmianie przepisów odnośnie ograniczeń i obostrzeń sanitarnych,  pływalnia oraz 

wewnętrzne obiekty sportowe (hale sportowe i sale gimnastyczne) zarządzane przez Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji zostały udostępnione dla osób indywidualnych.  Początkowo obowiązywał limit osób 

korzystających – do 50% maksymalnego obłożenia danego obiektu sportowego oraz udostępnienia nie 

więcej niż 50 % liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, a w ostatnich tygodniach roku 2021 
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ustalono limit użytkowników obiektów sportowych w wysokości 30% regulaminowego obłożenia tych 

obiektów (bez wliczania osób zaszczepionych przeciwko COVID-19). 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępniał baseny, w okresach możliwej działalności, codziennie 

od 06.00 do 22.00 zgodnie z cennikami ustanowionymi Zarządzeniem Burmistrza Ożarowa 

Mazowieckiego, zarówno osobom indywidualnym jak i podmiotom wynajmującym tory basenowe  

w celu prowadzenia nauki i doskonalenia pływania oraz zajęć nurkowych. Najważniejszymi podmiotami, 

którym wynajmowane były tory basenowe były kluby pływackie - Klub Sportowy „1” oraz Fenix,  

które dzięki korzystaniu z pływalni mogły realizować powierzone zadania dla organizacji pozarządowych 

oraz szkółki pływackie i nurkowe. 

W roku sprawozdawczym w pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim 

odnotowano ponad 14,7 tysiąca wejść uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki 

oraz ponad 72,3 tysięcy wejść  użytkowników indywidualnych, w tym szkół prowadzonych przez gminny 

ościenne i szkoły prywatne.  W ramach karnetu uczniowskiego zaewidencjonowano 578 wejść. Woda 

basenowa badana jest dwukrotnie w każdym miesiącu w zakresie spełniania  paramentów 

(fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych) wody basenowej w każdym z trzech obiegów wodnych. 

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

szkolnych  wynajmowane są głównie stowarzyszeniom kultury fizycznej realizującym zadania publiczne 

w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i rekreacji  dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki 

oraz podmiotom komercyjnym i osobom fizycznym.  

Z racji obostrzeń sanitarnych ograniczona została także działalność GOSiR w zakresie organizacji imprez 

sportowych i popularyzacji aktywnego wypoczynku. Przeprowadzono wyłącznie Sportowy Dzień 

Dziecka – Wyścigi dla dzieci i młodzieży na rowerach,  rolkach i hulajnogach. Po raz pierwszy w 

dziesięcioletniej tradycji, impreza ta odbyła się na terenie Centrum Widowiskowo-Sportowego oraz torze 

PUMPTRACK. Prowadzono zajęcia na pływalni – nauka pływania, aqua aerobik etc. GOSiR uczestniczył 

również w akcji Lato w mieście. 

2. Centrum Widowiskowo – Sportowe Gminy Ożarów Mazowiecki  

Centrum Widowiskowo-Sportowe  w Ożarowie Mazowieckim zostało powołane realizowało Uchwałą 

XXXII/312/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

utworzenia tejże jednostki budżetowej  i rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2021 roku. 

Przedmiotem działalności  gminnej jednostki organizacyjnej  jest m.in.: 

1) organizowanie zajęć, wydarzeń sportowych, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, 

2) stwarzanie warunków dla grup młodzieżowych do uczestnictwa w rozgrywkach sportowych na 

szczeblu regionalnym i krajowym, 

3) tworzenie ram dla sportu amatorskiego, 

4) organizowanie przedsięwzięć integrujących lokalną społeczność, 

5) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy 

6) współpraca z innymi organizacjami i podmiotami w zakresie wykonywanych działań           

7) statutowych, 

8) promowanie dostępnych form aktywności fizycznej, działalności i posiadanej infrastruktury, 

9) zarządzanie i gospodarowanie gminnymi obiektami, terenami i urządzeniami sportowo-

rekreacyjnymi, przekazanymi w zarząd. 
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Siedzibą Centrum jest hala widowiskowo –sportowa w Kręczkach przy ul. Sochaczewskiej 218.  

Jest to obiekt atrakcyjny  zarówno architektonicznie, jak i użytkowo. Powierzchnia użytkowa budynku  

wynosi 3 263,59 m2. W jego wnętrzu znajduje się pełnowymiarowe boisko, które może zamiennie służyć 

do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, badmintona, futsal  i koszykówkę. Widownia dysponuje  krzesełkami  

dla 500 osób. Oprócz głównej hali, w budynku usytuowano sześć  szatni dla 15 osób każda,  

z niezależnymi umywalniami i natryskami oraz  jedna szatnia dla trenerów z niezależnym węzłem 

sanitarnym. Zlokalizowano tu również: magazyn, siłownię, salę fitness, pomieszczenia techniczne  

i administracyjne oraz szatnię na odzież wierzchnią.  Obok hali znajduje się pełnowymiarowe boisko ze 

sztuczną nawierzchnią, pumptrack, parking na 78 samochodów, w tym 2 stanowiska dla osób 

niepełnosprawnych oraz zatokę autobusową dla dwóch autobusów.  

W 2021r. działalność CWS była dostosowywana do zmiennych uwarunkowań pandemicznych mających 

swoje podstawy prawne w rozporządzeniach dotyczących nakazów i zakazów związanych ze stanem 

epidemii covid na terenie Polski. W pierwszych pięciu  miesiącach roku (z wyłączeniem 27.03-

25.04.2021 –  wówczas działalność obiektów sportowych w praktyce ograniczona tylko dla 

reprezentantów kadry narodowej, olimpijczyków) zajęcia odbywały się tylko dla osób posiadających 

certyfikaty zawodnicze (grupy młodzieżowe) lub otrzymujące stypendia z tytułu uprawiania sportu 

zawodowego (grupy seniorów). W praktyce oznaczało, to, że na terenie Centrum zajęcia sportowe 

przeprowadzane były dla 16 młodzieżowych  grup z klubów sportowych. W okresie ferii zimowych  

w godzinach 7.00-16.00 odbyły się tu „Ferie na sportowo” przygotowane i prowadzone przez sekcję 

piłkarską „Ożarowianki”.  W soboty i niedziele rozgrywane były sparingi drużyn zatwierdzonych przez 

Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. 

Od czerwca 2021 r. zgodnie z wówczas obowiązującymi rozporządzeniami poszerzono działalność  

o grupy prowadzone przez osoby z uprawnieniami trenerskimi. Od  początku września do końca  2021 

roku w godzinach: od 8.00-17.00 w obiekcie odbywały się zajęcia wychowania fizycznego dla szkół  

w Ożarowie i Duchnicach, a także prywatnej szkoły EDUJOY. Zajęcia prowadzone były dla 33 klas,  

co oznaczało ok.3000 wejść tygodniowo. Zapotrzebowanie zgłaszane przez dyrektorów szkół w tym 

aspekcie jest o około 50% większe od obecnych możliwości placówki. Kontynuowane były także (do 

godziny 20.00)  zajęcia grup młodzieżowych przede wszystkim piłka nożna, siatkówka, koszykówka.  

Po złagodzeniu obostrzeń związanych ze stanem epidemii powrócono do najmu komercyjnego -  

po godzinie 20.00. 

Hala sportowa w Kręczkach jest doskonałym miejscem dla organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. 

W możliwych do ich realizacji terminach, przeprowadzono tu m.in.: 

 Półfinały Mistrzostw Polski w Koszykówce U15,  

 finał Mistrzostw Polski U-15 w koszykówce z udziałem drużyn :Enea Basket Junior Poznań, MKS 

Grójec, UKS Jagiellonka Warszawa, UKS 7 Trefl Sopot, AK Komorów, TS Wisła Kraków,  

 zgrupowanie pierwszej kadry seniorów i seniorek w futsalu przed turniejami eliminacyjnymi do 

Mistrzostw Europy,  

 turniej charytatywny „Gramy dla Oli” (uczennicy szkoły z terenu gminy), 

 koncert Mikołajkowy będący międzynarodowym projektem „The Queen”, 

 dwudniowy młodzieżowy Festiwal Tańca „Rudolf. 

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

W 2021 roku prowadzono systematyczne naprawy sprzętu oraz dokonywano ich uzupełnień.  

Wykonano kolejny, IV etap rozbudowy placu zabaw przy ul.Parkowej. Zainstalowano tam zestaw 

wielofunkcyjny z wieżą i zjeżdżalnią, wiata rekreacyjna 2 sztuki oraz kosz na śmieci wraz z ogrodzeniem. 

Doposażony został  również plac zabaw przy DK Uśmiech w Józefowie o  huśtawkę maluch+, karuzelę 

integracyjna z funkcja dla osób niepełnosprawnych, 3 ławki, 2 stojaki na rowery oraz 2 kosze. Dodatkowo 

został wybudowany nowy plac zabaw - Osiedle Kabel wyposażony w wielofunkcyjny zestaw zabawowy, 

urządzenie sprawnościowe, huśtawkę wazka, piaskownicę, urządzenie obrotowe oraz 6 ławek. Place 

zabaw przy obiektach oświatowych tj, Szkoła Podstawowa w Płochocinie i Przedszkole nr 2 w Ożarowie 

Mazowieckim uzyskały nowe bezpieczne nawierzchnie istniejących placów zabaw. 

Zakończono również zadanie inwestycyjne- polegające na rozbudowie rekreacyjnego obiektu małej 

architektury–  toru rowerowego typu pumptrack na terenie sportowo – rekreacyjnym w Kręczkach.  

Jest to tor y o powierzchni bitumicznej, długości ok 215 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz 

dodatkowo mini Pumptrack o długości około 65 m dla najmłodszych Jednocześnie zagospodarowano 

teren a strefy odpoczynku wyposażono w ławki, stojaki rowerowe i kosze.  

