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Menu

Informacje ISTOTA RAPORTU O STANIE GMINY

Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art. 28aa 
ustawy o samorządzie gminnym w związku z wprowadzeniem 
ustawy  z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw 
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, 
w szczególności uwzględniając realizację 3 elementów:

Za coroczne przedstawienie raportu Radzie Gminy, w terminie do 
31 maja, odpowiada wójt, a jego rozpatrzenie następuje podczas 
sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium wójtowi, dlatego też przeprowadza się 
je w terminie do 30 czerwca. 

W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać 
głos radni a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który 
chciałby uczestniczyć w debacie, najpóźniej w dniu 
poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas 
której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, składa do 
przewodniczącego pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 
podpisami. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie 
wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad 
udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu 
wójtowi wotum zaufania, Rada Gminy podejmuje bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały 
o udzieleniu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwał 
o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Przedkładany Raport stanowi zwięzłą informację dla Rady Gminy 
oraz mieszkańców o działaniach podejmowanych w powyższym 
zakresie przez cały 2019 rok. Informacje zawarte w Raporcie 
posłużą mieszkańcom Gminy do zwiększenia wiedzy na temat 
funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą 
do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy.
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Menu

Informacje

 
już po raz drugi mam przyjemność przedstawić Państwu „Raport o 
stanie Gminy Raszyn”.
 
Opracowanie niniejszego raportu wynika z jednej strony z przepisów 
prawa, a z drugiej strony z chęci zaprezentowania Państwu, 
mieszkańcom Gminy Raszyn, obiektywnych informacji ukazujących 
zarówno potencjał i rozwój naszej Gminy, jak i zagrożenia z którymi 
musimy mierzyć się na co dzień.
 
Pragnę, aby mieszkańcy naszej małej ojczyzny aktywnie uczestniczyli     
w określaniu potrzeb, problemów oraz celów, które będą przyświecać jej 
dalszemu funkcjonowaniu.

 
Niniejszy raport przedstawia Gminę taką, jaka była w 2019 roku. Ukazuje 
działania z których możemy być dumni, ale też obszary które wymagają 
poprawy. Wierzę, że porównanie Gminy Raszyn do podobnych
jednostek samorządu terytorialnego pozwoli na wskazanie zarówno 
mocnych, jak i słabych stron naszego samorządu, co pozwoli na 
wytypowanie kierunków i celów strategicznych na kolejne lata.
 
Mam nadzieje, że informacje przedstawione w „Raporcie o stanie Gminy 
Raszyn”, będą dla Państwa inspiracją do aktywnego włączenia się w życie 
naszej Gminy.

 
 Andrzej Zaręba

Wójt Raszyna

 SZANOWNI PAŃSTWO,
„
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Informacje
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Cz. 2

WŁADZE GMINY RASZYN

ANDRZEJ ZARĘBA
WÓJT GMINY RASZYN

MICHAŁ KUCHARSKI
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY RASZYN

LILIANNA KŁOS
SKARBNIK GMINY RASZYN

JOLANTA OSOWIECKA
SEKRETARZ GMINY RASZYN

BĄDŹMY W KONTAKCIE
  
  Wójt przyjmuje mieszkańców w każdy
  poniedziałek od godz. 14:00 do godz. 18:00
  na podstawie rejestru prowadzonego przez
  Sekretariat.
 
 
 
  Urząd Gminy Raszyn
  ul. Szkolna 2a
  05-090 Raszyn
 
  Poniedziałek: 8:00-18:00
  Wtorek-Czwartek: 8:00-16:00
  Piątek: 8:00-14:00
 
  Sekretariat:
  tel.: +48 22 701 77 77
  fax: +48 22 701 77 71
  e-mail: ratusz@raszyn.pl
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Informacje

Cz. 1

Cz. 3

RADA GMINY RASZYN

 

PREZYDIUM RADY
 

Przewodniczący Rady Gminy
Marcinkowski Dariusz

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Aranowski Jarosław
Ostrzyżek Sławomir

Komisja 
Oświaty, Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego
 

Będkowski Krzysztof
Kowalczyk Ryszard

Kuczara Elżbieta
Ostrzyżek Sławomir

Komisja Budżetu, 
Inwestycji i Mienia 

Komunalnego
 

Pawlikowski Tadeusz
Będkowski Krzysztof
Ostrzyżek Sławomir

Szustak Wiesław
 

Komisja Planowania 
Przestrzennego i 

Inwentaryzacji
 

Hoffman Janusz
Aranowski Jarosław
Janiszewki Grzegorz

Koper Ireneusz
Marcinkowski Dariusz

Matracka Anna
 
 

Komisja Kultury Fizycznej, 
Sportu i Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi
 

Koper Ireneusz
Będkowski Krzysztof

Hoffman Janusz
Marcinkowski Dariusz

Szustak Wiesław
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Informacje

Cz. 2

Cz. 4

RADA GMINY RASZYN

 

PREZYDIUM RADY
 

Przewodniczący Rady Gminy
Marcinkowski Dariusz

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Aranowski Jarosław
Ostrzyżek Sławomir

Komisja 
Zdrowia, Spraw 

Społecznych i Profilaktyki
 

Matracka Anna
Kuran-Kalata Agata

Marcinkowski Dariusz
Ostrzyżek Sławomir

Komisja Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i 
Porządku Publicznego

 
Aranowski Jarosław

Górecki Andrzej
Koper Ireneusz
Surmacz Ewa

 

Komisja 
Rewizyjna

 
 

Kowalczyk Ryszard
Hoffman Janusz

Pawlikowski Tadeusz
Senderowska Teresa

Sulima-Markowska Beata
 
 
 

Komisja Skarg, 
Wniosków 

i Petycji
 

Surmacz Ewa
Bańburski Marek

Pawlikowski Tadeusz
Szustak Wiesław

Zawistowski Andrzej
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Informacje

Cz. 3

RADA GMINY RASZYN 
 

 

Działalność Rady Gminy Raszyn w 2019 r.
 

149 podjętych uchwał 
 

54 zgłoszonych interpelacji i zapytań do Wójta Gminy
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Informacje

Menu

POŁOŻENIE I PODSTAWOWE PARAMETRY
POŁOŻENIE GMINY
 
Województwo: mazowieckie
 
Powiat: pruszkowski
 
Sąsiednie gminy: Michałowice, Nadarzyn, Lesznowola, 
m. st. Warszawa

PODSTAWOWE PARAMETRY
 
Typ: gmina wiejska
 
Siedziba władz Gminy: Raszyn
 
Sołectwa: Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty, Falenty 
Duże, Falenty Nowe, Janki, Jaworowa I, Jaworowa II, 
Laszczki, Łady, Nowe Grocholice, Podolszyn Nowy, 
Puchały, Raszyn I, Raszyn II, Rybie I, Rybie II, Rybie III, 
Sękocin Nowy, Sękocin Stary, Słomin, Wypędy
 
Powierzchnia: 43,89 km kw.
 
Liczba ludności: 21 064 osób
 
Gęstość zaludnienia: 480 osób / km kw.
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  Ocena stanu 
Gminy

Menu

Grupa porównawcza Gminy Raszyn

Metodologia porównywania JST

Ocena ogólna

Mieszkańcy

Budżet

Infrastruktura

Edukacja

Zdrowie, pomoc społeczna i wsparcie rodzin

Gospodarka

Komentarz eksperta
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Gminy w grupie
 

Woj. Ludność

ANDRESPOL

BIAŁE BŁOTA

BISKUPICE

BOBROWNIKI

BOGDANIEC

BOJSZOWY

BRÓJCE

BRZEZINY

CEDRY WIELKIE

CELESTYNÓW

CHEŁM ŚLĄSKI

CHMIELNIK

CHRZĄSTOWICE

CZARNA

łódzkie

kujawsko-pomorskie

małopolskie

śląskie

lubuskie

śląskie

łódzkie

łódzkie

pomorskie

mazowieckie

śląskie

podkarpackie

opolskie

podkarpackie

14 tys.

21 tys.

10 tys.

12 tys.

7 tys.

8 tys.

7 tys.

6 tys.

7 tys.

12 tys.

6 tys.

7 tys.

7 tys.

12 tys.

Menu

Ocena

© 2020 TomTom © 2020 HERE, © 2020 Microsoft Corporation© 2020 TomTom © 2020 HERE, © 2020 Microsoft Corporation

GRUPA PORÓWNAWCZA B4 - 144 JST
Gminy wiejskie, będące strefami zewnętrznymi obszarów 
funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich
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https://www.bing.com/maps?cp=11.178401873711778~-20.000000000000007&lvl=1&style=c&FORM=BMLOGO
m.hoffmann
Tekst maszynowy
*pełen wykaz gmin z grupy porównawczej przedstawiono w załączniku Nr 14 do Raportu stanie Gminy Raszyn w 2019 r.
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METODOLOGIA PORÓWNYWANIA JST
Menu

Ocena...

W obliczeniach zastosowano jedną z formuł normalizacyjnych – Unitaryzację.
 
 
Wzór przedstawia się następnująco:
 
 
Formuła polega na odjęciu wartości minimalnej występującej w grupie funkcjonalnej od wartości danej JST, a następnie podzieleniu 
przez rozstęp (wartości maksymalna minus minimalna dla danej GF). Otrzymana w ten sposób zmienna "Zjst" zostaje ekspercko 
rozszerzona do przedziału < -1,1 >.
 
Zmienną można interpretować na dwa sposoby:
·      Jaka jest odległość od lidera (wzorca) w danej grupie funkcjonalnej 
·      Jaka jest odległość od najsłabszego (antywzorca) w danej grupie funkcjonalnej
 
Przykład: Zjst = 0.5
·      Odległość od wzorca wynosi: 0.5 ( 1 - Zjst )  
·      Odległość od antywzorca wynosi: 1.5 (| -1 - Zjst |)
 
Przenosząc powyższy przykład na wartości procentowe, możemy powiedzieć, że:
 
Zjst jest odległy o 0.5/2 = 25% od wzorca oraz 1.5/2 = 75% od antywzorca.
 
Interpretacja: Wartość Zjst stanowi 75% wartości maksymalnej w danej grupie funkcjonalnej.
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OCENA OGÓLNA
Menu

Ocena...

M

B

IG

E

Z

G

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

2019

Budżet

Edukacja

Zdrowie, pomoc społeczna i wsparcie dla mieszkańców

Gospodarka

Infrastruktura i gospodarka komunalna

Mieszkańcy

2017 2018 2019
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Tekst maszynowy



MIESZKAŃCY
Menu

Ocena...

Dane

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

2019
M04

M13

M15

M03

M05

M06

M07
M09

M11

2017 2018 2019
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE MIESZKAŃCY
Menu

Ocena...

12,46%
Wskaźnik M03

80,40%
Wskaźnik M04

1 807,64 zł
Wskaźnik M05

391,70 zł
Wskaźnik M06

6,1
Wskaźnik M11

21,40%
Wskaźnik M07

9,49%
Wskaźnik M09

1,5
Wskaźnik M13

66,95%
Wskaźnik M15

Nazwa wskaźnika : Mieszkańcy w wieku 
kreatywnym

Wybierz opis
wskaźnika:

 M03
 M04
 M05
 M06
 M07
 M09
 M11
 M13
 M15

Uzasadnienie badania : Ocena stanu gminy 
pod względem liczby mieszkańców, którzy 
mogą stanowić główną siłę napędową 
rozwoju ekonomicznego

Opis : Liczba ludności w wieku 25-34 jako % 
liczby mieszkańców

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku,
obliczenia będą nieprawidłowe:

ROK

2019 2019

Wykres

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda 
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.
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m.hoffmann
Tekst maszynowy
*pełen opis wskaźników przedstawiono w załączniku Nr 15 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r



Menu

Ocena...

Dane

BUDŻET

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

2019

B01

B11

B02

B04

B05

B06

B07

B08

B10

B12

B13

B14

B15

2017 2018 2019
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE BUDŻET
Menu

Ocena...

3 024,76 zł
Wskaźnik B02

4 985,91 zł
Wskaźnik B05

2 013,39 zł
Wskaźnik B06

6 494,52 zł
Wskaźnik B01

2 413,21 zł
Wskaźnik B12

308,94 zł
Wskaźnik B04

41,11%
Wskaźnik B07

8,98%
Wskaźnik B14

19,82%
Wskaźnik B13

Wybierz opis
wskaźnika:

 B01
 B02
 B04
 B05
 B06
 B07
 B08
 B10
 B11
 B12
 B13
 B14
 B15

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku,
obliczenia będą nieprawidłowe:

ROK

2019 2019

10,07%
Wskaźnik B08

14,22%
Wskaźnik B10

79,61%
Wskaźnik B11

23 242,87 zł
Wskaźnik B15

Wykres

Nazwa wskaźnika : Dochody ogółem na 
mieszkańca

Opis : Charakteryzuje zamożność JST

Uzasadnienie badania : Określenie bogactwa 
JST

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda 
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.
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m.hoffmann
Tekst maszynowy
*pełen opis wskaźników przedstawiono w załączniku Nr 15 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r



INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Menu

Ocena...

Dane

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

2019

IG02

IG05

IG08
IG13

IG01

IG03

IG04
IG07

IG09

IG10
IG11

IG12

2017 2018 2019
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE 
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Menu

Ocena...

105,31 zł
Wskaźnik IG01

149,64 zł
Wskaźnik IG03

6,1
Wskaźnik IG04

0,29%
Wskaźnik IG10

391,95 zł
Wskaźnik IG02

0,7
Wskaźnik IG05

0,00 zł
Wskaźnik IG12

0,00 zł
Wskaźnik IG11

Wybierz opis
wskaźnika:

 IG01
 IG02
 IG03
 IG04
 IG05
 IG07
 IG08
 IG09
 IG10
 IG11
 IG12
 IG13

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku, obliczenia będą
nieprawidłowe:

ROK

2019 2019

589,84 zł
Wskaźnik IG07

82,33%
Wskaźnik IG08

154,13 zł
Wskaźnik IG09

82,32 zł
Wskaźnik IG13

Nazwa wskaźnika : Dotacje pozyskane na 
inwestycje w drogi publiczne

Opis : Dochody majątkowe w rozdziałach 
60011-60018 i 90015 w przeliczeniu na 
mieszkańca

Uzasadnienie badania : Ocena skuteczności 
pozyskiwania środków na inwestycje w 
infrastrukturę drogową

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda 
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.

Wykres
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m.hoffmann
Tekst maszynowy

m.hoffmann
Tekst maszynowy
*pełen opis wskaźników przedstawiono w załączniku Nr 15 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r



Menu

Ocena...

Dane

EDUKACJA

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0
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-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

2019

E02

E05

E07

E03

E06

E08

E09

E10
E11

2017 2018 2019
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE EDUKACJA
Menu

Ocena...

75,87%
Wskaźnik E02

20 839,27 zł
Wskaźnik E03

10 148,14 zł
Wskaźnik E05

92,19%
Wskaźnik E06

21,0
Wskaźnik E09

113,52%
Wskaźnik E07

13,9
Wskaźnik E08

0,7
Wskaźnik E10

10,2
Wskaźnik E11

Nazwa wskaźnika : Udział subwencji 
oświatowej w subwencyjnych wydatkach 
oświatowych

Wybierz opis
wskaźnika:

 E02
 E03
 E05
 E06
 E07
 E08
 E09
 E10
 E11

Uzasadnienie badania : Określa stopień 
pokrycia subwencyjnych wydatków 
oświatowych (tych, na które przeznacza się 
subwencję) otrzymywaną z budżetu państwa 
subwencją oświatową

Opis : Relacja subwencji oświatowej do 
subwencyjnych wydatków oświatowych

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku,
obliczenia będą nieprawidłowe:

ROK

2019 2019

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda 
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.

Wykres
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Tekst maszynowy
*pełen opis wskaźników przedstawiono w załączniku Nr 15 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r



ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN

Menu

Ocena...

Dane

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4
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0,0

0,2
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE ZDROWIE, POMOC 
SPOŁECZNA ORAZ WSPARCIE DLA RODZIN

Menu

Ocena...

3,3
Wskaźnik Z02

1 028,53 zł
Wskaźnik Z04

0,00 zł
Wskaźnik Z01

1,79 zł
Wskaźnik Z08

0,00 zł
Wskaźnik Z03

0,00 zł
Wskaźnik Z05

44,14 zł
Wskaźnik Z11

34,3
Wskaźnik Z09

Wybierz opis
wskaźnika:

 Z01
 Z02
 Z03
 Z04
 Z05
 Z06
 Z07
 Z08
 Z09
 Z11

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym
wypadku, obliczenia będą nieprawidłowe:

ROK

2019 2019

123,65 zł
Wskaźnik Z06

2,32%
Wskaźnik Z07

Nazwa wskaźnika : Inwestycje w obiekty 
ochrony zdrowia (wskaźnik jednowymiarowy)

Opis : Wydatki majątkowe w dziale 851 w 
przeliczeniu na mieszkańca

Uzasadnienie badania : Ocena wartości 
inwestycji w obiekty służące ochronie zdrowia

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda 
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.

