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Przemó wienie wygłoszone przez Wó jta Gminy Zabia Wola:
Piotra Rybkę, na Posiedzeniu Rady Gminy w dniu 27.02.2019.

Szanowni Państwo Radni,
Państwo Sołtysi,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Żabia Wola,

Z

bliż a się 100 dni mojej pracy jako Wó jta Gminy Zabia Wola. Dla mnie
ten okres upłynął błyskawicznie, pod znakiem wytęż onej, ale też
bardzo inspirującej pracy: nakreś lania i poszerzania zupełnie nowych
horyzontó w dla naszej gminy. Już dziś udało się mnie oraz moim
wspó łpracownikom wiele zmienić , ale należ y mieć ś wiadomoś ć , ż e
minione 14 tygodni to dopiero rozpoczęcie naszej wspó lnej drogi do celu,
j a k i m j e s t n owo c z e s n a i p r z y j a z n a M i e s z k a ń c o m G m i n a . Po d c z a s
samorządowej kampanii wyborczej obiecałem każ demu Mieszkań cowi
zmiany, któ re podniosą jakoś ć ich ż ycia na naszym terenie. Obietnice te
systematycznie realizuję dzień po dniu. Za chwilę przedstawię Pań stwu
podsumowanie podjętych przeze mnie – i oczywiś cie mó j zespó ł - czynnoś ci
oraz zaplanowanych działań , ponieważ dotrzymuję danego słowa.
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STRATEGIA I PLANOWANIE
Opracowanie wieloletniego planu strategii dla Gminy - harmonogram, inansowanie.
Zaproszenie mieszkańców Gminy do konsultacji społecznych w kluczowych sprawach.

B

ez przemyś lanej koncepcji rozwoju gminy i okreś lenia strategicznych
działań , nie moż emy mó wić o profesjonalizmie w poszczegó lnej
dziedzinie funkcjonowania Gminy. Dlatego też strategia i planowanie znalazły się na
pierwszym miejscu na liś cie moich priorytetowych działań , jako wó jta gminy Zabia Wola.
W zakresie strategii i planowania poddaliś my analizie przyjętą w 2015 r. Strategię
Z ró w n o wa ż o n e g o Ro z w o j u G m i ny n a l a t a 2 0 1 5 - 2 0 3 0 , k t ó re j z a d a n i e m
jest de iniowanie najważ niejszych przedsięwzięć społecznych, gospodarczych
i ś rodowiskowych na naszym terenie. Dokument ten umoż liwia takż e aplikowanie o ś rodki
zewnętrzne, nie tylko pochodzące z regionalnych czy operacyjnych programó w, ale takż e
ze ś rodkó w krajowych czy programó w rządowych, ukierunkowanych na rozwó j obszaró w
wiejskich.
W celu aktualizacji potrzeb inwestycyjnych rozpoczęliś my ró wnież prace przygotowawcze
do wery ikacji przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Na stronie internetowej Gminy uruchomiliś my formularz zgłoszeniowy za poś rednictwem,
któ rego Sołtysi oraz mieszkań cy mogą przekazywać informacje na temat potrzeb
inwestycyjnych w swoim rejonie. Dodatkowo każ dy Sołtys dysponuje wersją papierową
przygotowaną dla osó b nie posiadających dostępu do komputera.
Ponadto pracujemy nad zde iniowaniem potrzeb Mieszkań có w. Dlatego podczas zebrań
wiejskich zbieramy zgłoszenia od społecznoś ci lokalnych poszczegó lnych wsi (zebrania
wiejskie odbywają się w naszych Sołectwach w związku z wyborami Sołtysó w i Członkó w
Rad Sołeckich na kolejną kadencję). Przystępujemy takż e do opracowania koncepcji
rozwoju strefy inwestycyjnej oraz centró w miejscowoś ci strategicznych z punktu widzenia
dalszego rozwoju naszej Gminy.
Jestem przekonany, ż e stworzenie jednolitej, spó jnej wizji zagospodarowania przestrzeni
w okresie długofalowym, przyczyni się do zró wnoważ onego rozwoju Gminy oraz lepszego
zaspokojenia potrzeb naszych Mieszkań có w.
Do koń ca roku planujemy wdroż yć system do prowadzenia konsultacji społecznych
z Mieszkań cami w ramach projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządó w Mazowsza
dla aktywizacji społeczeń stwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"
– ASI (Regionalny Program Operacyjny Wojewó dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 - E-usługi,
Poddziałanie 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektó w: e-administracja.), któ ry
w duż ym stopniu usprawni i przyspieszy procedury konsultacyjne, a takż e zapewni
lepszy dostęp do informacji o bież ących działaniach Urzędu Gminy.
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BUDOWA DRÓG, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, CHODNIKÓW, OŚWIETLENIE
Modernizowanie istniejących dróg i budowanie nowych nawierzchni jednocześnie
z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, gazową i elektryczną.
Budowanie chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia

Z

naczna większoś ć wnioskó w, któ ra tra ia do naszego Urzędu dotyczy
koniecznoś ci budowy dró g, ś cież ek rowerowych oraz chodnikó w. Jestem
ś wiadomy, jak waż ny jest to obszar dla sprawnego funkcjonowania każ dego Mieszkań ca.