Wykaz placów zabaw  

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 podstawowa 

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

7. Plac zabaw w Umiastowie, ul. Umiastowska- szkoła podstawowa  

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

9. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna- GOSiR  

10. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim, ul. Ożarowska- przedszkole  

11. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim, ul. Mickiewicza  przedszkole  

 

Sołectwa:  

1. Plac zabaw w Duchnicach, ul. Duchnicka  

2. Plac zabaw w Konotopie, ul. Rajdowa  

3. Plac zabaw w Myszczynie, ul. Zaborowska  

4. Plac zabaw PGR Strzykuły, ul. Sochaczewska  

5. Plac zabaw w Pilaszkowie, ul. Piękna  

6. Plac zabaw w Płochocinie Wieś, ul. Stołeczna  

7. Plac zabaw w Święcicac, 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 w Gołaszewie, ul. Wspólna  

12. Plac zabaw w Koprkach, ul. Jaśminowa  

13. Plac zabaw w Ołtarzewie, ul. Poznańska  

14. Plac zabaw w Pogroszewie Kolonia  

15. Plac zabaw w Orłach, ul. Hipoteczna 
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Osiedla:  

1. Plac zabaw DK w Józefowie  

2. Plac zabaw w Płochocinie Południowym, ul. Długa  

3.. Plac zabaw Osiedle Mickiewicza, ul. Graniczna  

4.  Plac zabaw Osiedle Zientarówka, ul. Poniatowskiego  

5. Plac zabaw w Osiedle Franciszków, ul. Kolejowa  

6. Plac zabaw Płochocin Północny, ul. Rynkowa  

7. Plac zabaw Osiedle Szeligi, ul. Szeligowska  

8. Plac zabaw Osiedle Wolica, ul. Ogródkowa  

9. Plac zabaw w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Parkowej  

10. Plac zabaw Osiedle Kabel, ul.Poznańska 

11. Plac zabaw w Wolicy ul. Rokicka 

XIII. OCHRONA ZROWIA 

1. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Społecznej 

Gminny Samodzielny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim funkcjonuje w trzech 

przychodniach. W Ożarowie Mazowieckim przy ulicy M. Konopnickiej 9, w budynku „nowej 

Przychodni”, zlokalizowane są Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych i dzieci - osób 

uprawnionych do bezpłatnych świadczeń na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

W budynku „starej” Przychodni przy ulicy M. Konopnickiej 8 znajdują się poradnie: ginekologiczna, 

chirurgiczna, neurologiczna, laryngologiczna i diabetologiczna prowadzone w ramach Ambulatoryjnej 

Opieki  Specjalistycznej, finansowane przez NFZ oraz Pracownie RTG i USG. W Józefowie przy ulicy 

Lipowej 28A działa Filia GSPZLO, w której funkcjonują  poradnie dla dorosłych i dzieci w ramach 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz poradnia ginekologiczna w ramach Ambulatoryjnej Opieki 

Specjalistycznej, finansowane przez NFZ.  

 

Od 2021 roku w ramach Telemedycyny Polskiej, wykonywane w naszych przychodniach badania EKG, 

są opisywane w czasie rzeczywistym przez specjalistów z Instytutu Kardiologii z Zabrza. 

Na drugim piętrze budynku przy ulicy M. Konopnickiej 9, funkcjonuje Poradnia Rehabilitacji,  niestety 

bez kontraktu z NFZ, co skutkuje odpłatnością za świadczone zabiegi.  

 

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią Covid-19, we wszystkich przychodniach odnotowano 

wysoką frekwencję pacjentów, o czym świadczą przedstawione poniżej statystyki. 

 

Przychodnia - Konopnickiej 9 

Ożarów Mazowiecki 
Dzieci Dorośli 

Porada lekarska 6956 20892 

Teleporada 3359 12671 

Wizyta domowa 2 339 

Porada recepturowa 29 1574 

Razem 10346 35476 
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Przychodnia  - Józefów Dzieci Dorośli 

Porada lekarska 1064 4593 

Teleporada 307 1599 

Wizyta domowa 1 61 

Porada recepturowa 11 236 

Razem 1383 6489 

   

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna  Ogółem  
Poradnia Chirurgii Ogólnej 2725  
Poradnia Diabetologiczna 895  
Poradnia Ginekologiczna 4134  
Poradnia Ginekologiczna Józefów 1349  
Poradnia Laryngologiczna 1868  
Poradnia Neurologiczna 2096  
RTG 5330  

  RAZEN            18.397 

Zatem łącznie, w trzech przychodniach, udzielono 72.397 świadczeń bez uwzględnienia pobrań materiału 

do badań laboratoryjnych, co oznacza ponad 6.000 wizyt lekarskich (w tym RTG) średnio w miesiącu.  

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 2021 r. poz. 1285 ze zm.) jednostki samorządu 

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

W 2021 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 po raz piąty) współfinansowany był z budżetu gminy w 85%,  

w 2021 roku była to kwota 170 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. W związku z sytuacją epidemiczną w całym kraju, 

większość zajęć miała formę zdalną. Odbyło się 6 cykli zajęć, w których udział wzięło ponad 80 osób. 

Program szczepień profilaktycznych (realizowany  po raz czwarty) finansowany był wyłącznie z budżetu 

gminy. Szczepienia (badanie, szczepionka i jej podanie) były bezpłatne dla mieszkańców gminy powyżej 

50 roku życia. W 2021 r. koszt szczepienia wynosił 64 zł/osoba. Zaszczepiono 350 mieszkańców. Jest to 

liczba mniejsza od roku poprzedniego o 119 osób, co wynika z sytuacji stanu zagrożenia zdrowia 

wywołanego pandemią i szczepieniami przeciwko COVID -19. 

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  
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Nr XXXIII/322/20. Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu GKRPA w Ożarowie Mazowieckim członkowie 

pracują w ramach zespołów roboczych: Zespół Profilaktyczny, Zespół Motywacyjny, Zespół Kontrolny. 

Komisja była w stałym kontakcie z 45 osobami uzależnionymi od alkoholu i 9 osobami którzy byli 

członkami rodzin osób uzależnionych.  W ramach profilaktyki prowadzone są konsultacje indywidualne 

oraz grupowe wsparcia . Z pomocy terapeutów skorzystało 818 osób, tj. o 99 osób więcej niż w roku 

poprzednim.  Do Izby wytrzeźwień nie przewieziono żadnej osoby.  

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. Na ten cel przeznaczono 37.709 zł (o blisko 17.000 zł więcej niż w roku poprzednim). 

W 2021 r w szkołach przeprowadzono warsztaty tematycznych dostosowanych do możliwości 

percepcyjnych odbiorców, w tym warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, 

cyberbezpieczeństwa czy wpływu mediów. Przeprowadzono szkolenia dla uczniów i rodziców,  w tym: 

 zwiększenie świadomości uczniów na temat współczesnych zagrożeń w mediach; 

 Złość i gniew czyli jak radzić sobie z emocjami; 

 szkolenie dla rodziców Webinaria 1: Zaburzenia nastroju u dieci i młodzieży jako skutek edukacji 

zdalnej związane z izolacją społeczną w czasie epidemii Covid -19.  Webinaria 2: jak reagować 

na trudne zachowania dzieci i młodzieży: agresja lęk oraz negacja jako skutek izolacji społecznej 

związanej z epidemią Covid -19; 

 zajęcia psychoedukacyjne oraz profilaktyczne stymulujące rozwój społeczno-emocjonalny 

uczniów chroniące przed uzależnieniem i przemocą;  

 Czym są środki psychoaktywne i alkohol. Skutki uzależnień, objawy, szkody jakie wyrządza;  

 Zdrowy tryb życia bez środków psychoaktywnych, właściwe relacje w grupie, rozwiązywanie 

sytuacji konfliktowych. Tolerancja, wartości moralne, zasady dobrego wychowania; 

 Relacje w grupie, NIE DAJ SIĘ UZALEŻNIENIOM 

 Wpływ substancji psychoaktywnych i alkoholu na przyszłe życie. 

 

Placówki oświatowe z terenu gminy wzięły udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zrealizowano rekomendowane warsztaty profilaktyczne dla dzieci  

i młodzieży - program profilaktyczno-wychowawczy EPSILON. 

Przeprowadzono również szkolenia dla nauczycieli : 

 warsztaty/programy profilaktyczne dla nauczycieli „Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk”; 

 szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego. Program rekomendowany „Unplugged”;  

 szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego. Program rekomendowany „Cukierki”. 

 

Łącznie w programach profilaktycznych udział wzięło:- 1 700  uczniów;  - 40 rodziców; - 53 nauczycieli. 

W placówkach oświatowych zrealizowano przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki uzależnień o wartości  

144.035,25 zł. 
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XIV. POMOC SPOŁECZNA 

1. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są  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: 

 długotrwała i ciężka choroba, 

 niepełnosprawność, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego,                     

 bezdomność, 

 sytuacja kryzysowa w rodzinie, 

 ubóstwo. 

 

W 2021 roku OPS realizował świadczenia wynikające  z ustawy o pomocy społecznej  i innych ustaw 

pomocowych, w tym: 

 

Rodzaj świadczenia Liczba osób objętych 

świadczeniem 

Zasiłki celowe i celowe specjalne 107 

Zasiłki okresowe 16 

Zasiłki stałe 86 

Sprawienie pogrzebu 6 

Składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej 78 

Opłaty za pobyt w DPS 16 

Schronienie – opłata za pobyt w placówkach dla osób 

bezdomnych 

4 

Usługi opiekuńcze 19 

Rodziny zastępcze 30 

Dodatki mieszkaniowe 10 

Dodatki energetyczne 2 

Stypendia dla uczniów 20 

Ubezpieczenie zdrowotne  44 

 

Liczba osób objętych pomocą w ww. zakresie  pozostaje z roku na rok na zbliżonym poziomie.  

W stosunku do 2020 roku w okresie sprawozdawczym zmalała liczba osób pobierający zasiłki stałe  

o 6 (8,2%) zwiększyła się  natomiast liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym o 8 (22%). 

  

Realizowane świadczenia wynikające  z ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych ustaw o 

charakterze prorodzinnym, obejmują: 
 

Rodzaj świadczenia Liczba osób objętych 

świadczeniem 

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 660 

Świadczenia rodzicielskie 39 

Świadczenie „ Za życiem” 6 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( rodziny) 42 

Świadczenia pielęgnacyjne 124 

Zasiłki pielęgnacyjne 526 

Zasiłek dla opiekunów 1 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 4 
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Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 92 

Składki emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń 

pielęgnacyjnych 

98 

Świadczenia wychowawcze 6.665 

 

Ogółem w 2021 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 163 rodziny (tj o 14 więcej niż w roku 

poprzednim), natomiast ze świadczeń rodzinnych – 622 rodziny (o 38 rodzin więcej), a z funduszu 

alimentacyjnego – 42 rodziny ( 55 dzieci) tj. 11 rodzin mniej, w tym 19 dzieci.  

 

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.  Ośrodek współpracuje z placówką “ Mar-Kot” która 

to  prowadzi na naszym terenie Schronisko dla osób bezdomnych .  

Na mocy ustawy o pomocy społecznej oraz  art. 15 o ust. 1 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przeprowadzano 46 rozeznań sytuacji 

klientów oraz sporządzono 82 wywiady środowiskowe.  

 

Od początku wystąpienia pandemii COVID-19 Ośrodek wspierał  mieszkańców w wielu płaszczyznach. 