Wykres
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Tekst maszynowy
*pełen opis wskaźników przedstawiono w załączniku Nr 15 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r



GOSPODARKA
Menu

Ocena...

Dane

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: bardzo sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

Sytuacja: niesprzyjająca
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: korzystna

Sytuacja: przeciętna
Zmiana: wymagająca zwiększenia 

aktywności

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: korzystna

Sytuacja: sprzyjająca
Zmiana: wymagająca uwagi

-1,0
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE GOSPODARKA
Menu

Ocena...

22,53%
Wskaźnik G01

223
Wskaźnik G02

13
Wskaźnik G03

96,00%
Wskaźnik G04

1 987,02 zł
Wskaźnik G08

67,68%
Wskaźnik G05

35,14%
Wskaźnik G07

1,31%
Wskaźnik G09

0,66%
Wskaźnik G10

Nazwa wskaźnika : Aktywność gospodarcza 
mieszkańców

Wybierz opis
wskaźnika:

 G01
 G02
 G03
 G04
 G05
 G07
 G08
 G09
 G10

Uzasadnienie badania : Określenie stopnia 
przedsiębiorczości osób zamieszkujących na 
terenie gminy

Opis : Udział liczby osób prowadzących 
działalność gospodarczą w liczbie osób w 
wieku produkcyjnym

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku,
obliczenia będą nieprawidłowe:

ROK

2019 2019

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda 
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.

Wykres
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Tekst maszynowy
*pełen opis wskaźników przedstawiono w załączniku Nr 15 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r



KOMENTARZ EKSPERTA cz.1
Menu

Ocena...

Część 2 Na koniec 2019 r. poziom rozwoju Gminy Raszyn, w 
większości analizowanych obszarów, nieznacznie odbiegał 
od przeciętnego poziomu rozwoju gmin w grupie 
porównawczej (świadczy o tym wartość wskaźników w 
przedziale -0,4 do +0,4). Zdecydowanie lepiej na tle grupy 
porównawczej Gmina wypadła w obszarze związanym z 
pomocą społeczną (obszar „Zdrowie, pomoc społeczna i 
wsparcie dla mieszkańców”) oraz w zakresie oświaty 
(obszar "Edukacja").
 
Na znaczącą przewagę Gminy Raszyn, w obszarze 
związanym z pomocą społeczną miała wpływ przede 
wszystkim wysokość wypłacanych dotacji na zadania 
zlecone jak również wysokość ponoszonych wydatków 
bieżących finansowanych ze środków własnych. Co 
prawda, w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost 
wypłacanych dotacji oraz ponoszonych wydatków, to 
jednak wzrost ten był niższy niż w gminach w grupie 
porównawczej, co należy ocenić pozytywnie. Gmina 
zwiększyła również wysokość wypłacanych dotacji dla 
organizacji pożytku publicznego, co świadczy o aktywności 
w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych 
dla mieszkańców Gminy.
 
Edukacja jest zwykle jednym z najbardziej problemowych 
obszarów funkcjonowania gmin w Polsce. Sytuację 
oświatową Gminy Raszyn, na tle gmin w grupie 
porównawczej, należy jednak ocenić jako korzystną. 

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku pomocy 
społecznej, tak w oświacie z roku na rok wzrasta poziom 
ponoszonych wydatków bieżących, jednakże wzrost ten jest 
znacznie niższy niż w gminach w grupie porównawczej. 
Warto przy tym zwrócić uwagę na wskaźnik skolaryzacji 
przedszkolnej, który dla Gminy Raszyn kształtuje się na 
poziomie 113% (średnia z 3 poprzednich lat). Świadczy to o 
atrakcyjności oferty przedszkolnej Gminy dla rodziców 
spoza Gminy Raszyn.
 
Relatywnie dobra sytuacja miała miejsce w zakresie 
aktywności gospodarczej (obszar „Gospodarka”) oraz 
infrastruktury (obszar "Infrastruktura i gospodarka 
komunalna").
 
Wyrazem aktywności gospodarczej Gminy Raszyn w 2019 r. 
były uzyskane wpływy z tytułu udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych i prawnych w przeliczeniu 
na mieszkańca. Należy zaznaczyć, że na tle gmin w grupie 
porównawczej Gmina Raszyn wypada bardzo dobrze pod 
względem poziomu bezrobocia (mierzonego udziałem osób 
bezrobotnych w ogóle ludności Gminy oraz udziałem osób 
długotrwale bezrobotnych w ogóle ludności Gminy). Na 
przestrzeni lat nastąpił spadek bezrobocia w Gminie. 
Raszyńska gospodarka charakteryzuje się wysokim 
udziałem sektora prywatnego w strukturze własnościowej 
przedsiębiorstw, co świadczy o wysokim zaangażowaniu 
sektora prywatnego w lokalną przedsiębiorczość. 
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KOMENTARZ EKSPERTA cz. 2Ocena...

Menu

Część 1 W obszarze infrastrukturalnym Gmina Raszyn na tle gmin w 
grupie porównawczej wypada korzystnie biorąc pod uwagę 
rentowność systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Co prawda, w Gminie Raszyn wysokość 
uzyskiwanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi pokrywa średnio 83% ponoszonych 
kosztów, to jednak pokrycie to jest jednym z wyższych wśród 
gmin w grupie porównawczej. Na uwagę zasługuje również 
występujący w Gminie niski poziom awaryjności sieci 
kanalizacyjnej, co świadczy o stosowaniu, przy realizacji 
inwestycji sanitarnych, wysokiej jakości materiałów.
 
Sytuację finansową Gminy należy ocenić jako dobrą i 
stabilną. Gmina charakteryzuje się dużą zdolnością 
kredytową, wyrażoną jako różnica między kwotą dochodów i 
wydatków bieżących w stosunku do dochodów ogółem. 
Należy zwrócić uwagę na znaczne bezpieczeństwo 
finansowe, jakie zapewnia Gminie spełnienie relacji z art. 243 
ustawy o finansach publicznych - różnica pomiędzy 
wskaźnikiem maksymalnej i faktycznej obsługi zadłużenia w 
ostatnim roku kształtowała się na poziomie blisko 10 p.p. 
Określenie sytuacji finansowej Gminy jako "pogarszająca" 
nie wiąże się ze złą kondycją finansową Gminy, a wyłącznie z 
osiągnięciem nieco niższych wartości wskaźników na tle 
gmin w grupie porównawczej.
 
 
 

Nieco większej uwagi ze strony władz Gminy wymaga 
obszar związany z lokalną demografią. Pomimo, że z roku na 
rok wzrasta liczba mieszkańców Gminy Raszyn, to jednak z 
roku na rok dynamika zmian maleje (przyrost liczby 
mieszkańców jest coraz mniejszy). Określenie sytuacji 
Gminy w tym obszarze jako "pogarszająca" wiąże się z tym, 
że przyrost liczby ludności jest niższy niż w gminach w 
grupie porównawczej. Pozytywnie należy ocenić fakt, że z 
roku na rok wzrasta odsetek mieszkańców Gminy w wieku 
kreatywnym a wskaźnik zastępowalności pokoleń na rynku 
pracy jest bliski 100% (liczba mieszkańców gotowych do 
podjęcia aktywności zawodowej jest niemal taka sama jak 
liczba mieszkańców wygaszających aktywność zawodową). 
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Menu

Realizowane programy, polityki i strategie

Misja Gminy Raszyn

 

Realizacja polityk, 
programów i 

strategii
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Menu

Strategie MISJA GMINY

Kształtowanie Gminy Raszyn jako miejsca: przyjaznego 
mieszkańcom, przedsiębiorcom i przyjezdnym, budującego 

aktywne społeczeństwo obywatelskie, dbającego o 
środowisko przyrodnicze, wykorzystującego położenie 

geograficzne i historię regionu.

30



Menu

Strategie

Cz. 2  
Niniejsza część przedstawia podsumowanie 
najważniejszych zadań wykonywanych w 2019 
roku przez Gminy Raszyn w związku z 
realizacją lokalnych polityk, programów i 
strategii. 
 
Istotna część zadań Wójta w 2019 roku związana 
była z realizacją i wdrożeniem działań 
zaplanowanych w licznych dokumentach o 
charakterze programowym i strategicznym. 
Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących 
o kierunkach realizacji lokalnych polityk, 
programów i strategii, w pierwszej kolejności 
należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju 
Gminy Raszyn do 2020 r., który jest 
dokumentem o charakterze strategicznym, 
określającym najwazniejsze cele rozwojowe 
Gminy.
 
Na stan Gminy w 2019 roku wpływały również 
działania podejmowane w ramach realizacji 
poszczególnych programów i strategii 
dedykowanych wybranym zadaniom własnym.
 

REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE
 

Obok Strategii, w 2019 roku Gmina Raszyn 
realizowała

 

21 
dokumentów i programów

strategicznych, w tym:
7 z obszaru polityki społecznej,

4 z obszaru ochrony środowiska,
2 z obszaru ochrony zdrowia,

2 z obszaru gospodarki komunalnej,
2 z obszaru ładu przestrzennego,

2 z obszaru gospodarki mieszkaniowej,

1 z obszaru oświaty

1 z obszaru transportu publicznego.
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Menu

Strategie

Cz. 1

Cz. 3

Program / Strategia
 

Obszar

Strategia Rozwoju Gminy Raszyn do 2020 roku

Strategia rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raszyn na lata 2012-2025

Program współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.)
na rok 2019

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Raszyn na lata 2016 - 2022

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Raszyn na lata
2016 - 2020

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Raszyn na rok 2019

Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2019

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019-2022

Gmina Przyjazna Seniorom

Projekt "J@ w Internecie"

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn na lata 2019-2025

Raszyńska Karta Dużej Rodziny

Ogólny

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Ochrona zdrowa

Ochrona zdrowia

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Pomoc społeczna

Oświata

Ochrona środowiska

Pomoc społeczna

REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE
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Menu

REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIEStrategie

Cz. 2
Nazwa dokumentu strategicznego

 

Podstawa obowiązywania Link do
dokumentu

Strategia Rozwoju Gminy Raszyn do 2020 roku

Strategia rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raszyn
na lata 2012-2025

Program współpracy Gminy Raszyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.)

na rok 2019

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Raszyn na lata
2016 - 2022

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Raszyn na lata

2016 - 2020

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Gminie Raszyn na rok 2019

Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok
2019

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019-
2022

Uchwała Rady Gminy Raszyn

Uchwała Nr XXI/272/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia
2012 r.

Uchwała Nr LXI/549/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 13
listopada 2018

Uchwała nr XXI/200/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 kwietnia
2016 r.

Uchwała nr XVII/174/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia
2015 r.

Uchwała nr V/26/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 grudnia
2018 r.

Uchwała nr V/27/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 grudnia
2018 r.

Uchwała nr XXI/201/2016 Rady Gminy Raszyn z dnia 14
kwietnia 2016 r. 

Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 stycznia
2019 r.



















Cz. 4
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Menu

Strategie

Cz. 3

Cz. 5

REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH GMINY
Cel 1. Wzrost jakości życia mieszkańców Raszyna wraz z odzyskaniem tożsamości regionalnej
W celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy, władze podejmują ciągłą współpracę z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania m.in. z 
zakresu kultury i sportu. W 2019 r. przekazano 879.000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Wyrazem dążenia do 
budowania tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Gminy jest m.in. organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych czy realizacja funduszu sołeckiego (w 
2019 r. w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 737.640 zł). Gmina przystąpiła do Programu „Gmina Przyjazna Seniorom”, a także „Ogólnopolska 
Karta Seniora” ułatwiając korzystanie z preferencyjnych ulg. Na terenie Gminy działają kluby seniora, w tym Klub Senior+. Centrum
Kultury Raszyn wraz z Centrum Sportu Raszyn prowadziły bezpłatne zajęcia sportowe na halach oraz na basenie dla mieszkańców 50+ w ramach projektu 
unijnego. Wyposażono w Szkole w Raszynie pracownię komputerową z dotacji Programu Polski Cyfrowej (dotacja 45,5 tys. zł) oraz utworzono 
nowoczesną multimedialną pracownię językową w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego o wartości 70 tys zł (dotacja 48,5 tys. zł) Gmina włączyła się 
w ogólnopolską akcję „Rowerowy Maj”, w której uczestniczyły szkoły podstawowe z Raszyna i Sękocina. Dodatkowo, Gmina realizowała program "j@ w 
Internecie", którego celem było podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą 
elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. Na projekt Gmina uzyskała dofinansowanie 150.000 zł.
 
Cel 2. Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy do oczekiwań mieszkańców a zwłaszcza młodzieży
Władze Gminy podejmują działania zmierzające do rozszerzenia gminnej bazy kulturowej. Obecnie za realizację tego rodzaju zadań odpowiada Centrum 
Kultury Raszyn oraz Centrum Sportu Raszyn. W 2019 r. dotacja dla CKR wyniosła 2.016.000 zł. W 2019 r. kwotę ponad 3 mln zł przeznaczono na 
adaptację budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnego. Grupą docelową projektu są: młodzież, dorośli i dzieci z terenu gminy 
Raszyn a także powiatu pruszkowskiego, innych powiatów, nauczyciele, edukatorzy oraz wykładowcy akademiccy, przewodnicy a także turyści z innych 
województw. W ramach projektu  „Moje kompetencje, moje perspektywy” w Gminie Raszyn realizowane były szkolenia z języka angielskiego dla dwóch 
grup uczestników w wymiarze 180 h/gr. Łącznie szkolenia obejmowały 24 osoby. Po zakończonych szkoleniach uczestnicy podeszli do zewnętrznego 
egzaminu z języka angielskiego na poziomie A2. Egzamin przeprowadzony był przez zewnętrzną instytucję certyfikującą. Osoby mogły uzyskać 
kwalifikacje w zakresie posługiwania się językiem angielskim na poziomie A2. W szkołach podstawowych prowadzono dla uczniów bezpłatne zajęcia z 
gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej w ramach pozyskanej dotacji (o wysokości 31,5 tys zł) z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Całość zadania 63 tys. zł.
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REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH GMINY
Cel 3. Wdrożenie europejskich norm rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju) w Gminie
W 2019 r. zrealizowano inwestycje w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi (łącznie 24,3 km sieci kanalizacyjnej i 
119 przyłączy). Dokonano łącznie 70 kontroli nieruchomości z podejrzeniem spalania odpadów w tym 24 z poborem prób popiołu do analizy. 
Zakupiono mobilne laboratorium z analizatorem pyłu oraz dron do pomiarów jakości powietrza i prowadzenia kontroli podejrzenia spalania odpadów za 
łączna kwotę 244.551,43 zł. Zakup w/w urządzeń dokonano przy wsparciu Województwa Mazowieckiego w ramach programu pn. „Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” w wysokości 122.275,71 zł (50%). Zakupiono 50 szt. oczyszczaczy powietrza na cele placówek 
edukacyjnych na terenie gminy Raszyn za łączną kwotę 92.500 zł. Zakup w/w urządzeń dokonano przy wsparciu Województwa Mazowieckiego w ramach 
programu pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” w wysokości 46.250 zł (50%). Pracuje sieć 6 czujników jakości 
powietrza zainstalowanych na placówkach edukacyjnych na terenie Gminy, których wyniki dostępne są na bieżąco na stronie internetowej urzędu. 
Prowadzona była kampania edukacyjna „Szanuję sąsiadów nie spalam odpadów” w postaci artykułów zamieszczonych na stronie internetowej urzędu, 
prasie lokalnej jak i w postaci 12 szt. banerów wywieszanych w różnych miejscach z uwagi na częste interwencje mieszkańców w tych miejscowościach. 
Zakupiono łącznie 700 szt. sadzonek za kwotę 5.530 zł na Piknik rodzinny w Przedszkolu nr 2 W Stumilowym Lesie” i z okazji Święta Szkoły w Szkole 
Podstawowej w Ładach, w ramach których prowadzono akcję ekologiczno- społeczną "Sadzonka za baterię”. Odebrano i zutylizowano 114 ton odpadów 
zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie gminy Raszyn za łączną kwotę 29.640 zł z czego 100 ton 
odpadów zutylizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 9.100 zł w 
ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”. Podpisano umowę o 
dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Raszyn na lata 2019-2035”  z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 493/2019/Wn07/OA-io/D. Przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 
50.000,00 zł (kwota dotacji 50.000 zł).
 