W ostatnich miesiącach przy wspó łpracy z Referatem Inwestycji i Infrastruktury
stworzyliś my wykaz dró g, któ re z uwagi na swoją lokalizację (m.in. szlaki komunikacyjne
łączące miejscowoś ci lub drogi o znaczeniu strategicznym), gęstoś ć zaludnienia oraz
uregulowany stan prawny (tj. odpowiednia szerokoś ć pasa drogowego, poszerzenia dró g
stanowiące własnoś ć Gminy) moż na uznać za najpilniejsze zadania inwestycyjne, na któ re
będziemy w pierwszej kolejnoś ci pozyskiwać do inansowanie.
Opracowaliś my ró wnież dokumentację w postaci stałej organizacji ruchu dla następujących dró g stanowiących własnoś ć Gminy: ul. Działkowa w miejscowoś ci Ojrzanó w
Towarzystwo, ul. Rolnicza w miejscowoś ci Zabia Wola, ul. Usługowa w miejscowoś ci
Zalesie, ul. Rumiankowa i Chabrowa w miejscowoś ci Zabia Wola, ul. Wiś niowa w miejscowoś ci Lisó wek i Kaleń Towarzystwo, ul. Zuż lowa w miejscowoś ci Zelechó w, ul. Samorządowa i ul. Floriana w miejscowoś ci Bartoszó wka, ul. Bajkowa w miejscowoś ci Jó ze ina,
ul. Wspó lna i ul. Limby w miejscowoś ci Zelechó w, ul. Ziołowa w miejscowoś ci Jastrzębnik,
ul. Folwarczna w miejscowoś ci Musuły, ul. Zagrodowa w miejscowoś ci Bieniewiec.
Ostateczne wprowadzenie przedmiotowych organizacji planujemy już w I kwartale
2019 roku, uwzględniając bież ące wpływy do budż etu Gminy.
Pragnę w tym miejscu zwró cić Pań stwa uwagę, ż e szacunkowy koszt realizacji
najpilniejszych potrzeb w zakresie inwestycji drogowych na terenie naszej Gminy to
ponad 76 mln, podczas gdy wysokoś ć ś rodkó w zabezpieczonych na wszystkie inwestycje
w budż ecie Gminy na rok bież ący wynosi zaledwie 7 mln. Dlatego nasz samorząd
zmuszony jest poszukiwać ś rodkó w zewnętrznych, któ re moż na byłoby przeznaczyć na
realizację inwestycji drogowych.
Z nadzieją przyjęliś my informacje o planach utworzenia Funduszu Dró g Samorządowych,
któ ry zagwarantuje zwiększenie centralnego wsparcia na lokalne inwestycje drogowe.
Nabory wnioskó w o do inansowanie w ramach przedmiotowego funduszu zostaną
ogłoszone w najbliż szym czasie. Mając to na uwadze, już w lutym podjąłem rozmowy
z Prezesem Rady Ministró w Panem Mateuszem Morawieckim oraz Wojewodą
Mazowieckim Panem Zdzisławem Sipiera na temat moż liwoś ci pozyskania
do inansowania na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem
infrastruktury drogowej na terenie naszej Gminy. O wynikach prowadzonych rozmó w
poinformuję Pań stwa oraz Mieszkań có w moż liwie najszybciej, jak to będzie moż liwe.
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Z uwagi na pilnoś ć bież ących potrzeb w zakresie remontó w dró g gruntowych oraz dró g
o nawierzchni bitumicznej (wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia oraz mas
mineralno asfaltowych) w lutym ogłosiliś my postępowania przetargowe, któ re pozwolą
na rozpoczęcie szeroko zakrojonych robó t utrzymaniowych na drogach gminnych. Prace
będą uzależ nione od panujących warunkó w atmosferycznych, jednak pierwsze działania
planujemy już w marcu. Dołoż ymy wszelkich starań , by zachować przejezdnoś ć na wszystkich drogach. Wykonawcó w poznamy na początku marca.
Co więcej, pomimo niesprzyjających warunkó w atmosferycznych, na drogach gruntowych,
któ rych stan moż na okreś lić jako szczegó lnie uciąż liwy komunikacyjnie, prowadzone są
prace związane z interwencyjnym utrzymaniem dró g gruntowych obejmujące przede
wszystkim uzupełnianie nawierzchni jezdni tłuczniem betonowym oraz kruszywem
łamanym.
Ponadto w celu zoptymalizowania kosztó w badamy moż liwoś ci wykorzystania nowych technologii stosowanych w budowie, modernizacji i naprawach dró g. Zastosowanie spoiw
chemicznych wymieszanych z cementem i istniejącą nawierzchnią drogi gruntowej, jako
podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną zamiast tradycyjnego podłoż a, bez korytowania
i wysypywania warstw kruszywa drogowego mogłoby znacznie obniż yć koszty budowy
dró g. W efekcie pozwoliłoby nam wybudować więcej ciągó w komunikacyjnych. Budowa
dró g w oparciu o technologię chemiczną testowana jest obecnie m.in. przez Częstochowę.
Waż nym tematem przy okazji dró g jest ich oś wietlenie. Dlatego wyłoniliś my już nowego
konserwatora oś wietlenia ulicznego, z któ rym podpisana została umowa do koń ca 2019
roku. Pozyskaliś my wykonawcę, któ rego roczny kontrakt opiewa na kwotę niż szą niż miało
to miejsce w roku 2018. Tym samym w budż ecie Gminy pozostaje większa iloś ć ś rodkó w
do wykorzystania, w celu realizacji zadań gminnych.
Kontynuujemy też przedsięwzięcia dotyczące oś wietlenia ulicznego z 2018 roku w grudniu
ukoń czyliś my budowę oś wietlenia ulicznego w ramach projektó w realizowanych w miejscowoś ciach: Zabia Wola, ul. Jesionowa, Władysławó w, ul. Objazdowa, Zelechó w ul. Długa
i Chełmoń skiego II etap, oraz Ojrzanó w i Ojrzanó w Towarzystwo ul. Tarczyń ska.
Rozpoczęliś my takż e proces przygotowawczy do budowy oś wietlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne ź ró dła energii. Wykorzystamy lampy solarne z oprawami led, czerpiące energię z promieniowania słonecznego, któ re będą ładowały się w ciągu dnia, a pracowały nocą. Lampy te mogą stanowić alternatywę dla klasycznego oś wietlenia ulicznego,
zwłaszcza w miejscach odległych od infrastruktury. To takż e dobre rozwiązanie optymalizujące koszty związane ze zuż yciem prądu. Lampy solarne są bowiem autonomiczne
i działają bezpoś rednio po zainstalowaniu. Zapotrzebowanie okreś lamy na ok. 100 sztuk.
Dokonaliś my już wstępnego rozeznania rynku, co pozwoliło nam okreś lić szacunkową
wartoś ć pojedynczej lampy. Po wery ikacji ofert kilku irm wiemy, ż e dostawa i montaż pojedynczej, kompletnej lampy solarnej to koszt ok 5000-6000 PLN brutto.
W wyniku analizy zgłoszeń Mieszkań có w i konsultacji z sołtysami poszczegó lnych wsi, ok.reś liliś my lokalizacje, któ re będą stanowić punkt wyjś cia do ustalenia priorytetó w
montaż u lamp na terenie okreś lonego sołectwa.
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Przyjęliś my ponadto zgłoszenia Mieszkań có w dotyczące zapotrzebowania na klasyczne oś wietlenie uliczne i opracowaliś my mapę zawierającą wstępne lokalizacje lamp solarnych
oraz zapotrzebowanie na klasyczne oś wietlenie uliczne.
Jesteś my ró wnież w posiadaniu dokumentacji projektowej oś wietlenia ulicznego dla poniż szych miejscowoś ci:
1. Wycinki Osowskie (ul. Mazowiecka)
2. Zabia Wola (ul. Koniecpolska)
3. Petrykozy (ul. Trakt Kró lewski)
4. Władysławó w (ul. Na Skraju i Sosnowa)
5. Jó ze ina (ul. Bajkowa)
6. Zelechó w (ul. Chełmoń skiego, ul. Długa oraz ul. Koś cielna)
7. Zaręby (ul. Kasztanowa)
8. Skuły (ul. Mszczonowska)
9. Ojrzanó w (ul. Długa)
10. Bartoszó wka (ul. Okręż na)

OCIEPLENIE BUDYNKÓW, KANALIZACJA, MELIORACJE, PRĄD
Smog - budowanie infrastruktury alternatywnej dla węgla i pomoc inansowa
w przejściu na ogrzewanie domów gazem lub innymi mniej emisyjnymi źródłami, jak
pompy ciepła, kolektory słoneczne, fotowoltaika.
Termomodernizacja - zapewnienie wsparcia inansowego dla właścicieli istniejących
budynków.