Dostarczane były  zakupy z żywnością,  zapewniono usługi opiekuńcze, udzielana była pomoc finansową 

i prowadzona praca socjalna. W okresie od kwietnia do grudnia rozdysponowano wśród najbardziej 

potrzebujących środowisk żywność pozyskaną z Banku Żywności.  Z uwagi na wprowadzenie w  

szkołach nauczania zdalnego  zapewniono pomoc rodzinom, w których dzieci korzystały wcześniej z 

posiłków w szkole opłacanych przez OPS . W zależności od potrzeb była to pomoc finansowa na posiłki 

przygotowywane w domu lub rzeczowa.  Z uwagi na izolację społeczną prowadzone były  liczne porady 

telefoniczne  dla mieszkańców, obejmujące pomoc psychologa, pracowników socjalnych  - dla rodziców 

i dla seniorów. Zapewnione było  poradnictwo psychologiczne. Zorganizowano pomoc ze strony 

pracowników OPS oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej  , którzy   dostarczali zakupy osobom 

przebywającym w kwarantannie lub  izolacji oraz osobom starszym będącym w grupie wysokiego ryzyka.  

    Programy rządowe i osłonowe 

OPS realizuje szereg programów rządowych, do których należą: 

Program ,,Rodzina 500 plus” 

Do końca grudnia 2021 r. OPS wydał 4659 decyzje administracyjne przyznające świadczenie z Programu 

Rodzina 500+ na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. Pomocą objętych  zostało   6665   dzieci 

czyli o 324 więcej niż w roku poprzednim. W ramach Programu wypłacono świadczenia o łącznej 

wysokości 39.802.276,59 zł. 

 

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 
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pomocy w formie ciepłego posiłku lub zasiłku celowego na żywność. W roku 2021 z programu 

skorzystały 70 osób (o 3 osób mniej niż rok wcześniej), w tym sfinansowano posiłki dla dzieci w szkole. 

 

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

      W ramach Programu OPS nie otrzymał dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent zatrudniony 

był na umowę zlecenie  i w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. miał pod opieką 5 rodzin, w tym 8 

dzieci w wieku do od 1 roku życia do 17 lat. 

      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. 

 

Współpraca z Bankiem Żywności SOS w Warszawie -  dystrybucja artykułów spożywczych do osób 

najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 

Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.   

OPS pomocą żywnościową objął 93 osoby. Ze wsparcia w formie paczek żywnościowych  skorzystały 

rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, przebywające w kwarantannie i 

izolacji oraz   wiele innych osób,  które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.  

 Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021  to realizacja zadań  na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, 

w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program ten miał  na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji 

usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. 

Usługa wsparcia polegała  w szczególności na  dokonaniu zakupów art. spożywczych, art. higieny 

osobistej, leków oraz dostarczenia ich do miejsca zamieszkania zgłaszających się seniorów. Zadanie to 

zostało zrealizowane  samodzielnie tj. przez 3  pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej . Wysokość 

środków przyznanych z budżetu państwa na realizację – 5.000 zł I tyle wynosił  koszt realizacji.  Pomocą 

i wsparciem  objęto 3 seniorów ( od października do grudnia 2020 roku) .    

2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

We wrześniu 2021 roku Rada Miejska przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Ożarów Mazowiecki na lata 2021-2024 (Uchwała Nr XLIII/39721). Celem Programu jest 

zatrzymanie przemocy w rodzinach nią dotkniętych oraz zminimalizowanie liczby osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. Wyszczególnione cele szczegółowe to: 

 Poszerzenie zakresu pomocy i ochrony dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci, 

 Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie, 

 Zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków dla rozwoju potencjału i budowania zdrowych 

relacji interpersonalnych, 
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 Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie – jego skali, 

konsekwencji, możliwości przeciwdziałania, 

 Podnoszenie kompetencji społecznych i wychowawczych, prezentowanie właściwej alternatywy 

dla zachowań przemocowych. 

Działania Programu ukierunkowane są na wzmacnienie roli rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo 

– wychowawczych  oraz podnoszenie świadomości o planowaniu i funkcjonowaniu rodziny, 

wzmacnianie jej integracji, przeciwdziałanie marginalizacji oraz degradacji społecznej. Jest to Program 

interdyscyplinarny bowiem obok jego głównego nurtu znaczenie mają zadania realizowane w sferze 

edukacji, kultury i sportu, a także zagospodarowania przestrzeni publicznej umożliwiającej spędzanie 

czasu w gronie rodziny. 

Główny nurt Programu opiera się na wspieraniu rodzin z dysfunkcjami i trudnościami w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych i ukierunkowaniu jej na prawidłowe funkcjonowanie. Działania 

te prowadzone są przez OPS oraz Zespół Interdyscyplinarny. 

W OPS zatrudniony jest asystent rodziny, który w 2021 r. miał pod opieką 5 rodzin, w tym 8 dzieci.  

Rodzinom przeżywającym trudności zapewniane jest dodatkowo wsparcie pracowników socjalnych. 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele różnych służb i instytucji, w tym: OPS, 

oświaty, kuratora zawodowego, Policji, Straży Miejskiej, oświaty GKRPA. Zadaniem Zespołu jest 

koordynowanie działań prowadzonych przez różne instytucje, w tym ww., zajmujące się pracą z osobami 

dotkniętymi lub zagrożonymi przemocą w rodzinie. Zespół diagnozuje problemy przemocy w rodzinie 

oraz podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie tejże – w odniesieniu do osób stosujących 

przemoc, jak i dotkniętych przemocą.  

W roku 2021 do Zespołu wpłynęło 13 "Niebieskich  Kart", z czego  6  wszczął  Komisariat Policji,  5 

- Ośrodek Pomocy Społecznej,   2– placówki oświatowe, 0– Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 0- Służba Zdrowia. Łącznie z  “ Niebieskimi Kartami”  z wcześniejszych 

okresów prowadzona była procedura dla 29 kart ( 13 z 2021 roku, 16 z poprzednich lat). W celu 

realizacji procedur "Niebieskich Kart", powołano 13 grup roboczych, które odbyły  78 spotkań w tym 

dla kart wszczętych w okresie wcześniejszym. 

Grupy Robocze są powoływane oddzielnie dla osoby doświadczającej przemocy, oddzielnie dla osoby 

stosującej przemoc, oddzielnie dla świadków przemocy i oddzielnie dla dorosłych dzieci. 

Grupy robocze powoływane są w zależności od specyfiki i złożoności rodziny, której dotyczy 

procedura "Niebieska Karta". W skład grupy roboczej wchodzą: Przewodnicząca Zespołu, pracownik 

socjalny, psycholog, funkcjonariusz Policji oraz, w zależności od sytuacji, członek GKRPA, pedagog 

szkolny. Grupy robocze mają za zadanie zapoznanie się z problemem występującym w danej rodzinie, 

poprzez przeprowadzenie rozmowy zarówno z osobą wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc jak i z osobą , wobec której istnieje podejrzenie , że doświadcza przemocy w rodzinie.  

Wszystkie działania podejmowane wobec rodziny, w których dochodzi do przemocy oraz efekty tych 

działań są szczegółowo opisywane i protokołowane. 

W okresie sprawozdawczym zamknięto 16 „ Niebieskich Kart” z uwagi na ustanie przemocy oraz 

zrealizowanie indywidualnego planu pomocy, podjęcia działań korekcyjnych, w tym  6 „ Niebieskich 

Kart” zakończono z uwagi na brak zasadności podejmowania działań  tj.  niestosowanie przemocy w 

tych rodzinach. 

W ostatnim roku psycholog OPS przeprowadziła 262 porady z  osobami  związanymi  z procedurą 

"Niebieskich Kart"  jak również z innymi osobami zagrożonymi przemocą w rodzinie. 
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3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ożarów Mazowiecki  

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim Uchwałą Nr XXXVIII36621 z dnia 22 kwietnia 2021 r. przyjęła 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2021-2026. 

Obwiązek opracowania Strategii wynika wprost z ustawy o pomocy społecznej ale ze względu na 

różnorodność problemów społecznych uwzględniono w jej treści także inne akty prawne dotyczące 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, pieczy zastępczej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

czy też uprawnienia do alimentów. 

W Strategii określono trzy cele strategiczne, którym przypisano cele operacyjne.  

 

Cel strategiczny Cele operacyjne 

I. Rozwój Systemu 

wsparcia rodziny ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

rodzin 

dysfunkcyjnych 

Usprawnienie systemu zapobiegania kryzysom w rodzinie i wspierania 

rodzin 

Wspieranie rodzin w dysfunkcjach wychowawczych 

Zapobieganie i zwalczanie przemocy w rodzinie 

Wspieranie rodzin wielodzietnych 

Wpieranie dzieci i młodzieży utalentowanej z rodzin zagrożonych 

wykluczeniem  

Edukacja środowisk zaangażowanych w pomoc i integrację społeczną 
 

II. Aktywizacja i 

integracja grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

Aktywizacja osób bezrobotnych  

Wsparcie osób ubogich 

Przeciwdziałanie zjawisku dziedziczenia bezrobocia w rodzinach objętych 

pomocą społeczną 

Zminimalizowanie zjawisk patologii społecznych 

 

III. Świadome, 

aktywne i zdrowe 

społeczeństwo 

Promocja idei wolontariatu, jako wsparcie dla systemu pomocy społecznej 

Promocja społeczeństwa obywatelskiego 

Rozwój inicjatyw aktywizujących życie lokalnej społeczności 

Wsparcie i aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale 

chorujących 

Ograniczenie zjawisk uzależnień 

Upowszechnianie kultury zdrowego stylu życia 

 

Przedstawionym celom strategicznym i operacyjnym przypisano kierunki działania wskazując 

jednocześnie ich wykonawców-realizatorów. Gros działań, szczególnie w obszarze celu strategicznego I 

i III jest realizowanych i znajduje odzwierciedlenie w konkretnych programach lokalnych 

przyjmowanych przez Radę Miejską czy też realizowanych w ramach dobrowolnego przystąpienia do 

programów rządowych. Znaczna część tychże została przedstawiona w niniejszym rozdziale oraz w 

rozdziale XV Raportu. 
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     XV. POLITYKA SPOŁECZNA 

1. Program „Ożarowska Karta Rodziny 3+”  

Program „Ożarowska Karta Rodziny 3+ 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 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 2972) i wszedł w życie 27 marca 2013 r.  