Cel 4. Eliminowanie uciążliwości komunikacyjnych na terenie Gminy
Wyznaczono dwie linie komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla których organizatorem jest Gmina Raszyn: linia R1 łącząca Warszawę – 
Raszyn – Michałowice – Pruszków oraz linię R2 łączącą Rybie – Raszyn – Puchały – Wypędy – Janki – Sękocin Nowy – Falenty Duże – Falenty – Falenty 
Nowe – Podolszyn Nowy, z czego linię R1 uruchomiono od 04.11.2019 r. przy wsparciu finansowym Wojewody Mazowieckiego w ramach dopłaty z 
funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Łączny koszt uruchomienia linii R1 wynosił 43.594,20 zł. Gmina w 
ramach oferty Warszawa+ dopłacała do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. 
Warszawa. W ramach w/w oferty wydano 1349 szt. Biletu Metropolitarnego – Raszyńską Kartę Mieszkańca i dopłacono 321.870 zł do biletów 
długookresowych.
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Cel 5. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenie gminy dla rozwoju przedsiębiorczości i rekreacji
Wykonano i rozliczono budowę wodociągu w Falentach, w ul. Jutrzenki i na przedłużeniu ul. Waryńskiego. Wykonano i rozliczono projekt wodociągów 
w miejscowościach Janki i Dawidy Bankowe, Rybie, Sękocin Nowy i Raszyn oraz Sękocin Las. W trakcie realizacji jest budowa sieci wodociągowej w ul. 
Godebskiego w Jankach. Zrealizowano i rozliczono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Dworkowej oraz projekty kanalizacji sanitarnej w miejscowości  
Janki, Raszyn, Dawidy Bankowe oraz uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w Sękocinie Nowym i Rybiu i Sękocin Las. Przekazano wsparcie finansowe dla 
Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Raszynie. Wybudowano plac zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach, za 
77,5 tys. zł z dofinansowaniem w kwocie 24.500 zł, a także zamontowano nowe urządzenia na place zabaw oraz wykonano nawierzchnie bezpieczne z 
wykorzystywaniem funduszy sołeckich w sumie za ok. 80 tys. zł. Podpisano umowę na „Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w 
Raszynie” – wartość robót budowlanych 977 145,21 zł, przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 621.757,50 (inwestycja realizowana będzie w 2020 r).
 
Cel 6. Promocja wizerunku Gminy ukazująca jej atrakcje kulturowe i historyczne
W 2019 r. Gmina na działania z zakresu promocji wydatkowała 182.430 zł. Największą imprezą o charakterze kulturalno-historycznym były obchody 210. 
rocznicy Bitwy pod Raszynem w Falentach. Centrum Kultury Raszyn wykonał film o Raszynie, a także album o Raszynie oraz komiks dot. Bitwy pod 
Raszynem dzięki pozyskanym 100 tys. zł środków unijnych za pośrednictwem LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Została uporządkowana i 
zagospodarowana Reduta Raszyńska,  zabezpieczono zabytki, przygotowano tablice informacyjno-historyczne, utworzono ścieżki, miejsce na składanie 
wieńców, masz z flagą, dokonano nasadzeń zieleni, dotacja z MKiDN na to zadanie wyniosła 88tys.zł, całość zadania w 2019 roku kosztowała 150 tys zł.
Gmina realizowała promocję projektu "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - faza V" - celem było zwiększenie świadomości 
społecznej zarówno w skali lokalnej jak i ogólnopolskiej o pozytywnych skutkach realizacji projektu jak również sposobie jego finansowania. Promocja 
projektu rewitalizacji zabytkowej Austerii, celem zwiększenia atrakcyjności turystycznej Gminy. Promocja projektu budowy ścieżek rowerowych, celem 
poprawy życia mieszkańców gminy. Zakłada się rezygnację części osób z transportu samochodowego, spadek emisji  szkodliwych substancji, a także 
ograniczenie poziomu hałasu. Rozbudowa ścieżek rowerowych wpłynie ponadto na poprawę wizerunku Gminy oraz w dalszej perspektywie przyczyni się 
do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze lokalnym i regionalnym. Inwestycja korzystnie wpłynie na rozwój branży turystycznej i 
okołoturystycznej, a to z kolei  pośrednio przyczyni się do poprawy wyników ekonomicznych gminy Raszyn i lokalnych przedsiębiorstw.
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Kobiety MężczyźniLiczba mieszkańców
ogółem w 2019 r.:

20779
Zmiana liczby ludności r/r:

0,26%

18,73%

60,49%

20,77%

Przedprodukcyjny

Produkcyjny

Poprodukcyjny

* Wiek przedprodukcyjny: 0-17 lat; wiek produkcyjny: 18-65 dla mężczyzn i 18-60 dla kobiet; wiek 
poprodukcyjny: 65+ dla mężczyzn i 60+ dla kobiet.

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA GMINY

21 064
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0,32%

0,26%

0,42%

0,27%
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Liczba ludności Wzrost liczby ludności r/r

Zameldowania na
pobyt stały:

377

Wymeldowania z
pobytu stałego:

52

Mieszkańcy

Menu

ZMIANY DEMOGRAFICZNE

Liczba ludności Raszyna od kilku lat utrzymuje 
się na stosunkowo równym poziomie ponad 20 
tys. mieszkańców, jednakże równocześnie 
dostrzec można nieznaczną tendencję 
pozytywną. Źródłem korzystnego trendu jest 
znaczna przewaga zameldowań na pobyt 
stały nad wymeldowaniami, oraz tylko 
nieznacznie większa od urodzeń liczba 
zgonów. O ile drugie z powyższych zjawisk 
wpisuje się w tendencje ogólnopolskie, tak 
działania prorozwojowe władz Raszyna mogą 
zapobiec odpływowi mieszkańców w 
nadchodzących latach.

39



STATYSTYKA SPRAW CYWILNYCHMieszkańcy

Menu

Liczba Urodzeń:

185

Liczba Zgonów:

189

Liczba zawartych
małżeństw:

124

Liczba par obchodzących
50-lecie małżeństwa:

36
0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017 2018 2019

203

185

236
228

221

154

189
198

167
174

Urodzenia żywe Zgony

40



Analiza dochodów

Menu

Główne kierunki wydatków

Pozyskane dotacje i środki zewnętrzne

Kondycja finansowa w 2019 r.

Podatki i opłaty lokalne
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Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Raszyn w 2019 roku 
były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), 
stanowiące ponad 1/4 wszystkich dochodów Gminy. Pięć 
najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy 
składa się łącznie na 76,17% wszystkich wpływów.

001

292

031

206

620

201

050
635 002 049

ANALIZA DOCHODÓW
Opis Dochody

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wpływy z podatku od nieruchomości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

41 691 474,00 zł

21 521 753,00 zł

21 347 581,47 zł

20 418 170,57 zł

7 694 313,25 zł

6 325 177,71 zł

Suma 147 913 962,15 zł

10 najistotniejszych paragrafów dochodowych w Gminie Raszyn:
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30,02%

6,83%58,62%

4,53%

Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki lokalne PIT CIT

Najważniejszym źródłem spośród dochodów podatkowych 
Gminy Raszyn w 2019 roku były wpływy z tytułu udziału w 
podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), kształtując się 
na poziomie prawie 41,7 mln złotych. Drugie co do wartości były 
wpływy z podatku od nieruchomości, kształtujące się na 
poziomie ponad 21,3 mln złotych. Wartość pozostałych 
dochodów podatkowych przekroczyła 8 mln złotych.

Łączny koszt skutków obniżenia górnych stawek
podatkowych dla osób fizycznych:

4 863 982,85 zł
Łączny koszt udzielonych ulg i zwolnień podatkowych dla

osób fizycznych:

4 800,00 zł

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016 2017 2018 2019

Dochody własne PIT i CIT Subwencje Dotacje

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
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POZYSKANE DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
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Nazwa zadania Źródło finansowania

 

Wartość dotacji
pozyskanej w 2019 r.

Wartość zadania
zrealizowana w

2019 r.

Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji
Społeczno-Kulturalnej

Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez
wymianę indywidulanych źródeł ciepła na
niskoemisyjne

Projekt E-Opieka

Budowa drogi w pasie Jutrzenki i bez nazwy
(realizacja w 2020 r.)

EFRR

EFRR

EFRR

Fundusz Dróg Samorządowych

1 365 732,68 zł

724 514,14 zł

561,07 zł

1 200 480,00 zł

3 000 564,55 zł

917 945,67 zł

701,34 zł

1 500 600,00 zł

Suma  13 743 973,32 zł 22 948 124,58 zł

Gmina Raszyn w 2019 r. kontynuowała projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn" dofinansowany z Funduszu 
Spójności, którego okres realizacji przypada na lata 2016-2020. W roku 2019 zrealizowano inwestycje wodno-.ściekowe. w: Dawidach Bankowych (ul. 
Malownicza),  Słominie (Jagodowa i Niedźwiadka), Laszczkach (Kubusia Puchatka), Falentach Nowych (Willowa, Rozbrat, Osińskich i sięgacze), 
Słominie Nowym (Sadowa), Jankach (Poniatowskiego, Godebskiego, al. Krakowska oraz przydomowe przepompownie).
 
Jednym z ważniejszych zadań realizowanym z udziałem środków zewnętrznych jest adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno-
Kulturalnej. Na realizację zadania pozyskano 1.365.732,68 zł dotacji (tylko w 2019 r.). Ogólna wartość projektu opiewa na kwotę 4.985.664, 00 zł. W 
2019 r. zostało pozyskane dofinansowanie na zadania w ramach przebudowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych, tj. na rozbudowę ul. Złote Łany 
oraz przebudowę ul. Zacisze opiewające na wartość 2.116.489,00 zł. Realizacja ww. zadań opiewać będzie na wartość 3.961.582,00 zł, a planowany 
termin realizacji to 2020 r. Ponadto w 2019 r. Gmina otrzymała refundację w kwocie 1.200.480,00 zł w związku z zadaniem „pn. „Budowa drogi w pasie 
Jutrzenki i bez nazwy”. Na realizację zadania wydatkowano 1.563.547,00 zł.
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Nr
działu

Nazwa działu Wydatki

 

801

855

900

600

750

926

921

854

754

852

758

700

757

851

Oświata i wychowanie

Rodzina

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

Transport i łączność

Administracja publiczna

Kultura fizyczna

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Edukacyjna opieka wychowawcza

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

Pomoc społeczna

Różne rozliczenia

Gospodarka mieszkaniowa

Obsługa długu publicznego

O h d i

42 708 487,81 zł

26 454 123,15 zł

23 617 257,77 zł

12 489 417,89 zł

11 765 109,38 zł

7 280 216,62 zł

6 376 580,80 zł

2 882 363,98 zł

2 613 595,33 zł

2 452 395,37 zł

2 351 541,49 zł

1 894 654,79 zł

1 499 015,12 zł

832 129 55 łSuma  146 223 810,51 zł

GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓWBudżet

Menu

W 2019 r. najwięcej środków budżetowych przeznaczono na realizację zadań z 
zakresu oświaty, wsparcia rodziny oraz transportu i łączności. Obecność 
wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków Gminy 
wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w 
Polsce. Udział wydatków oświatowych wynosił prawie 30% wszystkich 
nakładów w Raszynie. Środki przeznaczone na wsparcie rodziny pochodzą z 
kolei z budżetu państwa, a przeważająca ich część wiąże się z rządowym 
programem "Rodzina 500+". Wydatki z obszaru transportu i łączności wiązały 
się w głównej mierze z inwestycjami z zakresu infrastruktury.

10 najistotniejszych działów wydatkowych w Gminie Raszyn:

801

855
900

600

750

926

921
854 754 852
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Dochody majątkowe na
mieszkańca:

623,12 zł

Wynik budżetu
bieżącego:

19 762 822,46 zł

Zadłużenie w stosunku
do dochodów ogółem:

35,70%

Wydatki ogółem na
mieszkańca:

7 037,10 zł

Wydatki majątkowe na
mieszkańca:

1 492,88 zł

KONDYCJA FINANSOWA W 2019 ROKUBudżet

Menu

Dochody ogółem na
mieszkańca:

7 118,44 zł
Wartość wskazuje na poziom 

zamożności gminy.
Wartość wskazuje na 

skuteczność działań w zakresie 
pozyskiwania dodatkowych 

środków na inwestycje.

Wartość wskazuje na zdolność 
do realizacji inwestycji i spłaty 
zobowiązań bez pozyskiwania 
finansowania zewnętrznego.

Wartość wskazuje na udział 
kwoty długu w dochodach 

budżetowych.

Wartość wskazuje na poziom 
nakładów na realizację zadań.

Środki do dyspozycji:

9 723 807,34 zł

Wartość wskazuje na poziom 
nakładów na realizację 
inwestycji oraz przyjęte 

priorytety w zakresie realizacji 
zadań własnych.

Wartość nadwyżki operacyjnej 
pomniejszona o spłatę długu. 

Wskazuje na zdolność do realizacji 
inwestycji bez pozyskiwania 
finansowania zewnętrznego.

Koszt obsługi długu:

28 385,06 zł

Wartość wydatków na zapłatę 
odsetek od każdego 1 mln 

zaciągniętych kredytów, 
pożyczek oraz emisji obligacji.
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INFORMACJE O MAJĄTKU - STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Menu

Budżet

Pozycja
 

Wartość

AKTYWA TRWAŁE, w tym:

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - gr 0

budynki i lokale - gr 1

obiekty inżynierii lądowej i wodnej - gr 2

Kotły i maszyny energetyczne – gr 3

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - gr 4

maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - gr 5

urządzenia techniczne - gr 6

środki transportu - gr 7

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - gr 8

wartości niematerialne i prawne

AKTYWA OBROTOWE

506 325 575,04 zł

78 495 920,23 zł

137 486 420,03 zł

276 541 656,28 zł

7 069,90 zł

2 446 501,53 zł

84 322,99 zł

6 041 162,47 zł

1 647 224,09 zł

3 227 984,90 zł

347 312,62 zł

0,00 zł

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

W stosunku do ubiegłego 
roku, wartość majątku 

Gminy wzrosła o:
 
 

4,92%
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Ochrona środowiska

Ceny usług komunalnych

Menu

Gospodarka mieszkaniowa

Odpady komunalne

Transport publiczny

Woda i ścieki

Infrastruktura 
i gospodarka 

komunalna
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Infrastruktura

Menu

WYBRANE PARAMETRY 
GOSPODARKI WODNEJ

WYBRANE PARAMETRY 
GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

WODA I ŚCIEKI

Dostawę wody i odbiór ścieków z terenu Gminy Raszyn w 2019 r. zapewniało 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o.

1092,5 tys.
m3 sprzedanej wody pitnej dla 

mieszkańców w 2019 r.

2 993
średnie dobowe 

zużycie wody (w m3)

0,63
długość nowo wybudowanej 
sieci wodociągowej (w km)

97
szt. nowych przyłączy 

wodociągowych w 2019 r.

5
awarii sieci wodociągowej 

na 1000 przyłączy w 2019 r.

1090,8 tys.
m3 odebranych ścieków od 

mieszkańców w 2019 r.

2 989
średnia dobowa produkcja 

ścieków (w m3)

1
awarii sieci kanalizacyjnej 

na 1000 przyłączy w 2019 r.

119
szt. nowych przyłączy 

kanalizacyjnych powstałych 
w 2019 r.

24,30
długość nowo wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej (w km)
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Menu

Infrastruktura GOSPODARKA MIESZKANIOWA

86,3%

3,01%
4,59%

Pozostałe Zakup usług zewnętrznych Remonty i modernizacje Inwestycje Zakup materiałów

0 mln zł

1 mln zł

2 mln zł

3 mln zł

0,3 mlnzł

3,2 mlnzł

1,3 mlnzł

Użytkowanie wieczyste Najem lokali Pozostałe

Wydatki:

Dochody:

Liczba lokali mieszkalnych 
komunalnych wg stanu na 

dzień 31.12.2019 r.:
 

80

Średnia powierzchnia lokalu 
mieszkalnego w 2019 r.:

 
34,5 m2
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ODPADY KOMUNALNE
Menu

Infrastruktura

0 mln zł

1 mln zł

2 mln zł

3 mln zł

Dochody Wydatki

Odebrane odpady
komunalne (w tonach):

7771,95

Odebrane odpady
segregowane (w tonach):

2372,35

Odebrane odpady
niesegregowane (w tonach):

5399,60

Odpady odebrane na mieszkańca
(w kg):

374,03

21,6%

17,95%

15,48%

18,03%

26,94%

bioodpady

szkło

pozostałe

tworzywa sztuczne

papier i tektura

Odpady dostarczone do PSZOK
(w tonach):

84,99

Odpady odebrane bezpośrednio
z nieruchomości (w tonach):

7686,96
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Menu

Infrastruktura TRANSPORT PUBLICZNY

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70,47% 29,00%

Drogi gminne Utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego Drogi powiatowe

Liczba linii autobusowych
gminnych:

1
Długość linii autobusowej

gminnej (w km):

17

Liczba przewiezionych
pasażerów na linii gminnej:

1083

Długość nowo wybudowanych
chodników (w km):

0,4

Długość wyremontowanych dróg
gminnych (w km):

5,0

Liczba nowych lamp ulicznych:

24

Długość nowych ścieżek
rowerowych (w km):

0,3

Liczba zmodernizowanych lamp
ulicznych:

98

Liczba nowych publicznych
miejsc parkingowych:

24
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Menu

Infrastruktura

Cz. 2 WODA ŚCIEKI
GOSPODARSTWA DOMOWE
 
Cena netto za 1 m3 zużytej wody:  3,17 zł (I-XII 2019)  
(uwzględniając potencjalną dopłatę) 3,19 zł (XII 2019)
 
Opłata abonamentowa:     2,20 zł (I-XII 2019)
             3,00 zł (XII 2019)   
 
POZOSTAŁE GRUPY ODBIORCÓW

GOSPODARSTWA DOMOWE
 
Cena za 1 m3 wytworzonych ścieków: 4,78 zł (I-XII 2019)
(uwzględniając potencjalną dopłatę)   5,58 zł (XII 2019)
                    
Opłata abonamentowa:        2,20 zł (I-XII 2019)
               3,00 zł (XII 2019)
 
POZOSTAŁE GRUPY ODBIORCÓW

Zgodnie z decyzją Organu Regulacyjnego: link

ODPADY KOMUNALNE

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
 

9,00 zł / miesiąc / osobę

CENY USŁUG KOMUNALNYCH

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY
 

13,00 zł / miesiąc / osobę
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Menu

Infrastruktura

Cz. 1

CENY USŁUG KOMUNALNYCH

LOKALNE MIESZKALNE

STAWKA BAZOWA CZYNSZU NAJMU LOKALU 
KOMUNALNEGO

4,54 zł

STAWKA NAJMU LOKALU SOCJALNEGO
 

1,14 zł

TRANSPORT GMINNY

Bilet jednoprzejazdowy, normalny:  4,00 zł
 
Bilet 30-dniowy, normalny:     80,00 zł
 

Bilet jednoprzejazdowy, ulgowy:  2,00 zł
 
Bilet 30-dniowy, ulgowy:     40,00 zł

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych: link

Czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokali mieszkalnych:
 
Zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym: link
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Menu

Infrastruktura OCHRONA ŚRODOWISKA

Gmina Raszyn leży na terenach, na których stwierdzono 
występowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu 
zawieszonego PM10. 
 