J

ako Urząd Gminy na bież ąco monitorujemy kwestie związane z moż liwoś ciami pozyskania do inansowania na termomodernizację budynkó w i wymianę ź ró deł ciepła
na nowe, bardziej ekologiczne. W chwili obecnej Mieszkań cy naszej Gminy mogą
ubiegać się o wsparcie inansowe na realizację inwestycji w tym zakresie w ramach
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Będziemy na bież ąco informować o pojawieniu się kolejnych moż liwoś ci ubiegania się o ś rodki zewnętrzne na realizację tego typu
działań .
Planujemy wsparcie dla Mieszkań có w przy wypełnianiu wnioskó w o do inansowanie
w ramach programó w pro ś rodowiskowych realizowanych przez Wojewó dzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Warszawie. Do tego celu zostanie wyznaczony pracownik Referatu
Pozyskiwania Srodkó w Zewnętrznych.
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Prowadzimy takż e rozmowy z Polską Spó łką Gazownictwa na temat moż liwoś ci gazy ikacji
pozostałej częś ci Gminy. Z pozyskanych informacji wynika, ż e uruchomiona została procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci gazowej na terenie miejscowoś ci: Ciepłe, Skuły i Bartoszó wka. Realizacja tego zadania umoż liwi zasilenie gazem ziemnym obiektu Szkoły Podstawowej
oraz wielu domó w jednorodzinnych na terenie Gminy Zabia Wola. Obecnie budowa sieci
gazowej przez Polską Spó łkę Gazownictwa jest realizowana w częś ci ulic w miejscowoś ciach: Grzymek, Kaleń , Musuły, Osowiec, Siestrzeń , Zalesie, Zapole, Zelechó w.

Ścieki - budowa infrastruktury kanalizacyjnej i zachęta ekonomiczna do podłączenia
się Mieszkańców do kanalizacji, wsparcie przez Gminę budowy przydomowych
oczyszczalni.

P.

roces zmierzający do uporządkowania gospodarki ś ciekowej na terenie Gminy
jest długotrwały i wymaga duż ych nakładó w inansowych, któ rych w chwili
obecnej nasz samorząd nie posiada. Poszukujemy, więc innych rozwiązań , któ re moglibyś my zaproponować Mieszkań com do czasu wybudowania infrastruktury kanalizacyjnej.
Dokonaliś my analizy opłacalnoś ci budowy przydomowych oczyszczalni ś ciekó w, ewentualnej alternatywy dla szamb, z któ rych korzystają właś ciciele nieruchomoś ci zlokalizowanych na terenach o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej.

Uwzględniliś my szacunkową cenę budowy oczyszczalni ś ciekó w o przepustowoś ci do
7,50 m3/ dobę dla budynku, w któ rym mieszka 5 osobowa rodzina oraz koszty wywozu
nieczystoś ci płynnych, zgodnie z aktualnym cennikiem usług oferowanych przez miejscowych przedsiębiorcó w. Wnioski są takie, ż e okres zwrotu ś rednich kosztó w poniesionych
na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ś ciekó w (czyli około 8-10 tys. zł), zwró ci się
po około 3-4 latach jej uż ytkowania. Dodatkowa zaletą tego typu rozwiązań jest fakt, ż e na
przydomową oczyszczalnię (o przepustowoś ci do 7,5 m³ na dobę) nie jest wymagane pozwolenie na budowę – wystarczy zgłosić zamiar jej budowy w Starostwie Powiatowym.
W najbliż szym czasie przygotujemy materiały informacyjne opisujące m.in. proces budowy
tego typu oczyszczalni.
Jednak należ y pamiętać , ż e propozycja budowy przydomowych oczyszczalni ś ciekó w jest
rozwiązaniem tymczasowym, gdyż postępujące procesy urbanistyczne sprawiają, ż e za kilka lat rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej stanie się niezbędna.
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Pod koniec ubiegłego roku zorganizowane zostało spotkanie z władzami sąsiedniego samorządu, podczas któ rego omawialiś my wspó lnie warunki, na jakich miałaby odbywać się
wspó łpraca między naszą Gminą, a Gminą Nadarzyn w zakresie gospodarki kanalizacyjnej.
Koncepcja programowo – przestrzenna zakłada odprowadzenie około 30% (ok. 8,4 m3/ d)
ś ciekó w z częś ci miejscowoś ci Siestrzeń do systemu kanalizacji w Nadarzynie.
W grudniu zakoń czone zostały takż e czynnoś ci odbiorowe dla zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i wybudowaniu sieci kanalizacji sąnitarnej grawitacyjnej i tłoczonej na odcinku 1300 mb od ulicy Sosnowej do pompowni
P 0-9 wraz z odgałęzieniami do istniejących działek w granicy pasa drogowego przy
ul. Szkolnej w Osowcu. Zadanie do inansowane zostało w ramach pomocy inansowej dla
operacji typu „Gospodarka wodno-ś ciekowa”.
W celu dalszej rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej w Osowcu opracowana została
dokumentacja projektowa na budowę ponad 10 km odcinka sieci kanalizacyjnej zakładająca odprowadzenie ś ciekó w do oczyszczalni w Grodzisku Mazowiecki. Dotyczy ona następujących ulic: Rysia, Puchaczy, Zawiła, Kątowa, Wesoła, Strumykowa, Zapolska, Trawiasta,
Promyk Słoń ca, Nutki, Złota, Słoneczna Polana, Konarowa, Gruntowa, Mazowiecka, Parkowa, Parceli, Cienista, Dworska, Modrzewiowa, Przy Lesie, Pod Gruszą, Falista, Wspó lna,
Niska, Liś ciasta, Uroczysko, Kręta, Sarmacka, Książ ęca. Uzyskaliś my pozwolenia na budowę
przedmiotowej infrastruktury i obecnie poszukujemy zewnętrznych ź ró deł inansowych,
któ re pozwolą na realizację tej inwestycji.
Ponadto w celu zabezpieczenia terenu pod budowę oczyszczalni ś ciekó w Gmina wykupiła
działki zlokalizowane w miejscowoś ci Skuły i Bieniewiec. Po uzyskaniu funduszy zewnętrznych będzie moż na przystąpić do budowy oczyszczalni ś ciekó w w miejscowoś ci Skuły,
do któ rej zgodnie z zaktualizowaną koncepcją zagospodarowania ś ciekó w będą odprowadzane ś cieki ró wnież z rejonu Bieniewca.
Scieki z terenu Gminy Zabia Wola będą odprowadzane, więc docelowo w czterech kierunkach: do zlewni kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Mazowieckim, do zlewni kanalizacji
sanitarnej w Nadarzynie, do zlewni gminnej nowej oczyszczalni ś ciekó w w Skułach oraz do
istniejącej oczyszczalni w Zabiej Woli, do któ rej zgodnie z analizami moż na jeszcze podłączać kolejne posesje.
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Odpady - zmiana dotychczasowego systemu gospodarki odpadami i wprowadzenie
właściwego łańcucha segregacji odpadów w całej Gminie.

