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Od redakcji:
Szanowni Państwo,
pierwszy tegoroczny numer „Wieści
z Naszej Gminy” poświęcamy w dużej
części budżetowi, planowanym inwestycjom i wydatkom. Gdzie powstanie kanalizacja, które ulice zostaną oświetlone, ile
wydajemy na oświatę? O tym wszystkim przeczytacie Państwo na naszych
stronach.
Zachęcam również do zapoznania się
z informacjami dotyczącymi wycinania krzewów i drzew na prywatnych
posesjach stanowiących własność osób

fizycznych. Od początku roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi właściciele nieruchomości zostali zwolnieni
z obowiązku uzyskania zezwolenia na
usunięcie drzew i krzewów. Mniej jednak
w przestrzeni publicznej mówi się o tym
kiedy i w jakich przypadkach nie trzeba
mieć zezwolenia oraz o tym, że nie przestały obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony przyrody. Dlatego szczególnie zachęcam do przeczytania tekstu
o wycinaniu drzew i krzewów zgodnie
z nowymi przepisami.

W tym numerze przybliżamy również
kalendarz festiwali w naszej gminie partnerskiej – Vignanello. Cykliczne imprezy
cieszą się długa tradycją, a ich organizacją
zajmują się głównie wolontariusze oraz
liczne, bardzo aktywne formalne i nieformalne grupy mieszkańców, którzy przez
cały rok przygotowują się do nadchodzących wydarzeń.
Zapraszam do lektury Wieści z Naszej
Gminy.
Michał Smoliński
Redaktor Naczelny
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na takim poziomie
prognozowane są dochody
Gminy Jabłonna w 2017 r.

lat temu Pałac w Jabłonnie został
przebudowany przez Henryka Marconiego,
jednego z najwybitniejszych polskich architektów
pierwszej połowy XIX wieku
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tyle pism wpłynęło w 2016 r.
do Urzędu Gminy Jabłonna

wydatki Gminy zaplanowane na 2017 r.

liczba uchwał podjętych w 2017 r.
przez Radę Gminy Jabłonna

par wzięło ślub
w Jabłonnie w 2016 r.

Memoriał Andrzeja Wilczopolskiego odbył się
w niedzielę 22 stycznia w Lasach Chotomowskich

Fot. trasa biegowo – narciarska w Lasach Chotomowskich

takim budżetem dysponują sołectwa
w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

ilość zarządzeń Wójta
wydanych w 2016 r.
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Referat marketingu i komunikacji
społecznej

Redakcja zastrzega sobie możliwość
skracania, adiustacji tekstów oraz
zmiany ich tytułów.
Za wypowiedzi publikowane na łamach
„Wieści z Naszej Gminy” redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.
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100 milionów po raz pierwszy!
Budżet Gminy Jabłonna na 2017 r. Pierwszy raz w historii Gmina Jabłonna dysponuje
stumilionowym budżetem! 28 grudnia 2016 r. Rada Gminy Jabłonna jednogłośnie podjęła
uchwałę budżetową.

Skąd biorą się pieniądze?
W 2017 r. dochody Gminy Jabłonna kształtują
się na poziomie ponad 81 mln zł. W stosunku
do poprzedniego roku to wzrost o blisko
19,5 mln. Głównymi źródłami dochodów są
udziały w podatku dochodowym, dotacje oraz
subwencja oświatowa. Tegoroczny wysoki
dochód jest w najwyższej mierze zasługą mieszkańców – podatek PIT i CIT stanowi blisko 39%
dochodów w bieżącym roku.
Blisko 21% dochodów Gminy stanowi subwencja oświatowa. Wysokość dotacji, jakie w 2017 r.
otrzyma Gmina to ponad 18 mln zł, co stanowi
ponad 22% dochodów.
Przychody Gminy w bieżącym roku oszacowano na prawie 22,5 mln zł. Ze sprzedaży
obligacji zostanie pokryty deficyt budżetowy,
który powstał w związku z planowanymi inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi. Część przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych
oraz wolne środki budżetowe z poprzedniego
roku gmina przeznaczy na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.

Dochody oraz przychody Gminy Jabłonna
pozwolą na pokrycie wydatków budżetowych
w wysokości prawie 100 000 000 zł.

Na co przeznaczymy 100 mln?
Prawie 32,5 mln zł Gmina przeznaczy w tym
roku na zadania z zakresu oświaty i wychowania. Ponad dwumilionowy wzrost (w stosunku
do 2016 r.) jest efektem większej liczby dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych, co
wiąże się ze wzrostem zatrudnienia w placówkach oświatowych. W 2017 r. wzrósł również
koszt utrzymania dziecka w przedszkolach
gminnych i zmiana ustawy o systemie oświaty,
co przekłada się na dotacje dla przedszkoli
niepublicznych i punktów przedszkolnych.
Tegoroczny budżet zakłada również wykonanie
prac remontowych w publicznych placówkach
oświatowych.
Na zadania polegające na budowie i utrzymaniu sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wydamy w tym roku ponad 22 mln zł.
Projekt pn. "Budowa systemu gospodarki

wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna
etap I" został zgłoszony do dofinansowania
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Czekamy na
wynik oceny merytorycznej. Prawie 4 mln zł
zostanie przeznaczone na transport zbiorowy
i drogi publiczne, natomiast na oświetlenie ulic,
placów i dróg zostanie w tym roku wydane
1,2 mln zł.
Gmina realizuje rządowy projekt „Rodzina
500+”, na który w 2017 r. przeznaczymy ponad
13 mln zł. Blisko 3,5 mln zabezpieczono na
świadczenia rodzinne, alimentacyjne, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze.
2,5 mln z budżetu gminnego zostanie
przeznaczone na działania w zakresie
pomocy społecznej. Podobna kwota została
zabezpieczona na działalność ośrodków
kultury, świetlic, bibliotek oraz na działalność poświęconą miejscom pamięci.
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Inwestujemy! Gdzie? Jak?

Inwestujemy w drogi

W projekcie budżetu na 2017 r. wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, stanowią kwotę
ponad 24 mln zł.

Na inwestycje drogowe gmina w bieżącym
roku przeznaczy 1,9 mln zł. Do końca grudnia
2017 r. zaplanowano realizację następujących
zadań:

Będzie wodociąg i kanalizacja
Największą inwestycją, na której realizację
zostały zaplanowane środki finansowe, jest
budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponad 19 mln zł zaplanowano
w budżecie na realizację zadań z tego zakresu.
W 2016 roku, Gmina Jabłonna złożyła wniosek
o dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu „Budowa systemu gospodarki
wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna –
etap I”. Wniosek przeszedł pozytywnie pierwszy etap oceny.
Zakres tego projektu obejmuje budowę
Stacji Uzdatniania Wody (SUW) oraz ponad
36 km sieci wodociągowej i ponad 51 km
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska.
Realizacja całego projektu planowana jest na
lata 2017-2022, przy czym budowa SUW planowana jest na lata 2017-2018.

§§ przebudowa skrzyżowania ul. Modlińskiej
z ul. Chotomowską
§§ wykonanie projektu i budowa
ul. Dereniowej w Jabłonnie
§§ wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej
z ul. Szarych Szeregów w Jabłonnie
§§ wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów
w Chotomowie
§§ wykonanie nakładki asfaltowej na
ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz
Sołecki)
§§ wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych
rozwiązań komunikacji autobusowej
w Jabłonnie ul. Szkolna (od ul. 1 Maja
do ul. Marmurowej)

kanalizacja: 3,8 km
(w tym 1,1 km kanalizacja tłoczna)
w ul. Modlińska (od ul. Chotomowskiej do ul. Dębowej)
ul. Dębowa, Konwaliowa, Wrzosowa
* realizacja 2017÷2018 rok

wodociąg: 2,9 km
w rejonie ulic:
Partyzantów, Jasna, Pogodna,
Radosna, Szczęśliwa
w m. Chotomów
Wesoła
kanalizacja: 7,4 km
(w tym 0,9 km kanalizacja
tłoczna)
w rejonie ulic:
Partyzantów, Jasna, Radosna,
Szaﬁrowa, Szczęśliwa,
Życzliwa, Gwiaździsta,
Serdeczna, Tęczowa,
Pogodna

ZADANIE
NR 2 (P1)
wodociąg: 1,3 km
Kanalizacja:2,2 km
(w tym 0,2 km
kanalizacja tłoczna)
rejon ulic:
Jasna, Świetlista,
Dobra, Parkowa,
Bagienna
w m. Chotomów
* realizacja 2017 rok

* realizacja 2016-2017 rok

Do wykonania w 2017 r. z zakresu
gospodarki wodno-kanalizacyjnej
zaplanowano następujące zadania:
§§ budowa Stacji Uzdatniania Wody
w Chotomowie (realizacja 2017-2018 rok)
§§ dokończenie budowy sieci wodociągowej
rozpoczętej w 2016 roku
§§ projekty sieci wodociągowej
§§ budowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej
we wsi Chotomów (dokończenie opaski
cmentarza) długość 491,50 m.
§§ analiza, projektowanie oraz rozbudowa
infrastruktury wodociągowej we wsiach
Jabłonna, Suchocin, Skierdy, Rajszew
§§ budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wiślanej
(od ul. Piaskowej do posesji Wiślana 9)
we wsi Jabłonna – długość 92 m

§§ wzdłuż ulicy Klonowej i Dębowej w Bożej
Woli
§§ wzdłuż ulic Kisielewskiego-MalborskiejLegionowskiej (Jabłonna)
§§ wzdłuż ulic: Szarych Szeregów-Okulickiego
(Jabłonna)
§§ ul. Strużańska (od granicy z Legionowem
do granicy z gminą Nieporęt)

Będzie jaśniej
Zadania z zakresu oświetlenia ulic placów
i dróg to prawie 406 tys. zł.
BUDOWA OŚWIETLENIA








§§ modernizacja nawierzchni dróg gminnych
w ramach realizacji założeń Programu
Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie
ZADANIE NR 18 (HEPI)

ZADANIE NR 1
JASNA

§§ wzdłuż ulicy Chotomowskiej (Jabłonna)
oraz ul. Partyzantów Kolejowej (Chotomów)

ZADANIE NR 3
(P2)

ZADANIE NR 10
(P11)

wodociąg: 3,2 km

wodociąg: 1,0 km

kanalizacja sanitarna:
3,3 km
(w tym 0,25 km kanalizacja
tłoczna)

kanalizacja: 1,5 km
(w tym 0,17 km
kanalizacja tłoczna)

rejon ulic:
Radosna, Promienna,
Księżycowa, Willowa,
Spokojna Bagienna, Mała
w m. Chotomów

rejon ulic:
Dolinowa, Kwiatowa,
Jarzębinowa,
Św. Tomasza z Akwinu
w m. Chotomów
* realizacja 2017 rok

* realizacja 2017-2018
rok

Jabłonna: ul. Polna i ul. Chabrowa
w Rajszewie, ul. Przylesie w Jabłonnie oraz
ul. Bagienna w Chotomowie
§§ wykonanie dokumentacji projektowej
i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej
z ul. Modlińską w Rajszewie
§§ wykonanie dokumentacji i przebudowa
ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową
chodnika na odcinku 850 m
W ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych zostanie zrealizowane zadanie
polegające na zaprojektowaniu i budowie sieci
ścieżek rowerowych za ok. 5 200 000 zł, w tym
szacowana kwota dofinansowania realizacji
zadania blisko: 4 200 000 zł.