W związku z powyższym, w 2019 roku zrealizowano projekt pn. 
Zakup mobilnego laboratorium z analizatorem pyłu oraz drona 
badającego skład dymu z kominów dla potrzeb Gminy Raszyn. 
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 25 lipca 2019 
roku w Urzędzie Marszałkowskim (dofinansowanie w wysokości 
50% wartości projektu). Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 
244.551,43 zł (w tym pomoc finansowa z Województwa 
Mazowieckiego w kwocie 122.275,71 zł). 
 
Smogobus to specjalistyczny samochód, w którym znajduje się 
zestaw monitora pyłu zawieszonego w powietrzu wraz z 
walizkowym zestawem do pomiarów środowiskowych.
Ponadto samochód wyposażony jest w przenośny detektor 
wielogazowy. Mobilne laboratorium podzielone jest na część dla 
kierowcy oraz część techniczną. Dron służy natomiast do pomiaru i 
oceny wskaźników zanieczyszczeń powietrza oraz wykrywania ich 
źródeł.
 
Posiadanie takiego sprzętu umożliwia prowadzenie pomiarów 
zanieczyszczeń (w tym tlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku 
azotu, siarkowodoru, pyłów PM2,5/PM10). Dzięki temu znacząco 
zwiększy się efektywność działań Gminy Raszyn w zakresie 
aktywnej polityki pro środowiskowej. Zakup sprzętu to kolejny, 
ważny krok w kierunku poprawy stanu powietrza w Gminie Raszyn. 
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Budżet oświatowy

Egzaminy

Wydarzenia oświatowe i sukcesy uczniów

Statystyka oświatowa
 

 
 

Edukacja

Menu

Inwestycje oświatowe
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Łączne wydatki poniesione na oświatę 
i wychowanie w 2019 r.

BUDŻET OŚWIATOWY

Najwyższe wydatki w oświacie w 2019 r. zostały poniesione w ramach 
utrzymania szkół podstawowych. Wyniosły one 19.374.330,52 zł, co stanowiło 
45,36% wydatków oświatowych. Wydatki szkół podstawowych kształtowały się w 

2019 r. na poziomie o 10.947.326,81 zł niższym niż w roku ubiegłym.
 
Znaczące wydatki ponoszone były również w obszarze przedszkoli. Wyniosły 
one 15.023.619,25 zł, co stanowiło 35,18% wydatków oświatowych. W ramach 
przedszkoli w 2019 r. poniesiono wydatki wyższe o 880.105,35 zł niż w 2018 r.

Menu

Edukacja

Rozdział Opis Wydatki
 

Udział

80101

80104

80110

80149

Szkoły podstawowe

Przedszkola

Gimnazja

Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach

19 374 330,52 zł

15 023 619,25 zł

2 923 010,31 zł

1 358 951,90 zł

45,36%

35,18%

6,84%

3,18%

Subwencja oświatowa na ucznia
w 2019 r.:

11 399,23 zł

Bieżące wydatki oświatowe na
ucznia w 2019 r.:

23 626,31 zł

Subwencyjne wydatki oświatowe
na ucznia w 2019 r.:

15 079,68 zł
Pokrycie bieżących wydatków

oświatowych subwencją
oświatową w 2019 r.:

48,25%

42 708 487,81 zł

Subwencja oświatowa w 2019 r.:

21 521 753,00 zł

Środki własne gminy na
ucznia w 2019 r.:

12 227,08 zł

Pokrycie bieżących wydatków 
oświatowych środkami 

własnymi w 2019 r.:
 

51,75%
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Współczynnik skolaryzacji
przedszkolnej:

106,10%

Średnia liczebność
oddziałów w szkołach

podstawowych
21

Średnia liczba oddziałów
na 1 etat nauczycielski w
szkołach podstawowych:

0,41

Liczba uczniów w szkołach
podstawowych

1888

Współczynnik
skolaryzacji w szkołach

podstawowych:

93,70%

STATYSTYKA OŚWIATOWA W 2019 ROKU
Menu

Liczba dzieci objętych
nauczaniem przedszkolnym

w wieku 3-5 lat:

730
Wskaźnik określa stosunek liczby 

dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym w wieku 3-5 lat w 
ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

Wskaźnik określa ilu uczniów 
przypada przeciętnie na 1 

oddział klasowy.

Wskaźnik określa przeciętne 
obciążenie etatu 
nauczycielskiego.

Liczba uczniów na etat
nauczycielski w szkołach

podstawowych:

9
Wskaźnik określa jaki odsetek 
dzieci objętych obowiązkiem 
szkolnym pobiera naukę w 

szkole podstawowej.

Wskaźnik określa ilu uczniów 
przypada na 1 etat nauczycielski w 

szkole podstawowej.

Wskaźnik efektywności
zatrudnienia nauczycieli:

7,4
Wskaźnik określa ilu uczniów 
potrzeba, aby sfinansować 1 

umownie liczony etat 
nauczyciela.

Edukacja
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EGZAMINY
Menu

Edukacja

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI

GMINA

POWIAT

KRAJ 63% 45% 59% 42%

72% 56% 72% 62%

74% 63% 70% 97%

*Wyniki dotyczą egzaminu ósmoklasisty
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Menu

Edukacja

Cz. 2

WYDARZENIA OŚWIATOWE
Działalności placówek oświatowych towarzyszyły również 
wydarzenia społeczno-kulturalno-naukowe, mające na celu
rozwijanie kompetencji uczniów Gminy Raszyn:
 
Przedszkole Nr 1 "Pod Topolą" - przegląd plastycznej 
twórczości dziecięcej „Wielka sprawa – moje prawa”, Marsz 
Praw Dziecka, Topolowe kolędowanie;
 
Przedszkole Nr 2 "W Stumilowym Lesie" - przegląd 
artystyczny "Niech się przenika teatr i muzyka", projekt "Piękna 
nasza Polska cała";
 
Przedszkole Nr 3 "Wyspa Skarbów" - Gminny
Międzyprzedszkolny Turniej Sportowy "Łączy nas sport
i zabawa", udział w licznych projektach;
 
Przedszkole w Sękocinie - udział w akcji "Cała Polska czyta 
dzieciom", organizacja akcji charytatywnej "Pomoc zwierzakom 
ze schroniska", akcja świąteczna "Stroik dla,Seniora", 
organizacja "Spartakiady przedszkolaków";
 
Przedszkole w Ładach - podziękowanie za udział przedszkola 
w projekcie edukacyjnym "Cała Polska czyta dzieciom" od 
Prezydenta Polski - placówka otrzymała list i flagę;

Przedszkole w Falentach - Bal Karnawałowy; Arkadia - 
przedstawienie teatralne - niebezpieczeństwa w posługiwaniu się 
telefonem ii w cyberprzestrzeni, teatrzyk Czarodziej; spotkanie 
autorskie Barbary Szelągowskiej z niespodzianką; Festyn Rodzinny 
"Żyjmy zdrowo, kolorowo", Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka; Akcja
"Sprzątanie Świata"; piknik rodzinny z ogniskiem - Pożegnanie Lata; 
uroczystość z okazji 11 listopada"Co to jest Niepodległość?", 
warsztaty edukacyjne "Mania poznawania"; Mikołajki z  
niespodzianką; Jasełka z Wieczerzą Wigilijną;
 
Szkoła Podstawowa w Raszynie - zakup nowego sztandaru 
szkoły, organizacja II Niepodległościowej sztafety 
międzypokoleniowej na 101 rocznicę odzyskania Niepodległości;
 
Szkoła Podstawowa w Sękocinie - Tydzień Głośnego Czytania, 20 
Festiwal pieśni o ojczyźnie z okazji Święta Niepodległości, realizacja 
projektu 100 lat Niepodległości, impreza Sękocinalia - integracja 
środowiska szkolnego;
   
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach - Piknik Edukacyjno-
Kulturalny, Akademie szkolne, III Memoriał Szachowy im. Andrzeja 
Radziewicza, Jasełka szkolne, maraton matematyczny, bal 
karnawałowy z wodzirejem, festiwal humanistyczny, "Salon 
Edukacyjny splady.pl" skierowany do całej społeczności szkolnej, 
obchody Światowego Dnia Autyzmu, Akademia z okazji Święta 
Szkoły, Dzień Szkoły bez przemocy, Festyn Święto Rodziny, 
wyprzedaż garażowa, warsztaty „Zrób to sam”.
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SUKCESY UCZNIÓW
Menu

Edukacja

Nazwa konkursu Liczba
uczniów

Miejsce Szczebel

Moja mama konkurs plastyczny

Palma Raszyńska

Konkurs plastyczny "Stanisław Moniuszko - polski patriota"

Międzynarodowy Konkurs J. Angielskiego "Archimedes (Oxford)"

Ogólnposla Olimpiada Wiedzy Matematycznej "Archimedes Plus"

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KRUS "Bezpiecznie na wsi" Maszyna
pracuje a dziecko obserwuje"

Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny "Bazgroł"

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka etap gminny"

Konkurs Ortograficzny "Ortografia na medal"

Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny "Asik"

Międzypowiatowy Maraton Matematyczny

1

21

1

17

13

1

1

1

1

1

1

1

1

2

wyróżnienie

laureaci I stopnia

1, 2

wyróżnienie

1

3

1

finalista konkursu

3

3

gminny

gminny

międzynarodowy

międzynarodowy

ogólnopolski

ogólnopolski

ogólnopolski

ogólnopolski

gminny

wojewódzki

międzypowiatowy

międzypowiatowy

Cz. 1
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Edukacja

Menu

INWESTYCJE OŚWIATOWE
W ramach działalności inwestycyjnej w jednostkach
oświatowych, Gmina Raszyn poniosła wydatki w związku z:
 
Przedszkole Nr 1 "Pod Topolą" - remontem instalacji solarnej 
oraz remontem instalacji centrali wentylacji na dachu;
 
Przedszkole Nr 2 "W Stumilowym Lesie" - montażem 
klimatyzacji w sali zabaw, zakupem laptopa, maty do
kodowania, ozdób, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu 
kostiumów do tańców ludowych, malowaniem korytarza przy 
salach zabaw i pokoju logopedycznego;
 
Przedszkole Nr 3 "Wyspa Skarbów" - doposażeniem kuchni w 
sprzęt gastronomiczny, zakupem tablicy multimedialnej, 
wyposażeniem sali baletowej;
 
Przedszkole w Sękocinie - zakupem laptopa i drukarki, 
remontem centralnego ogrzewania, modernizacją szatni
przedszkolnej;
 
Przedszkole w Ładach - przeniesieniem Przedszkola do 
nowego budynku i utworzeniem Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Ładach oraz przebudową pomieszczeń na 
potrzeby kuchni celem wprowadzenia pełnego wyżywienia 
(900 tys. zł);
 
Przedszkole w Falentach - zakupem huśtawki do ogrodu, 
pralki, szafki dla grupy Krasnali, drukarki i dysku twardego, 
lampy oświetleniowej, zestawu komputerowego, wieży dla grup 
oraz rozdrabniacza do gałęzi;

Szkoła Podstawowa w Raszynie - wymianą instalacji 
hydrantowej (194 tys. zł), remontem pomieszczeń szatni i 
wymianą opraw świetlnych, remontem instalacji wentylacji 
mechanicznej sali gimnastycznej, stołówki i kuchni (42,4 tys. zł), 
zakupem szafek depozytowych dla uczniów klas 4-8, 
dociepleniem stropu bloku sportowego, izolacją cieplną okien i 
doizolowaniem sali gimnastycznej w budynku przy ul. Unii 
Europejskiej, remontem łazienek i dostosowaniem 2 
pomieszczeń do wydawania posiłków w budynku przy ul. Unii 
Europejskiej;
  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach - wykonaniem 
piłkochwytów na placu zabaw, remontem placu zabaw przy 
szkole, postawieniem pomieszczenia magazynowego dla
przedszkola, wyciszeniem dzwonków szkolnych, wdrożeniem 
elektronicznego systemu wejścia i wyjścia do przedszkola, 
blokadą zamków w drzwiach wejściowych szkoły,
zakupem tablicy multimedialnej dla przedszkola, wyposażeniem 
sali integracji sensorycznej, podwyższeniem barierek na 
klatkach schodowych, wykonaniem nowej instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego;
 
Szkoła Podstawowa w Sękocinie - modernizacją sali 
plastycznej, tak by mogły się w niej odbywać zajęcia muzyki i
techniki.
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Pomoc społeczna w liczbach

Menu

Realizowane akcje i inicjatywy

Raszyńska Karta Dużej Rodziny oraz Seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Zdrowie, pomoc 
społeczna 

i wsparcie dla 
rodzin
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Zdrowie GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Wydatki zrealizowane w ramach

pomocy społecznej i wsparcia rodziny w
2019 r.:

28 936 309,03 zł

Wydatki na funkcjonowanie GOPS w
2019 r.:

933 797,65 zł

Wydatki na realizację zadań zleconych
przez GOPS w 2019 r.:

781 167,06 zł

Wysokość uzyskanych środków z
budżetu państwa w 2019 r.:

26 335 728,46 zł

2 759 413,05 zł (9,54%)

26 176 895,98 zł (90,46%)

Zadania własne

Zadania zlecone

Wydatki na realizację zadań własnych 
finansowanych dotacją z budżetu 

państwa w 2019 r.: 
 

485 615,22 zł
 

21 176 895,98 zł
 

21 662 511,20 zł
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Zdrowie REALIZOWANE PROJEKTY I INICJATYWY

W 2019 r. GOPS w Raszynie brał udział w programach 
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: Opieka 75+ , 
Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej oraz 
realizował programy osłonowe: Posiłek w szkole i w domu, 
Karta Dużej Rodziny, Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa.

Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Bankiem Żywności 
w Warszawie a Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich w 
Raszynie ARKA oraz współpracy Parafii św. Szczepana w 
Raszynie i Urzędu Gminy Raszyn możliwa jest realizacja 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2019 roku 
dla mieszkańców gminy Raszyn przy aktywnym współudziale 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie.

Data Nazwa

cyklicznie

15.06.2019

16.06.2019

09.06.2019

30.11.2019

16.06.2019

cyklicznie

10.03.2019

13.01.2019

Akcja Honorowego Oddawania Krwi organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "Strażak" przy OSP
Falenty

Dawstwo szpiku w Centrum Kultury w Raszynie

Dawstwo szpiku w Szkole w Ładach i Centrum Sportu w Raszynie

Dawstwo szpiku w Szkole w Ładach i w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu

Międzypokoleniowy Bal Charytatywny

Pierwszy Ogólnopolski "Bieg Małych Bohaterów" w Centrum Sportu Raszyn

Pomoc żywnościowa

Turniej Charytatywny w Halowej Piłce Nożnej „Przyjazna Dłoń” Graliśmy dla Hospicjum Onkologicznego Św.
Krzysztofa

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
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Zdrowie

RASZYŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
 

Program „Raszyńska Karta Dużej Rodziny” wprowadzony został na mocy Uchwały Nr XIC/187/16 Rady Gminy 
Raszyn z dnia 11 lutego 2016 r. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg dostępnych w ramach programu 

"Raszyńska Karta Dużej Rodziny", przez członków rodziny wielodzietnej, jest Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Karta 
Ogólnopolska wydawana jest wszystkim uprawnionym rodzinom wielodzietnym na zasadach określonych w ustawie. 
Mieszkańcom Gminy Raszyn, którzy posiadają Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, przysługują następujące ulgi w 

ramach projektu „Raszyńska Karta Dużej Rodziny”: 
 

 !  20 % zniżki od obowiązującej ceny biletów i karnetów na pływalnię prowadzoną przez Centrum Sportu Raszyn !
W 2019 r. udzielono 1.499 zniżek na zakup biletów w CSR (wartość 2.756,98 zł).