W

ostatnim czasie cały obszar dotyczący odbioru i zagospodarowania odpadó w komunalnych na terenie Gminy został poddany gruntownej analizie.
Nieuniknione okazało się urealnienie stawki z uwagi na fakt, iż obszar
ten zgodnie z przepisami prawa winien inansować się sam. W połowie
2019 roku zostanie uruchomiona procedura związana z przygotowaniem
specy ikacji istotnych warunkó w zamó wienia, któ ra będzie miała na celu uwzględnienie
korzystnych warunkó w opracowania selektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. Dołoż ę wszelkich starań , aby zorganizowany selektywny system
gospodarki odpadami uwzględniał uwagi Mieszkań có w m.in. w zakresie częstotliwoś ci
odbioru odpadó w.

Od kwietnia br. planowana jest wery ikacja złoż onych deklaracji m.in. pod kątem iloś ci
zgłoszonych osó b. Przyczyni się to do uszczelnienia systemu, a w rezultacie przełoż y się na
większe wpływy do budż etu Gminy.
Trwają ró wnież rozmowy z irmami zewnętrznymi na temat moż liwoś ci posadowienia
w ró ż nych rejonach Gminy ogó lnodostępnych pojemnikó w na szkło typu dzwon.
Dodatkowo w ramach akcji „Sprzątanie Swiata” zamieramy dwa razy do roku w okresie
wiosna/ jesień organizować wspó lne sprzątanie naszej Gminy. Chciałbym, aby ta akcja miała jeszcze szerszy wymiar niż dotychczas, dlatego już dziś zachęcam wszystkich Mieszkań có w do włączenia się w masowe odbudowywanie ś wiadomoś ci ekologicznej.

Melioracje - odwodnienia działek przeznaczonych do zamieszkania.
Przejęcie przez Gminę odpowiedzialności za stan rowów melioracyjnych.

P.

odjęliś my rozmowy mające na celu wypracowanie rozwiązań , któ re pozwolą na rozszerzenie zakresu wspó łpracy Urzędu Gminy i Gminnej Spó łki
Wodnej w Zabiej Woli m.in. o doradztwo w zakresie utrzymania rowó w przydroż nych.
Spotkania z władzami GSW pozwoliły okreś lić potrzeby dotyczące wsparcia inansowego,
a takż e moż liwoś ć dalszego rozwoju działalnoś ci Spó łki. Obu tronom zależ y na poprawie
funkcjonowania GSW oraz na lepszym zaspokajaniu potrzeb Mieszkań có w w zakresie melioracji i utrzymania urządzeń odpowiadających za prawidłową gospodarkę wodną.
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Prąd - poprawa funkcjonowania lokalnej sieci elektroenergetycznej.

W

styczniu w Zakładzie Energetycznym Zyrardó w odbyło się spotkanie,
w trakcie któ rego zabiegałem o utrzymanie dotychczasowych stawek za
energię elektryczną oraz rozpoczęcie działań zmierzających do poprawy
jakoś ci usług ś wiadczonych przez PGE na rzecz Mieszkań có w Gminy,
w tym m.in. o zmniejszenie problemó w z wyłączeniami prądu. W najbliż szych dniach planuję koleje spotkanie w przedstawicielami PGE, podczas któ rego chciałbym poruszyć kwestie planó w inwestycyjnych dotyczących przebudowy istniejącej
sieci energetycznej oraz nowych przyłączeń .

RODZINA, BEZPIECZEŃSTWO, ŻYWNOŚĆ
Wspieranie rodzin i stworzenie Poradni Rodzinnej.
Bezpłatne porady prawne dla Mieszkańców.

C

ieszę się, ż e właś nie w tym, jakż e waż nym obszarze, mamy zrealizowane
konkretne działania pomocowe. W ramach projektu pt. „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Zabia Wola” realizowanego przez Gminny Oś rodek Pomocy Społecznej w Zabiej Woli, rodziny dysfunkcyjne, przeż ywające trudnoś ci wychowawcze z dzieć mi,
doś wiadczające przemocy, mogą korzystać z pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz
z poradnictwa indywidualnego w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego i karnego (ró wnież pisanie pozwó w) do koń ca lutego b.r. Ponadto do koń ca sierpnia br. uczestnicy projektu mają zapewnione wsparcie asystenta rodziny.

Pomoc prawną dla Mieszkań có w ś wiadczymy takż e, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Zabia Wola i Powiatem Grodziskim, w ramach działalnoś ci Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Zabiej Woli. Od 1 stycznia 2019 r. z usług punktu moż e skorzystać
każ da osoba izyczna, któ ra złoż y oś wiadczenie, ż e nie jest w stanie ponieś ć kosztó w odpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ś wiadczona od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00-13:00 przez adwokata lub radcę prawnego polega m.in. na informowaniu osoby zainteresowanej o obowiązującym stanie prawnym, jej uprawnieniach i obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania konkretnego problemu, pomocy w zakresie sporządzania pism
(z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym sądowym i sądowo-administracyjnym).

9

URZĄD GMINY

ZABIA WOLA

RODZINA, BEZPIECZEŃSTWO, ŻYWNOŚĆ

Uważ amy, ż e w celu zbudowania optymalnego i kompleksowego systemu wsparcia rodzin
zamieszkałych na terenie Gminy Zabia Wola zasadne jest podnoszenie kompetencji osó b,
któ re w ramach swoich obowiązkó w zawodowych pracują na rzecz rodzin, w szczegó lnoś c i r o d z i n z d z i e ć m i . D o t y c z y t o n a s t ę p u j ą c y c h g r u p z a w o d o w y c h :
· Pracownicy Gminnego Oś rodka Pomocy Społecznej: pracownicy socjalni, asystenci rodzin,
pracownicy wykonujące usługi opiekuń cze i specjalistyczne usługi opiekuń cze;
· Pracownicy oś wiaty: pedagodzy szkolni, nauczyciele; wychowawcy w przedszkolach;
· Policjanci, w szczegó lnoś ci dzielnicowi;
· Pracownicy służ by zdrowia: lekarze, pielęgniarki;
· Kuratorzy sądowi: w szczegó lnoś ci sprawujący nadzó r nad sposobem władzy rodzicielskiej.
Niezbędnym warunkiem prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej i wielosektorowego wsparcia rodzin na terenie Gminy Zabia Wola jest posiadanie zasobó w osobowych
wyposaż onych w specjalistyczną wiedzę i doś wiadczenie.
Stała i konsekwentna rozbudowa oferty wysokospecjalistycznej indywidualnego i grupowego wsparcia Mieszkań có w Gminy Zabia Wola uzależ niona jest od inwestowania w rozwó j zawodowy pracownikó w Oś rodka Pomocy, szkó ł, przedszkoli, policjantó w i służ by
zdrowia. Wykorzystanie zasobó w własnych i ś rodkó w zewnętrznych jest celowe przy wdroż eniu nowatorskich form wsparcia np. superwizji, doskonaleniu narzędzi realizacji polityki
społecznej, instruktaż u i umiejętnoś ci interpersonalnych.
Podjęcie się inicjatyw dla gminnych seniorów, wspieranie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.