Koncepcja, zakłada budowę ścieżek
wzdłuż następujących istniejących
ciągów:

§§ budowa sieci kanalizacyjnej w ul.Kisielewskiego, Prostej, Z. Bziuka we wsi Jabłonna
– długość kanalizacji sanitarnej 1 556,4 m
(w tym 171,45 m kanalizacja tłoczna)

§§ wzdłuż ul. Modlińskiej od granicy
z Warszawą po granicę z Nowym Dworem
Mazowieckim (częściowo w pasie jezdni)

§§ projekty sieci kanalizacji sanitarnej

§§ wzdłuż ul. Zegrzyńskiej (Jabłonna)

ul. Wrzosowa i ul. Dębowa w Jabłonnie
ul. Osiedlowa w Jabłonnie
ul. Kolejowa w Dąbrowie Chotomowskiej
teren boiska w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)
ul. Chabrowa w Rajszewie (Fundusz Sołecki)
przejścia dla pieszych i przystanki na potrzeby
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

PROJEKTY OŚWIETLENIA










ul. Jasna w Jabłonnie
ul. Brzozowa w Chotomowie
ul. Spokojna w Chotomowie
ul. Żwirowa w Janówku Drugim
ul. Jastrzębia w Skierdach
ul. Sokola w Skierdach
ul. Rybacka w Suchocinie (Fundusz Sołecki)
wzdłuż drogi nr 34 od ul. Granitowej do Janówka
Drugiego w Trzcianach (Fundusz Sołecki)

Co jeszcze?
Pośród zadań inwestycyjnych
zaplanowanych na 2017 r. znajdują
się ponadto:
§§ adaptacja budynku gminnego przy
ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie
§§ budowa kontenerów mieszkalnych
na terenie gminy
§§ rozbudowa sieci monitoringu i wykonanie
nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu
Gminnym w Chotomowie
§§ rozbudowa Przedszkola Gminnego
w Jabłonnie
§§ wykonanie nawierzchni poliuretanowej na
boisku przy Gimnazjum
§§ adaptacja projektu kolejnego etapu budowy
CEKS – rozpoczęcie budowy hali sportowej
i przebudowa dachu
§§ zaprojektowanie placu zabaw przy szkole
podstawowej w Chotomowie (Fundusz
Sołecki)
§§ termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy (środki własne
i dofinansowanie zewnętrzne)
§§ zagospodarowanie i urządzenie Skweru
Sołeckiego w Jabłonnie (środki własne
i Fundusz Sołecki)
§§ budowa siłowni pod chmurką w Suchocinie
(Fundusz Sołecki)
§§ budowa boiska do siatkówki w Chotomowie
u zbiegu ul. Łąkowej i Konopnickiej
§§ ogrodzenie boiska w Bożej Woli (Fundusz
Sołecki)
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nia inwestycyjne na które wcześniej nie udało
się zapewnić finansowania. Niestety może się
okazać, że konieczne będą również zmiany
w planie dochodów wynikające z otrzymania
ostatecznych kwot dotacji, subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym
od osób fizycznych (PIT). Niepokojące są dla
samorządów ostatnie zmiany ustaw, gdyż
okazać się może, że dane szacunkowe przyjęte do projektu uchwały budżetowej gminy
były przeszacowane. Zmiany te spowodują
konieczność jeszcze większego zaciśnięcia pasa
przez samorządy i konieczność ograniczenia
możliwości zadłużania się gminy. Należałoby
tu się zastanowić i zadać pytanie decydentom,
czy samorząd terytorialny jest nadal samorządem? Budżet Gminy Jabłonna na 2017 rok jest
realny do zrealizowania. Niemniej jednak lata
następne wymagają dużej dyscypliny wydatków, z uwagi na to, że zadania inwestycyjne
finansowane są częściowo z otrzymywanych
dotacji ze środków zewnętrznych, ale również
z zaciąganego długu, który trzeba spłacić, niezależnie od tego czy to będzie kredyt, pożyczka,
czy też emisja obligacji.

226 989zł

Witold
Modzelewski
Przewodniczący
Rady Gminy

W

2017 roku Gmina Jabłonna ma do
rozdysponowania 100 mln zł, jednak
realny budżet na bieżący rok wyniesie ok.
68 milionów złotych. Pozostała kwota pozostaje zabezpieczona na realizację programu
500+ (ok. 13 mln zł) oraz, na emisję zamierzonych obligacji gminnych, w tym największej
planowanej inwestycji – budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Chotomowie i Dąbrowie
Chotomowskiej (ok 19 mln zł). W tym celu
Gmina złożyła już wniosek do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska o dotację w
wysokości 68 mln zł przy udziale własnym
Gminy ponad 50%. Środki te zostaną przekazane w całości pod warunkiem uzyskania tzw.
efektu ekologicznego, czyli podłączenia do sieci
wodno-kanalizacyjnej 115 osób przypadających
na 1 km projektowany. W przypadku nieuzyskania tego efektu ekologicznego, dofinansowanie będzie pomniejszone, co skutkować
będzie kolejnym zadłużeniem się Gminy. Dużą
niewiadomą przy tej inwestycji jest jednak brak
danych dotyczących stanu posiadania gruntów
pod cele inwestycyjne i wysokości odszkodowań związanych z ich ewentualnym wykupem.
Radni popierają rozwój gminy, niemniej jednak należy pamiętać, iż realizacja jednego
dużego projektu nie może zahamować postępu
w następnych latach. Wraz ze wzrostem liczby
mieszkańców (głównie młodych małżeństw)
rosną nie tylko wpływy do budżetu, ale
i potrzeby. Jedną z nich jest powiększenie bazy
oświatowo-przedszkolnej. W obecnym budżecie
na zadania związane z oświatą przeznaczona
została prawie połowa środków, czyli niecałe
33 mln złotych. Budżet na rok 2017 jest wynikiem

pracy Radnych oraz pracowników Wydziału
Budżetowo-Finansowego, za co serdecznie dziękuję. Potwierdzeniem ich zaangażowania jest
fakt, iż uchwała budżetowa na rok 2017 została
przyjęta jednogłośnie. Podziękowania jednak
należą się przede wszystkim Mieszkańcom
naszej gminy, dzięki którym możemy realizować nowe inwestycje. Wójtowi oraz zarządzanemu przez niego urzędowi życzę sukcesów w realizacji polityki finansowej gminy.
W imieniu całej Rady Gminy Jabłonna deklaruję
współpracę i pomoc w wykonaniu tego jakże
trudnego zadania.

Beata Stolarska
Skarbnik
Gminy

B

udżet gminy jest podobny do budżetu
domowego, w którym planuje się uzyskanie
określonych dochodów i dostosowanie do nich
możliwych wydatków. Przy czym z racji tego,
że ma on zaspokoić potrzeby mieszkańców
gminy jest on sprawą wspólną i całkowicie
jawną. Proszę pamiętać, że budżet i jego uchwalenie to kompromis zawarty przez 15 radnych
Gminy Jabłonna, gdyż potrzeb jest zawsze
więcej, aniżeli finansów na ich realizację. Poza
zadaniami obligatoryjnymi wynikającymi
z realizacji zadań własnych gminy i zleconych
gminie do realizacji przez budżet państwa,
budżet zawiera zadania najbardziej istotne
i potrzebne w danym roku. Rok budżetowy
jest pełen dynamiki, więc przed Radą Gminy
i Wójtem stoją wyzwania szybkiej reakcji na
pojawiające się nowe źródła finansowania
i aktualne potrzeby. W ciągu roku może się
okazać, że pojawią się w budżecie nowe zada-

Jarosław
Chodorski

P

Wójt Gminy
Jabłonna

ierwszy raz w historii Gmina Jabłonna dysponuje prawie stumilionowym budżetem.
Wyznaczyliśmy sobie cele, zabezpieczyliśmy
pieniądze na ich realizację – teraz czas na
działanie!
Dzięki przygotowanym w minionym roku
projektom i pozyskanymi przez gminę dofinansowaniom, inwestycje zaplanowane na 2017 r.
są zadaniami obejmującymi rozległe obszary
Gminy, przynoszącymi korzyści znacznej ilości
mieszkańców. Mam na myśli głównie zadania
wodno-kanalizacyjne, które są projektami
kompleksowymi i niezbędnymi dla poprawy
warunków życia mieszkańców. Są to zadania
długoterminowe pod względem ich realizacji
– działania, które rozpoczęliśmy już w 2016 r.
Rok 2017 jest czasem ich kontynuacji.
Bardzo ważnymi zadaniami, których realizacja czeka nas w 2017 r. są termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz
budowa ścieżek rowerowych. Oba zadania
będą realizowane dzięki pozyskanym przez
gminę środkom zewnętrznym. W tym roku planujemy także wymianę oświetlenia ulicznego
na terenie całej gminy. Na istniejących słupach
zostanie wymienione ok. 2 500 opraw. Dzięki
realizacji zadania gmina wygeneruje znaczne
oszczędności.
Uchwalony przez Radę Gminy Budżet różni się
od zaproponowanego przeze mnie projektu.
Wierzę, że radni – tak jak ja i osoby, które pracowały nad budżetem na 2017 r. – głosując nad
uchwałą budżetową kierowali się potrzebami
wszystkich mieszkańców Gminy Jabłonna.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które
pracowały nad tegorocznym budżetem. n
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Trwa rozbudowa przedszkola w Jabłonnie
Mimo wyjątkowo srogiej zimy, prace przy przebudowie gminnego przedszkola idą
pełną parą.
Z przyjemnością informujemy, że roboty żelbetowe zostały już zakończone, roboty murowe
są wykonane w 95% (przeróbki na istniejącym
Przedszkolu), tynki wykonano w 80% (prace
już się kończą), wylewki wraz z instalacjami
w posadzkach zostały wykonane w 100%, instalacja kanalizacyjna jest wykonana w 70% (brak
połączeń pionowych i kilku podejść), instalacja
c.o. jest wykonana w całości (bez grzejników),
instalacja elektryczna jest wykonana również
w całości (bez osprzętu). Kotłownia już działa

(budynek jest stale ogrzewany), a elewacja
(bez wyprawy tynkarskiej) jest wykonana
w 70%. Dach (bez rur spustowych) i stolarka
zewnętrzna zostały wykonane w całości (brak
przeszklenia łącznika). Budowa drogi pożarowej została ukończona (pozostaje usunięcie pozostałego gruntu złożonego od strony
Modlińskiej). Winda gastronomiczna – dostawa
i montaż nastąpi jeszcze w styczniu. W najbliższym czasie wykonawca przystąpi do wykonania izolacji z wełny mineralnej poddasza oraz

wymiany okien na pożarowe (na istniejącym
Przedszkolu). Na początku lutego rozpoczną
się prace związane z wykonaniem gładzi
gipsowych i układaniem płytek ściennych.
W lutym, korzystając z ferii, zostaną wykonane
konieczne prace w łazienkach istniejącego
budynku (wymiana drzwi na odpowiadające
obowiązującym przepisom). Część materiałów
wykończeniowych została już wybrana, pozostałe są sukcesywnie ustalane.