 
 

 ! 25 % zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia prowadzone przez Centrum Kultury Raszyn !
W 2019 r. udzielono 97 zniżek w opłatach za zajęcia prowadzone przez CKR (wartość 16.098,66 zł).

 
 

 ! 50 % zniżki na każde dziecko w opłatach za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez 
Gminę Raszyn wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego !*

W 2019 r. udzielono 78 zniżek w opłatach za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola 
(wartość 17.741 zł).

 
*z wyłączeniem osób korzystających ze zniżki, o której mowa w § 3 Uchwały Nr LVI/551/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn. Ulga przysługuje rodzinie, która na bieżąco uiszcza opłaty za świadczenia 

publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

REALIZOWANE PROJEKTY I INICJATYWY

Cz. 2
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Zdrowie

RASZYŃSKA KARTA SENIORA
W 2019 roku Gmina Raszyn podjęła współdziałanie ze Stowarzyszeniem MANKO i przystąpiła do programu „GMINA 

PRZYJAZNA SENIOROM”. Jednym z elementów powyższego programu jest Ogólnopolska Karta Seniora. Kartę mogą 
otrzymać bezpłatnie mieszkańcy Gminy, którzy ukończyli 60 rok życia. Aby otrzymać kartę, należy dostarczyć do

kancelarii Urzędu Gminy wypełniony formularz zgłoszeniowy. Na terenie Gminy Raszyn seniorzy legitymujący się 
niniejszą kartą mogą korzystać z następujących ulg: 
 

Centrum Kultury Raszyn – 50% zniżki na wydarzenia płatne (koncerty)
 

Centrum Sportu Raszyn – ulgowy bilet na basen
 

Centrum Medyczne Judyta – 10% na płatne badania laboratoryjne oraz 10% na płatne badania RTG. 
        

Muzeum Stacja (dawne Muzeum Kolejnictwa) – wejściówki na wystawy i wydarzenia Muzeum.
 

Kwiaciarnia Natalia – 10% zniżki na bukiety i na wszystkie wyroby dostępne w kwiaciarni.
 

Kampinos TELCO Sp. z o.o. – 50% rabatu na abonament za Internet i telefon przez pierwsze 4 miesiące przy 
podpisaniu nowej umowy. Firma Kampinos TELCO działa na terenie gminy Raszyn - Raszyn/Rybie.

 
GRAVITAN Siłownia & Fitness Klub, Homepark Janki, Plac Szwedzki 3, Karnet Senior Open za 139 zł miesięcznie 

(cena regularna 169 zł miesięcznie).
 
Bezpłatne przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym na liniach autobusowych oznaczonych symbolem „R”, 

dla których organizatorem jest Gmina Raszyn.
 

REALIZOWANE PROJEKTY I INICJATYWY

Cz. 1
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POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH

Menu

Zdrowie

Liczba świadczeń wypłaconych
w ramach programu "Rodzina

500+" w 2019 r.:

40484

Liczba świadczeń wypłaconych
w ramach programu "Dobry

start" w 2019 r.:

3014

Cz. 2

W 2019 r. ze środków rządowego 
programu "Rodzina 500+" 

skorzystało 4720 dzieci.
 

Na wskazany cel wydatkowano 
20.174.651,30 zł.

 
Z kolei świadczenie "Dobry Start 

300+" objęło 3014 dzieci.
 

Całkowita kwota świadczenia 
wyniosła 932.306 zł.

Rodzaj świadczenia Rodziny objęte
pomocą

Kwota wypłaconych
świadczeń

Świadczenie wychowawcze (Program
500+)

Zasiłek rodzinny z dodatkami

Świadczenie opiekuńcze (zasiłki
pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)

Świadczenie z funduszu
alimentacyjnego

Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka

3029

336

408

42

97

20 174 651,30 zł

1 813 116,00 zł

2 717 291,00 zł

393 750,00 zł

97 000,00 zł

68



POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH

Menu

Zdrowie

Cz. 1
Powód Liczba rodzin

 

Długotrwała lub ciężka choroba

Ubóstwo

Niepełnosprawność

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego

Sytuacja kryzysowa

Bezrobocie

Zdarzenie losowe

Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym
wielodzietność

Alkoholizm

Bezdomność

Trudność w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego

Narkomania

Przemoc w rodzinie

174

104

91

51

47

37

37

22

9

6

5

2

1

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w 
Gminie Raszyn w 2019 r. były długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach 
niepełnych i wielodzietnych oraz bezrobocie. Należy przy tym 
zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych 
przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w 
pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba).
 
Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o 
pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód 
osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie 
musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o 
pomocy społecznej.
 
Na terenie Gminy Raszyn działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . 
W tym ośrodku mogą uzyskać wsparcie osoby, które znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej. W 2019 r. pomocą społeczną zostały objęte 295 rodzin.
 
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2019 r. był zatrudniony 1 
asystent rodziny, który wspierał swoim działaniem 5 rodzin. Jego głównym 
zadaniem jest pomoc rodzinie, zagrożonej wykluczeniem społecznym. 
Wydatki na wynagrodzenia wraz z zadaniami wyniosły 16 157,00 zł.
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Lokalna przedsiębiorczość

Zarządzanie przestrzenią

Tereny zielone

 
 
 

Gospodarka
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LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Podatek od
nieruchomości

Stawka
maksymalna

Stawka w
gminie

Różnica

związany z prowadzeniem
działalności gospodarczej
- grunty

związany z prowadzeniem
działalności gospodarczej
- budynki (w zakresie
handlu i usług o

0,93 zł

23,47 zł

0,70 zł

20,51 zł

0,23 zł

2,96 zł

Podatek od ŚT Stawka
maksymalna

Stawka w
gminie

Różnica

powyżej 3,5 tony do 5,5
tony włącznie

powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie

powyżej 9 ton, ale poniżej
12 ton

832,71 zł

1 389,14 zł

1 666,96 zł

500,00 zł

700,00 zł

950,00 zł

332,71 zł

689,14 zł

716,96 zł

Stosowanie niższych niż maksymalne, stawek podatku 
od nieruchomości i podatku od środków transportowych, 
na terenie Raszyna, stanowi wyraz dążenia władz do 
zwiększania jej potencjału gospodarczego.
Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność 
finansową Gminy, a przy tym gwarantuje możliwość 
dalszego rozwoju. Pochodną zwiększającej się bazy 
przedsiębiorców na terenie Gminy są również 
uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2019 r. 
wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 
mieszkańca wyniosła 2.161,36 zł, podczas gdy w 
2018 r. było to 2.038,02 zł. Przedsiębiorcy z terenu 
Gminy mogli ubiegać się o dotacje na rozwój i założenie 
firmy w ramach współpracy Gminy z Lokalną Grupą 
Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. 

Liczba osób prowadzących
działalność gospodarczą

2972

Liczba wniosków o wpis do
rejestru REGON w 2019r.:

167

Liczba wniosków o wypis z
rejestru REGON w 2019 r.:

167

Wpływy z PIT i CIT na
mieszkańca w 2019 r.:

2 161,36 zł

Gosp...
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m.hoffmann
Tekst maszynowy
*pełne zestawienie stawek podatku od nieruchomości stanowi załącznik Nr 8 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r.

m.hoffmann
Tekst maszynowy
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Tekst maszynowy
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ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄGosp...

MIEJSCOWY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO

LICZBA WYDANYCH DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Budynki mieszkalne:

105

Pozostałe budynki:

25

Liczba obowiązujących
planów:

81
Liczba planów uchwalonych

w 2019 r.:

2
Powierzchnia objęta MPZP

(w ha):

3015
Udział powierzchni gminy

objętej MPZP:

68,66%

Rokrocznie Rada Gminy Raszyn podejmuje uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub w sprawie przystąpienia do jego sporządzenia. Działania 
te mają przyczynić się do zmniejszenia chaosu przestrzennego, zmniejszenia liczby wydawanych 
decyzji o warunkach zabudowy, a w konsekwencji usprawnienia procesu inwestycyjnego. Powierzchnia 
objęta MPZP nieustannie rośnie i na koniec roku 2019 r. stanowiła większą część całej powierzchni 
Gminy.
 
W 2019 roku Rada Gminy uchwaliła dwa nowe miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. Pierwszy dotyczy terenów w rejonie ulic Miklaszewskiego i Starzyńskiego w 
miejscowości Dawidy Bankowe, które zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną (oznaczone symbolem MN) oraz mieszkaniową jednorodzinną i usługową 
(oznaczone symbolem MN-U). Wytyczono również powierzchnię pod drogi publiczne lokalne i 
dojazdowe. Drugi uchwalony plan obejmuje rejon ul. Warszawskiej w miejscowości Dawidy i przewiduje 
tam zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol MN). Poza tym w 2019 roku przyjęto trzy 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia kolejnych MPZP w rejonach: ul. Modrzewiowej we 
wsi Falenty Nowe, ul. Figowej we wsi Podolszyn Nowy oraz zachodniej strony ul. Mszczonowskiej we 
wsi Janki.
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Gosp...

Menu

Wydatki poniesione na utrzymanie parków i zieleni oraz
porządku i czystości w 2019 r.:

881 177,56 zł

Drzewa posadzone
w 2019 r.:

150

Krzewy posadzone
w 2019 r.:

950

Powierzchnia terenów
zieleni (w ha):

13
Powierzchnia obszarów

chronionych (w ha):
1 253

Powierzchnia
lasów (w ha):

581

Powierzchnia
parków (w ha):

9

Gmina Raszyn obejmuje swoim obszarem takie formy ochrony 
przyrody jak rezerwat przyrody, obszar chronionego krajobrazu i 
pomniki przyrody. Na tym terenie znajduje się Warszawski Obszar 
Chronionego Krajobrazu (WOChK), który obejmuje tutaj Rezerwat 
Stawy Raszyńskie, źródliska w Laszczkach, dolinę rzeki Raszynki oraz 
kompleks lasów Sękocińsko - Chojnowskich. Warszawski Obszar 
Chronionego Krajobrazu obejmuje powierzchnię łącznie 148 409,1 
ha na terenie ponad 50 gmin.
 
W centralnej części Gminy ustanowiony został rezerwat przyrody 
Stawy Raszyńskie. Jest to rezerwat faunistyczny położony w 
części zlewni rzeki Raszynki, we wsi Falenty i zajmuje 
powierzchnię 110 ha. Ta forma ochrony przyrody obejmuje 11 stawów 
hodowlanych, wyspy na stawach, groble stawowe i grunty 
bezpośrednio przyległe. Najbogatsze pod względem florystycznym są 
stawy Falencki i Raszyński. Na terenie rezerwatu występują stare i 
cenne drzewa uznane za pomniki przyrody.
 
Rezerwat Stawy Raszyńskie ze względu na bardzo dużą różnorodność 
siedlisk jest ostoją dla ptaków wodno-błotnych i ptaków lądowych. 
Występują tu rzadkie gatunki takie jak czapla biała i czapla nadobna. 
Pomimo sąsiedztwa aglomeracji warszawskiej i narastającej 
ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze, obserwuje się tu 
około 130 gatunków ptaków. Charakteryzuje się on wysokimi 
walorami przyrodniczo-krajobrazowymi.

TERENY ZIELONE I OBSZARY CHRONIONE
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Główne kierunki inwestycyjne

Inwestycje zrealizowane w 2019 r.

Inwestycje główne w 2019 r.

Inwestycje drogowe

Inwestycje rozpoczęte w 2019 r.
 

 
 

Inwestycje
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55,28%

21,46%

10,25%

6,66%

3% 0,88%

Dział 900 600 921 754 801 010 926 700 854

GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCYJNE
Menu

Rozdział Opis
 

Wartość

60016

60014

90011

70005

90001

01010

75404

75412

92120

90015

85407

90095

Drogi publiczne gminne

Drogi publiczne powiatowe

Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi

Komendy wojewódzkie Policji

Ochotnicze straże pożarne

Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Placówki wychowania pozaszkolnego

Pozostała działalność

6 591 327,35 zł

65 928,00 zł

15 425 357,86 zł

86 990,50 zł

1 267 146,57 zł

625 355,69 zł

1 500 000,00 zł

565 685,90 zł

3 179 147,76 zł

211 937,03 zł

53 964,22 zł

244 551,43 zł

Całkowita kwota inwestycji w 2019 r.:

31 020 508,87 zł

Inwestycje
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m.hoffmann
Tekst maszynowy
*pełne zestawienie głównych kierunków inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 9 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r.



Inwestycje

Menu

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE W 2019 R.

Nazwa inwestycji Łączne planowane
nakłady

Łączne wydatki na realizację
zadania w 2019 r.

 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn V faza w szczególności
studium wykonalności i wyk. Kan. Sanitarnej w Sękocinie Nowym i w Jankach oraz
elementy uzupełniające wybudowanej sieci (siec kanalizacyjna przejęta od inwestorów
nieodpłatnie - 325,89 mb; siec wodociągowa przejęta od inwestorów nieodpłatnie - 288,42
mb)

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT

Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej

Wodociągowanie Gminy - projekty i wykonanie sieci wodociagowej (uzupełnienie systemu
sieci wodociągowej na terenie gminy)

Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS )

Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców
(uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy) - 645,92 mb

Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej
do studzienki na terenie gminy - (uzupełnienie systemu sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy)

Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie (rewitalizacja obiektów zabytkowych na
terenie gminy)

36 171 425,00 zł

6 696 021,00 zł

4 997 664,00 zł

2 628 772,00 zł

2 618 500,00 zł

1 488 000,00 zł

1 801 000,00 zł

1 194 584,00 zł

15 425 357,86 zł

3 305 389,36 zł

3 000 564,55 zł

559 798,20 zł

510 451,92 zł

497 735,56 zł

258 959,09 zł

178 583,21 zł

Suma 60 498 966,00 zł 23 913 094,58 zł
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Inwestycje

Menu

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2019 R.

Nazwa inwestycji Łączne wykonane nakłady Nakłady w 2019 r.
 

Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej w Ładach - projekt i wykonanie

Zakup samochodu dla OSP Raszyn

Zakup mobilnego laboratorium z analizatorem pyłu oraz drona badającego skład dymu

Oświetlenie ulic (U;. Bursztynowa,Szafirowa, Widokowa, Pana Michała, Skrajna, Tulipanowy
Zakątek, Leszczynowa, Bankowa, Laurowa, Objazdowa, Malownicza, Lawendowa, Bema,
Zajączka, Wybickiego, Górna i Majowa

Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie

Plac zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach

Plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym - odwodnienie

Wykonanie instalacji nawodnienia boiska trawiastego na stadionie im. K Jedynaka

Plac zabaw w zbiegu ul. Miklaszewskiego i Jutrzenki

Wykonanie kompleksowego nagłośnienia na stadionie im. K. Jedynaka

Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. Jesiennej

930 420,98 zł

550 000,00 zł

244 551,43 zł

211 937,03 zł

178 583,21 zł

77 499,56 zł

53 964,22 zł

48 302,10 zł

32 718,00 zł

31 980,00 zł

22 905,00 zł

930 420,98 zł

550 000,00 zł

244 551,43 zł

211 937,03 zł

178 583,21 zł

77 499,56 zł

53 964,22 zł

48 302,10 zł

32 718,00 zł

31 980,00 zł

22 905,00 zł

Suma 2 382 861,53 zł 2 382 861,53 zł
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Inwestycje

Menu

Cz. 2

INWESTYCJE GŁÓWNE

Adaptacja budynku Austerii na Centrum 
integracji społeczno-kulturalnej

 
Nakłady ogółem: 4.985.664 zł

Wydatek w 2019 r.: 3.000.564,55 zł
 
W 2019 roku kontynuowano restaurację XVIII 

wiecznej Austerii, największego
zabytku zarządzanego przez Gminę Raszyn. 

W 2019 wykonano elewację zewnętrzną, 
wstawiono okna, drzwi, w tym wrota 

otwierające na przestrzał cały budynek. Dach, 
poprzecinany mansardowymi oknami, pokryły 
czerwone dachówki. Naprzeciwko Kościoła 

Św. Szczepana wybudowano parking 
wyłożony granitową kostką a na podwórzu 

wytyczono alejki spacerowe i klomby.
 
W środku ułożono instalacje, tynki cementowo 

wapienne na wzór XVII wiecznych i 
pomalowano ściany. Na podłodze pietra 

położono parkiet dębowy ułożony w tradycyjną 
cegiełkę, zamontowano wysokie, drewniane 

drzwi, wykończono łazienki i schody. 
Rozpoczęto wyposażanie obiektu. 
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Inwestycje

Menu

Cz. 1

Cz. 3

INWESTYCJE GŁÓWNE

Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego
 

Wartość zadania: 3.145.008,52 zł
 

W 2019 r. główną inwestycją drogową był 
łącznik pomiędzy ulicą Waryńskiego w

Nowych Grocholicach a ulicą Zacisze w 
Raszynie. Po kilku przetargach

wiosną 2019 roku wybrano konsorcjum - 
Planeta Sp. z o.o. z Warszawy, które za 

3.121.769,63 zł podjęło się wybudować drogę. 
Dla nowo powstałego fragmentu ulicy o dł. 
355m zaprojektowano 6 metrową jezdnię  
wraz z odwodnieniem, chodniki z kostki 
betonowej, zjazdy do posesji, parkingi,

oświetlenie i ścieżkę rowerową. 
 