N

aszymi Mieszkań cami są takż e osoby starsze, o któ rych nie wolno nam zapominać . Dlatego wyszliś my z dod atkową inicjatywą ich aktywizacji w ramach
Klubu Seniora. Jest to działanie w uzupełnieniu oferty dla senioró w stworzonej w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Domu
Kultury w Zabiej Woli w Słubicy Dobrej powstał Klub Senior +. Nasza inicjatywa ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego osó b starszych (w wieku 60+),
któ rzy z racji wieku i utrudnień komunikacyjnych mają ograniczony dostęp
do oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Klub Seniora ma stanowić zachętę dla członkó w Klubu
do wyjś cia z domu i zaangaż owania się w działania na rzecz samopomocy i na rzecz innych
osó b. Temu mają służ yć ró ż nego typu zajęcia. Formy wsparcia oferowane przez placó wkę:
organizowanie czasu wolnego, utrzymywanie więzi wś ró d senioró w, integracja międzypokoleniowa, upowszechnianie kultury i sportu oraz promocja zdrowego stylu ż ycia.
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Dla potrzeb członkó w Klubu Seniora zaadoptowaliś my budynek dawnej szkoły w Słubicy
Dobrej. Aby uczynić z obiektu miejsce przyjazne i dostosowane do potrzeb i moż liwoś ci
senioró w, został w nim przeprowadzony remont obejmujący wymianę pokrycia dachowego i instalacji odgromowej oraz adaptacje istniejących pomieszczeń . Członkowie Klubu mogą korzystać z ogó lnodostępnego pomieszczenia wyposaż onego w stoły i krzesła - pełniące
funkcje sali spotkań , pomieszczenia kuchennego, łazienki oraz wydzielonego miejsca na
szatnię. Ponadto Klub Seniora jest wyposaż ony w sprzęt RTV, komputer z dostępem do
Internetu, kanapy, fotele oraz drabinki i materace. Realizacja tego przedsięwzięcia stanowi
element lokalnej polityki społecznej, zmierzający do poprawy jakoś ci ż ycia senioró w. Podstawą działalnoś ci Klubu jest Program Wieloletni ,,SENIOR+” realizowany i wspó ł inansowany ze ś rodkó w Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gmina Zabia Wola na
t e n c e l o t r z y m a ł a d o i n a n s o w a n i e w w y s o k o ś c i 1 8 3 3 5 9 , 1 9 z ł .
Wypracowanie modelu skutecznej współpracy z policją i specjalistami w celu poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców.

W

grudniu w naszym Urzędzie odbyła się debata społeczna dotycząca poprawy bezpieczeń stwa na terenie Zabiej Woli. W trakcie spotkania omó wione zostały m.in. kwestie związane z potrzebą zatrudnienia dodatkowych funkcjonariuszy i zakupu radiowozó w.

W trosce o bezpieczeń stwo Mieszkań có w i zwiększenie efektywnoś ci pracy funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Zabiej Woli planujemy jako Gmina partycypować w kosztach zakupu w/w samochodó w. Rozważ ane jest takż e stworzenie systemu sprawnego przepływu
informacji pomiędzy Urzędem Gminy a Posterunkiem Policji, któ ry pozwoliłby na szybszą
reakcję w przypadku sytuacji niebezpiecznych, bądź wymagających wspó łpracy (np. z Radnymi, Sołtysami lub pracownikami Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych).

Żywność - wspieranie lokalnej produkcji oraz zbytu zdrowej i ekologicznej żywności.

W

ramach wsparcia lokalnej produkcji oraz zapewnienia miejsca zbytu
zdrowej i ekologicznej ż ywnoś ci wytwarzanej przez rolnikó w z terenu
Gminy przed Swiętami Boż ego Narodzenia zorganizowaliś my I Swiąteczny Jarmark w Zabiej Woli. Stoiska, na któ rych producenci ż ywnoś ci
i lokalni przedsiębiorcy mogli sprzedawać swoje produkty i wyroby, zlokalizowane zostały na parkingu pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy, a Gminnym Oś rodkiem Pomocy Społecznej. Akcja będzie kontynuowana ró wnież w kolejnych latach, ró wnież przed Swiętami Wielkanocnymi. W planach mamy takż e zorganizowanie niewielkiego
rynku, na któ rym w okresie od czerwca do wrześ nia rolnicy mogliby sprzedawać swoje
plony. Ponadto Gminny Oś rodek Pomocy Społecznej w Zabiej Woli zamierza promować
zdrową ż ywnoś ć w trakcie corocznego Pikniku z Wolontariatem oraz w czasie kontaktó w
pracownikó w socjalnych i asystentó w rodzin z podopiecznymi placó wki.
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Powołanie do życia gminnej komisji oświatowej, której celem będzie stworzenie
sprawiedliwego i jednakowego systemu wsparcia dla szkół, stworzenie dodatkowych
pracowni dydaktycznych i przedmiotowych.

C

o najmniej raz w miesiącu organizujemy narady z dyrektorami placó wek oś wiatowych z terenu Gminy. W trakcie spotkań omawiane są m.in. zadania realizowane w poszczegó lnych placó wkach, trudnoś ci wynikające z bież ącej pracy jednostek,
a takż e dobre praktykii moż liwoś ci rozwiązania problemó w w obszarze oś wiaty. Wzajemna wymiana informacji oraz ś cisła wspó łpraca Urzędu i placó wek oś wiatowych gwarantuje
ró wne traktowanie i jednakowy systemu wsparcia dla szkó ł, zwiększa takż e szansę na
wypracowanie najlepszych rozwiązań .
Obecnie w naszych szkołach podstawowych realizowane są projekty pn.: „Szkoła talentó w
w Jó ze inie w Gminie Zabia Wola” oraz „Szkoły talentó w w Ojrzanowie i Skułach w Gminie
Zabia Wola”, mające na celu podniesienie jakoś ci procesu kształcenia w placó wkach
oraz rozwó j kompetencji kluczowych i umiejętnoś ci na rynku pracy u 256 ucznió w.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organizowane w ramach projektó w zakładają:
· kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy;
· tworzenie warunkó w dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
· korzystanie z technologii informacyjno- komunikacyjnej oraz rozwijanie kompetencji
informatycznych,
· indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego.
Zadania realizowane będą do koń ca sierpnia br. w partnerstwie pomiędzy Gminą Zabia Wola i irmą Mały Inż ynier. Wszystkie szkoły uczestniczące w projektach zostały doposaż one
w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Na realizację w/w projektó w pozyskaliś my do inansowanie ze ś rodkó w Europejskiego
Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwó j dzieci i młodzież y, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja
ogó lna (w tym szkołach zawodowych). Wartoś ć projektu realizowanego w szkole w Jó ze inie wynosi ogó łem: 405.092,50 zł (w tym kwota do inansowania: 383.852,50 zł), zaś projektu skierowanego do ucznió w szkó ł podstawowych w Ojrzanowie i Skułach 408.492,50 zł
(łączna do inansowanie 387.252,50 zł).
Jeś li chodzi o edukację naszych dzieci, młodzież y - będę kładł szczegó lny nacisk na podniesienie poziomu nauczania z zakresu przedmiotó w ś cisłych. Uważ am, ż e wykształcenie pokolenia inż ynieró w będzie mieć znaczący wpływ takż e na nasz lokalny rozwó j, rozwó j naszej Gminy.
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Promowanie działalności organizacji społecznych i młodzieżowych, np. ZHP, ZHR,
PTTK, LOP.