Pakiet zniżek wprowadzonych Programem obejmuje: 

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 2021 roku wydano 226 „Ożarowskich Kart Rodziny 3+”: 45 „nowym” rodzinom, 6 rodzinom, które 

złożyły wnioski „uzupełniające”. Biorąc pod uwagę cały dotychczasowy okres funkcjonowania 

Programu, tj. od 27 marca 2013 r. do 31 grudnia 2021 r. – 520 rodzinom wydano 2607 Kart. 
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W 2021 roku udzielono następujących zniżek w ramach „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+”: 

Placówka 

Kwota 20% 

zniżki 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 449,35 zł 

Dom Kultury "Uśmiech" 4 289,00 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim 16 799,30 zł 

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach 9 728,90 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim 7 571,90 zł 

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie 9 197,50 zł 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach 852,20 zł 

Szkoła Podstawowa w Umiastowie 809,90 zł 

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 24 260,00 zł 

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim 5 810,80 zł 

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy  

w Ożarowie Mazowieckim 2 587,95 zł 

Przedszkole Publiczne w Józefowie 7 550,20 zł 

Przedszkole Publiczne w Broniszach 422,20 zł 

Żłobek Miejski w Ożarowie Mazowieckim 8 269,80 zł 

Razem 100 599,00 zł 

 

 

W 2021 roku z Kart skorzystała następująca liczba osób: 

 w I kwartale – 424 osoby 
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 w II kwartale – 578 osób 

 od lipca do października – 717 osób 

 od listopada do grudnia – 652 osoby. 

 

W latach 2013 – 2021 wysokość udzielonych zniżek przedstawia się następująco: 

2013 r. – 15 547,91 zł,   2018 r. – 99 623,99 zł, 

2014 r. – 33 524,74 zł,  2019 r. – 119 322,26 zł 

2015 r. – 44 194,78 zł,   2020 r. – 71 471,27 zł 

2016 r. – 69 266,61 zł,   2021 r. – 100 599,00 zł. 

2017 r. – 80 663,65 zł, 

 

 

2. Karta Dużej Rodziny 

Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) Urząd zajmuje się obsługą 

rodzin wielodzietnych w zakresie wydawania KDR.  

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje nie tylko członkom rodzin, 

w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również 

rodzicom i małżonkom rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez 

względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.  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: 
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 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). 

 

Od 9 czerwca 2021 r. wszystkie Karty uzyskały formę elektroniczną w aplikacji mObywatel bez wymogu 

składania wniosku o jej udostępnienie, o ile członek rodziny wielodzietnej posiada już ważną Kartę 

tradycyjną lub elektroniczną. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (osoby 

nieposiadające obywatelstwa polskiego oraz dzieci nieposiadające mLegitymacji szkolnej) mogą 

korzystać z Kart tradycyjnych.  

W 2021 roku złożono 53 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny: 44 wnioski złożyły rodziny 

wielodzietne, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, 9 wniosków złożyły rodziny 

wielodzietne składające się wyłącznie z rodziców. Przyznano 9 Kart dla nowego członka rodziny 

wielodzietnej, przedłużono 17 Kart, przyznano 6 duplikatów oraz 1 kartę jako dodatkową formę KDR 

(forma elektroniczna).  

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

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

publicznym i o wolontariacie oraz na podstawie rocznego programu współpracy. Określa on 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 w 2021 roku 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, 

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; 
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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. 

 

Współpraca pozafinansowa obejmowała  m.in.: 

 pomoc w publikowaniu informacji w Miesięczniku Miasta i Gminy ,,Informator Ożarowski” oraz 

na stronie Gminy www.ozarow-mazowiecki.pl, 

 konsultacje telefoniczne, emailowe, 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, 

 udostępnianie lokali i nieruchomości na prowadzenie działalności,  

 honorowy patronat Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego dla wydarzeń organizowanych przez 

organizacje pozarządowe. 

Gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem 

i wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Rak 2021 był kolejnym, w którym wpływ  

na współpracę i realizację zadań publicznych, ich rodzajów i zakresu oraz rezultatów miała pandemia.  

 

W gminnej bazie organizacji pozarządowych znajdowało się 35 organizacji pozarządowych działających 

na terenie gminy. Z samorządem współpracowało (współpraca finansowa i  pozafinansowa) 16 z nich, 1 

organizacja zrezygnowała ze współpracy z powodu braku możliwości realizacji zadań publicznych z 

powodu pandemii. System działania organizacji pozarządowych w 2021 roku nie był regularny ze 

względu na warunki pandemiczne i związane z tym uregulowania.  Niektóre organizacje  

na czas pandemii zawiesiły swoją działalność. 

Z analizy zakresu działania trzeciego sektora na terenie gminy wynika, że 35% organizacji zajmuje się 

sportem i rekreacją, 20% - edukacją, 11% – rehabilitacją, pomocą społeczną, 14% - kulturą i 20% – inne 

(np. OSP, PZŁ, kombatanci). Blisko 50% stanowiły organizacje, które powstały po 1999 roku. 

Założycielami /inicjatorami większości funkcjonujących organizacji są osoby fizyczne. 

 

Organizacje pozarządowe w Gminie Ożarów Mazowiecki w 2021 r.  

wg grupy docelowej, do której kierowane są działania 

 

Lp. Nazwa grupy docelowej Liczba organizacji 

1 dzieci i młodzież 9 

2 dzieci, młodzież i dorośli 11 

3 dorośli 9 

4 seniorzy 6 

 

Prawie 45% organizacji funkcjonuje głównie w oparciu o dotacje z budżetu gminy. Pozostałe pozyskują 

środki ze składek członkowskich i innych źródeł. 

 

 

http://www.ozarow-mazowiecki.pl/
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Współpraca finansowa 

Głównym beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na dotacje dla ngo są kluby sportowe, 

stowarzyszenia kultury. Na działania w tym zakresie przekazano kwotę  932.000 zł. Ze względu na 

specyficzny okres pandemiczny, zmienne ograniczenia etc., zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 

18.087,78 zł.(stan na 12.04.2022 r.)  

Na działania w pozostałym zakresie ujętym w Programie współpracy z ngo, rozdysponowano następujące 

fundusze: 

 

Lp. Nazwa zadania 

Dotacja  

przyznana 

 w 2021 r. 

1. 
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji 

- upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. 
5 000 zł 

2. 
z zakresu zdrowia  

- działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym.  

80 000 zł 

3. 

z zakresu kultury, oświaty i wychowania 

- upowszechnianie inicjatyw edukacyjno – wychowawczych, 

- organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących 

lokalną społeczność, 

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej 

40 200 zł 

 

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego organizacje pozarządowe zwróciły niewykorzystane środki  

w wysokości 9.338,69 zł. Jedna z organizacji zrezygnowała z podpisania umowy na realizację zadania 

publicznego z powodu pandemii.  W konkursie na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt 

złożono 2 oferty, przy czym żadnej z nich nie zakwalifikowano do wsparcia - jedna oferta odrzucona na 

etapie formalnym, druga zaś  na etapie oceny merytorycznej. 

W ramach art. 19 a udzielono (tzw. małe dotacje) zawarto 2 umowy na łączną kwotę 13 200 zł. 

 

XVI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Politykę mieszkaniową realizowano w oparciu o „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018-2022 (zmieniony Uchwałą Nr XXVIII/262/20 Rady 

Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 lipca 2020). 

Zasób Mieszkaniowy Gminy Ożarów Mazowiecki (stan na dzień 31.12.2021r.) składał się z 384 lokali 

mieszkalnych o łącznej powierzchni 13.516,10 m2.  

Dodatkowo Zakład Usług Komunalnych zarządza 247 lokalami własnościowymi o łącznej powierzchni 

11.530,88 m2, usytuowanymi w 16 wspólnotach mieszkaniowych. Lokale te usytuowane  

są w 59 budynkach, w tym 26 budynków stanowi współwłasność Gminy i właścicieli lokali, 1 budynek 

prywatny, pozostałe 32 budynki stanowią wyłączną własność Gminy. 

Systematycznie prowadzona jest polityka  prywatyzacji mieszkań poprzez ich sprzedaż najemcom,  

z zastosowaniem bonifikaty. W 2021r. na wniosek najemców sprzedano 63 lokale komunalne, w tym  

9 lokali w już istniejących wspólnotach mieszkaniowych oraz 54 lokale w budynkach będących 

własnością Gminy - przy ul. Poznańskiej 167E, Umiastowskiej 68A, Witosa 34, Rokickiej 5A. 
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Realizując w 2021r. zadania z zakresu windykacji uzyskano 7 nakazów zapłaty oraz zawarto  

5 porozumień rozkładających zaległości czynszowe na raty. Zawarto 15 umów najmu lokali komunalnych 

oraz 14 umów najmu lokali socjalnych.  

Gminna Komisja Mieszkaniowa przeprowadziła weryfikację wnioskodawców o przydział mieszkania z 

zasobu gminnego, w wyniku której z listy osób oczekujących na najem lokalu komunalnego  skreślono 

16 osób oraz 5 osób przeniesiono na listę na najem lokalu socjalnego. Natomiast z listy oczekujących na 

najem lokalu socjalnego skreślono 9 osób, 5 przeniesiono na listę na najem lokalu komunalnego. Z listy 

osób oczekujących na zamianę lokalu  skreślono 10 osób.  Przyczyną skreśleń lub zamian na listach było: 

brak złożenia wymaganych oświadczeń, przekroczenie kryterium dochodowego, posiadanie własnego 

mieszkania.  

Ostatecznie, po dokonanej weryfikacji oraz ocenie 24 nowych wniosków o przydział lokalu mieszkalnego 

i 56 pism w tej sprawie, na dzień 31.12.2021 r. na liście osób oczekujących na wynajem lokalu z 

mieszkaniowego zasobu gminy pozostawało nadal 26 osób oraz 10 osób na zamianę lokalu. 

W 2021r. wykonano szereg prac remontowych i modernizacyjnych, do których należy: 

 wykonanie ogólnobudowlanych robót oraz wymiana instalacji grzewczej, wod-kan w budynku 

mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 30, 

 rozbiórka garażu oraz wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej  na posesji przy  

ul. Mickiewicza 30, 

 wykonanie hydroizolacji i docieplenia ścian w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 3, 

 wykonanie ogólnobudowlanych robót w lokalach nr 5 i 6 przy ul. Poznańskiej 45, 

 remont klatki schodowej w budynku przy ul. Poznańskiej 167C, 

 remont klatki schodowej oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Fabrycznej 11, 

 wykonanie dokumentacji technicznej dla budynku przy ul. Poznańskiej 167C, 

 wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku przy ul. Umiastowskiej 68, 

 wykonanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Konotopskiej 11 i Umiastowskiej 68, 

 budowa komórek gospodarczych na posesji przy ul. Mickiewicza 49, 

 wykonanie remontów kominów w budynku przy ul. Poznańskiej 167E, 

 wykonanie dokumentacji projektowej doposażenia w instalacje ciepłej wody, centralnego 

ogrzewania i gazowej dla budynku przy ul. Mickiewicza 49, 

 remonty pustostanów przy ul. Poznańskiej 167A/70, ul. Fabrycznej 14/1, ul. Fabrycznej 7/10 oraz 

przy ul. Fabrycznej 14/1. 

Zgodnie z przyjętym katalogiem zadań inwestycyjnych, w 2021 roku opracowano dokumentację dla 

realizacji inwestycji budowy domu komunalnego w  Umiastowie. Lokale w tym budynku przeznaczone 

zostaną głównie na odtworzenie zasobu mieszkaniowego z uwagi na bardzo zły stan techniczny 

budynków komunalnych przy ul. Konotopskiej, 11 Listopada oraz Fabrycznej 6 w Józefowie. 