W poprzek ulicy, pod spodem, powstał nowy
przepust Kanału Opaczewskiego. Budowę 

zakończono w grudniu 2019 roku. Nowa
droga, szeroka, z chodnikami i ścieżką 

rowerową otworzyła mieszkańcom Nowych
Grocholic wygodny dojazd do centrum Gminy.
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Inwestycje

Menu

Cz. 2

INWESTYCJE GŁÓWNE
Projekty i budowa zintegrowanych tras 

rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT
 

Wartość zadania: 3.305.389,36 zł
 

W 2019 roku Gmina Raszyn wybudowała
kolejne odcinki ścieżek rowerowych w ramach 

dofinansowania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 a wpisujących się w 
Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych na

Mazowszu. W ramach realizacji czterech
zadań wchodzących w realizowany 

projekt w 2019 roku zakończono realizację  
odcinka wzdłuż Al. Krakowskiej w miejscowości 

Raszyn oraz ul. Warszawskiej
na odcinku Jaworowa–Dawidy. 

 
Zrealizowano również znaczny zakres jeśli 
chodzi o ścieżkę na terenie  miejscowości 

Rybie oraz Jaworowa. Budowa ścieżek 
rowerowych to nie tylko inwestycja w 
infrastrukturę, ale również w ochronę 

środowiska naturalnego na terenie Gminy 
Raszyn. Przyszłościowym celem gminy jest
budowa tras rowerowych okalających całą

gminę,  powalających na aktywny wypoczynek 
jej mieszkańców jak również mieszkańców 

okolicznych gmin.  
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INWESTYCJE DROGOWE W 2019 R.Inwestycje

Menu

Nazwa inwestycji Łączny koszt
inwestycji

Wydatki poniesione od początku
realizacji zadania (do 31.12.2019 r.)

Wydatki w
2019 r.

 

Projekty i budowa zintegrowanych tras
rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT

Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego

Projekt ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej
stronie Al. Krakowskiej w Jankach i Sękocinie
Nowym (od Falenckiej do Reja)

Parking przy ul. Starowiejskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

3 305 389,36 zł

3 145 008,52 zł

65 928,00 zł

20 000,00 zł

Wydatki na realizację inwestycji
z zakresu infrastruktury

drogowej w 2019 r.:

6 657 255,35 zł

Wydatki na realizację inwestycji
z zakresu gminnej infrastruktury

drogowej w 2019 r.:

6 591 327,35 zł

Udział wydatków na infrastrukturę
drogową w wydatkach
majątkowych w 2019 r.:

21,46%
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Porządek i bezpieczeństwo

Menu

Fundusz Sołecki 2019

Kultura i rozrywka
 

 

Działania dla 
mieszkańców

Dożynki Gminne 2019

Kultura fizyczna i sport

X Bieg Raszyński
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Menu

Działania...

Cz. 2

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Przyznane środki w 2019 r. Wykonanie wydatków w 2019 r. Stopień wykonania

Sołectwo Dawidy

Sołectwo Dawidy Bankowe

Sołectwo Falenty

Sołectwo Falenty Duże

Sołectwo Falenty Nowe

Sołectwo Janki

Sołectwo Jaworowa I

Sołectwo Jaworowa II

Sołectwo Laszczki

Sołectwo Łady

Sołectwo Nowe Grocholice

Sołectwo Podolszyn Nowy

Sołectwo Puchały

Sołectwo Raszyn I

Sołectwo Raszyn II

33 042,85 zł

52 200,40 zł

50 321,19 zł

20 149,35 zł

40 699,93 zł

52 200,40 zł

32 000,00 zł

23 750,00 zł

30 432,83 zł

23 542,38 zł

52 200,40 zł

24 951,79 zł

23 281,38 zł

52 200,00 zł

52 200,00 zł

2 946,00 zł

41 388,65 zł

43 695,09 zł

16 645,08 zł

34 009,99 zł

50 391,29 zł

31 122,92 zł

19 809,74 zł

28 363,82 zł

23 054,24 zł

50 022,29 zł

19 299,26 zł

21 319,50 zł

50 247,23 zł

51 283,47 zł

8,92%

79,29%

86,83%

82,61%

83,56%

96,53%

97,26%

83,41%

93,20%

97,93%

95,83%

77,35%

91,57%

96,26%

98,24%
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Menu

Działania...

Cz. 1

Cz. 3

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Nazwa zadania Koszt

Sołectwo Dawidy

Sołectwo Dawidy Bankowe

Sołectwo Falenty

Sołectwo Falenty Duże

Sołectwo Falenty Nowe

Sołectwo Janki

Sołectwo Jaworowa I

Sołectwo Jaworowa II

Sołectwo Laszczki

Sołectwo Łady

Sołectwo Nowe Grocholice

Sołectwo Podolszyn Nowy

Sołectwo Puchały

Zakup stołów i ławek dla mieszkańców, z których będą korzystali podczas spotkań
integracyjnych

Dofinansowanie zadania"Budowa nawierzchni placu zabaw u zbiegu ul.Miklaszewskiego i
Jutrzenki

Dofinasowanie zakupów wyposażenia kuchennego w CKR filia Falenty w celu prowadzenia
zajęć eduk. dla dzieci

Wyrównanie destruktem ul. Róży od strony ul. Źródlanej

Wyjazd szkoleniowy mieszkańców Falent Nowych

Przygotowanie terenu i część. wyposażenie placu zabaw przy ul. Falenckiej

Zorganizowanie festynu kulturalnego dla mieszkańców

Zorganizowanie festynu kulturalnego dla mieszkańców

Wyjazd szkoleniowy

Dofinansowanie placu zabaw przy ul. Miklaszewskiego

Zakup ulicznych iluminacji świąteczno-noworocznych

Budowa oświetlenia na ul. Bursztynowej i ul. Szafirowej

Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego

2 946,00 zł

19 850,20 zł

11 062,37 zł

5 000,00 zł

10 564,00 zł

28 599,56 zł

15 600,00 zł

6 000,00 zł

9 992,00 zł

5 000,00 zł

14 631,49 zł

10 000,00 zł

5 000,00 zł
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Menu

Działania...

Cz. 2

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

Administracja publiczna

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura fizyczna

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ochrona zdrowia

Oświata i wychowanie

Rolnictwo i łowiectwo

Transport i łączność

44 104,31 zł

59 372,27 zł

46 620,47 zł

85 849,62 zł

138 373,23 zł

229 981,26 zł

11 034,03 zł

61 893,30 zł

32 040,00 zł

28 371,88 zł

44 104,31 zł

59 372,27 zł

44 620,47 zł

75 849,62 zł

62 018,47 zł

229 981,26 zł

11 034,03 zł

61 893,30 zł

32 040,00 zł

8 371,88 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 000,00 zł

10 000,00 zł

76 354,76 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

20 000,00 zł
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Menu

Działania... KULTURA I ROZRYWKA
Działania kulturalne Gminy Raszyn 
dotyczą działalności następujących 

jednostek: 
 

Centrum Kultury Raszyn
Gminna Biblioteka Publiczna

Największa impreza w 2019 r.:
 

Dożynki Gminne 
 

25.08.2019 r. 

253 wydarzenia kulturalne 
zorganizowane w 2019 r.

 
ponad 33 tys. uczestników wydarzeń 

organizowanych przez CKR
 

ponad 300 dzieci i młodzieży biorącej udział w 
zajęciach kulturalno-edukacyjnych

Dotacja podmiotowa
przekazana Centrum Kultury

Raszyn w 2019 r.:

2 016 000,00 zł

Dotacja podmiotowa
przekazana Gminnej Bilbiotece

Publicznej w 2019 r.:

708 000,00 zł

Cz. 2

86



KULTURA I ROZRYWKA
Wybrane wydarzenia kulturalno-rozrywkowe w 2019 r.:
 
- 14 wydarzeń plenerowych i własnych środowiskowych widowisk okolicznościowych z udziałem seniorów, uczniów raszyńskich 
szkół i mieszkańców gminy – wolontariuszy, m.in. : DOŻYNKI GMINNE (plenerowa impreza masowa w parku raszyńskim) połączona z 
obrzędem dożynkowym, w wykonaniu licznej grupy seniorów, DZIEŃ DZIECKA (plenerowa impreza dla dzieci w parku raszyńskim),  
GODZINA W (inscenizacja) i koncert plenerowy RASZYNIACY ŚPIEWAJĄ PIEŚNI POWSTAŃCZE z okazji 75 rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego (Plac Powstańców Warszawy 1944), MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ wielkanocne widowisko plenerowe (wokół 
kościoła św. Szczepana Raszynie), DROGA DO WOLNOŚCI widowisko słowno-muzyczne z okazji 101. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości (kościół św. Szczepana w Raszynie), SZLI BY WALCZYĆ O SWÓJ DOM koncert plenerowy z okazji 80 rocznicy wybuchu II 
Wojny Światowej (Plac Powstańców Warszawy 1944), KATYŃ PAMIĘTAMY spektakl poetycki dla  uczniów klas starszych Szkoły 
Podstawowej w Raszynie (sala widowiskowa CKR);
 
- 40 koncertów, spektakli teatralnych i kabaretów – gościliśmy m.in. Irenę Santor, Zespół RAZ DWA TRZY, Andrzeja Piasecznego, 
Sonię Bohosiewicz, Michała Szpaka, teatr Capitol, Kabaret Moralnego Niepokoju i wielu innych;
 
- 13 teatrzyków i poranków muzycznych dla dzieci;
                                                                 
- 34 seanse filmowe stacjonarne i plenerowe w parku raszyńskim;
 
- 10 wystaw i wernisaży (Galeria Q w CKR);
                                                                        
- ponad 100 różnego rodzaju innych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych (m.in. jubileusz XX-lecia zespołu śpiewaczego Barwy Jesieni 
działającego przy CKR, występy zespołów śpiewaczych seniorów, programy poetyckie przygotowane przez klub literacki KALIOPE,  
konkursy (historyczne, plastyczne, wokalne i fotograficzne), prelekcje historyczne, warsztaty dla dzieci itp);
 
 - zajęcia nauki gry na instrumentach, wokalne, plastyczne, taneczne, ceramiczne, fotograficzne, szachowe, robotyka.

Działania...

Menu

Cz. 1
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Działania...

Menu

DOŻYNKI GMINNE
W niedzielę 25 sierpnia, jak co roku, odbyły się w Parku w Raszynie Gminne 
Dożynki, których gospodarzami byli państwo Małgorzata i Sławomir Gajewscy, 
rolnicy z Falent Nowych. Imprezę, starannie przygotowało Centrum Kultury 
Raszyn pod dyrekcją pana Mariusza Smolichy, według scenariusza Krystyny 
Smolichy, od lat pracującej społecznie przy organizacji wielkich wydarzeń 
scenicznych w naszej gminie. 
O godzinie 15.00 raszyński park czekał gotowy na przyjęcie uczestników imprezy. 
Wzdłuż alejek rozstawiono stoiska, a wśród nich Raszyńskie Stowarzyszenie 
Rodzin Abstynenckich ARKA, Raszyński Gościniec z pysznym chlebem ze smalcem
i ogórkami domowej roboty przygotowanymi przez nasze mieszkanki,
Kiermasz z pięknymi wyrobami – dziełem rąk pań z Latającego Koła Gospodyń 
Wiejskich i Babskiego Klubu Międzypokoleniowego, z którego dochód został 
przekazany choremu chłopcu – mieszkańcowi naszej gminy, nasi strażacy ze 
swoimi wspaniałymi wozami i nie mniej wspaniałą grochówką, stoiska, warsztaty i 
dmuchańce dla dzieci. Były stoiska z kiełbaskami, lodami, napojami i z wyrobami
sztuki ludowej.  
Msza polowa
Zgodnie z dziejową tradycją, która głosi, że ważne sprawy należy rozpoczynać z 
Panem Bogiem, obchody dożynek gminnych w Raszynie rozpoczęła Msza św. 
dziękczynna sprawowana przez
proboszczów gminnych parafii: księdza Prałata Zdzisława Karasia, dziekana 
Dekanatu Raszyńskiego, ks. Dominika Koperskiego i ks. Jarosława Szulca. Kazanie 
Księdza Prałata, nawiązujące do tradycyjnych wartości wsi i rodziny, wierni 
nagrodzili oklaskami. Na zakończenie Mszy św. księża poświęcili wieńce 
dożynkowe, kosze z warzywami i owocami i prezentowane przez sołtysów chleby. 
Tradycyjny Obrzęd Dożynkowy
Kolejnym punktem ceremoniału Święta Plonów w Raszynie było przekazanie przez 
Starostów Dożynek, Gospodarzowi Gminy
– wójtowi Andrzejowi Zarębie, chleba upieczonego z tegorocznego ziarna, którym 
następnie podzielili się uczestnicy święta. 

Konkursy Dożynkowe
Na zakończenie tej części programu komisje konkursowe  zaprezentowały twórców 
Najpiękniejszego Wieńca Dożynkowego i
najlepszego Chleba Domowego wypieku. W pierwszej konkurencji palmę 
pierwszeństwa przyznano wieńcowi z Podolszyna Nowego, a wyróżniono sołectwa: 
Puchały, Łady, Sękocin Stary, Dawidy Bankowe, Słomin, Jaworowa II, Rybie III, 
Rybie I. 
W konkursie Pieczenia Chleba Domowego: I miejsce zajęła pani Wiesława Wróbel, 
II pani Anita Boros, a III pani Edyta Serwon. Wyróżnienia otrzymały panie: Beata 
Boros Bieńko, Daniela Jasińska, Anna Bieńko, Zofia Janiszewska, Bożena Bąbik, 
Anna Olczak, Monika Kubala, Agnieszka Ciarka Thua, Aneta Lao i
Emilia Możdżeń.
Program muzyczny 
Kolejnym punktem programu był koncert Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW 
prezentującej muzykę rozrywkową przeplataną szlagierami sprzed lat.  Z upływem 
czasu w parku i wokół sceny zaczęło robić się ciasno. Tłumnie przybywali kolejni 
uczestnicy Dożynek oczekujący na występ Gwiazdy Wieczoru – Maryli Rodowicz. 
W historii Raszyna wydarzenia artystycznego takiej rangi dotąd nie było, 
dlatego nie dziwi obecność kilku tysięcy wielbicieli jej talentu. Mieszkańcy 
zgromadzeni w parku przyjęli artystkę gorąco, a ona odwdzięczyła się tym samym. 
Przez półtorej godziny zaprezentowała większość swoich przebojów i kilka utworów 
z ostatniej płyty.  Koniec dożynek gminnych w Raszynie
wyznaczyły wspólne tańce na „dechach” przed sceną, w których wzięły udział liczne 
zastępy tancerzy, a przygrywał im zespół Accoustic Warshaw Band. Zabawa trwała 
niemal do godz. 23. 
Tegoroczne Dożynki Gminne w Raszynie można, bez
przesady, nazwać „Dożynkami, jakich dotąd nie było”. Doskonały, perfekcyjnie 
przygotowany program, sprawna organizacja oraz zapewnienie rozrywki wszystkim: 
dzieciom, dorosłym młodszym i starszym, spowodowało, że Park w Raszynie niemal
pękał w szwach. Dyrekcja i pracownicy Centrum Kultury Raszyn pokazali po raz 
kolejny, że są profesjonalistami, którym niestraszny najbardziej ambitny program. A 
mieszkańcy odwdzięczyli się rekordową obecnością, uśmiechami na twarzach i 
bardzo pochlebnymi ocenami.
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KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wartość przekazanych dotacji na działalność 
pożytku publicznego w zakresie kultury 

fizycznej i sportu w 2019 r.:
 

879.000 zł

Liczba inwestycji zrealizowanych w 
ramach kultury fizycznej i sportu w 2019 r.:
 

 

4

Liczba klubów sportowych na terenie Gminy:
 

4

Liczba przekazanych dotacji na działalność 
pożytku publicznego w zakresie kultury 

fizycznej i sportu w 2019 r.:
 

13

Wartość inwestycji zrealizowanych w
ramach kultury fizycznej i sportu w 2019 r.:

237 389,66 zł

Wydatki zrealizowane w ramach kultury
fizycznej i sportu w 2019 r.:

7 280 216,62 zł

Cz. 2
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KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Imprezy Sportowe organizowane przez Centrum Sportu Raszyn 
w roku 2019:
 
1.     Imprezy rangi Międzynarodowej – 5
·  XIX Międzynarodowy Turniej Boksu im. Michała Szczepana
·  Międzynarodowy Turniej Avalon Extreme Rugby Cup 2019
·  Międzynarodowy Turniej Visegrad Four Cup
·  Dziecięca Liga Karate
·  Konferencja Okinawa Kempo
 
2.     Imprezy rangi Ogólnopolskiej – 11
· X Bieg Raszyński
· Gala Babilon
· Mini Liga Mistrzów rocznika 2011
· Krajowe Mistrzostwa IDO – Eliminacje Mistrzostw Europy i Świata Show Dance
· I Ogólnopolski Bieg Małych Bohaterów
· Koncert Charytatywny na zakończenie lata 
· Ogólnopolski Turniej Piłki Halowej rocznika 2011 
· Ogólnopolski Turniej Piłki Halowej rocznika 2009
· Liga Podnoszenia Ciężarów x2
· Ogólnopolski Turniej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 
3.     Imprezy rangi Powiatowej – 24

LICZBA ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM SPORTÓW 
RASZYN W 2019 R.