N

a terenie naszej Gminy zlokalizowane jest kilka organizacji pozarządowych,
m.in. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmoń skiego”, kilka
klubó w sportowych, jednostki Ochotniczej Straż y Poż arnej w Skułach i Zelechowie, Koła
Gospodyń Wiejskich. Ponadto przy GOPS w Zabiej Woli funkcjonuje Gminne Centrum Wolontariatu (GCW), któ re koordynuje działania szkolnych kó ł wolontariatu oraz dorosłych
Wolontariuszy na rzecz społecznoś ci lokalnej.

Młodzież owe Druż yny Poż arnicze działające przy OSP Skuły i OSP Zelechó w nie tylko profesjonalnie szkolą przyszłych straż akó w, ale proponują młodzież y bogatą ofertę kulturalną.
Członkowie MDP systematycznie podnoszą swoją wiedzę i umiejętnoś ci w dziedzinie ochrony przeciwpoż arowej, rozwijają sprawnoś ć izyczną uprawiając ró ż ne rodzaje sportu,
a takż e uczestniczą w ż yciu społeczno-kulturalnym Gminy włączając się, jako wolontariusze, w organizację imprez i uroczystoś ci gminnych.
Przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach działa natomiast 8 Skulska Wielopoziomowa Druż yna Harcerska „Leś ni Ludzie”.
Z uwagi na niewystarczającą promocję w/w podmiotó w, częś ć Mieszkań có w nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia. W najbliż szych miesiącach planujemy wypracowanie rozwiązań ,
któ re pozwolą na pobudzenie inicjatyw oddolnych, a takż e stworzenie platformy wymiany
informacji pomiędzy Gminą, organizacjami społecznymi i młodzież owymi funkcjonującymi na naszym terenie oraz społecznoś cią lokalną.
Powołanie do życia gminnej komisji sportu i rekreacji, która doprowadzi do tego, by
Hala Centrum Integracji Społecznej wykorzystywała w pełni swoje możliwości oraz
służyła lokalnej społeczności.

N

a początku stycznia odbyło się spotkanie dotyczące rozwijania działalnoś ci
portowej na terenie Gminy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele klubó wtowych i organizacji pozarządowych, a takż e trenerzy i niezrzeszeni miłoś nikó w ró ż nych dyscyplin sportu. Spotkanie miało na celu wymianę informacji o planowanych kierunkach
działań z zakresu kultury izycznej i sportu, a takż e omó wienie potrzeb i moż liwoś ci dalszego rozwoju działalnoś ci sportowej na terenie Gminy.
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Kolejne spotkanie w sprawie sportu zorganizowane 26 lutego br. miało na celu powołanie
Rady Sportu w Gminie Zabia Wola (organu doradczego Wó jta). W skład Rady weszli reprezentanci każ dej z dyscyplin sportu oraz przedstawiciele Ochotniczych Straż y Poż arnych.
Ponadto w celu zsynchronizowania działań sportowych na terenie Gminy powołany został
koordynator sportu.

Organizacja warsztatów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

N

a początku lutego nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniach z zakresu
udzielania pierwszej pomocy medycznej, podczas któ rych poszerzali swoją
wiedzę m.in. na temat rozpoznawania symptomó w zawału serca i udaru mó zgu, sposobu
prawidłowego ułoż enia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Uczyli się takż e prowadzenie RKO w przypadku osoby dorosłej, dziecka oraz niemowlaka, a takż e działania i ob.sługi de ibrylatora AED. Szkolenie przeprowadzili Straż acy z Ochotniczej Straż y Poż arnej
w Skułach. W najbliż szych miesiącach planowane są kolejne szkolenia z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej, w któ rych udział wezmą pracownicy jednostek organizacyjnych
Gminy oraz Sołtysi. W trosce o bezpieczeń stwo Mieszkań có w Gminy planujemy ró wnież zakupienie do Urzędu Gminy de ibrylatora.

Utworzenie w Domu Kultury Ogniska Muzycznego współ inansowanego przez
Gminę.

O

ferta Domu Kultury w Zabiej Woli obejmuje obecnie m.in. naukę gry na gitarze.
Mieszkań cy, któ rzy chcieliby poznać tajniki gry na tym instrumencie mogą skorzystać z zajęć nieodpłatnie. Miłoś nikó w ś piewu zachęcamy natomiast, by dołączyli do zespołó w muzycznych „Do RE Mi Re” lub „Wesołe Rzępoły" działających przy Domu Kultury.
W przypadku zainteresowania ze strony Mieszkań có w rozważ one zostanie zorganizowanie dodatkowych warsztató w muzycznych.
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ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Wzrost liczby nowych Mieszkańców chcących płacić w Gminie podatki.

N

a terenie naszej Gminy każ dego roku osiedla się około 100 nowych Mieszkań có w, jednak nie wszyscy dopełniają procedur meldunkowych. W lutym rozpoczęliś my internetową kampanię informacyjną zachęcającą Mieszkań có w zamieszkujących,
ale niezameldowanych na naszym terenie, do rozliczania się na rzecz Gminy Zabia Wola.
Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym nie wiąż e się z ż adnymi
niedogodnoś ciami. Nie wymaga nowego miejsca zameldowania, czy wymiany dokumentó w. Jedyną ró ż nicą będzie zmiana właś ciwoś ci urzędu skarbowego, któ rym w przypadku
Gminy Zabia Wola jest Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim (z siedzibą przy ul. Zydowskiej 19).
Jeś li osoba rozlicza się sama lub ze wspó łmałż onkiem, wystarczy, ż e wpisze w formularzu
rocznym PIT aktualny adres zamieszkania na terenie Gminy Zabia Wola i złoż y zeznanie
podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim ul. Zydowska 19 wpisując:

W częś ci A - Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim.
W częś ci B - adres zamieszkania na terenie Gminy Zabia Wola.

Jeż eli zmiana adresu zamieszkania dokonywana jest w ciągu roku (nie w zeznaniu rocznym) należ y wypełnić formularz ZAP-3.
Roczny podatek dochodowy nie tra ia w całoś ci do Skarbu Pań stwa. Duż a jego częś ć zostaje przekazana do Gminy (37,98%), w któ rej został rozliczony PIT, dlatego tak waż ne jest, by
nasi Mieszkań cy rozliczali się zgodnie z miejscem faktycznego zamieszkiwania. Pieniądze,
któ re mogą wpłynąć na poprawę jakoś ci ż ycia nas wszystkich, powinny tra iać do naszego
budż etu.
W tym roku planujemy wprowadzić dodatkowe formy zachęty dla naszych Mieszkań có w,
któ rzy rozliczają swoje podatki na rzecz Gminy Zabia Wola, będzie to m.in. przyznawanie
dodatkowych punktó w przy procedurach rekrutacyjnych do przedszkoli, a takż e wprowadzenie od nowego roku szkolnego znacznych zniż ek za dowó z ucznió w, któ rych rodzice
rozliczają się w Gminie, do naszych placó wek oś wiatowych (niezależ nie od odległoś ci).
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ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Rozwój przedsiębiorczości, który przełoży się na ilość irm płacących podatki do
budżetu Gminy.
Zachęcanie irmy do wybudowanie swoich obiektów wzdłuż trasy S8.