 

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 oraz 

w 2021 r. zrealizowano lub nadal jest w trakcie realizacji łącznie 74 projekty o całkowitej wartości ponad 141 

mln złotych, z czego wartość dofinansowania to ponad 90 mln złotych.  
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Główne źródła pozyskiwania środków to: 

1. środki unijne z: 

 Funduszu Spójności  

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 Europejskiego Funduszu Społecznego  

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

2. środki krajowe z: 

 Samorządu Województwa Mazowieckiego  

 Banku Gospodarstwa Krajowego  

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

 budżetu państwa (dotyczy projektów współfinansowanych ze środków unijnych, które mogą 

otrzymać dodatkowe środki pochodzące z budżetu państwa) oraz programów rządowych 

W roku sprawozdawczym realizowano niżej wskazane projekty: 

A. Projekty współfinansowane ze środków unijnych: 

Lp. Nazwa projektu 
Źródło 

finansowania 

Wartość 

dofinansowani

a  

Rok 

podpisania 

Umowy o 

Dofinansow

anie 

Okres 

realizacj

i 

Wysokość 

refundacji 

środków w 

2021 r.  

1 

Poprawa jakości powietrzna 

poprzez modernizację 

indywidualnych kotłowni w 

Gminie Ożarów 

Mazowiecki 

RPO WM 

2014-2020 

Budżet 

Państwa 

864950,72 zł 2020 
2020-

2022 

328.187,50 

zł 

2 

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 
12600,00 zł 2020 

2020-

2022 
4.200,00 zł 

3 

Promowanie 

zrównoważonej mobilności 

miejskiej poprzez rozwój 

sieci dróg rowerowych na 

terenie gmin Ożarów 

Mazowiecki, Leszno i Stare 

Babice – projekt partnerski 

RPO WM 

2014-2020 

Budżet 

Państwa 

14305 458,61 

zł 

(3 695 412,59 

zł – wysokość 

dofinansowania 

dla Gminy  

2019 
2019-

2022 

640.800,00 

zł 

4 

Zwiększenie różnorodności 

biologicznej elementem 

zrównoważonego rozwoju 

obszaru miasta Ożarów 

Mazowiecki - etap II 

POIiŚ 2014-

2020 
6 104 077,92 zł 2019 

2019-

2021 

2.925.521,9

4 zł 

5 
E-usługi dla szkół w ramach 

ZIT – projekt partnerski 

RPO WM 

2014-2020 

6 701 322,62 zł  

(706 786,86 zł - 

wysokość 

2021 
2021-

2022 
0,00 zł* 
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dofinansowania 

dla Gminy) 

6 

Budowa obiektu 

rekreacyjno-turystycznego 

w Ożarowie Mazowieckim 

PROW 2014-

2020 
107 723,00 zł 2020 

2020-

2022 
0,00 zł* 

7 

Zakup elektrycznego 

autobusu szkolnego dla 

Gminy Ożarów 

Mazowiecki 

NFOŚiGW - 

GIS – Green 

Investment 

Scheme 

779 700,00 zł 2021 
2021-

2023 
0,00 zł* 

SUMA: 
28 875 832,87 

zł 
    

3 898 

709,44 zł 
* refundacja środków nastąpi w latach 2022-2023 r. 

Niniejsze zestawienie nie zawiera projektów oświatowych, finansowanych ze środków EFS i BP, które  

są wdrażane bezpośrednio przez Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki i zostały zaprezentowane  

w odrębnej części Raportu. 

B. Projekty współfinansowane ze środków krajowych  

Lp. Nazwa projektu Źródło finansowania Wysokość dofinansowania 

1 

Zakup i instalacja 

monitoringu w sołectwie 

Domaniewek 

Budżet Województwa Mazowieckiego 

w ramach Programu Mazowiecki 

Instrument Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2021 

10 000,00 zł 

2 
Modernizacja oświetlenia we 

wsi Jawczyce 

Budżet Województwa Mazowieckiego 

w ramach Programu Mazowiecki 

Instrument Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2021 

10 000,00 zł 

3 
Budowa oświetlenia w 

miejscowości Strzykuły 

Budżet Województwa Mazowieckiego 

w ramach Programu Mazowiecki 

Instrument Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2021 

10 000,00 zł 

4 
Budowa monitoringu we wsi 

Pogroszew 

Budżet Województwa Mazowieckiego 

w ramach Programu Mazowiecki 

Instrument Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2021 

10 000,00 zł 

5 
Modernizacja oświetlenia we 

wsi Umiastów 

Budżet Województwa Mazowieckiego 

w ramach Programu Mazowiecki 

Instrument Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2021 

10 000,00 zł 

6 
Zakup samochodu dla OSP 

Ożarów Mazowiecki 

Budżet Województwa Mazowieckiego 

w ramach zadania OSP-2021 
80 000,00 zł 

7 
Modernizacja budynku OSP 

w Ożarowie Mazowieckim 

Budżet Województwa Mazowieckiego 

w ramach zadania MAZOWIECKIE 

STRAŻNICE OSP-2021 

25 000,00 zł 

8 

Rozbudowa obiektu 

rekreacyjnego małej 

architektury - toru 

rowerowego typu 

,,pumptrack” na terenie 

sportowo rekreacyjnym w 

Kaputach-Kręczkach 

Budżet Województwa Mazowieckiego 

w ramach Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Infrastruktury Sportowej 

MAZOWSZE 2021 

200 000,00 zł 

SUMA: 355 000,00 zł 
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Wnioski o dofinansowane unijne złożone w 2021 r. oraz złożone w latach ubiegłych (oczekujące na 

realizację na liście rezerwowej) 

Lp. Nazwa zadania 
Całkowita 

wartość realizacji 

Wartość 

wnioskowanego 

dofinansowania 

Źródło 

dofinansowania 

Status złożonego 

wniosku 

1 

Kompleksowa 

termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej w Gminie 

Ożarów Mazowiecki - 

etap II  

4 204 329,99 zł 2 943 030,99 zł 

Fundusze 

Norweskie 

(EOG) 

projekt na liście 

rezerwowej 

2 

Kompleksowa 

termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej w Gminie 

Ożarów Mazowiecki - 

etap II 

6 149 320,00 zł 3 999 557,72 zł 
RPO WM 2014-

2020 

projekt na liście 

rezerwowej 

3 

E-usługi dla szkół w 

ramach ZIT – projekt 

partnerski 

9 742 251,51 zł  

(1 002 881,54 zł – 

wartość realizacji 

Gminy Ożarów 

Mazowiecki) 

6 701 322,62 zł  

(706 786,86 zł - 

wysokość 

dofinansowania 

dla Gminy Ożarów 

Mazowiecki) 

RPO WM 2014-

2021 

podpisana umowa o 

dofinansowanie – w 

trakcie realizacji 

4 Cyfrowa Gmina 100 000,00 zł 100 000,00 zł 
Polska Cyfrowa 

2014-2020 
w trakcie oceny 

5 

Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w 

rozwoju cyfrowym – 

Granty PPGR 

90 000,00 zł 90 000,00 zł 
Polska Cyfrowa 

2014-2020 
w trakcie oceny 

SUMA: 20 285 901,50 zł 13 833 911,33 zł  
 

 

oraz Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład 

Lp. Nazwa zadania Nazwa naboru 
Wartość złożonych 

wniosków 

Kwota wnioskowanych 

środków 

1 

Budowa szkoły 

podstawowej w 

miejscowości Duchnice 

w Gminie Ożarów 

Mazowiecki 

Rządowy Programu 

Inwestycji 

Strategicznych Polski 

Ład - edycja 1 

24 800 000,00 zł 22 320 000,00 zł 

2 

Rewitalizacja 

zabytkowych budynków 

poprzemysłowych na 

cele społeczne w 

miejscowości Józefów w 

Gminie Ożarów 

Mazowiecki 

Rządowy Programu 

Inwestycji 

Strategicznych Polski 

Ład - edycja 1 

5 800 000,00 zł 

4 930 000,00 zł 

zakwalifikowany do 

realizacji 
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3 

Utworzenie Centrum 

Zarządzania 

Kryzysowego w Gminie 

Ożarów Mazowiecki 

Rządowy Programu 

Inwestycji 

Strategicznych Polski 

Ład - edycja 1 

17 000 000,00 zł 15 300 000,00 zł 

SUMA: 47 600 000,00 zł 42 550 000,00 zł 

 

Źródła współfinansowania projektów w latach 2013-2021: 

Lp. Źródło finansowania Liczba projektów 
Wartość dofinansowania 

(zł) 

1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 12 35 377 757,68 zł 

2 Europejski Fundusz Społeczny 10 3 107 612,97 zł 

3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 6 40 016 201,59 zł 

4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 15 3 329 891,61 zł 

5 

Pozostałe źródła (Samorząd Województwa 

Mazowieckiego, NFOŚiGW, WFOŚiGW, programy 

rządowe) 

31 8 806 451,36 zł 

SUMA:     90 637 915,21 zł 

 

1. Gminny Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki 

W 2021 r. realizowano III edycję ,,Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów 

Mazowiecki”, który jest  współfinansowany ze środków budżetu gminy i pozwoli na instalację 

nowoczesnych i ekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Szczegółowe zasady realizacji 

Programu określa Zarządzenie Nr B.0050.16.2021 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia  

20 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu Programu ograniczenia niskiej emisji dla 

Gminy Ożarów Mazowiecki – edycja 2021”. 

Program realizowany jest od  2017 r. kiedy to przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie wymieniono 107 nieekologicznych źródeł 

ciepła. Projekty parasolowe WFOŚiGW zostały zastąpione rządowym programem „Czyste Powietrze” 

skierowanym do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych (beneficjentem są osoby fizyczne, 

nie zaś JST) , w związku z tym, mając na uwadze problem niskiej emisji oraz duże zainteresowanie 

mieszkańców wsparciem udzielanym przez Gminę kompleksowo, przy minimum formalności, podjęto 

decyzję o stworzeniu autorskiego programu wymiany nieekologicznych źródeł ciepła. Gminny Program 

ma być realizowany przez najbliższych kilka lat (od 2019 r.), tak aby jego efekty docelowo miały realny 

wpływ na poprawę jakości powietrza w gminie Ożarów Mazowiecki.  
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Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące dotychczas zrealizowanych edycji programu.  