Rusza akcja termomodernizacja
Gmina Jabłonna otrzyma dofinansowanie realizacji projektu polegającego na
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. 16 stycznia Wójt Jarosław Chodorski
wraz z Beatą Stolarską – Skarbnikiem Gminy, podpisał umowę na dofinansowanie projektu
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna”.
Całkowity koszt projektu to kwota
4 345 722,46 zł, w tym koszty kwalifikowane
stanowią 98,91% projektu, tj. 4 298 254,96 zł.
Dofinansowanie wynosi do 80% wartości
projektu.
W ramach projektu Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej w Gminie
Jabłonna, realizowany będzie zakres prac
termomodernizacyjnych w 4 budynkach użyteczności publicznej: w Przedszkolu Gminnym
w Jabłonnie, w budynku Publicznego
Gimnazjum w Chotomowie, w budynku
GCKiS w Jabłonnie oraz budynku filii GCKiS
w Skierdach. Łączna powierzchnia całkowita
ogrzewana czterech budynków objętych programem to 5 175,52 m2.
Za sprawą prac zaplanowanych do realizacji
w ramach programu, planowana jest poprawa
efektywności energetycznej określonej dla energii końcowej, średnio o 65,26% w odniesieniu
do stanu istniejącego, redukcja CO2 będzie na
poziomie 61,8%. Osiągniemy również efektywność kosztową na poziomie 4,03 zł/kWh/rok.

Pośrednimi celami projektu są:
§§ termomodernizacja budynków, prowadząca
do wzrostu efektywności energetycznej przy
zapewnieniu standardów wymaganych
prawem polskim i Unii Europejskiej
§§ ograniczenie ładunku zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w procesie wytwarzania energii, dzięki zmniejszeniu zużycia
energii oraz racjonalizacji jej wykorzystania
§§ promowanie energooszczędności i efektywnego wykorzystania energii
§§ zmniejszenie obciążenia gminy kosztami
zakupu nośników energii
Zgodnie wnioskiem aplikacyjnym złożonym
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania
Programów Unijnych, termin realizacji tego
przedsięwzięcia został założony pomiędzy
20 stycznia 2016 roku a 31 grudnia 2017 roku
(kwalifikowalność prac i wydatków związanych
z przygotowaniem wniosku jak np. studium
wykonalności, określenie daty zamknięcia było
związane z planowanym na czerwiec 2016 roku
rozstrzygnięciem konkursu).

Projekt jest projektem kompleksowym i wykorzystuje oszczędności energetyczne dzięki
zastosowaniu następujących rozwiązań: ocieplenie obiektu, przegród zewnętrznych obiektu,
w tym ścian zewnętrznych, dachów lub stropodachów; ocieplenie lub wymiana podłóg;
wymiana okien lub drzwi zewnętrznych;
wymiana oświetlenia na energooszczędne;
przebudowa systemów grzewczych; instalacja
zaworów podpionowych i termostatów; zastosowanie automatyki pogodowej; instalacja OZE
wykorzystywana w modernizowanych energetycznie budynkach.
Całkowity koszt projektu to kwota
4 345 722,46 zł, w tym koszty kwalifikowane
stanowią 98,91% projektu, tj. 4 298 254,96 zł.
Dofinansowanie wynosi do 80% projektu.
Z kosztów kwalifikowanych zostały wyłączone
koszty w wysokości 47 467,50 zł, związane
z termomodernizacją powierzchni mieszkalnej
(28,8 m2) w budynku Przedszkola Gminnego
w Jabłonnie.
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Mobilne podatki

Przykładowy kod QR

Od 2017 roku decyzje podatkowe dotyczące podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
będą zawierały kod mozaikowy QR, pozwalający na dokonanie przelewów z bankowych
aplikacji mobilnych.

Kod QR to wypełniony ciemnymi i jasnymi
punktami kwadrat. Zakodowane w nim są dane
niezbędne do wykonania przelewu – dane
wpłacającego, numer konta bankowego gminy
i kwota należna gminie z tytułu dokonywanej
płatności. Kod generowany jest zgodnie ze specyfikacją opracowaną przez Związek Banków
Polskich. Po wyborze odpowiedniej opcji
w aplikacji mobilnej należy wczytać kod QR,
co spowoduje wypełnienie wszystkich pól przelewu. Użytkownik sam wpisuje kwotę (zapłata
jednej z rat lub całej kwoty) oraz zatwierdza
przelew. Przypominamy, że gdy kwota podatku
nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty
(art. 6 ust. 11a ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, art. 6a ust. 10a ustawy o podatku
rolnym, art. 6 ust. 7a ustawy o podatku leśnym).
Płatności na rzecz Gminy Jabłonna dokonywane
w Banku Spółdzielczym w Jabłonnie zwolnione
są z opłat.
Stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok
w Gminie Jabłonna obowiązują w takiej samej
wysokości jak w roku 2016 z wyjątkiem stawki
od gruntów pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi z jezior i zbiorników sztucznych,

gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, od budynków związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, które
uległy zmniejszeniu w związku z obniżeniem
wysokości górnej granicy stawek kwotowych
podanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów
z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2017 r.

b) Grunty:

Stawki podatkowe określa uchwała
nr XXVIII/260/2016r. Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia
wysokości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 r., opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego
z 2016 r. poz. 11665.

§§ pod wodami powierzchniowymi stojącymi
lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł
od 1 ha powierzchni

Stawki podatku od środków transportowych
na 2017 rok w Gminie Jabłonna uchwalono na
poziomie stawek z 2016 r. Określa je uchwała
nr XXVIII/261/2016 r. Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2017 rok, opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z 2016 r., poz. 11656.
Stawki podatku od nieruchomości dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania obowiązujące w 2017 roku:
a) Budynki:
§§ mieszkalne 0,65 zł od 1 m² powierzchni
§§ związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej 19,91 zł od 1 m² powierzchni
§§ pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje publicznego
6,56 zł od 1 m² powierzchni
§§ związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,61 zł od 1 m² powierzchni
produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa tj. szklarnie nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 1 zł od 1 m² powierzchni.

§§ związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej 0,78 zł od 1 m² powierzchni
§§ pozostałe 0, 30 zł od 1 m² powierzchni
§§ związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej wykorzystywanych na pola
golfowe 0,40 zł od 1 m² powierzchni

Informujemy również, że od 13 lutego
do 3 marca 2017 r. Sołtysi oraz upoważnieni
pracownicy Urzędu Gminy Jabłonna będą
dostarczali Państwu decyzje wymiarowe
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
na 2017 r.
Skuteczne doręczenie decyzji podatkowej
wymaga osobistego odbioru, w związku z tym,
dla państwa wygody oraz sprawnej obsługi,
decyzje podatkowe będą dostarczane również
w godzinach popołudniowych i wieczornych.
Zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa (art.
148) pisma doręcza się osobom fizycznym pod
adresem miejsca ich zamieszkania albo pod
adresem dla doręczeń w kraju. Pisma mogą być
również doręczane w siedzibie organu podatkowego, w miejscu zatrudnienia lub prowadzenia
działalności przez adresata. W przypadku gdy
jest to niemożliwe pisma doręcza się w każdym
miejscu, gdzie się adresata zastanie.
Na Państwa pytania dotyczące decyzji podatkowych odpowiedzą pracownicy Referatu
Podatków i Opłat Lokalnych pod numerami
telefonów: 22 76 77 337/338/305 lub mailowo
pod adresem: podatki@jablonna.pl

Program Rewitalizacji Gminy
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu
Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2017-2023.
Program Rewitalizacji w Gminie Jabłonna
na lata 2017-2023 obejmuje trzy podobszary:
§§ Jabłonna (część wsi Jabłonna)
§§ Chotomów (część wsi Chotomów)
§§ Wsie Zachodnie (część wsi Rajszew, Skierdy,
Suchocin, Boża Wola)
Łącznie obszar zamieszkuje 5191 osób, co stanowi 29,84% mieszkańców całej gminy, a jego
powierzchnia zajmuje 574,97 hektarów, co daje
8,87% powierzchni gminy.
Konsultacje społeczne potrwają od 24 stycznia
do 15 lutego (obowiązuje data wpływu).

Zbieranie uwag, opinii i propozycji odbędzie się
w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
Wypełnione formularze można:
a) wysłać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@jablonna.pl
b) zostawić w Kancelarii Urzędu Gminy – Biuro
Obsługi Interesanta (na parterze, na lewo po
wejściu do budynku urzędu)
Program Rewitalizacji Gminy Jabłonna oraz
formularz dostępne są:
a) na stronie internetowej Urzędu Jabłonna

w zakładce Rewitalizacja Gminy Jabłonna pod
adresem: http://www.rewitalizacja.jablonna.pl/
index.php/2016-09-30-20-52-14
b) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Jabłonna pod adresem:
http://ug.jablonna.ibip.pl/public/?id=193916#
Druk Programu i formularz znajduje się także
w kancelarii.
Kontakt do koordynatorki Urszuli Herbich:
telefon: 22 767 73 31,
email: rewitalizacja@jablonna.pl, pok. nr 5.
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Wierzę, że tę Jabłonnę da się rozkręcić
rozmowa z Martą Spyrczak

Kiedy zaczęłaś pisać blog?
Kazik urodził się w grudniu, a już w maju były
chyba pierwsze wpisy… Kazik już miał wtedy
orzeczenie, Zuzka nie miała. Zapisaliśmy go
do fundacji i powiedzieli mi „proszę pani, jak
pani chce zebrać jakiekolwiek pieniądze to musi
pani założyć fanpage, wrzucać zdjęcia…”, a że
ja mam zacięcie dziennikarskie to jakoś poszło.
Nie wiem, jak to się właściwie stało, że teraz
są wywiady w gazetach, w TVN… wizyty
w zakładach pracy [śmiech]. Tylko ja tego
mojego bloga nazywam „żebroblogiem”, chociaż poza zbieraniem pieniędzy on też pokazuje
trochę inną stronę macierzyństwa. Nie wiem,
może jego popularność wynika właśnie z tego,
że takich jest jednak stosunkowo mało. Tym
niemniej, teraz chcę ograniczyć pokazywanie
dzieciaków, bo Zuzka już miała pierwsze
nieprzyjemności… Poza tym, chcę się skupić
na pokazywaniu życia, problemów – tego, że
chore dzieci tutaj są i mają prawo być! Dlatego
blog będzie się teraz trochę zmieniał i ruszamy
z fundacją. W Jabłonnie działa już jedna fundacja, która zajmuje się dziećmi. My nie będziemy
zajmować się dziećmi tylko dorosłymi, więc nie
będziemy mieć żadnych podopiecznych, żadnych subkont – nic. Między innymi dlatego, że
trzeba mieć wtedy działalność gospodarczą, a ja
tego nie chcę. Nie chcę żeby ktoś nam zarzucił,
że pobieramy za to jakieś pieniądze. To ma być
non-profit, ale tak na maksa – żadnych wynagrodzeń ani dla ekspertów, ani dla mnie jako
prezesa – dla nikogo. Po prostu wszystkie akcje,
jakie będziemy robić: warsztaty, sesje zdjęciowe,
ulotki, książka, którą wydamy – wszystko na
zasadzie barteru.
Kim dokładnie będziecie się zajmować?
Rodzicami dzieci niepełnosprawnych
– to będzie fundacja rodziców. Będziemy wspierać matki, które zostają z dzieciakami. Będziemy
uczyć, jak żyć z niepełnosprawnością, ale też
pokazywać innym ludziom, jak to wygląda
naprawdę, bo nie jest tak różowo jak się może
wydawać. Pierwszy myk – dzieci są w fundacji,