C

ały czas wraz z zespołem pracownikó w intensywnie pracujemy nad stworzeniem spó jnej i atrakcyjnej oferty terenó w inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Zabia Wola, któ ra w sposó b jasny, prosty, a jednocześ nie skuteczny przekona
potencjalnych inwestoró w do lokalizacji swojej działalnoś ci na naszym terenie.
Opró cz wyodrębnienia strefy ekonomicznej wzdłuż drogi krajowej nr 8, zamierzamy nawiązać wspó łpracę z właś cicielami działek przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne w celu stworzenia bazy nieruchomoś ci
stanowiących atrakcyjną lokalizację dla duż ych przedsiębiorcó w. Badamy takż e moż liwoś ć
wprowadzenia lokalnej zachęty podatkowej dla irm rozpoczynających działalnoś ć w naszej Gminie, a takż e stworzenie sprzyjającego klimatu dla biznesu poprzez podniesienie jakoś ci obsługi partneró w biznesowych w naszym Urzędzie i kreowanie pozytywnego wizerunku władz Gminy m.in. poprzez stworzenie tzw. „Klubu Biznesmena”.
Profesjonalne pozyskiwanie środków unijnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych.przedmedycznej.

W

celu zwiększenia szans naszego samorządu na pozyskanie do inansowania
ze ź ró deł zewnętrznych: ś rodkó w unijnych, krajowych, wojewó dzkich i powiatowych, w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy wyodrębniony został nowy referat:
Referat Pozyskiwania Srodkó w Zewnętrznych, w któ rym docelowo będzie pracować trzech
specjalistó w zajmujących się aplikowaniem o ś rodki zewnętrzne wraz z bież ącym wyszukiwaniem nowych ź ró deł wsparcia inansowego na realizację zadań inwestycyjnych i prospołecznych przez Gminę Zabia Wola.
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ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Docenienie doświadczenia obecnych urzędników i zapewnienie pomocy w poszerzaniu
ich kompetencji.

Z

ależ y mi na wsparciu i rozwoju zawodowym mojego zespołu. Rozumiem potrzebę doszkalania i podnoszenia kompetencji pracownikó w Urzędu Gminy,
któ ra wynika z nieustannych zmian w obszarze prawa i administracji oraz z całego szeregu
innych zagadnień . Dlatego tak waż ne dla mnie było, aby jak najszybciej powstał całoroczny
plan szkoleń .
Na dzień dzisiejszy większa częś ć kadry została przeszkolona w zakresie obsługi trudnego
klienta oraz wspó łpracy z Radnymi Gminy przy realizacji zadań wynikających z zapisó w
:ustawy o samorządzie gminnym. Pracownicy brali takż e udział w:
·szkoleniach dotyczących: realizacji zadań i obowiązkó w wynikających z realizacji ustawy
Prawo o aktach stanu cywilnego, prowadzenia archiwum zakładowego, obsługi Karty
Duż ej Rodziny i zmiany ustawy o inansach publicznych,
·warsztatach organizowanych przez LGD Ziemia Chełmoń skiego
·oraz w instruktaż ach z zakresu systemó w dziedzinowych.
W budż ecie Gminy zabezpieczone zostały ś rodki niezbędne do pokrycia kosztó w udziału
pracownikó w w kolejnych szkoleniach.

ZMIANY ORGANIZACYJNE W TRANSPORCIE
Przywrócenie komunikacji między naszą Gminą, a gminami ościennymi, zwłaszcza
z Grodziskiem Mazowieckim, tak aby każdy mieszkaniec miał możliwość dojazdu do
szkół, urzędów i innych instytucji.

P.

racujemy nad usprawnieniem istniejących połączeń komunikacyjnych z Warszawą i Grodziskiem Mazowieckim. Analizujemy moż liwoś ci zorganizowania
przez Gminę transportu zbiorowego dla Mieszkań có w. Sledzimy ró wnież doniesienia medialne na temat rządowego planu wsparcia w obszarze transportu i organizacji dowozu
dzieci do szkó ł. Więcej informacji na ten temat przedstawi po moim wystąpieniu Pan Piotr
Uś ciń ski - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
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ZMIANY ORGANIZACYJNE W TRANSPORCIE
Dwukrotne zwiększenie środków na utrzymanie i modernizację Ochotniczej Straży
Pożarnej dwóch jednostek OSP w Gminie Żabia Wola, związane z lokalizacją w
pobliżu S8 i przyszłego CPK. Zapewnienie w Gminie dwóch etatów dla OSP.

O

becnie realizujemy II etap rozbudowy i nadbudowy budynku Straż nicy OSP
w Zelechowie. Inwestycja ma na celu zwiększenie powierzchni uż ytkowej budynku Straż nicy OSP, co w efekcie przyczyni się do polepszenia warunkó w socjalnych oraz
uż ytkowych straż akó w. Dodatkowo powstanie powierzchnia do przechowywania sprzętu
ratowniczo - gaś niczego, garaż dla samochodu gaś niczo - ratunkowego oraz duż a sala konferencyjna dla spotkań związanych nie tylko z funkcjonowaniem Ochotniczej Straż y Poż arnej, ale przede wszystkim dla potrzeb społecznoś ci lokalnej, na cele rozwoju kultury w tym
rejonie Gminy. Dotychczas zrealizowaliś my stan surowy budynku. Na dalsze roboty instalacyjne i wykoń czeniowe zostały w budż ecie zabezpieczone kolejne ś rodki inansowe
w wysokoś ci 1 mln zł , co biorąc pod uwagę moż liwoś ci budż etowe Gminy jest duż ym
wkładem inansowym w przedsięwzięcie poż arnicze. Mamy nadzieję ż e oszczędnie i racjonalnie gospodarując uda nam się zrealizować etap instalacyjno-wykoń czeniowy w jak największym zakresie.

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy rozszerzona została o stanowisko ds. wojskowych,
obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Jednym z zadań pracownika zatrudnionego na przedmiotowym stanowisku jest wspieranie działalnoś ci Ochotniczych Straż y
Poż arnych działających na terenie Gminy.

Udoskonalenie Urzędu Gminy, aby uczynić go sprawną organizacją, w której funkcjonuje sprawny przepływ informacji.
Zapisywanie spraw Mieszkańców w bazie danych, aby każdy mieszkaniec naszej
Gminy wiedział, że jego zgłoszenie nie zniknie.