 
122 543 KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

1 499 klientów posiadających Raszyńską KDR
2 490 osób niepełnosprawnych

3 274 seniorów
32 520 uczniów szkół gminnych

REMONTY, MODERNIZACJE, ZAKUPY INWESTYCYJNE 
REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM SPORTÓW RASZYN W 

2019 R.
 
Remont wentylatorowni w budynku pływalni – 8 450,00 zł
 
Remont szczytów dachowych – 69 868,92 zł
 
Automatyczne nawodnienie boiska Stadionu – 48 302,10 zł
 
Wykonanie nagłośnienia boiska Stadionu – 31 980,00 zł
 
Zakup szorowarki – 14 395,92 zł
 
Zakup ciągnika ogrodowego – 20 910,00 zł

Menu

Działania...

Cz. 1
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X BIEG RASZYŃSKI
7 kwietnia, początek wiosny, ładna, słoneczna aura i lekki, orzeźwiający wiatr… W 
takich warunkach atmosferycznych przyszło się zmierzyć biegaczom, którzy 
wystartowali w Raszynie na dystansie 10 km. Zawody to były szczególne, gdyż 
w tym roku po raz 10 już strzał z pistoletu hukowego oddany przez wójta gminy 
Raszyn pana Andrzeja Zarębę oznajmił wszystkim uczestnikom start biegu. 
Frekwencja dopisała – na starcie stanęło 467 sportowców – zarówno amatorów, 
jak i traktujących rywalizację profesjonalnie.
 
Jako, że wyścig był jubileuszowy, nie zabrakło też niespodzianek i
dodatkowych atrakcji. Jedną z nich był przeprowadzony po raz pierwszy w 
historii Bieg Raszyński w kategorii dzieci. który odbył się na bieżni boiska 
Wronik. Nie zabrakło również miłośników nordic-walking, którzy w liczbie 26 
wyruszyli spod budynku urzędu gminy 30 minut przed startem biegaczy. Komentarz 
„na żywo” prowadził niezastąpiony w tej roli redaktor sportowy Bogdan Saternus. 
Na trasie biegu mieszkańcy Raszyna, Rybia oraz przyjezdni gorąco dopingowali 
biegaczy. W specjalnym konkursie o miano najlepszego kibica zwyciężyło 
Przedszkole „W stumilowym lesie”, którego podopieczni, wspierani przez rodziców 
oraz grono pedagogiczne głośnymi okrzykami przy pomocy kibicowskich atrybutów 
stworzyli niezapomnianą atmosferę.
 
Żywe zainteresowanie widowni, słowa wsparcia, zagrzewanie do bicia rekordów 
udzieliło się biegaczom. Blisko poprawienia najlepszego wyniku w historii Biegu był 
jego zwycięzca – Jakub Nowak z Łomży, który uzyskał czas całkowity 30 minut. 
Poruszał się zatem ze średnią prędkością 20 km na godzinę, a szybkiego
finiszu mógłby mu pozazdrościć niejeden sprinter. Wynik tego 30-latka zasługuje na 
szczególne słowa uznania, gdyż na kolejnych zawodników przyszło kibicom czekać 
blisko 2 minuty. I tak na drugim miejscu zameldował się na mecie Krzysztof 
Wasiewicz z Kondycji Piaseczno, a trzecie stopień podium zajął Aleksander Dragan 
z Kielc.

Ciekawa rywalizacja miała miejsce w kategorii kobiet, którą wygrała Anna 
Łapińska z Warszawy, broniąca na co dzień barw KS Warszawianki. Kolejne 
miejsce zajęła również Anna nosząca nazwisko Szyszka, która trenuje w tym 
samym klubie, co zwycięzca całego biegu – Prefbet Śniadowo Łomża. Skład 
podium uzupełniła
Sabina Jarząbek z Kielc. Wszystkie Panie przybyły na metę w czasie niewiele 
ponad 36 minut.
 
Wszyscy oczywiście najmocniej trzymaliśmy kciuki za reprezentantów Gminy 
Raszyn. Wśród Panów nie miał sobie równych Paweł Troniarz, który 10 km 
pokonał w czasie niespełna 38 minut. Za nim przybiegli Paweł Tucholski z 
Rybia oraz Michał Żmuda, również reprezentant Raszyna. „Słabą płeć, a jednak 
najsilniejszą…” jak brzmiało w tekście popularnej piosenki godnie 
reprezentowały Marta Wojdalska – najszybsza z Raszyna, Katarzyna Sztyk z 
Rybia oraz Agata Paluch.
 
Najstarszym uczestnikiem Biegu okazał się Eugeniusz Moszkowicz z 
Warszawy, dla którego w tym roku wypadła 78 wiosna w życiu. W kategorii 
mężczyzn 60+ z gminy Raszyn najszybciej przebiegł dystans 10 km Andrzej 
Gałązka z Falent, zaś kolejne miejsce zajął Maciej Bobynko z Rybia. 
Rywalizację w Nordic – Walking wygrał Robert Gański, co nie było żadnym 
zaskoczeniem. Czas, który uzyskał - 1 godzina 5 minut i 50 sekund był lepszy 
od wyniku, jaki uzyskało wielu biegaczy. Wśród Pań trasę o kijkach najszybciej 
przemierzyła Ewelina Radke – Witczak.
 
W kategorii mieszkańców Gminy Raszyn natomiast nie miała sobie 
równych Nina Polakowska, która pełni funkcję wicedyrektor Przedszkola 
„Pod Topolą” w Raszynie. Organizatorzy dzięki wsparciu licznego grona 
sponsorów ufundowali atrakcyjne nagrody nie tylko dla zwycięzców, ale 
wszystkich uczestników, których numer startowy brał udział w losowaniu. Warto 
podkreślić projekt medalu, które zostały wręczone biegaczom. 
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PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO
W 2019 r. w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa, Gmina Raszyn:
 
! dofinansowała budowę Komisariatu Policji w Raszynie (1.500.000 zł) oraz pracowników administracji 
oraz służby ponadnormatywne Komisariatu policji w Raszynie !
 
! zakupiła samochód pożarniczy dla OSP Raszyn (550.000 zł) !
 
! zrealizowała budowę ścieżek rowerowych (3.305.389 zł) !
 
! zrealizowała budowę ciągu komunikacyjnego Zacisze-Waryńskiego z chodnikiem, ścieżką rowerową 
oraz przejściami dla pieszych i wprowadzeniem organizacji ruchu (3.145.008 zł) !
 
! zrealizowała budowę oświetlenia ulicznego (211.937 zł) !
 
! rozpoczęła przebudowę ulic ze ścieżkami rowerowymi oraz chodnikami oraz przejściem dla pieszych
 z oznakowaniem ulic: Złote Łany, Jutrzenki i Zacisze etap II !
 
 

Cz. 2
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PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

Ważnym aspektem w utrzymaniu bezpieczeństwa mieszkańców jest funkcjonowanie Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W ramach funkcjonowania jednostek OSP wydatkowano 1.010.526,48 zł, przy czym 
444.840,58 zł przeznaczone zostało na wydatki bieżące. Pozostała wartość, tj. 565,685,90 zł 
wydatkowana została w celu rozszerzenia posiadającego zasobu, tj. dokonano zakupu samochodu 
pożarniczego dla OSP Raszyn – 550.000 zł (100.000 zł środki z Województwa Mazowieckiego, 450.000 
zł środki własne Gminy) oraz 15.685,90 zł wydatkowano na projekt strażnicy w Dawidach (wykonano i 
rozliczono koncepcję z elementami projektu budowlanego).
 
Zgodnie z danymi KG PSP Warszawa na terenie Gminy Raszyn w 2019 r. zarejestrowano 65 pożarów 
oraz 205 miejscowych zagrożeń.
 
 

Cz. 1
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Urząd Gminy Raszyn

Związki i stowarzyszenia

Wyróżnienia dla Gminy w 2019 r.

Jednostki organizacyjne Gminy
 

 

Zarządzanie 
samorządowe

Rejestr uchwał 
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Menu

Zarządzanie URZĄD GMINY RASZYN

Ref. Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego 

Referat Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa 

Ref. Ochrony Środowiska i 
Gosp. Komunalnej 

Zespół ds. Gospodarowania 
Odpadami Komunalnymi 

Referat Kadr i Zarządzania 

Zespół Techniczny 

ZASTĘPCA WÓJTA 

SKARBNIK WÓJT SEKRETARZ 

Stanowisko ds. Realizacji Inwestycji i Remontów 

Referat Realizacji Projektów 

Ref. zamówień publicznych 

USC 

Ref. Inwestycji i Remontów 

Samodzielne Stanowisko Radcy 
Prawnego 

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu 
Wewnętrznego 

Samodzielne ds. obronnych, OC i 
zarządzania kryzysowego 

Zastępca Skarbnika 

Referat Budżetu i Finansów 

Referat Podatków Lokalnych i 
Ewidencji Działalności 

Gospodarczej 

Referat Oświaty i Spraw 
Społecznych 

Referat Spraw Obywatelskich 

Referat Pozyskiwania Funduszy 
Zewnętrznych 

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i 
Uzależnień 

Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej 
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Menu

Zarządzanie JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gminna Bibliotka Publiczna 

Centrum Sportu Raszyn 

Centrum Kultury Raszyn 

Świetlica Środowiskowa Raszyn 

Ognisko Wychowawcze w Jaworowej 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Przedszkole w Sękocinie 

Przedszkole Nr 1 "Pod Topolą" w Raszynie 

Przedszkole w Falentach 

Przedszkole Nr 2 "W Stumilowym Lesie" w Raszynie 

Szkoła Podstawowa im. C. Godebskiego w Raszynie

Szkoła Podstawowa w Sękocinie 

Szkoła Podstawowa w Ładach 

Przedszkole Nr 3 "Wyspa Skarbów" w Raszynie 

Bajkowe Przedszkole w Ładach
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ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Stowarzyszenie LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałówce jako jedna z 29
lokalnych grup działania w województwie mazowieckim wybrane 
zostało w procedurze konkursowej do wdrożenia Lokalnej strategii 
kierowanej przez społeczność (LSR). Wysokość środków 
finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach 
PROW ustalona została w kwocie 6,3 mln zł do wydatkowania do 
2023 roku.
 
Podstawowym zadaniem LGD jest nabór i ocena operacji 
składanych przez Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-
2020. LGD przyznaje dotacje dla lokalnych przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych. Również Gmina może pozyskać środki z 
LGD na inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną.

ZWIĄZEK SAMORZĄDÓW POLSKICH
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu 
terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów 
będących członkami Stowarzyszenia, w szczególności poprzez:
 
1. inicjowanie, propagowanie i realizację wspólnych 
przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów;
 
2. prowadzenie działalności edukacyjno–doradczej skierowanej 
do działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 
osób, takich jak: osoby pełniące funkcję w organach jednostek 
samorządu terytorialnego, osoby pełniące funkcję w organach 
jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego, 
osoby zatrudnione w administracji samorządowej.

Cz. 2
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LGD NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE
Operacja pn. „Zagospodarowanie terenu części Ogródka 
Jordanowskiego w miejscowości Raszyn”, całkowita wartość 
operacji 1 mlm zł, z czego dofinansowanie unijne 63,63% w kwocie
656.249 zł. W 2019 roku zawarta została umowa o dofinansowanie. 
Projekt na etapie realizacji, po podpisaniu umowy z wykonawcą. W 
ramach tego projektu zostanie zagospodarowana część Ogródka 
Jordanowskiego na działkach nr. 824/9, 824/31 w miejscowości 
Raszyn. 
 
W skład nowego placu zabaw wejdą: nowe urządzenia zabawowe, 
tematyczne i przystosowane do wieku dziecka, nowe elementy małej 
architektury, przy sztucznej plaży taras z drewna kompozytowego,
„statek z wieża", nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna dla placu 
zabaw, nawierzchnia żwirowa pod urządzenie street workout, małe 
skałki wspinaczkowe, skoczki, hamaki, sześciokąt wielofunkcyjny, 
huśtawki leżanki i linowe, karuzela obrotowa, balansada punktowa, 
siatka sprawnościowa, zestaw wielofunkcyjny z wieżami i 
zjeżdżalniami, karuzele kubełkowe, bujaki, domki ze zjeżdżalnią, 
urządzenia street workout, piramida liniowa ze zjeżdżalnią. Wszystko 
w kolorystyce grafitowo-zielono-niebieskiej. Dla rodziców i starszych 
trzy rodzaje ławek, siedziska plenerowe i nowe nasadzenia.
 
 
Operacja pn. „Wyposażenie Izby Pamięci w obiekcie 
historycznym Austerii w Raszynie”. Z projektu sfinansujemy 
wyposażenie Izby Pamięci w obiekcie historycznym Austerii w 
Raszynie. Wartość operacji 50 tys. zł. 
 

Menu

Zarządzanie

Cz. 1

Cz. 3
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LGD NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE
Operacja pn. „Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii” 
całkowita wartości operacji 135 tys. zł, z czego dofinansowanie 
unijne 63,63% w kwocie 85 tys. zł. W 2019 roku zawarta została 
umowa o dofinansowanie. Projekt na etapie realizacji, przed 
wyłonieniem wykonawcy. W ramach tego projektu zostaną wykonane 
roboty ziemne, utwardzenie nawierzchni – chodniki z
kostki granitowej, krawężniki, obrzeża, nawierzchnie oraz plac 
zabaw zostanie wyposażony w urządzenia do zabaw wraz z małą 
architekturą. 
 
Operacja pn. „Raszyn wczoraj, dziś i jutro" wydanie filmu 
dokumentalnego”. Celem projektu była promocja obszaru LSR 
poprzez wydanie filmu poświęconego tradycji, kulturze i 
teraźniejszości Gminy Raszyn. Wartość operacji 50 tys. zł.
 
Operacja pn. „Wydanie publikacji promującej obszar LSR 
albumu fotograficznego „Historie mieszkańców Raszyna, Falent 
i okolic”. Celem projektu była promocja obszaru LSR poprzez 
publikację albumu fotograficznego oraz komiksu dotyczącego 
tradycji i kultury oraz teraźniejszości Gminy Raszyn i najbliższych 
okolic. Wartość operacji 50 tys. zł 
 
Operacja pn. „Wzmocnienie integracji społecznej poprzez 
program społeczny ,,Sport i rekreacja 50+” w gminie Raszyn”. Z 
projektu finansowaną kompleksową organizację zajęć sportowych 
dla mieszkańców 50+. Wartość operacji 50 tys. zł. Projekt został 
udostępniony również w formie on-linie nagranych zajęć możliwych 
do wykonywania w domu.
 

Menu

Zarządzanie

Cz. 2
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WYRÓŻNIENIA DLA GMINY W 2019 R.
 

WSPÓLNOTA
Ranking "Bogactwo samorządów"
Kategoria: gminy wiejskie (1547 skategoryzowanych jednostek)

 

44
 

WSPÓLNOTA
Ranking "Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych 
samorządów 2016-2018"
Kategoria: gminy wiejskie (1547 skategoryzowanych jednostek)

 

48
 

WSPÓLNOTA
Ranking "Fundusze europejskie. Ranking wykorzystania środków 
europejskich na inwestycje transportowe 2014-2018"
Kategoria: gminy wiejskie (1547 skategoryzowanych jednostek)

 

640
 

RZECZPOSPOLITA
Ranking Samorządów 2019
Kategoria: gminy wiejskie (1548 skategoryzowanych jednostek)

 

172

POZYCJA

100



Menu

Zarządzanie REJESTR UCHWAŁ

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Tytuł (w sprawie) Status

VI/36/2019

VI/37/2019

VI/38/2019

VI/39/2019

VI/40/2019

VI/41/2019

VI/42/2019

VII/43/2019

VII/44/2019

22.01.2019

22.01.2019

22.01.2019

22.01.2019

22.01.2019

22.01.2019

22.01.2019

25.02.2019

25.02.2019

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendanta Komendy
Powiatowej Policji w Pruszkowie

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendanta Stołecznego
Policji.

Uchwała w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Raszyn
nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 54/22, nr 54/24 i nr 54/49 o
łącznej powierzchni 1821m² w obrębie Sękocin Nowy.

Uchwała w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Raszyn na lata 2019-2023”

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata
2019-2022”

Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Raszyn pn. „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Raszyn na lata 2019-2025”

Uchwała w sprawie: zamiaru zmiany siedziby „Bajkowego Przedszkola w Dawidach”

Uchwała w sprawie: zmiany siedziby „Bajkowe Przedszkole w Dawidach”

Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr LII/480/2018 z dnia 18 kwietnia
2018r. o udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, zmienionej uchwałą
nr LIX/545/2018 z dnia 5 października 2018r.

zrealizowano

zrealizowano

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje

zrealizowano

obowiązuje

obowiązuje

zrealizowano
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Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r.