ale nikt nie mówi, że my z niej nie dostajemy
żadnej kasy, tylko musimy sobie najpierw
zebrać od znajomych, albo np. z 1%. Dopiero
potem składamy fakturę i albo dostaniemy
zwrot, albo nie. Na przykład, jeżeli dziecko ma
jedno schorzenie, to łatwiej dostaje ten zwrot,
ale tak jak u nas kiedy dwoje dzieci ma schorzenia sprzężone, bo i Zuzanka i Kazik takie
mają, to wszystko trwa dużo dłużej. Po prostu
sprawdzanie tego, czy ta terapia i w związku
z tym ta dotacja jest zasadna trwa dłużej. O tym
się nie mówi. Wszyscy myślą, że ja sobie zbieram przez fundację i to są pieniądze dla mnie,
które ja co miesiąc dostaję i dysponuję. To jest
porażka. Chcemy pokazać ludziom, po co my
zbieramy tę kasę, dlaczego musimy to robić, że
NFZ działa, jak działa. To, co w ramach niego
można dostać zupełnie nie pokrywa potrzeb
dzieci, zwłaszcza w takim stanie jak np. teraz
jest Kazik. Poza tym, lepsi terapeuci zwykle nie
pracują w ogóle na NFZ. To jest paranoja, ale
takich paranoi jest dużo i trzeba o nich mówić.
Poza tym, chcemy ogarnąć trochę naszą rzeczywistość, która jest tutaj zastana [śmiech]. Bo ja
nie raz musiałam lecieć z wózkiem inwalidzkim
na pocztę, bo długi czas nie było listonosza, albo
jak był to nie roznosił przesyłek.
To ja Ci od razu wejdę w słowo, bo wiemy
o tym, ale nie mam żadnego wpływu na pocztę.
Piszemy do nich pisma, apelujemy, prosimy ale
niestety nie możemy im nic nakazać.
Jestem w stanie
w to uwierzyć. Ok,
ale mówmy o tym
głośno, bo my nie
jesteśmy
jedyną
rodziną z niepełnosprawnością
w Jabłonnie. Są tu
dorośli i dzieci…
Działa tu też Dzielna
Matka. Nie ma
takiego myślenia
o potrzebach ludzi
niepełnosprawnych.
Pomijam już samochody parkujące,
uniemożliwiające
swobodny przejazd
wózkiem po chodniku, ale projektant
nie pomyślał o tym,
żeby zrobić na niego podjazd! O ile ja wepchnę
na niego wózek, to moja nastoletnia córka już
nie będzie musiała jechać po jezdni. To dla
normalnego człowieka, jest głupota – nie ma
podjazdu, no trudno stanę nogą. Podobnie
parkowanie! Kiedyś przy wjeździe do mojego
bloku ktoś tak zaparkował obok siebie dwa
samochody, że można było wejść tylko po
schodach. Stałam z małym Kazikiem na rękach,
Zuzka siedziała obok na wózku. Nie byłam
w stanie sama, z dzieckiem na ręku wciągnąć
nastolatki po tych schodach. Dla kogoś to jest
banał „stanąłem tylko na godzinę – dwie”, ale
ja nie będę przecież stała godzinę pod blokiem
nie mogąc się do niego dostać! Mnóstwo jest
takich z pozoru zwykłych spraw, o których
rodzic zdrowych dzieci nawet nie myśli.
No chociażby zwykłe zmartwienie czy dziecko

dostanie się do przedszkola gminnego. Nas do
żadnego nie chcieli przyjąć, nawet prywatne
odmawiały. Sugerowano Przedszkole specjalne
w Legionowie, ale my chcemy, żeby Kazik miał
kontakt ze zdrowymi dziećmi, żeby ciągnął do
góry. On już zna dzieci chore, niech pozna też
te zdrowe. W końcu, przyjęli go do przedszkola
sportowego, bo dyrektorka miała doświadczenie z dziećmi z padaczką i się nie bała.
Ale rozumiesz – niepełnosprawne dziecko
przyjęło tylko przedszkole sportowe!
To prawda, że ludzie, którzy nigdy nie zetknęli
się z niepełnosprawnością, nigdy do końca nie
zrozumieją jak to jest, ale czasami zwyczajnie
brakuje wyobraźni, jak w przypadku miejsc
parkingowych z kopertą. Mało kto zdaje
sobie sprawę, że osoby na wózku nie widać
w lusterku, kiedy przejeżdża z tyłu auta. Stając
na kopercie stwarzamy realne zagrożenie czyjegoś życia.
Dokładnie. Poza tym. Wiesz, wy sobie wyjmiecie z auta składany wózeczek dziecięcy i już.
Ja muszę wyjąć inwalidzki, nastolatkę i na niego
posadzić. Potrzebuję do tego miejsca i to bezpiecznego. Naprawdę, człowiek który nigdy
nie wyjmował z samochodu rozłożonego wózka
inwalidzkiego nie ma pojęcia o czym ja mówię.
Nie wie, dlaczego ja potrzebuję tego miejsca aż
tyle. Dlatego nigdy, jak nie muszę, nie staję na
koperty.

Drobne sprawy, a mają ogromne znaczenie.
Tak, jak choćby wejście do GOPSu – wąskimi
schodami na pierwsze piętro!
Tak już nie jest – większość spraw możesz załatwić na parterze.
Już tak?! Ale tak było wiele lat – zasiłki dla
niepełnosprawnych na pierwszym piętrze?!
Paranoja.
Dlatego to zmieniliśmy. Staramy się w miarę
możliwości dostosowywać nasze budynki do
potrzeb rodziców i osób niepełnosprawnych.
Czasem to są większe rzeczy jak zmiana piętra,
czasem drobne rzeczy, jak kącik do karmienia.
A właśnie, już go widziałaś?
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Nie wiedziałam, bo dawno w Urzędzie nie
byłam. Ale się przejdę, wypróbuję! [śmiech]
Wiesz, że Fundacja Promocji Karmienia Piersią
rozdaje coś takiego jak Mlecze? Byłam w radzie
tej fundacji.
Tego nie wiedziałam, ale Mlecz otrzymaliśmy.
Tym bardziej Cię zapraszam, tak samo jak inne
mamy - również „bez okazji”, można przyjść
w trakcie spaceru, jeżeli jest taka potrzeba.
Myślę, że zwłaszcza zimą może się przydać.

jestem bliska tego, żeby się wynieść z Jabłonny,
ale nie chcę tego robić bo uwielbiam to miejsce,
uwielbiam ten las. Kiedyś przyjechaliśmy tu
z Tarchomina na spacer i było wielkie „WOW”!
Powiedz mi jeszcze, warto przekazywać
swój 1%, czy to tylko sprawia, że czujemy się
dobrze?

Do większości sklepów nie wejdę, nie mam
się gdzie spotkać w jakimś lokalu przyjaznym
dzieciom, bo wszędzie schody…

Warto! Moja koleżanka w małej miejscowości,
zebrała 4 tysiące. Na tamtejsze warunki to była
ogromna pomoc – mogli kupić specjalistyczny
sprzęt, żeby nie jeździć do szpitala. My dzięki
1% byliśmy w stanie przez jakiś czas zapewnić
Kazikowi rehabilitację. Wiesz, dla osoby która
to ofiarowuje to jest nic – ona tego nie czuje,
a dla nas jest to ogromna, realna pomoc – wielkie wsparcie!

Wracając do fundacji, kiedy zaczynacie i gdzie
będziecie działać?

Dla Kazika była duża akcja w Jabłonnie – ona
się udała.

Już prawie wszystko mamy dograne, pierwsza książka wcześniakowa jest już prawie
gotowa… A działać będziemy wszędzie! To
będzie ogólnopolska fundacja, ale chcę połowę
swojej energii spożytkować tutaj.

Bardzo.

W naszej nowej fundacji będziemy przyznawać
odznaczenia dla miejsc przyjaznych niepełnosprawnym, tylko komu ja tu dam? [śmiech]

Podejmowałaś próby działania w naszej gminie, prowadziłaś Klub Mam. Udało się?
Absolutnie nie! Ale jestem zawzięta.
Działasz też w Warszawie, tam jest lepiej?
Zdecydowanie! Ale czasem się i tutaj udaje. Nie
można się poddawać! Ja co prawda, momentami

To się trochę kłóci z naszymi obserwacjami, że
ciężko wyciągnąć ludzi z domu i zachęcić do
działania, zabawy…
Tak, rzeczywiście ludzie dali się wtedy wyciągnąć, ale to byli albo znajomi, albo osoby, które
dowiedziały się o akcji od swoich znajomych.
Łatwiej się zaangażować, kiedy to dziecko jest
komuś znane. Ja byłam w szoku, że tyle osób
chciało się zaangażować dla jakiegoś wcześniaka. Dzięki tej akcji mieliśmy 2 miesiące
rehabilitacji. Ja wierzę, że tę Jabłonnę da się
rozkręcić.

Konkurs Wielkanocny
Wójt Gminy Jabłonna zaprasza wszystkich młodych artystów plastyków w wieku 6-16 lat do udziału w konkursie
na Projekt Gminnej Kartki Wielkanocnej!
Żeby wygrać, wystarczy wykonać pracę dowolną płaską techniką plastyczną i przekazać ją nauczycielowi (lista szkół poniżej) bądź dostarczyć do Urzędu Gminy Jabłonna do 10 marca.
3 najlepsze prace zostaną profesjonalnie opracowane i wysłane
wraz z gminnymi życzeniami. Na wszystkich uczestników
czekają drobne upominki i dyplomy!
Uroczyste ogłoszenie wyników i wystawa wszystkich prac
odbędą się podczas Gminnego Spotkania Wielkanocnego
8 kwietnia w GCKiS w Chotomowie.
Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są na stronie
www.jablonna.pl oraz na naszym profilu na fb.
Partnerami konkursu są: S.P. im. Armii Krajowej, S.P. im.
Stefana Krasińskiego, S.P. Sapere Aude, S.P. im. Jana Pawła
II, Akademia Dobrej Edukacji, Gimnazjum im. Orła Białego
w Chotomowie.

Marta Spyrczak
jabłonowska blogerka – autorka
bloga www.matkakofeina.pl, mama
trójki wspaniałych Misiów.
Większość energii poświęca na walkę
o zdrowie swoich dzieci i zmagania
z rzeczywistością, która dla rodziców chorych dzieci nie jest łatwa.
Najstarsza córka Zuza z powodu
martwicy kości okresowo porusza
się na wózku. Droga do zdrowia
młodszej córki Marianki też nie była
prosta, na szczęście dziewczynka
po operacji przełyku jest radosnym
i zdrowym dzieckiem. Najmłodszy
Kazik jest w najcięższym stanie;
zmaga się między innymi z padaczką
i dziecięcym porażeniem mózgowym.
W codzienny grafik Kofeiny wpisane
są zajęcia rehabilitacyjne, specjalne
zabiegi i cała masa wyzwań o których większość z nas nie ma pojęcia.
Mimo to, Marta znajduje czas na
działalność społeczną i wspieranie
rodziców, którym jak jej samej, nie
jest łatwo. Jej artykuły można przeczytać w Kwartalniku Laktacyjnym
i na portalu Dzieci są Ważne.