Z.

powodzeniem zakoń czyliś my testy systemu raportowania wykonanych zadań
przez pracownikó w Urzędu Gminy. System pozwala na analizę zadań dziennych danego urzędnika z uwzględnieniem czasu ich wykonania. Celem wdroż enia systemu
jest maksymalne zwiększenie efektywnoś ci pracy urzędnikó w i optymalne rozłoż enie zadań .
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ZMIANY ORGANIZACYJNE W TRANSPORCIE

Dodatkowo w ramach projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządó w Mazowsza dla
aktywizacji społeczeń stwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" –
- ASI (Regionalny Program Operacyjny Wojewó dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 - E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektó w: e-administracja.) zaplanowaliś my wdroż enie w naszej Gminie systemu do komunikacji z Mieszkań cami. System przeszedł już pozytywnie testy dopuszczające i w lutym br. rozpoczęły się instruktaż e dla pracownikó w
urzędu. Po wstępnej analizie moż na stwierdzić , ż e system ma szansę odegrać kluczową rolę w usprawnieniu komunikacji z Mieszkań cami Gminy.
Zgłoszenia przekazywane przez Mieszkań có w są na bież ąco rejestrowane w celu stworzenia bazy potrzeb inwestycyjnych, któ ra w przyszłoś ci posłuż y do stworzenia harmonogramu ich realizacji. Planujemy ró wnież utworzenie sali obsługi interesanta, któ ra przyspieszy
i usprawni proces obsługi, co w efekcie podniesie jakoś ć usług ś wiadczonych przez nasz
Urząd.
Audyt prowadzony w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych zbliż a się ku koń cowi.
W przyszłym tygodniu jego zanonimizowana wersja zostanie udostępniona w moim gabinecie dla Pań stwa Radnych.
Podejmowanie współpracy z innymi Gminami i czerpanie od nich najlepszych doświadczeń, aby pozyskać środki unijne na rozwój przedsiębiorczości, rozbudowę infrastruktury, ekologię.

Z.

abiegam o nawiązanie wspó łpracy z przedstawicielami innych jednostek sąmorządu terytorialnego w celu wymiany dobrych praktyk m.in. w zakresie zarządzania Gminą, pozyskiwania ś rodkó w zewnętrznych, budowy infrastruktury oraz podnoszenia poziomu nauczania w placó wkach oś wiatowych. W ostatnich miesiącach spotkałem się m.in. ze Starostą Grodziskim, Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego, Wó jtem Nadarzyna, Burmistrzem Mszczonowa oraz Wó jtem Radziejowic. Uczestniczyłem ponadto
w spotkaniach z Prezesem Rady Ministró w oraz Wojewodą Mazowieckim. Udział w spotkaniach umoż liwiły mi horyzontalne spojrzenie na moż liwoś ci dalszego rozwoju naszej Gminy poprzez zacieś nianie wspó łpracy ponadregionalnej Wypracowane dotychczas przez innych włodarzy dobre praktyki będą dla naszej Gminy podstawą dalszego rozwoju w sferze
infrastrukturalnej, społecznej i inwestycyjnej.
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ZMIANY ORGANIZACYJNE W TRANSPORCIE
Promowanie naszej Gminy, by zachęcić nowych Mieszkańców do osiedlania się w niej.

J

estem przekonany, ż e najlepszą zachętą dla potencjalnych Mieszkań có w do wyboru
Zabiej Woli, jako miejsca, w któ rym mogliby się osiedlić , jest podniesienie poziomu
ż ycia społecznoś ci lokalnej poprzez rozwó j infrastruktury drogowej, sieci wodnokanalizacyjnej, gazowej oraz telekomunikacyjnej, rozszerzanie oferty kulturalnej
oraz tworzenie przestrzeni publicznej i ogó lnodostępnych miejsc integracji społecznej. Bo
to te właś nie punkty stanowią podstawę funkcjonowania jednostki społecznej. Dodatko
wym argumentem przemawiającym za osiedlaniem się na naszym terenie będzie pozytywna polityka dla biznesu, pozwalająca na tworzenie nowych miejsc pracy.
Dlatego jeszcze w tym roku zamierzamy opracować materiały informacyjne, podkreś lające
walory naszego terenu. W ramach działalnoś ci promocyjnej uruchomiony został takż e o icjalny fanpage Gminy Zabia Wola, do ś ledzenia któ rego wszystkich Pań stwa serdecznie zapraszam. Strona stworzona została w celu usprawnienia komunikacji z Mieszkań cami poprzez promocję treś ci publikowanych na stronie internetowej Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Pragniemy dzielić się
z Pań stwem informacjami o najważ niejszych wydarzeniach w naszej gminie.
Stworzenie możliwości korzystania przez dzieci szkolne z różnorodnych zajęć pozalekcyjnych podczas ich pobytu w świetlicy.

J

edną z kwestii omawianych podczas narad z dyrektorami placó wek oś wiatowych funkcjonujących na terenie naszej Gminy jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzież y uczestniczących w zajęciach ś wietlicowych. Staramy się zapewnić uczniom kreatywny i interesujący sposó b spędzania wolnego czasu, poszukujemy programó w w ramach któ rych szkoły mogłyby zakupić dodatkowe materiały i pomoce dydaktyczne.
W uzupełnieniu oferty ś wietlic szkolnych rozważ amy moż liwoś ć utworzenia ś wietlic ś rodowiskowych, posiadających status placó wek wsparcia dziennego. Na s inansowanie kosztó w ich funkcjonowania planowane jest pozyskanie ś rodkó w zewnętrznych.

Na przełomie 2018/2019 roku nasi uczniowie mogli korzystać z dodatkowej formy zajęć
pozalekcyjnych, a mianowicie z pierwszego lodowiska gminnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie. W tym miejscu pragnę zapewnić , iż wszystkie
Pań stwa sugestie dotyczące jakoś ci i funkcjonowania gminnego lodowiska zostaną wdroż one w kolejnym sezonie zimowym 2019/2020. Cieszę się, ż e z tej zimowej atrakcji mogło
skorzystać wielu naszych Mieszkań có w, w czasie funkcjonowania lodowiska odnotowano
łącznie ponad 4 tysiące wejś ć. Wś ró d ucznió w, korzystających z lodowiska przeprowadzone zostało takż e badanie ankietowe, któ re wykazało, ż e ponad 60% dzieci chciałoby, aby
lodowisko funkcjonowało w przyszłym roku.
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Szanowni Państwo Radni,
Państwo Sołtysi,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Żabia Wola,

Z

bliż a się 100 dni mojej kadencji jako Wó jta Gminy Zabia Wola. 14 tygodni sumiennej i intensywnej, ale przede wszystkim – jak się Pań stwo sami przekonali – efektywnej pracy. A to dopiero początek zmian, któ re
obiecałem. Jestem przekonany, ż e z dalszym fachowym i rzetelnym wsparciem
mojego zespołu i wspó łpracownikó w – w tym miejscu pragnę Wam wszystkim serdecznie podziękować za dotychczasową wytęż oną pracę - wspó lnie
zrealizujemy zaplanowane i ambitne plany.
Głęboko wierzę, ż e każ demu z nas tutaj zgormadzonych zależ y, aby nasza gmina była dostatnim, bezpiecznym, pięknym i nowoczesnym domem, do któ rego
chętnie się wraca i do któ rego z przyjemnoś cią i dumą zaprasza goś ci oraz
przyjació ł - niekiedy na zawsze.
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27 luty 2019
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