Rok 

realizacji 2017 2019 2020 2021 

Typ kotła 

przed 

modernizacją 

kotły na 

paliwa stałe 

kotły 

gazowe 

kotły na 

paliwa stałe 

kotły 

gazowe 

kotły na 

paliwa stałe 

kotły 

gazowe 

kotły na 

paliwa stałe 

kotły 

gazowe 

59 48 60 46 45 66 55 51 

Typ kotła po 

modernizacji 

suma 107 szt.(106 

kotłów gazowych i 1 

kocioł na biomasę) 

suma: 106 szt. kotłów 

gazowych 

suma: 111 szt. kotłów 

gazowych 

suma: 106 szt. kotłów 

gazowych 

Wartość 

realizacji 
969 700,00 zł 733 594,34 zł 625 930,00 zł 697 470,00 zł 

Źródło 

środków 

Dotacja z 

WFOŚiGW 

528 

500,00 

zł 

Dotacja z 

budżetu 

Gminy 

495 

764,91 

zł 

Dotacja z 

budżetu 

Gminy 

496 

584,00 

zł 

Dotacja z 

budżetu 

Gminy 

506 

176,00 

zł 

Wkład własny 

beneficjenta 

(budżet 

gminy i 

wkład własny 

mieszkańców)   

441 

200,00 

zł 

Wkład 

własny 

mieszkańców 

237 

829,43 

zł 

Wkład 

własny 

mieszkańców 

129 

346,00 

zł 

Wkład 

własny 

mieszkańców 

191 

294,00 

zł 

 

Ilość wymienionych kotłów w latach 2017, 2019, 2020 i 2021: 430 szt. 

Wartość realizacji: 3.026.694,34 zł 

Główne założenia Programu: 

 Program dotyczy wymiany dotychczas użytkowanego starego źródła ciepła, które w wyniku 

realizacji programu zostanie trwale zlikwidowane (instalacja pierwszego źródła ciepła nie jest 

objęta wsparciem w ramach programu), 

 Dofinansowanie udzielane jest w formie wsparcia rzeczowego, nie pieniężnej dotacji, 

 Zakup i montaż źródeł ciepła jest realizowany przez gminę, za pośrednictwem wyłonionego 

zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych Wykonawcy, po wniesieniu przez Mieszkańca 

wkładu własnego oraz dostosowaniu wewnętrznej instalacji do podłączenia nowego źródła ciepła, 

 Program obejmuje wymianę źródeł ciepła na kotły gazowe, w uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się możliwość instalacji kotłów na biomasę, 

 Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w budynkach wykorzystywanych sezonowo oraz 

takich, w których na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywane jest więcej 

niż 30% powierzchni całkowitej, 

 Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie kompletnej, poprawnie wypełnionej 

deklaracji oraz zakwalifikowanie wniosku na listę podstawową naboru na dany rok, 

 Uprawnionymi do objęcia wsparciem są wszyscy mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, którzy 

przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa 

Bielany wskazali w zeznaniu podatkowym Gminę Ożarów Mazowiecki jako miejsce  

zamieszkania. Rolnikom niepracującym i nieprowadzącym działalności gospodarczej przysługuje 

prawo do uzyskania wsparcia pod warunkiem, że są zameldowani na stałe na terenie Gminy 

Ożarów Mazowiecki. 
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2. Gminny Program zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie 

Ożarów Mazowiecki 

W listopadzie 2020 r. rozpoczęto realizację pilotażowego ,,Programu zwiększenia wykorzystania 

Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki”, dzięki któremu mieszkańcy mają 

możliwość montażu instalacji fotowoltaicznych z dofinansowaniem z gminnego budżetu. Zgłoszonych do 

udziału zostało ponad 150 nieruchomości. W listopadzie 2021 r. Gmina podpisała umowę z Wykonawcą 

na dostawę, montaż, rozruch oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Operatora Sieci 

Dystrybucyjnej (OSD) ok. 40 instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych dla gospodarstw domowych 

znajdujących się na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. Montaże instalacji odnawialnych źródeł energii 

zostaną zrealizowane do końca pierwszego kwartału 2022 r.  

Szczegółowe zasady realizacji Programu określa Zarządzenie Nr B.0050.195.2020 Burmistrza Ożarowa 

Mazowieckiego z dnia 27 października 2020 roku w  sprawie wprowadzenia ,,Programu  zwiększenia  

wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki”. 

Główne założenia Programu: 

 Program obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenie Gminy. 

 Beneficjent może uzyskać maksymalnie do 50% dofinansowania wartości instalacji 

fotowoltaicznej wraz z usługą montażu, jednak dofinansowanie to nie może wynieść więcej niż 

12 000 zł brutto. 

 Dofinansowanie gminne nie wyklucza możliwości ubiegania się mieszkańca o dodatkowe dotacje 

z zastrzeżeniem, że nie mogą przekroczyć 100% wartości instalacji fotowoltaicznej. 

 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych będzie realizowany przez Wykonawcę wyłonionego 

zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

 Szacunkowy koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wartość wkładu własnego 

Beneficjenta Programu będą zależały od oferty Wykonawcy, o którym mowa powyżej. 

 Ocena kwalifikacji uczestników w Programie zostanie przeprowadzona przez Referat Funduszy 

Zewnętrznych w dwóch etapach, przed utworzeniem listy rankingowej (na podstawie 

uproszczonego audytu energetycznego wykonywanego na zlecenie Gminy), a następnie przed 

podpisaniem Umowy (ocena spełniania warunków uczestnictwa). 

 Program nie dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznej w obiektach zlokalizowanych pod 

adresem, w którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza (niezależnie czy jest ona 

prowadzona pod tym adresem, czy jedynie zarejestrowana), użytkowanych sezonowo, 

ogrzewanych kotłami na paliwa stałe, pokrytych płytami cementowo-azbestowymi (eternitem), ze 

złym stanem pokrycia dachowego, zamieszkałych krócej niż 12 miesięcy. 

 Uprawnionymi do objęcia wsparciem są wszyscy mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, którzy 

przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa 

Bielany wskazali w zeznaniu podatkowym Gminę Ożarów Mazowiecki jako miejsce  

zamieszkania. Rolnikom niepracującym i nieprowadzącym działalności gospodarczej przysługuje 

prawo do uzyskania wsparcia pod warunkiem, że są zameldowani na stałe na terenie Gminy 

Ożarów Mazowiecki. 
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XVIII.     KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

Promocja Gminy Ożarów Mazowiecki jest wielokierunkowa  i  jest procesem ciągłym, na wielu etapach 

niezauważalnym, ale systematycznym.  Przebiega w sposób falowy  z różnym natężeniem,  aby nie 

znużyć potencjalnego odbiorcy.  Celem nadrzędnym wszystkich działań promocyjnych gminy jest 

podnoszenie jej rozpoznawalności, szczególnie na obszarze województwa, a także skojarzenie w 

powszechnej opinii nazwy z intensywnie rozwijającą się, nowoczesną gminą przyjazną mieszkańcom. 

Promocja realizowana jest także przez angażującą komunikację z mieszkańcami i pozostałymi 

interesariuszami (biznes, potencjalni mieszkańcy, turyści, przedstawiciele instytucji publicznych) 

przekazując informacje w sposób rzetelny i przystępny. Priorytetami w kreowaniu wizerunku gminy jest 

budowa marki Gminy Ożarów Mazowiecki i jej rozpoznawalności.  

W 2021 roku, podobnie jak w roku poprzednim, duży nacisk położono na profilaktykę zakażeń wirusa 

SARS-Cov-2 i bieżące informowanie o wielu inicjatywach na rzecz wsparcia różnych grup mieszkańców 

i budowanie ich poczucia bezpieczeństwa pomimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji w kraju w 

związku z rozwojem pandemii. Komunikowano schematy bezpiecznych zachowań w czasie pandemii  

i projekty mające na celu pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach. Promowano szczepienia. 

Do promocji gminy i komunikacji społecznej wykorzystywane są następujące kanały informacyjne: 

 strona internetowa, BIP i profil w mediach społecznościowych – systematycznie aktualizowane 

 Informator Ożarowski i prasa o zasięgu ponadgminnym 

 lokalna telewizja i Radio Niepokalanów 

 system powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS 

 system tablic ogłoszeniowych  

 lokalne forum internetowe 

 lokalne kampanie społeczne 

Informator Ożarowski  

Miesięcznik Informator Ożarowski wydawany przez Gminę w nakładzie 3500 egz. miesięcznie, 

bezpłatnie, dostarczany do ponad 50 punktów. Porusza on aktualne problemy społeczne gminy, tematy 

inwestycyjne, oświatowe, sportowe i  kulturalne.  

Informator Ożarowski, wydawany jest od 1994 roku, cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców 

gminy.  Świadczy o tym rosnące zainteresowanie kolejnymi wydaniami miesięcznika. Pismo jest jednym 

z głównych narzędzi komunikacji między władzami samorządowymi a mieszkańcami, szczególnie tymi, 

którzy nie korzystają z mediów społecznościowych. Dostępny jest w wersji drukowanej oraz 

elektronicznej.  

 

Współpraca z innymi mediami 

Prowadzone są regularne działania o charakterze „media relations” polegające na współpracy  

z poniższymi mediami lokalnymi: 

  dwutygodnikiem o zasięgu ponadgminnym Mocne Strony – gdzie publikujemy w objętości  

1 strona w każdym wydaniu najważniejsze aktualne informacje z życia lokalnej społeczności,  

 lokalnym Radiem Niepokalanów – audycja raz w miesiącu – Kwadrans samorządowy, mp3  

z nagraniem zamieszczamy każdorazowo na stronie www oraz w mediach społecznościowych,  
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 lokalną telewizją kablową, która realizuje materiały z najważniejszych wydarzeń w Gminie  

i zamieszcza je w kanale kablowym oraz w internecie.  

Kanały informacyjne 

Dla poprawy komunikacji społecznej wykorzystywane są dostępne kanały informacyjne,  

w tym: 

 strona internetowa – www.ozarow-mazowiecki.pl –portal informacyjny dostosowany do osób ze 

specjalnymi potrzebami, dla osób słabowidzących; w 2021 roku strona zanotowała ponad milion 

odsłon przez prawie 226 tysięcy odwiedzających; 

 BIP – prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej traktowane jest nie tylko jako wypełnienie 

normy prawnej ale jedno z narzędzi prowadzenia efektywnej polityki informacyjnej; 

 system powiadamiania mieszkańców za pomocą sms –komunikacja z mieszkańcami przy użyciu 

aplikacji poprzez wysyłanie wiadomości „sms”. Z systemu korzysta około 1000 mieszkańców,  

w 2021 r zostało wysłanych w tej formie ponad 200 wiadomości w 5 kategoriach; 

 profil w mediach społecznościowych – profil posiada około 5,8 tysiąca obserwujących, średnio 

zamieszczane było około 3 - 5 informacji w tygodniu; 

 system tablic ogłoszeniowych;  

 lokalne forum internetowe. 