Konkurs na projekt
gminnej kartki
wielkanocnej

10.03
termin
składania
prac

9

10

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Plany Prac Komisji
Plan pracy Komisji Rozwoju w 2017 r.
Styczeń
1. Sprawozdanie podsumowujące pracę Pracowni
urbanistyczno – architektonicznej oraz planowane
prace nad MPZP i SUiKZP gminy Jabłonna
w 2017 roku .
2. Omówienie projektów inwestycyjnych Gminy
Jabłonna na rok 2017 oraz planowane projekty
inwestycyjne na rok 2017 pod kątem wszystkich
dotacji zewnętrznych.
3. Realizacja projektu oświetlenia w gminie Jabłonna
w technologii LED.
4. Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju za 2016 r.
5. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu
działania Komisji.
6. Sprawy różne.
Luty
1. Realizacja organizacji ruchu na skrzyżowaniu
ulicy Modlińskiej z Chotomowską.
2. Placówki oświatowe w gminie Jabłonna, plany
budowy i remontów w 2017 roku.
3. Nazewnictwo ulic w Gminie Jabłonna oraz
uporządkowanie numeracji posesji.
4. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu
działania Komisji.
5. Sprawy różne.
Marzec
1. Omówienie rozwiązania komunikacyjnego
ul. Szarych Szeregów/Zegrzyńska w Jabłonnie.
2. Stacja uzdatniania wody (SUW) na terenie
Polskiej Akademii Nauk – stan prawny
i techniczny.
3. Informacja o planowanych oraz wykonanych
projektach kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna
oraz stan realizacji budowy kanalizacji (zgodnie
z uchwalonym budżetem).
4. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu
działania Komisji.
5. Sprawy różne.
Kwiecień
1. 04.04.2017 r. - Komisja wyjazdowa oceniająca
ogólną infrastrukturę w Gminie Jabłonna.
2. Podsumowanie komisji wyjazdowej, w tym plan
realizacji i budowy dróg na 2017 r., składanie
wniosków bieżących.
Maj
1. Wizytacja Komisji Rozwoju w nowym obiekcie
przedszkolnym w Jabłonnie.
2. Gminne place zabaw i rekreacji – stan bieżący,
planowane inwestycje.
3. Ścieżki rowerowe w Gminie Jabłonna – omówienie stanu realizacji pod kątem Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych.
4. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu
działania Komisji Rozwoju.
5. Sprawy różne.
Czerwiec
1. Budynki komunalne w Gminie Jabłonna, stan
techniczny, realizowane i projektowane prace
remontowe. Omówienie stanu prawnego
zajmowanych lokali przez lokatorów pod kątem
praw i zasadności.
2. Informacja referatu ładu przestrzennego
związana z bieżącym etapem opracowania
dokumentów planistycznych.
3. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu
działania Komisji.
4. Sprawy różne.

Lipiec
1. Omówienie projektów inwestycyjnych Gminy
Jabłonna na rok 2017, podsumowanie
I półrocza 2017 roku.
2. Dotacje zewnętrzne na inwestycje gminne
– omówienie.
3. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu
działania Komisji.
4. Sprawy różne.
Sierpień
1. Rekomendowane przez Komisję Rozwoju inwestycje w 2018 roku na ulicach i drogach, składanie
wniosków do projektu budżetu 2018r.
2. Informacja nt. realizacji projektów i wykonania
wodociągów i kanalizacji w Gminie Jabłonna.
3. Bieżący stan projektów oświetlenia ulic w gminie
w Jabłonnie oraz przebieg realizacji modernizacji
oświetlenia w technologii LED. (zgodnie
z uchwalonym budżetem).
4. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu
działania Komisji.
5. Sprawy różne.
Wrzesień
1. Stan prawny nieruchomości drogowych
o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. Bieżący stan projektów i budowy punktów
oświetleniowych na terenie gminy.
3. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu
działania Komisji.
4. Sprawy różne.
Październik
1. Stan skanalizowania i wodociągowania gminy
pod kątem możliwości rozbudowy sieci na
podstawie przedstawionych dokumentów
i naniesień na mapach.
2. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu
działania Komisji.
3. Sprawy różne.
Listopad
1. Analiza projektu budżetu Gminy Jabłonna na
2018 rok w oparciu o przedstawione przez Wójta
materiały i wydanie stosownej opinii.
2. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu
działania Komisji.
3. Sprawy różne.
Grudzień
1. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2018.
2. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu
działania Komisji.
3. Sprawy różne.
Posiedzenia Komisji Rozwoju odbywać się będą
cyklicznie we wtorki poprzedzające Sesję Rady
Gminy o godz. 9.00. Komisja zamierza w 2018 roku
organizować w miarę potrzeb wyjazdowe posiedzenia komisji, umożliwiające opiniowanie uchwał
przedkładanych pod rozwagę komisji.
Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego w 2017 r.
Styczeń:
1. Zagrożenie powodziowe – pow. legionowski.
2. Policja- sprawozdanie za 2016 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
które są sprawy z zakresu działania komisji.
4. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja
kierowana pod rozwagę lub do wiadomości
komisji.

Luty:
1. Monitoring.
2. Drogi – gminne, powiatowe, wojewódzkie
i krajowe
§§ oświetlenie przystanków,
§§ oświetlenie przejść dla pieszych,
§§ w. Skierdy – os. Jabłonie- przystanek- chodnik.
3. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
które są sprawy z zakresu działania komisji.
4. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja
kierowana pod rozwagę lub do wiadomości
komisji.
Marzec:
1. Monitoring.
2. Pozimowe sprzątanie.
3. OSP- Jabłonna, Chotomów.
4. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
które są sprawy z zakresu działania komisji.
5. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja
kierowana pod rozwagę lub do wiadomości
komisji.
Kwiecień:
1. Wały.
2. Koła łowieckie.
3. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
które są sprawy z zakresu działania komisji.
4. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja
kierowana pod rozwagę lub do wiadomości
komisji.
Maj:
1. Szkoły – wakacje.
2. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
które są sprawy z zakresu działania komisji.
3. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja
kierowana pod rozwagę lub do wiadomości
komisji.
Czerwiec:
1. Policja.
2. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
które są sprawy z zakresu działania komisji.
3. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja
kierowana pod rozwagę lub do wiadomości
komisji.
Lipiec/Sierpień:
1. Przygotowanie do akcji „sprzątanie świata”.
2. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
które są sprawy z zakresu działania komisji.
3. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja
kierowana pod rozwagę lub do wiadomości
komisji.
Wrzesień:
1. Dojazd dzieci do szkół.
2. Wały przeciwpowodziowe.
3. Akcja zima.
4. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
które są sprawy z zakresu działania komisji.
5. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja
kierowana pod rozwagę lub do wiadomości
komisji.
Październik:
1. Drogi – przejścia (komisja objazdowa).
2. Przygotowanie do zimy.
3. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
które są sprawy z zakresu działania komisji.
4. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja
kierowana pod rozwagę lub do wiadomości
komisji.
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Listopad:
1. Podsumowanie pracy komisji.
2. Budżet.
3. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
które są sprawy z zakresu działania komisji.
4. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja
kierowana pod rozwagę lub do wiadomości
komisji.
Grudzień:
1. Plan pracy komisji na 2018 rok.
2. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
które są sprawy z zakresu działania komisji.
3. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja
kierowana pod rozwagę lub do wiadomości
komisji.
Posiedzenia komisji odbywać się będą w poniedziałki
poprzedzające sesję Rady o godz. 9-tej
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, sala nr 11
na parterze.
Plan pracy Komisji Oświaty Kultury
i Sportu w 2017 r.
Styczeń:
1. Przedstawienie propozycji Urzędu Gminy
w sprawach związanych z reformą oświaty
w roku szkolnym 2017-2018 (przewidywane
koszty, reorganizacja pracy placówek oświatowych, propozycja obwodów szkolnych).
2. Informacja Urzędu ws. rozbudowy CEKS etap II
(uaktualnienie projektu, finansowanie, technologia ogrzewania, składniki budowy, przedstawienie harmonogramu inwestycji (przetarg,
realizacja, etapy), itp.).
3. Przedstawienie informacji nt. modernizacji
przedszkola gminnego w Jabłonnie.
4. Analiza sprawozdań z działalności instytucji
kultury za rok 2016.
5. Przedstawienie informacji Urzędu nt. akcji
zima w szkołach i GCKIS na terenie gminy,
przedstawienie obszarów odpowiedzialności
poszczególnych interesariuszy, propozycje ws.
koordynatora akcji.
6. Omówienie planów pracy klubów sportowych
dotowanych przez gminę na 2017 rok.
7. Sprawozdanie z pracy KOKiS za 2016 r.
8. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów
uchwał z zakresu działania komisji.
Luty:
1. Przedstawienie informacji nt. obiektów oświatowych, kulturalnych i sportowych
na terenie gminy Jabłonna (stan techniczny,
potrzeby remontowe).
2. Przygotowanie przez Urząd danych demograficznych na kolejny rok szkolny.
3. Informacje nt. rekrutacji do przedszkoli gminnych
(harmonogram rekrutacji, kryteria przyjęć, zajęcia
dodatkowe) oraz przedszkoli niepublicznych.
4. Przedstawienie propozycji urzędu ws. organizacji
Festiwalu Sołectw Lokalnej Grupy Działania
Zalewu Zegrzyńskiego na terenie gminy Jabłonna
(miejsce, propozycje elementów towarzyszących
imprezie (nagłośnienie, wystawy, wsparcie
organizatorów dla wystawiających się sołectw,
itd.). Przedstawienie za i przeciw i rozważenie
połączenia Festiwalu Sołectw ze Świętem Gminy
Jabłonna i organizacji w jednym dniu.
5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów
uchwał z zakresu działania komisji.
Marzec:
1. Informacje nt. rekrutacji do szkół gminnych
(harmonogram rekrutacji).
2. Podsumowanie akcji zima w szkołach i
ośrodkach kultury (wnioski na przyszłość)

3. Przedstawienie propozycji zagospodarowania terenów zielonych wokół szkoły
podstawowej w Chotomowie (od dwóch
lat nie podjęto żadnych działań ze strony
urzędu w tym zakresie, pomimo stosownych
zapisów w harmonogramach pracy komisji).
4. Przedstawienie propozycji urzędu ws. udziału
przedstawicieli Sbandieratori e Musici Vignanello
podczas jednego ze świąt realizowanych
na terenie gminy Jabłonna.
5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów
uchwał z zakresu działania komisji.
Kwiecień:
1. Przedstawienie informacji nt. przygotowania
obiektów sportowych szkół gminnych oraz
ośrodków kultury do sezonu.
2. Przedstawienie informacji nt. modernizacji
przedszkola w Jabłonnie.
3. Przedstawienie sposobu wykorzystania obiektów
sportowych (boisk, sal sportowych po godzinach
lekcyjnych dla mieszkańców gminy).
4. Przygotowania do akcji lato na terenie gminy
Jabłonna (wstępny zarys).
5. Informacja nt. przygotowań do obchodów świąt
gminnych (w tym obchodów Dnia Dziecka).
6. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów
uchwał z zakresu działania komisji.
Maj:
1. Przedstawienie informacji nt. przygotowania
szkół do nowego roku szkolnego (ilość dzieci,
ilość etatów, ilość klas itd.).
2. Przedstawienie możliwości wytypowania
terenu pod budowę Orlika w okolicach CEKS
na pograniczu Jabłonny i Chotomowa. Temat
procedowany od dwóch lat, bez podejmowanych
działań przez gminę.
3. Przedstawienie informacji nt. zrealizowanych
zadań ws. rozbudowy CEKS.
4. Przedstawienie informacji nt. dowozu uczniów
do szkół.
5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów
uchwał z zakresu działania komisji.
Czerwiec:
1. Przedstawienie programu Akcji Lato 2017
na terenie gminy Jabłonna.
2. Przedstawienie informacji nt. modernizacji
przedszkola w Jabłonnie i rozpoczęcia działalności 4 pomieszczeń.
3. Wyniki rekrutacji do szkół i przedszkoli gminnych (stan na czerwiec).
4. Zapoznanie się z projektem obchodów święta
gminy Jabłonna.
5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów
uchwał z zakresu działania komisji
Sierpień:
1. Zapoznanie komisji ws. przeprowadzonych
remontów (objazd po obiektach).
2. Przedstawienie informacji urzędu ws. przygotowania i organizacji Festiwalu Sołectw Lokalnej
Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego
na terenie gminy Jabłonna.
3. Przedstawienie sprawozdań z działalności szkół
w minionym roku szkolnym.
4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów
uchwał z zakresu działania komisji.
Wrzesień:
1. Informacja nt. nowego roku w przedszkolach
gminnych na terenie gminy Jabłonna (stan po
rekrutacji, problemy, spostrzeżenia).
2. Podsumowanie Akcji Lato 2017.
3. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów
uchwał z zakresu działania komisji.
Październik:
1. Zapoznanie się z raportem o stanie oświaty za rok
szkolny 2016/2017.
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2. Przedstawienie realizacji budżetu na 2018
w zakresie merytorycznym komisji.
3. Przedstawienie potrzeb remontowych, doposażenia, (w tym finansowych) placówek oświatowych
na 2018 rok – wnioski do budżetu.
4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów
uchwał z zakresu działania komisji.
Listopad:
1. Analiza projektu budżetu na 2018 rok w oparciu
o przedstawione materiały przez urząd.
2. Przedstawienie propozycji i zatwierdzenie planu
komisji na rok 2018.
3. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów
uchwał z zakresu działania komisji.
Grudzień
1. Stan realizacji reformy oświaty i zamian w prawie
oświatowym w roku szkolnym 2017-2018.
2. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów
uchwał z zakresu działania komisji.
Posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu odbywać się będą cyklicznie w poniedziałki poprzedzające
Sesję Rady Gminy o godz. 15.30.
Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok
2017
W roku 2017 podstawowymi zamierzeniami
wchodzącymi w zakres działania Komisji Spraw
Społecznych, Rady Gminy Jabłonna będzie:
§§ Opiniowanie spraw przekazywanych do Komisji
przez Radę Gminy.
§§ Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą
w zakresie spraw objętych działaniem komisji.
§§ Opiniowanie projektów uchwał.
§§ Współpraca z organami administracji rządowej
i samorządowej zwłaszcza z organami samorządowymi Starostwa Powiatu Legionowskiego
w zakresie ich właściwości spójnych
§§ z zadaniami komisji.
§§ Współpraca z instytucjami pozarządowymi,
parafiami i osobami fizycznymi na rzecz pomocy
społecznej i zdrowia mieszkańców Gminy.
§§ Sprawy związane z mieniem komunalnym.
§§ Współpraca z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, Policją, SP ZOZ, Komisją
Bezpieczeństwa Publicznego oraz Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w zakresie zapobiegania przemocy domowej i choroby alkoholowej, narkomanii w aspekcie rodziny, zdrowia, bezrobocia
i biedy.
Plan pracy przedstawia się następująco:
Styczeń:
1. Sprawozdanie z działalności pracy KSS za rok
2016.
2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Promocji Zdrowia w roku 2016
4. Propozycje programowe na ferie dla dzieci
i młodzieży szkolnej.
5. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
których są sprawy z zakresu działania komisji.
6. Sprawy różne.
Luty:
1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
2. Czynsze. Analiza ich wysokości (zapoznanie się
z funkcjonowaniem dodatków mieszkaniowych,
informacja o lokalach socjalnych w gminie
Jabłonna).
3. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
których są sprawy z zakresu działania komisji.
4. Sprawy różne.
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Marzec:
1. Skala zjawiska przemocy w rodzinie. Zespół ds.
przemocy- procedury działania (niebieska karta).
2. Informacja nt. realizacji Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych.
3. Informacja nt. wspierania rodziny i piecza z perspektywy zadań jednostek samorządu gminnego,
w tym informacja na temat organizacji na terenie
gminy – świetlic socjoterapeutycznych (czy takie
świetlice funkcjonują, a jeśli – nie, to czy należy
je uruchomić).
4. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
których są sprawy z zakresu działania komisji.
5. Sprawy różne.
Kwiecień:
1. Informacja na temat realizacji Programu 500 Plus
oraz „Karty Dużej Rodziny”.
2. Oferta pracy ze strony instytucji gminnych dla
bezrobotnych.
3. Honorowe Krwiodawstwo- kontynuacja z lat
ubiegłych akcji prowadzonych podczas imprez
organizowanych na terenie Gminy.
4. Mammobusy – profilaktyka raka piersi i zapobieganie rakowi szyjki macicy.
5. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
których są sprawy z zakresu działania komisji.
6. Sprawy różne.
Maj:
1. Seniorzy: problemy osób w podeszłym wieku,
Kluby Seniora, Uniwersytet III Wieku, wolontariat, pierwsza pomoc – informacja o działaniach
GOPS i GCKiS w tym zakresie.
2. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
których są sprawy z zakresu działania komisji.
3. Sprawy różne.
Czerwiec:
1. Organizacja Akcji Lato 2017. Zapoznanie się ze
stanem przygotowań do wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży oraz kalendarzem imprez
kulturalnych i sportowych w okresie wakacji.
2. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
których są sprawy z zakresu działania komisji.
3. Sprawy różne.
Sierpień:
1. Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym,
skala zjawisk.
2. Realizacja GPRPA oraz Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2017 r.
wraz z przedstawieniem zestawienia wydatków
poniesionych w ramach realizacji tych programów za pierwsze półrocze 2017.
3. Fundusze unijne pozyskane i planowane do
pozyskania na projekty z zakresu opieki medycznej, pomoc społeczną, mieszkalnictwo.
4. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
których są sprawy z zakresu działania komisji.
5. Sprawy różne.
Wrzesień:
1. Sprawozdanie z przebiegu Akcji Lato 2017.
2. Wnioski Komisji do budżetu na rok 2018.
3. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
których są sprawy z zakresu działania komisji.
4. Sprawy różne.
Październik:
1. Wolontariat – funkcjonowanie na terenie gminy
Jabłonna.
2. Informacja w sprawie realizacji zajęć korekcyjnych
w szkołach (skala zjawiska).
3. Kryteria przyznania stypendiów dla uczniów w
gminie Jabłonna.
4. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
których są sprawy z zakresu działania komisji.
5. Sprawy różne.

Listopad:
1. Punkt pomocy doraźnej organizowanej przez
GOPS.
2. Posiłek dla potrzebujących- analiza problemu
w gminie.
3. Analiza Projektu Budżetu Gminy Jabłonna
na rok 2018 w oparciu o przedstawione przez
Wójta materiały i wydanie stosownej opinii
4. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem,
których są sprawy z zakresu działania komisji.
5. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2018.
6. Sprawy różne.
Grudzień:
1. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem
których są sprawy z zakresu działania komisji.
2. Sprawy różne.
Posiedzenia komisji odbywać się będą w piątki
poprzedzające termin sesji o godz. 9.00.
Plan pracy Komisji Budżetowej w 2017 r.
Komisja Budżetowa właściwa w sprawach budżetu
gminy w roku 2017, będzie realizować zadania
zgodnie z właściwością. Posiedzenia zwoływane
będą w miarę potrzeb, przed każdą planowaną sesją
Rady Gminy o godz. 14-tej, w porządku obrad której
przewidziane będą sprawy z zakresu gospodarki
finansowej Gminy.
Przedmiotem pracy komisji będzie m.in.:
1. Analiza sprawozdania z realizacji budżetu gminy
za rok 2016,
2. Zapoznanie się z informacją z realizacji budżetu
gminy za I półrocze 2017 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących
propozycji zmian w vbudżecie roku 2017,
4. Zapoznanie się z opiniami stałych komisji merytorycznych dotyczącymi projektu budżetu gminy
na rok 2018, oraz przedstawienie stanowiska
odnośnie zgłaszanych wniosków i sugestii,
5. Gospodarowanie finansami i pozyskiwanie
środków zewnętrznych w roku 2017,
analiza dochodów Gminy w roku 2016 :
§§ w I kwartale (kwiecień),
§§ w II kwartale (lipiec/sierpień)
§§ w III kwartale (październik)
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.

Kwiecień
1. Analiza kontroli w zakresie procesu wyposażenia
pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej
w Chotomowie.
2. Analiza wykonania programu profilaktyki
i leczenia próchnicy u dzieci ze szkół podstawowych Gminy Jabłonna w 2016 r.
3. Analiza skarg i bieżących wniosków kierowanych
do Rady Gminy.
4. Sprawy różne.
Maj
1. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2016
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ,
2. Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu i WPF
dla RIO dla RIO z wnioskiem o udzielenie lub nie
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok
2016,
3. Wystąpienie do Rady Gminy z wnioskiem
4. O udzielenie lub nie udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy za rok 2016,
5. Analiza skarg i bieżących wniosków kierowanych
do Rady Gminy.
6. Sprawy różne
Czerwiec
1. Analiza i zajęcie stanowiska odnośnie skarg
i bieżących wniosków kierowanych do Rady
Gminy.
2. Sprawy różne
Lipiec/Sierpień
1. Analiza procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy oraz analiza harmonogramu rozbudowy
Przedszkola Gminnego w Jabłonie
2. Analiza skarg i bieżących wniosków kierowanych
do Rady Gminy.
3. Sprawy różne.
Wrzesień
1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017r. na
podstawie przedstawionej przez Wójta informacji.
2. Realizacja wniosków pokontrolnych, zgłaszanych
3. W ramach przeprowadzonych przez Komisję
Rewizyjną kontroli w I półroczu 2017.
4. Analiza i zajęcie stanowiska odnośnie skarg
i bieżących wniosków kierowanych do Rady
Gminy.
5. Sprawy różne

Styczeń
1. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji na
rok 2016 oraz informacja Urzędu Gminy w zakresie wdrożenia wniosków i zaleceń pokontrolnych
zgłoszonych w ramach przeprowadzonych
kontroli w 2016r.
2. Kontrola w zakresie wykonania remontu
ul. Szkolnej wraz z odwodnieniem.
3. Analiza procedury dotyczącej wykonania nakładek asfaltowych w Gminie Jabłonna w 2016r.
4. Analiza skarg i wniosków skierowanych pod
rozwagę Komisji.
5. Sprawy różne.