 

Przeprowadzane są lokalne, tematyczne kampanie społeczne np. Spis Powszechny,  Inwentaryzacja 

źródeł ciepła, wymiana pieców itd. lub wymuszone sytuacja jak np. pandemia Covid -19, która to wiązała 

się z szeregiem działań w obszarze komunikacji społecznej.  

Zrealizowane zostały dynamiczne i przejrzyste akcje informacyjne na temat funkcjonowania lokalnej 

administracji samorządowej w czasie pandemii, przestrzegania zasad  bezpieczeństwa, zgodnie ze 

wskazaniami sanepid, szczepień przeciwko Covid-19 na terenie gminy.  Wykorzystano takie narzędzia 

jak informacje on-line, banery i oznaczenia w przestrzeni publicznej, plakaty, ulotki, spoty telewizyjne i 

publikacje prasowe. 

Systematycznie prowadzone są  działania mające na celu zachęcenie mieszkańców  do zdalnego, 

elektronicznego kontaktu z urzędem on-line, co wpłynęło na znaczne zwiększenie ilości wniosków 

składanych przez ePUAP np. w zakresie wnioskowania o karty rodziny, czy usługi w referacie spraw 

obywatelskich (wnioski o dowody dla dzieci czy kwestie meldunkowe) oraz sprawy z zakresu geodezji. 

XIX. ZARZĄDZANIE  

 
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym działaniem gminy objęte  

są wszystkie sprawy lokalne, nie zastrzeżone ustawowo na rzecz innych podmiotów. Gmina zatem 

realizuje szeroki wachlarz zadań, obligatoryjnych i fakultatywnych,  dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb 

wspólnoty. Wiele przedsięwzięć wykraczających poza zakres zadań własnych gminy, realizowanych jest 

na podstawie porozumień z innymi podmiotami administracji publicznej – np. budowa dróg powiatowych 

czy wojewódzkich. 

Kreowanie przyszłości, określanie kierunków rozwoju gminy w różnych obszarach jej życia społeczno – 

gospodarczego należy do obu organów jst – stanowiącego i wykonawczego.  Jednak odpowiedzialność 

za realizację tych nakreślonych kierunków i bieżące funkcjonowanie  samorządu spoczywa na burmistrzu, 

który wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych. 

http://www.ozarow-mazowiecki.pl/
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W Gminie Ożarów  Mazowiecki dla wypełniania zadań własnych, zleconych i powierzonych,  

obok Urzędu Miejskiego, funkcjonuje 24 gminne jednostki organizacyjne i zespoły (oprócz OSP i Policji),  

powołane dla realizacji konkretnych obszarów funkcjonowania Gminy. 

 

W zakresie gospodarki komunalnej 

 Zakład Usług Komunalnych – gospodarka mieszkaniowa, utrzymanie i administrowanie gminnym 

zasobem mieszkaniowym, utrzymanie czystości na ulicach, placach, skwerach; 

 Komisja Mieszkaniowa – czynnik społeczny opiniujący wnioski o przydział lokalu z zasobu 

mieszkaniowego Gminy; 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji – gospodarka siecią wodociągową i kanalizacyjną; 

 

W zakresie edukacji 

Gmina jest organem prowadzącym dla  

 Żłobka Miejskiego,  

 4 przedszkoli - Przedszkole w Józefowie, Przedszkole w Broniszach, Przedszkole Nr 1  

w Ożarowie Mazowieckim (Osiedle Kabel), Przedszkole Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim  

(tzw. Zameczek) wraz z filią w Duchnicach; 

 6 szkół podstawowych – SP w Płochocinie, SP w Duchnicach, SP w Święcicach, SP  

w Umiastowie, SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim i SP Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim. 

Obsługę jednostek oświatowo- wychowawczych pod względem finansowym, kadrowym, 

organizacyjnym prowadzi powołane centrum usług wspólnych - Biuro Oświaty;  

 

W zakresie sportu i rekreacji 

 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

 Centrum Widowiskowo – Sportowe Gminy Ożarów Mazowiecki. 

 

Działalność w zakresie kultury prowadzą dwie instytucje kultury wpisane do gminnego rejestru: 

 Dom Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim wraz z filiami w Józefowie i Broniszach oraz 

powstałym Centrum Inicjatyw Społecznych Przy Parku w Ożarowie Mazowieckim 

 Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim wraz z filiami w Święciach i Józefowie.  

Biblioteka jest jednocześnie Biblioteką Powiatową; 

 

 W zakresie pomocy społecznej 

 Ośrodek Pomocy Społecznej; 

 Zespół Interdyscyplinarny -  zespół osób, przedstawicieli konkretnych instytucji, których 

podstawowym celem jest podejmowanie szerokiego wachlarza działań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; 

 

W zakresie zdrowia  

 Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim oraz 

Przychodnią w Płochocinie; 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zespół, którego skład osobowy 

określa Burmistrz, a działalność jest prowadzona zgodnie z programem przyjmowanym corocznie 

przez Radę Miejską; 
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W zakresie bezpieczeństwa 

 Straż Miejska – działająca w strukturach Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim; 

 Ochotnicza Straż Pożarna – dwie jednostki (Ożarów Mazowiecki i Święcice) dofinansowywane 

przez Gminę; 

 Policja, formacja niezależna z którą Gmina współpracuje, i z którą na mocy porozumienia 

zapewnia odpłatne patrole ponadnormatywne. 

1. Zarządzanie Gminą w okresie pandemii 

W marcu 2020 roku na obszarze RP ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami SARS-CoV-2.  

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustawa o zmianie 

niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2, ich nowelizacje, a także zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  wprowadzały 

przepisy mające bezpośredni wpływ również na działalność jst, w tym pracy placówek oświatowych, 

obiektów sportowych i instytucji kultury. 

Dostosowując się do zapisów aktów normatywnych, mając na względzie ograniczenie rozprzestrzeniania 

się koronawirusa, nadal obowiązywały ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego  

w Ożarowie Mazowieckim. Wydano w tym zakresie 3 komunikaty.  Wprowadzone ograniczenia 

dotyczyły głównie bezpośrednich kontaktów z interesantami (kontrolowana liczba interesantów 

przebywających w urzędzie w tym samym czasie) i w żaden sposób nie wpływała na liczbę zadań 

nałożonych na urzędników, którzy wykonywali swoją pracę rzetelnie realizując wszystkie zadania 

nałożone na gminę przepisami powszechnie obowiązującymi, realizowanymi jako zadania własne, 

zlecone, powierzone oraz wykonywane na podstawie porozumień. Wszelkie ograniczenia zostały 

zniesione z dniem 1 marca 2022 roku. 

 

2. Wykonanie uchwał Rady Miejskiej 

W 2021 roku Rada Miejska podjęła łącznie 120 uchwał. Dla potrzeb niniejszego opracowania dokonano 

pogrupowania tematycznego uchwał ze wskazaniem zagadnień ich dotyczących.  

 

Uchwała w sprawie Ilość 

Nadania nazw drogom:  16 

Nadanie imienia SP w Duchnicach 1 

Wyznaczenie granic aglomeracji Ożarów Mazowiecki (zmiana) 1 

Porozumienie w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Pruszków 1 

Budżet oraz jego modyfikacje   12 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy oraz jej modyfikacje 12 

Udzielanie pomocy w formie dotacji przedmiotowej 3 

Emisja obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu 1 

Dopłaty do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 1 

Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów 

Mazowiecki 
1 

Powołanie doraźnej komisji Statutowej 2 

Zmiana Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki 1 
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Udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2020, 

rozpatrzenie sprawozdania finansowego, wotum zaufania 
3 

Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych 2 

Pozbawienie drogi kategorii drogi gminnej 1 

Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 

dochodach 
1 

Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów 

Mazowiecki 

1 

Odpłatne nabycie nieruchomości 5 

Nieodpłatne nabycie nieruchomości 2 

Cena jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 1 

Powołanie Rady Społecznej przy GSPZLO 1 

Sprzedaż nieruchomości gminnej 1 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 

2021-2026 
1 

Plany pracy komisji stałych 5 

Powołanie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 1 

Wybory ławników 1 

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Ożarów Mazowiecki 
1 

Sprzedaż lokali w budynkach jednorodzinnych oraz dwurodzinnych wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
1 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 5 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1 

Przystąpienie Gminy Ożarów Mazowiecki do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” 1 

Określenie wysokości podatków i opłat na terenie Gminy 2 

Opłata za korzystanie z publicznych szaletów miejskich na terenie Gminy Ożarów 

Mazowiecki 
2 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ożarów 

Mazowiecki ze zmianą 
2 

Gospodarka odpadami komunalnymi 2 

Skargi 3 

Rozpatrzenie petycji 2 

Wynagrodzenie dla burmistrza 2 

Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacji Sanitarnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim na 

lata 2021-2024 

1 

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 

Transport 4 

Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej w Duchnicach poprzez utworzenie 

dodatkowej lokalizacji do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych 

1 

Porozumienie Partnerskie w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu 1 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi z aktualizacjami 4 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2021 roku 
1 

Program polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla 

mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia” 
1 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ożarów Mazowiecki na lata 

2021-2024 wraz z aktualizacją 
2 

Program polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowujący przyszłych 

rodziców na przyjęcie dziecka – zajęcia w szkole rodzenia 
1 
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Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii Gminy Ożarów Mazowiecki na 2022 rok 
1 

 

Uchwały przyjęte przez organ stanowiący, odpowiednio do ich tematyki, były na bieżąco wykonywane 

bądź też podlegają realizacji przez okres kilku lat – wieloletnie programy, strategia.  Przedłużający się 

proces wykonania uchwały Rady Miejskiej dotyczący sprzedaży nieruchomości w miejscowości 

Duchnice, skutkował przesunięciem terminu wykonania uchwały na 2022 rok.   

Z przyczyn technicznych nie wykonano uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru przekształcenia SP w 

Duchnicach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji do prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. Realizacja i sposób wykonania poszczególnych uchwał zostały opisane 

w działach tematycznych Raportu oraz w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ożarów 

Mazowiecki za 2021 rok i informacji o stanie mienia komunalnego (Zarządzenie Nr B.0050.70.2022 

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2022 roku). 

3. Przynależność do organizacji międzygminnych  

Gmina Ożarów Mazowiecki jest członkiem pięciu organizacji międzygminnych: 

 Stowarzyszenie Gmin Kampinoskich;  

 Związek Międzygminny Utrata;  

 Unia Miasteczek Polskich; 

 Lokalna Grupa Działania Między Wisłą a Kampinosem; 

 Stowarzyszenie Metropolia Warszawa”.  

 

Celem działania Stowarzyszenia Gmin Kampinoskich  jest wspieranie idei samorządu 

terytorialnego, obrony wspólnych interesów oraz współdziałanie na rzecz harmonijnego rozwoju 

społeczno – gospodarczego gmin członków. Do głównych zadań Stowarzyszenia należy m.in.: 

1) wspieranie rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania walorów turystycznych i rekreacyjnych na 

obszarze gmin członkowskich oraz kampinoskiego parku narodowego,  

2) działanie na rzecz ochrony środowiska,  

3) popularyzowanie wiedzy o obszarze stowarzyszenia i kampinoskiego parku narodowego,  

4) promocja gmin - członków stowarzyszenia jako miejsc atrakcyjnych kulturowo i turystycznie,  

5) wspomaganie idei zrównoważonego rozwoju wokół kampinoskiego parku narodowego wraz z 

otuliną jako obszaru szczególnie cennego przyrodniczo,  

6) integracja gmin, kampinoskiego parku narodowego i podmiotów gospodarczych działających na 

obszarze działania stowarzyszenia w szczególności w zakresie turystyki, sportu, rekreacji i 

kontaktów międzyludzkich,  

7) wspieranie idei integracji europejskiej,  

8) podejmowanie wspólnych inicjatyw, służących społeczno- gospodarczemu rozwojowi 

samorządów,  

9) wspieranie przedsięwzięć, organizacji lub osób, działających w zakresie zgodnym z celami 

stowarzyszenia. 

 

Związek Międzygminny Utrata – do podstawowych zdań Związku należy m.in:  

1) wspólne wykonywanie działań o charakterze publicznym na rzecz ochrony środowiska, przyrody 

i zdrowia ludności; 

2) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań inwestycyjnych i proekologicznych, 
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3) edukacja ekologiczna; 

4) reprezentowanie wspólnych interesów uczestników Związku w sprawach współpracy komunalnej 

z innymi jednostkami, w szczególności poprzez: 

 współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, 

 zawieranie umów o współpracy gospodarczej w zakresie działalności Związku. 

 

W 2019 roku Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich. Celem 

Stowarzyszenia jest: 

1)  obrona wspólnych interesów jej członków,  

2) wspieranie idei samorządności lokalnej, 

3) współdziałanie gmin zmierzających do rewitalizacji historycznych miasteczek polskich i 

kreowania nowych, 

4) podejmowanie działań przyczyniających się do gospodarczego i kulturowego rozwoju gmin – 

miasteczek. 

Unia realizuje swoje cele poprzez: 

1) promocję i wdrażanie lokalnych inicjatyw kulturowych, gospodarczych i ekologicznych, 

2) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, 

3) organizowanie działalności badawczej i szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów 

Unii, 

4) współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi. 

 

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. W  grudniu 2015 r.  na Walnym Zebraniu Członków 

uchwalono szereg dokumentów niezbędnych do funkcjonowania LGD w nowym okresie programowania 

2014-2020, w tym  zatwierdzono Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na ten 

okres dla obszaru gmin: Czosnów, Leoncin, Kampinos, Leszno, Błonie, Ożarów Mazowiecki, Stare 

Babice, Izabelin i Łomianek. W maju 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego została podpisana umowa ramowa na kolejne programowanie PROW 2014-2020, która 

obecnie jest realizowana. 

 

Do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa Gmina Ożarów Mazowiecki dołączyła w grudniu 2021 roku. 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona wspólnych interesów 

jego członków. Działalność Metropoli skupia się głównie wokół: 

 harmonijnego, społeczno – gospodarczego rozwoju gmin Obszaru metropolitalnego Warszawy, 

 wspólnego kształtowania i integracji najważniejszych polityk mających wpływ na jakość życia 

mieszkańców Obszaru Metropolitalnego Warszawy, 

 utrwalenia pozycji Obszaru Metropolitalnego Warszawy w międzynarodowej sieci metropolii, 

 współpracy i wzajemnego wspierania się członków Stowarzyszenia we wszelkich działaniach na 

rzecz rozwoju, 

 wzmacnianie wpływu członków Stowarzyszenia na kształt i sposób realizacji zadań wspieranych 

w Obszarze Metropolitalnym Warszawy w ramach polityki spójności. 

Zakres współpracy w ramach Metropolii Warszawskiej obejmować może m.in.: transport publiczny, 

gospodarkę odpadami, ochronę powietrza etc.  
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Do Stowarzyszenia należy ponad 30 jednostek samorządu terytorialnego  z obszaru NUTS 2, w tym 

gminy: Błonie, Izabelin, Łomianki, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki – z terenu powiatu warszawskiego 

zachodniego.  

 

XX. PODSUMOWANIE 

Zgodnie z treścią  art. 28 aa ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przedstawiam 

Państwu Raport o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2021 rok. Niniejsze opracowanie obejmuje 

informacje dotyczące działań zrealizowanych w 2021 r., w szczególności w zakresie obowiązujących 

programów, polityk i strategii. W dokumencie zawarto także zestawienie uchwał Rady Miejskiej 

podjętych w ubiegłym roku wraz z opisem ich realizacji. Dla zobrazowania rozwoju Gminy Ożarów 

Mazowiecki w wielu obszarach życia społeczno - gospodarczego przedstawiono analizę porównawczą 

odnosząc się do lat ubiegłych. 

 

Miniony rok nadal kierował naszą uwagę na zdrowie i życie mieszkańców. Z ogromnym zaangażowaniem 

przystąpiliśmy do propagowania akcji szczepień przeciwko Covid -19. Na terenie gminy zorganizowano 

4 punkty szczepień (w tym 2 GSPZLO), do których zapisywano pacjentów. Uruchomiono dodatkowe 

linii telefoniczne, obsługiwane przez 10 osób, zapewniające pacjentom możliwość zapisania się na 

szczepienie. Osobom niepełnosprawnym zapewniono dojazd do odpowiedniej placówki. Ogółem 

zaszczepiono ponad 5.000  osób (7368 szczepień) tylko przez GSPZLO. Profesjonalne zarządzanie akcją 

szczepień, liczba osób zaszczepionych stały się podstawą wyróżnienia w tym zakresie Gminie Ożarów 

Mazowiecki. 

  

Pomimo niepewnej i trudnej sytuacji na rynku w okresie pandemii, zrealizowaliśmy wiele kluczowych 

zadań inwestycyjnych, których łączna wartość wyniosła blisko 50 mln zł, co stanowi nieomal 18% 

wydatków ogółem, i które odnosiły się głównie do obszaru gospodarki komunalnej, oświaty i transportu. 

Rozwój gminy, jej urbanizacja, atrakcyjność dla zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców wpłynęły 

na wysokość budżetu po stronie dochodów, który wyniósł blisko 270 mln zł przy zauważalnym wzroście 

wpływów z tytułu udziału w PIT i CIT.  Szczegółowe informacje na temat realizacji budżetu gminy po 

stronie dochodów i wydatków przedstawiłem w Sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy Ożarów 

Mazowiecki za 2021 rok i informacji o stanie mienia komunalnego (Zarządzenie Nr B.0050.70.2022 

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2022 roku). 

 

Racjonalne zarządzanie gminą zarówno w perspektywie wieloletniej, średniookresowej, jak i bieżące, 

przynosi oczekiwane efekty w postaci rozbudowy sieci dróg, ścieżek rowerowych ale też obiektów 

kubaturowych odpowiednio do potrzeb społecznych (szkoły i przedszkola, dom komunalny). Gmina 

Ożarów Mazowiecki rozwija się równomiernie na całym jej obszarze i w kierunkach zapewniających 

zaspokajanie potrzeb mieszkańców.   

Przyjęty system zarządzania gminą, jego efekty zostały zauważone również w rankingach gminach, w 

których to ocenie, dokonywanych przez niezależnych ekspertów, podlegały różne aspekty 

funkcjonowania jst. 

Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 23 miejsce w XVII edycji prestiżowego Rankingu Rzeczpospolitej, 

w kategorii gmin miejskich i wiejsko-miejskich. To najlepsza lokata wśród samorządów powiatu 

warszawskiego zachodniego. Ocenie podlegały działania podejmowane w zakresie trwałości 
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ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. 

Punkty przydzielano po analizie m.in. zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym 

z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami, 

budowy potencjału rozwojowego. Kapituła porównywała też wpływ samorządów na jakość życia 

mieszkańców oraz budowę  społeczeństwa obywatelskiego.  

W rankingu „Gmina dobra do życia” serwisu samorządowego Polskiej Agencji Prasowej Ożarów 

Mazowiecki zajął pierwsze miejsce zarówno w kategorii: strefy podmiejskie miast na prawach powiatu 

jak i w ujęciu ogólnopolskim. Zestawienie obejmujące wszystkie  polskie gminy i  opierało się na 48 

wskaźnikach, wyliczonych na podstawie danych publikowanych przez instytucje publiczne m. in. Główny 

Urząd Statystyczny. Uwzględniono m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-

osadniczą, jakość oświaty na ich terenie, dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. Autor 

rankingu przyjrzał się ponadto obciążeniu demograficznemu w samorządach, infrastrukturze kulturalnej 

i dostępowi do Internetu. 

Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła pierwsze miejsce w kategorii gmin miejsko – wiejskich w Rankingu 

Gmin Województwa Mazowieckiego organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 

we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie. Pozycja w rankingu uzależniona jest m.in. od: 

 średniorocznych dochodów własnych budżetu gminy na 1 mieszkańca w latach 2018–2020, 

 wydatków majątkowych inwestycyjnych budżetu gminy na 1 mieszkańca w latach 2018–2020, 

 wskaźników zadłużenia budżetu gminy w latach 2018–2020, 

 wydatków bieżących budżetu gminy na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 r., 

 środków pozyskanych na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiących dochód 

budżetu gminy na 1 mieszkańca w latach 2018–2020, 

 liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2020 r., 

 wyników egzaminów ósmoklasistów w roku szkolnym 2020/2021, 

 salda migracji, 

 wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, 

 środków przekazanych organizacjom pozarządowym, 

 wydatków budżetu gminy na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, 

 odsetka korzystających z sieci kanalizacyjnej, 

 wydatków na oświatę, wychowanie. 

Udział we wszystkich powyższych rankingach był nieodpłatny. 

Kolejny raz bardzo dziękuję mieszkańcom za słowa konstruktywnej krytyki, ale też za podziękowania za 

dostrzeżone działania. Dziękuję za precyzowanie swoich oczekiwań wobec władz gminy. Gwarantują 

one, że nasz wspólny wysiłek – Państwa jako mieszkańców, Rady Miejskiej – jako organu stanowiącego 

i mój, jako burmistrza tej gminy realnie wpływa na poprawę jakości życia w miejscu, które wspólnie 

uznajemy za swoją małą ojczyznę. 

 

Bardzo dziękuję radnym Rady Miejskiej za współpracę i owocne dyskusje. Jestem przekonany,  

że wypracowanie wspólnej wizji rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki  daje nam wszystkim poczucie 

stabilizacji, siły i wiary  w  kreowanie jeszcze lepszej rzeczywistości. 

 