Październik
1. Analiza wydatków poniesionych w ramach
rozbudowy Przedszkola Gminnego w Jabłonie
2. Analiza skarg i wniosków kierowanych pod
rozwagę Komisji Rewizyjnej.
3. Sprawy różne.

Luty
1. Kontrola przeprowadzenia wyboru Wykonawcy
oraz rozliczenia umowy w zakresie opracowania
opinii dot. funkcjonowania SPZOZ w Jabłonnie,
2. Analiza skarg i bieżących wniosków kierowanych
do Rady Gminy.
3. Sprawy różne.
Marzec
1. Analiza rozliczenia inwestycyjnego w zakresie
budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Jabłonnie.
2. Analiza wykonania programu profilaktyki
i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia ciąży niepowikłanej w 2016 r.
3. Analiza skarg i bieżących wniosków kierowanych
do Rady Gminy.
4. Sprawy różne.

Grudzień
1. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2018
2. Informacja Urzędu Gminy w zakresie wdrożenia
wniosków i zaleceń pokontrolnych zgłoszonych
w ramach przeprowadzonych kontroli w 2017r.
3. Analiza skarg i wniosków kierowanych pod
rozwagę Komisji Rewizyjnej
4. Sprawy różne.
Organizacja pracy posiedzeń komisji: Posiedzenia
komisji odbywać się będą w II poniedziałki miesiąca, z wyłączeniem posiedzeń związanych z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi. Początek
posiedzenia o godz. 15.30. Komisja za zgodą
Przewodniczącego Rady Gminy może zmienić
godzinę i termin posiedzenia. Zagadnienia rozpatrywane na każdym posiedzeniu: przyjęcie porządku
obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, rozpatrywanie skarg, wniosków i spraw różnych.

Listopad
1. Realizacja wybranej inwestycji nie objętej planem
2. z zadań inwestycyjnych na 2017r.
3. Analiza skarg i wniosków kierowanych pod
rozwagę Komisji Rewizyjnej.
4. Sprawy różne.
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Wycinka drzew i krzewów po nowemu

Fot. H.Macioch

Wycinanie drzew i krzewów na
prywatnej działce a działalność
gospodarcza

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów z nieruchomości, które nie są lasem.
Najistotniejszą zmianą, jaką wprowadził ustawodawca jest rozszerzenie katalogu zwolnień
od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów i są to:
1. Drzewa lub krzewy, które rosną na
nieruchomościach stanowiących własność
osób fizycznych i są usuwane na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej
2. Krzew albo krzewy rosnące w skupisku,
o powierzchni do 25 m2
3. Drzewa, których obwód pnia na wysokości
130 cm nie przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb,
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego
b) 50 cm - w przypadku pozostałych
gatunków drzew
4. Drzewa lub krzewy usuwane w celu
przywrócenia gruntów nieużytkowanych
do użytkowania rolniczego

Przed dokonaniem usunięcia drzew lub krzewów, o których mowa w pkt 1, trzeba sprawdzić, jakie przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ma nieruchomość, na której rosną drzewa lub krzewy
które zamierzają Państwo usunąć. Jest to szczególnie ważne w przypadku nieruchomości, na
których dopuszczona jest zabudowa usługowa.
Nie dotyczy to przypadków usuwania drzew
lub krzewów, o których mowa w pkt 2 i 3.

Wycinanie drzew i krzewów
a działalność rolnicza
Przy usuwaniu drzew w związku z przywróceniem gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego należy pamiętać o tym, że użytkowanie rolnicze ściśle wiąże się z działalnością
rolniczą. Działalnością rolniczą w rozumieniu
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
jest działalność w zakresie produkcji roślinnej
lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej,
sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej.

Wycinanie drzew i krzewów
z terenów obszarów chronionych
oraz będących siedliskiem gatunków
chronionych
Kolejną ważną kwestią, na którą należy
zwrócić uwagę przed dokonaniem usunięcia
drzew lub krzewów są obszary chronione,
np. Warszawski Obszar Chronionego
Krajobrazu (WOCHK) czy obszary Natura
2000. Jeżeli nieruchomość, z której planują
Państwo usunąć drzewa lub krzewy znajduje
się na takim obszarze to należy pamiętać, że
obowiązują tam szczegółowe zasady dotyczące

ochrony ekosystemów. Przy usuwaniu drzew
z terenu tych obszarów należy zwrócić szczególną uwagę zwłaszcza na stare i dziuplaste
drzewa oraz zadrzewienia śródpolne, przydrożne i nadwodne, albowiem mogą one być
siedliskiem gatunków chronionych, pełnią
rolę korytarzy ekologicznych a także może być
wprowadzony całkowity zakaz ich usunięcia.
Ponadto należy pamiętać o tym, że w dalszym
ciągu konieczne jest uzyskanie zezwolenia na
odstępstwo od zakazów wobec dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów. Dotyczy
to wszystkich nieruchomości, nie tylko tych
zlokalizowanych na obszarach chronionych.
Gatunki chronione związane z zadrzewieniami i zakrzewieniami to w szczególności
ptaki, nietoperze, chrząszcze oraz porosty.
Jeżeli stwierdzą Państwo obecność gatunków
chronionych w obrębie drzewa lub krzewu,
które zamierzają Państwo usunąć wówczas
niezbędne będzie, przed dokonaniem wycinki,
uzyskanie odpowiedniego zezwolenia od
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie. Najczęściej dotyczy to usuwania
gniazd ptasich.
Szanowni Państwo, przypominamy, że ochrona
przyrody obowiązuje nadal, dlatego apelujemy,
aby przed podjęciem decyzji o usunięciu drzew
lub krzewów rozważyć czy jest ona konieczna.
Prosimy o podejmowanie takich działań, które
będą wynikały z racjonalnej gospodarki czy
też będą związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia. Warte podkreślenia
jest również to, że drzewa pełnią istotną rolę
w życiu człowieka: produkują tlen, zmniejszają zanieczyszczenie powietrza pochłaniając
pyły w nim zawarte, chronią przed hałasem,
wiatrem i słońcem a także kształtują charakter
lokalnego krajobrazu.

Programy profilaktyczne 2017
Znamy realizatorów trzech z sześciu zadań
zaplanowanych do realizacji w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji
Zdrowia na rok 2017. Tak jak w minionym
roku szkołę rodzenia poprowadzi Dorota
Chojnowska „Usługi położnicze”, program
profilaktyka i leczenie chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąż niepowikłanych.
Program profilaktyka i leczenie próchnicy
u uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych realizować będzie
centrum medyczne DP MED.
Pierwszy konkurs na realizatorów Gminnego
Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na
rok 2017 obejmował 6 zadań:
§§ Profilaktyka i leczenie chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąż niepowikłanych
– rozstrzygnięty. Rejestracja – osobiście
– ul. Modlińska 49, Jabłonna lub telefonicznie 22 29 29 800.
§§ Profilaktyka i leczenie próchnicy u uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna,
uczęszczających do szkół podstawowych
i gimnazjalnych– realizacja na terenie wsi
Chotomów – unieważniony (brak
złożonych ofert).

§§ Profilaktyka i leczenie próchnicy u uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna,
uczęszczających do szkół podstawowych
i gimnazjalnych– realizacja na terenie
wsi Jabłonna – rozstrzygnięty. Zapisy
uczestników programu na dany miesiąc są
prowadzone od pierwszego dnia roboczego
danego miesiąca, do wyczerpania limitów
miejsc. Rejestracja – ul. Modlińska 49,
Jabłonna (pn. – pt. 11.00 – 18.00) lub telefonicznie 22 29 29 800 (pn. – pt. 11.00 – 18.00).
§§ Edukacja zdrowotna – Szkoła rodzenia
– rozstrzygnięty, zapisy: www.szczesliwarodzinka.pl tel. 515–234–513. Zajęcia
edukacyjno- praktyczne będą obejmowały
cykl pięciu spotkań.
§§ Profilaktyka wad postawy – realizacja na
terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana
Krasińskiego w Chotomowie, unieważniony
(brak złożonych ofert).
§§ Profilaktyka wad postawy – realizacja na
terenie Szkoły Podstawowej im. Armii
Krajowej w Jabłonnie – unieważniony (brak
złożonych ofert).
19 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Jabłonna
ogłosił kolejny konkurs na realizację zadań,
w zakresie których konkurs został unieważniony. W pierwszym konkursie nie wpłynęła

żadna oferta na realizację zadania pod nazwą:
„Profilaktyka wad postawy” oraz Profilaktyka
i leczenie próchnicy u uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Jabłonna, uczęszczających do
szkół podstawowych i gimnazjalnych – realizacja na terenie wsi Chotomów.
Profilaktyka i leczenie chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąż niepowikłanych
Realizator programu: DP MED Patrycja
Chorążewicz, Dariusz Chorążewicz Sp.j.,
ul. Modlińska 49, 05–110 Jabłonna
Program obejmuje realizację następujących
świadczeń zdrowotnych:
prowadzenia ciąż niepowikłanych:
1. Konsultacja lekarska
2. Badanie USG ciąży
3. Zlecenie przez lekarza ginekologa badań
laboratoryjnych:(morfologia bez rozmazu,
glukoza w surowicy, test obciążenia
glukozą, badanie ogólne moczu)
profilaktyka nowotworowa:
1. Konsultacja lekarska z wykonaniem badania
cytologicznego,
2. Konsultacja lekarska z weryfikacją
wątpliwego wyniku badania cytologicznego.
dokończenie tekstu na stronie 14
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Vignanello – gmina partnerska
W naszej gminie partnerskiej – Vignanello w tym roku odbędzie się kilka festiwali.
W większości z nich uczestniczy Pro Loco Vignanello – grupa wolontariuszy, która przy
wsparciu ze strony Gminy, organizuje oraz koordynuje wydarzenia kulturalne odbywające
się w mieście.
FESTA DELL’OLIO E DEL VINO NOVELLO
(festiwal nowej oliwy i wina) – Pierwsze dwa
tygodnie listopada
Festiwal celebrujący smak świeżej oliwy
i młodego wina. Wyjątkową atmosferę święta
wzmacnia klimat starego miasta, które w tym
czasie zapełniają artyści w tradycyjnych strojach
oraz odbywające się rekonstrukcje historyczne.
Ważną atrakcją jest konkurs dla zespołów grających dawną muzykę, wycieczki z przewodnikiem po zamku Ruspoli i „Connutti” (podziemia miasta), kościele kolegialnym i innych
ważnych miejscach. Festiwal jest też czasem
spotkań miłośników camperów.

FESTA DELLA PRIMAVERA E DELL’
AQUILONE (Wiosenny festiwal latawców)
– Ostatnia niedziela maja/pierwsza niedziela
czerwca
W trakcie festiwalu odbywają się popularne
gry, pokazy sportowe lokalnych drużyn oraz
zawody latawców, które cieszą się długą tradycją. Wydarzenie, w trakcie którego nie brakuje
zabaw dla dzieci i dorosłych, odbywa się na
polach Vignanello.
CORPUS DOMINI E INFIORATA DI NOTTE
(CORPUS DOMINI i nocna sztuka układania
kwiatów) – Ostatni weekend maja/pierwszy
weekend czerwca (w zależności od daty Świąt
Wielkanocnych)
Ulice starego miasta zostają przykryte dywanami ułożonymi z kwiatów i innych naturalnych materiałów, przedstawiającymi wzory
geometryczne i święte obrazy. Cała społeczność
Vignanello rozpoczyna pracę późnym wieczorem w sobotę, kończąc ją późno w nocy.
Następnego ranka w niedzielę, procesja Corpus
Domini idzie wzdłuż kwiecistej ścieżki.
DIVIASNO MUSIC FESTIVAL – Czerwiec
Festival Diviano Music odbywa się w centralnych częściach starego miasta Vignanello –
Piazza Della Repubblica i Piazza Della Scaricate.
W trakcie trwania festiwalu odbywają się liczne
pokazy, występy i koncerty popularnej wło-

skiej muzyki. Na smakoszy czekają tradycyjna
kuchnia, regionalne potrawy i wino – smaki
i zapachy regionu.
FESTA DEI PATRONI (SAN BIAGIO E SAN
GIACIANTA) – Pierwszy tydzień sierpnia
W trakcie pierwszego tygodnia sierpnia
Vignanello celebruje święto swoich patronów
(św. Biagio i św. Giacianta). Ten duży festiwal
organizowany jest przez osoby, które w danym
roku kończą 40 lat. Główną częścią uroczystości jest procesja rozświetlana tradycyjnym
„bengaleta” (spektakularny deszcz zimnych
ogni spływającym po głównej fasadzie zamku
Ruspoli), odbywają się też koncerty gwiazd
włoskiej estrady. Uroczystości kończy pokaz
fajerwerków. W ciągu roku, ta sama grupa
wolontariuszy wnosi swój wkład w organizację
pozostałych wydarzeń kulturalnych.
FESTA DEL VIANO
– 10-15 sierpnia

(festiwal

wina)

Najstarszy i najważniejszy festiwal Vignanello
(w tym roku będzie to 47 edycja), który swoim
zasięgiem obejmuje prawie całe miasto.
Odwiedzający mogą spróbować lokalnych win
serwowanych wraz z tradycyjnymi potrawami
na stoiskach organizowanych przez mieszkańców. Przez cały tydzień na ulicach Vigannello
odbywają się zabawy, eventy, koncerty, uliczne
animacje dla dzieci i dorosłych, wystawy sztuki.

TOMBOLA VIVENTE VIGNANELLESE
(ludzka loteria) – 26 grudnia
Co roku, 26 grudnia, na głównym skwerze miasta (Piazza Della Republlica) 90 osób przebranych za liczby wciela się w 90 numerów loterii
– tradycyjnej gry mieszkańców Vignanello.
Kiedy się wydostaną, każdy numer wypowiada
przysłowie w gwarze Vignanello. Ta wyjątkowa
zabawa w 2016 r. odbyła się po raz 7 – co roku
cieszy się ogromną popularnością odwiedzających, którzy w trakcie niej próbują grzanego
wina i tradycyjnych potraw.
*Artykuł powstał przy współpracy z mieszkańcem Vignanello – Francesco Bonasera.

Profilaktyka i leczenie próchnicy u uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna,
uczęszczających do szkół podstawowych
i gimnazjalnych – realizacja na terenie wsi
Jabłonna
Realizator programu: DP MED Patrycja
Chorążewicz, Dariusz Chorążewicz Sp.j.,
ul. Modlińska 49, 05–110 Jabłonna
Program obejmuje realizację następujących
świadczeń zdrowotnych: konsultacja lekar-

ska obejmująca: przegląd oraz czyszczenie
gabinetowe, zabieg lakowania, zabieg zachowawczy: dowolny ząb, dowolna lokalizacja,
RTG punktowy, znieczulenie miejscowe lub
przewodowe, materiał kompozytowy światło
utwardzany, materiał o charakterze opatrunku,
zabieg chirurgiczny (ekstrakcja): dowolny ząb
mleczny lub stały, znieczulenie miejscowe lub
przewodowe, leczenie kanałowe: dowolny ząb,
dowolna lokalizacja, RTG punktowy, znieczulenie miejscowe lub przewodowe, materiał
kompozytowy światło utwardzany, materiał. n

Fot. Ilaria Fochetti i Francesco Bonasera

dokończenie ze strony 13
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Northtec MTB Zimą
W niedzielę 22 stycznia Chotomów i Lasy
Chotomowskie stały się stolicą kolarstwa MTB
na Mazowszu.
Blisko 400 zawodniczek i zawodników rywalizowało na dystansach Hobby (7 km), Fit
(24 km), Mega (42 km). Zimowe warunki na
trasie sprawiły, że zawody wymagały od
wszystkich uczestników dużych umiejętności
technicznych i świetnej kondycji. Zawody
w Chotomowie były jednocześnie
IV Memoriałem im. Andrzeja Wilczopolskiego.

Pan Andrzej był legendą sportu psich zaprzęgów, pierwszym polskim Mistrzem Świata, który
wielokrotnie stawał na najwyższym podium
w zawodach najwyższej rangi w tej dyscyplinie.
Był wspaniałym sportowcem, mieszkańcem
naszej gminy, który wielokrotnie trenował na
terenie Lasów Chotomowskich. Wyniki zawodów dostępne są na stronie http://www.zima.
zamanagroup.pl/ Gratulujemy wszystkim, którzy
ukończyli zmagania w zawodach! Impreza była
współfinansowana ze środków gminy Jabłonna.

Udane choinki sołeckie
W pierwszej połowie stycznia, dzięki zaangażowaniu Sołtysów i Rad Sołeckich przy współpracy z Urzędem Gminy i Gminnym Centrum
Kultury i Sportu odbyło się pięć zabaw choinkowych dla dzieci.
Tym razem w bogatym programie artystycznym znalazły się spotkania z Mikołajem,

występy artystyczne, muzyka na żywo i wiele
niespodzianek! Dziękujemy wszystkim osobom
– sponsorom i organizatorom, Sołtysom i członkom Rad Sołeckich za inicjatywę i organizację
spotkań. Zabawy choinkowe dla dzieci z gminy
Jabłonna były współfinansowane ze środków
gminy Jabłonna.

Pałacowe spotkania
z muzyką
W niedzielę 15 stycznia w pałacu w Jabłonnie
odbył się koncert "Magia dźwięków –
Harfacello i Obój Gabriela" oraz wystawa
malarstwa Artura Winiarskiego.
Tym razem w programie koncertu znalazły
się utwory takich kompozytorów jak Johann
Sebastian Bach, Antoni Dworzak, Comille
Saint-Seans, Wojciech Kilar, Georg Friedrich
Haendel, Ennio Morricone i inni. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać
utworów wykonanych na wiolonczeli, harfie

i oboju przez Dorotę Smolińską, Magdalenę
Miłaszewską-Delimat i Agatę Wojciechowską.
Styczniowy koncert zainaugurował cykl tegorocznych „Pałacowych spotkań z muzyką”.
Kolejne występy odbędą się – 19 lutego,
19 marca, 23 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca,
24 września, 15 października, 19 listopada
i 17 grudnia. Koncerty, na które wstęp jest bezpłatny, współfinansowane są ze środków gminy
Jabłonna. Zapraszamy.

Podróż w przeszłość Jabłonowską Kolejką
W jednym z numerów z końca XX w. „Gazeta Warszawska” doniosła, że „grono kapitalistów”
wniosło podanie o wydanie pozwolenia na budowę żelaznej kolei wąskotorowej do Jabłonny.

P

oczątkowo, nowa trasa miała biec
wzdłuż Szosy Petersburskiej (obecnych
ulic Modlińskiej i Jagiellońskiej) do dworca
Petersburskiego (dzisiaj Wileńskiego), jednak
plany rozszerzono aż o stację Wawer. Pod
koniec lipca 1900 roku pierwszy próbny skład
przemierzył trasę od mostu Aleksandrowa
(w miejscu wysadzonego w 1944 r. mostu
powstał most Śląsko-Dąbrowski), a kilka miesięcy później, niemal cała trasa była już gotowa.

Na wszystkich stacjach zbudowano drewniane
budynki, w większości w modnym wówczas
stylu „świdermajer” z zamkniętymi poczekalniami i gustownymi letnimi werandami.
Z myślą o pasażerach, urządzono hotel w wynajętym budynku tuż przy stacji Most. O nowoczesności zastosowanych rozwiązań świadczyła
również sieć telefoniczna marki Ericson. Jeszcze
przed ukończeniem inwestycji, Towarzystwo
Akcyjne Wąskotorowej Drogi Żelaznej Jabłonna
- Wawer odsprzedało ją spółce założonej m.in.
przez księcia Stefana Lubomirskiego, hrabiego
Tomasza Zamoyskiego. 10 grudnia 1900 r. nowi
właściciele dokonali uroczystego otwarcia trasy.

Przejazd ze stacji Most do Jabłonny zajmował
ok. 50 minut – jak na owe czasy była to prędkość
przyzwoita, warunki podróżowania komfortowe, a uroki trasy wiodącej miejscami tuż przy
brzegu Wisły były dodatkowym atutem. Latem
podróżowało się w odkrytych, przewiewnych
wagonach, zimą w tradycyjnych, zamykanych.
Uruchomienie tak komfortowego połączenia,
pozytywnie wpływało na rozwój podwarszawskich letnisk. Jednym z nich był jabłonowski
Gucin – część dóbr należących do hrabiego
Augusta Potockiego (obecnie w granicach administracyjnych Legionowa). W kolejnych latach
następował stały rozwój kolejki, wydłużono
trasę aż do Karczewa, dobudowano linie dojazdowe, bocznicę przemysłową m.in. dla fabryki
farmaceutycznej (dzisiejszej Polleny) czy jabłonowskiej żwirowni, rozbudowano centrale
telefoniczne, wprowadzano liczne ulepszenia.
W czasie okupacji jabłonowska kolejka służyła do
szmuglowania towarów „pierwszej potrzeby”
z okolicznych wsi do miasta.

Kolejka jabłonowska nie bez szwanku przetrwała wojnę – część drewnianych budynków,
wskutek walk, spłonęła. Po wojnie starano się
je odbudować według dawnych planów, ale
już w wersji murowanej. Większość z nich,
zniknęła na zawsze wraz z poszerzaniem ulic
– jednym z ostatnich śladów kolejki jest zachowany budynek parowozowni w Jabłonnie przy
ul. Zegrzyńskiej.
O likwidacji kolejki zaczęto mówić już
w dwudziestoleciu międzywojennym – władze
stolicy nie bez skutku podejmowały próby
pozbycia się „ciuchci” z miasta. Paradoksalnie,
przed likwidacją jabłonowską wąskotorówkę
ocaliła wojna. Dopiero kilka lat po jej zakończeniu, kiedy następował dynamiczny rozwój
miejskiej komunikacji autobusowej i tramwajowej, zaczęto likwidować okoliczne kolejki
w tym także jabłonowską. Jako pierwszy został
zamknięty w 1952 r. odcinek Warszawa Most
– Otwock, a 31 stycznia 1956 r. odjechała ostatnia kolejka do Jabłonny.