Program/strategia Obszar

Strategia Rozwoju Gminy Raszyn do 2020 roku Ogólny

Strategia rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raszyn na 

lata 2012-2025
Pomoc społeczna

Program współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019

Pomoc społeczna

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Raszyn na lata 2016 

- 2022
Pomoc społeczna

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Raszyn na lata 2016 - 2020
Pomoc społeczna

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Gminie Raszyn na rok 2019
Ochrona zdrowa

Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2019 Ochrona zdrowia

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn Ochrona środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019-2022 Ochrona środowiska

Gmina Przyjazna Seniorom Pomoc społeczna

Projekt "J@ w Internecie" Oświata

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Raszyn na lata 2019-2025
Ochrona środowiska

Raszyńska Karta Dużej Rodziny Pomoc społeczna

Gminny Program Osłonowy "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 

2019-2023
Pomoc społeczna

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019 roku
Gospodarka komunalna

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn Ochrona środowiska

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Raszyn z 2014 roku
Ład przestrzenny

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 - 

Integracja Społeczna i Terytorialna
Ład przestrzenny

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Raszyn z 2007 roku Gospodarka komunalna

Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na okres od 

01.08.2018 r. do 31.07.2021 r.
Gospodarka mieszkaniowa

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Raszyn na lata 2019-2023
Gospodarka mieszkaniowa

Oferta „Warszawa+” Bilet Metropolitalny – Raszyńska Karta 

Mieszkańca 
Transport publiczny 
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Załącznik nr 2 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r.

Nazwa dokumentu 

strategicznego
Podstawa obowiązywania Link do dokumentu

Strategia Rozwoju Gminy Raszyn 

do 2020 roku
Uchwała Rady Gminy Raszyn http://bip.raszyn.pl/?c=308

Strategia rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy 

Raszyn na lata 2012-2025

Uchwała Nr XXI/272/12 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 

2012 r.

http://bip.raszyn.pl/?a=6866

Program współpracy Gminy Raszyn 

z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 

z późn. zm.) na rok 2019

Uchwała Nr LXI/549/2018 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 13 listopada 

2018

http://bip.raszyn.pl/?a=13648

Gminny Program Wspierania 

Rodziny dla Gminy Raszyn na lata 

2016 - 2022

Uchwała nr XXI/200/16 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 14 kwietnia 

2016 r.

http://bip.raszyn.pl/?a=10713

Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Gminie Raszyn na lata 2016 - 2020

Uchwała nr XVII/174/15 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 

2015 r.

http://bip.raszyn.pl/?a=10448

Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Raszyn na 

rok 2019

Uchwała nr V/26/2018 Rady Gminy 

Raszyn z dnia 27 grudnia 2018 r.
http://bip.raszyn.pl/?a=13801

Program Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Raszyn na 

rok 2019

Uchwała nr V/27/2018 Rady Gminy 

Raszyn z dnia 27 grudnia 2018 r.
http://bip.raszyn.pl/?a=13795

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Raszyn

Uchwała nr XXI/201/2016 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 14 kwietnia 

2016 r. 

http://bip.raszyn.pl/?a=10709

Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Raszyn na lata 2019-2022

Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy 

Raszyn z dnia 22 stycznia 2019 r.
http://bip.raszyn.pl/?a=13901

Gmina Przyjazna Seniorom
Współdziałanie Gminy Raszyn ze 

Stowarzyszeniem MANKO

http://raszyn.pl/fundusze/referat-

pozyskiwania-funduszy-

zewnetrznych-spoleczno-

edukacyjnych/gminne-projekty-

spoleczno-oswiatowe-w-

2020r/k/gmina-przyjazna-seniorom

Projekt "J@ w Internecie"

Program realizowany ramach 

Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej nr III: Cyfrowe 

Kompetencje społeczeństwa 

działania 3.1 Działania szkoleniowe 

na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych

http://raszyn.pl/fundusze/referat-

pozyskiwania-funduszy-

zewnetrznych-spoleczno-

edukacyjnych/projekty-zrealizowane-

w-2019r/k/projekt-pn-quot-j-w-

internecie-quot

Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu 

Gminy Raszyn na lata 2019-2025

Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy 

Raszyn z dnia 22 stycznia 2019 r.
http://bip.raszyn.pl/?a=13900
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Raszyńska Karta Dużej Rodziny

Uchwała nr XIX/187/16 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 11 lutego 

2016 r.

http://bip.raszyn.pl/?a=10563

Gminny Program Osłonowy 

"Posiłek dla dzieci i młodzieży" na 

lata 2019-2023

Uchwała nr V/28/2018 Rady Gminy 

Raszyn z dnia 27 grudnia 2018 r.
http://bip.raszyn.pl/?a=13802

Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Raszyn w 2019 roku

Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 21 marca 

2019 r. (z późn. zm.)

http://bip.raszyn.pl/?a=14408

Program Ograniczania Niskiej 

Emisji dla Gminy Raszyn

Uchwała nr VIII/64/2019 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 21 marca 

2019 r.

http://bip.raszyn.pl/?a=14718

Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Raszyn z 2014 roku

Uchwała Nr LX/590/14 Rady Gminy 

Raszyn z dnia 21 października 

2014 roku

http://bip.raszyn.pl/?a=9288

Gminny Program Rewitalizacji 

Gminy Raszyn na lata 2016-2023 - 

Integracja Społeczna i Terytorialna

Uchwała Nr XLII/379/2017 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 22 września 

2017 roku

http://bip.raszyn.pl/?a=12445

Plan Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Raszyn z 2007 roku

Uchwała nr XLIV/799/05 z dnia 27 

stycznia 2005 roku z późn. zm. 
http://bip.raszyn.pl/?c=342

Plan Wykorzystania Gminnego 

Zasobu Nieruchomości na okres od 

01.08.2018 r. do 31.07.2021 r.

Zarządzenie nr 124/2018 Wójta 

Gminy Raszyn z dnia 18 lipca 2018 

roku

http://bip.raszyn.pl/?a=13312

Wieloletni Program 

Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Raszyn na lata 

2019-2023

Uchwała Nr VI/39/2019 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 22 stycznia 

2019 roku

http://bip.raszyn.pl/?a=13897

Oferta „Warszawa+” Bilet 

Metropolitalny – Raszyńska Karta 

Mieszkańca 

Uchwała nr LV/508/2018 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 

r.

http://bip.raszyn.pl/?a=13377

Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020, Priorytet II - 

Ochrona środowiska, w tym 

adaptacja do zmian klimatu, 

działanie 2.3 Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach 

Uchwała nr LXI/553/2018 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 13 listopada 

2018 r. 

http://bip.raszyn.pl/?a=13649
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Załącznik nr 3 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r.

Opis Dochody

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 41 691 474,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 521 753,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości 21 347 581,47 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

20 418 170,57 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

7 694 313,25 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

6 325 177,71 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 387 377,80 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych

3 316 969,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 219 405,21 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
3 191 801,67 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 190 604,71 zł

Wpływy z usług 2 221 397,93 zł

Wpływy z różnych dochodów 2 078 944,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
1 660 581,55 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1 365 732,68 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych 928 265,32 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 782 110,83 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 533 354,18 zł

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych
313 597,77 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 271 639,32 zł

Środki na uzupełnienie dochodów gmin 259 740,00 zł

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 258 638,17 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 239 302,45 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

222 275,71 zł

Wpływy z podatku rolnego 191 889,13 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości
138 901,25 zł
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Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 

gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł

136 476,24 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 117 837,67 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących

109 750,00 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej
98 551,32 zł

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

97 164,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 88 319,07 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej

88 000,00 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 

fizycznych
41 487,68 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności
40 529,45 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 37 458,11 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 35 000,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
32 017,86 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów publicznych
31 423,47 zł

Wpływy z różnych opłat 29 447,32 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień
29 127,19 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych

24 450,00 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 18 587,21 zł

Wpływy z podatku leśnego 15 076,45 zł

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na 

rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
14 862,54 zł

Wpływy z opłaty targowej 11 240,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

10 281,07 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych

9 100,00 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 8 998,96 zł

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 

wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
8 720,49 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

8 190,47 zł

Wpływy z opłaty produktowej 511,44 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 355,46 zł
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Załącznik nr 4 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r.

Nazwa zadania
Żródło 

finansowania

Wartość 

pozyskanej 

dotacji w 2019r.

Wartość zadania

Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w Gminie Raszyn - faza V
Fundusz Spójności 7 694 313,25 zł 15 425 357,86 zł

Adaptacja budynku Austerii na Centrum 

Integracji Społeczno-Kulturalnej
EFRR 1 365 732,68 zł 3 000 564,55 zł

Rozbudowa ul. Złote Łany (realizacja w 

2020 r.)

Fundusz Dróg 

Samorządowych
1 050 799,00 zł 0,00 zł

Przebudowa ul. Zacisze (realizacja w 

2020 r.)

Fundusz Dróg 

Samorządowych
1 065 690,00 zł 0,00 zł

Budowa drogi w pasie Jutrzenki i bez 

nazwy (realizacja w 2020 r.)

Fundusz Dróg 

Samorządowych
1 200 480,00 zł 1 500 600,00 zł

Zakup mobilnego laboratorium o drona

Pomoc finansowa 

z Województwa 

Mazowieckiego

122 275,71 zł 244 551,43 zł

Dofinasowanie zakupu samochodu dla 

OSP Raszyn

Pomoc finansowa 

z Województwa 

Mazowieckiego

100 000,00 zł 550 000,00 zł

Plac zabaw przy ul. Falenckiej
Fundusz Rozwoju 

Kultury Fizycznej
24 450,00 zł 77 499,56 zł

Reduta Raszyńska

Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego

88 000,00 zł 150 000,00 zł

Zakup oczyszczaczy powietrza

Pomoc finansowa 

z Województwa 

Mazowieckiego

46 250,00 zł 92 500,00 zł

Wyposażenie sali komputerowej w SP 

Raszyn

Pomoc finansowa 

z Województwa 

Mazowieckiego

48 500,00 zł 73 799,40 zł

Projekt E-Opieka EFRR 561,07 zł 701,34 zł

Zajęcia pozalekcyjne w 

szkołach/gimnastyka korekcyjno-

kompensacyjna

Fundusz Zajęć 

Sportowych dla 

Uczniów

31 423,47 zł 62 846,96 zł

Dofinasowanie wywozu azbestu WFOŚ i GW 9 100,00 zł 27 033,65 zł

Koordynacja inwestycji terytorialnych w 

ramach ZIT
POPT 9 720,00 zł 10 800,00 zł

Linie autobusowe L-23 i R-1

Pomoc Finasowa z 

Powiatu 

Pruszkowskiego i 

dotacja z Gminy 

Michałowice

15 000,00 zł 381 962,08 zł

Linie autobusowe L-23 i R-1

Pomoc Finasowa z 

Powiatu 

Pruszkowskiego i 

dotacja z Gminy 

Michałowice

97 164,00 zł 381 962,08 zł

Ograniczenie niskiej emisji w Gminie 

Raszyn poprzez wymianę indywidulanych 

źródeł ciepła na niskoemisyjne

EFRR 724 514,14 zł 917 945,67 zł

Opracowanie Strategii Rozwoju 

Elektromobilności dla Gminy Raszyn  na 

lata 2019-2035

Program 

priorytetowy 

GEPARD II

50 000,00 zł 50 000,00 zł
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Załącznik nr 5 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r.

Dział Wydatki

Oświata i wychowanie 42 708 487,81 zł

Rodzina 26 454 123,15 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 617 257,77 zł

Transport i łączność 12 489 417,89 zł

Administracja publiczna 11 765 109,38 zł

Kultura fizyczna i sport 7 280 216,62 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 376 580,80 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza 2 882 363,98 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 613 595,33 zł

Pomoc społeczna 2 452 395,37 zł

Różne rozliczenia 2 351 541,49 zł

Gospodarka mieszkaniowa 1 894 654,79 zł

Obsługa długu publicznego 1 499 015,12 zł

Ochrona zdrowia 832 129,55 zł

Rolnictwo i łowiectwo 722 044,09 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa
138 324,38 zł

Działalność usługowa 98 743,57 zł

Opieka społeczna 29 790,51 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 18 018,91 zł
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Załącznik nr 6 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r.

Rozdział Opis Wydatki Udział

80101 Szkoły podstawowe 19 374 330,52 zł 45,36%

80104 Przedszkola 15 023 619,25 zł 35,18%

80110 Gimnazja 2 923 010,31 zł 6,84%

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego

1 358 951,90 zł 3,18%

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1 257 692,09 zł 2,94%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 930 420,98 zł 2,18%

80113 Dowożenie uczniów do szkół 749 402,78 zł 1,75%

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 363 001,91 zł 0,85%

80195 Pozostała działalność 265 526,74 zł 0,62%

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

161 618,64 zł 0,38%

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 150 182,46 zł 0,35%

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 100 664,79 zł 0,24%

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach 

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 

szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 

technikach, szkołach policealnych, branżowych 

szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w 

branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 

artystycznych

47 265,44 zł 0,11%

80145 Komisje egzaminacyjne 2 800,00 zł 0,01%
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Załącznik nr 7 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r.

Nazwa konkursu
Liczba 

uczniów
Miejsce Szczebel

Moja mama konkurs plastyczny 1 1 gminny

Palma Raszyńska 21 2 gminny

Konkurs plastyczny "Stanisław Moniuszko - polski 

patriota"
1 wyróżnienie międzynarodowy

Międzynarodowy Konkurs J. Angielskiego 

"Archimedes (Oxford)"
17

laureaci I 

stopnia
międzynarodowy

Ogólnposla Olimpiada Wiedzy Matematycznej 

"Archimedes Plus"
13 1, 2 ogólnopolski

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KRUS 

"Bezpiecznie na wsi" Maszyna pracuje a dziecko 

obserwuje"

1 wyróżnienie ogólnopolski

Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny "Bazgroł"
1 1 ogólnopolski

Turniej Wiedzy Pożarniczej 1 3 ogólnopolski

Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka etap 

gminny"
1 1 gminny

Konkurs Ortograficzny "Ortografia na medal"
1

finalista 

konkursu
wojewódzki

Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny "Asik"
1 3 międzypowiatowy

Międzypowiatowy Maraton Matematyczny 1 3 międzypowiatowy

Konkurs Historyczny "Niepodległość Polski 1918"
1 1 gminny

Konkurs Pieśni Niepodległościowej 1, 2 i 3 gminny

Konkurs Historyczny "Wokół Bitwy Pod Raszynem"
drużyna 2 gminny

Turniej szkół podstawowych w dwóch gonaich 

chłopców
drużyna 1 gminny

Turniej szkół podstawowych w mini piłce siatkowej 

chłopców
drużyna 1 gminny

Turniej szkół podstawowych w mini piłce nożnej 

dziewcząt
drużyna 1 gminny

Turniej w siatkówce chłopców drużyna 1 powiatowy

Turniej w piłce nożnej dziewcząt drużyna 1 powiatowy

Międzypowiatowe Mistrzostwa w mini piłce nożnej 

dziewcząt
drużyna 3 międzypowiatowy

Międzypowiatowe Mistrzostwa w mini piłće siatkowej 

chłopców
drużyna 6 międzypowiatowy

Wojewódzkie biegi przełajowe 1 36 wojewódzki

Kangur matematyczny 2 wyróżnienie międzynarodowy

Konkurs przyrodniczy Edi-Panda 3 1, wyróżnienie ogólnopolski

Konkurs przyrodniczy Edi-Pingwin 2 wyróżnienie ogólnopolski

Konkurs geograficzny Przyrządy astronomiczne 

Mikołaja Kopernika
1 wyróżnienie ogólnopolski

Konkurs wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony 

Mditest
6 3, wyróżnienie ogólnopolski

Konkurs matematyczny Olimpus Logiczny 2 laureat ogólnopolski

Olimpiada mitologiczna Olipmus 3 laureat ogólnopolski

Konkurs języka polskiego Dyktando nie tylko dla 

mistrzów
5 wyróżnienie ogólnopolski

Ogólnopolskie dyktando szkolne 2 laureat ogólnopolski

Konkurs języka polskie Albus
5

laureat, 

wyróżnienie
ogólnopolski

Konkurs języka polskiego Pingwin 3 wyróżnienie ogólnopolski
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Konkurs języka polskie Pionier
8

laureat, 

wyróżnienie
ogólnopolski

Konkurs języka polskiego Leon 4 wyróżnienie ogólnopolski

Konkurs Edi Panda język polski 1 wyróżnienie ogólnopolski

Konkurs j. polskiego Galileo
9

laureat i 

wyróżnienie
ogólnopolski

Konkurs Pand język polskiegoa 1 wyróżnienie ogólnopolski

Konkurs historyczny Olimpus 2 laureat ogólnopolski

Konkurs historyczny Pionier 4 wyróżnienie ogólnopolski

Konkurs historyczny Pingwin 1 laureat ogólnopolski

Konkurs języka niemieckiego galilieo 1 laureat ogólnopolski

Konkurs jezyka niemieckiego Albus 1 laureat ogólnopolski

konkurs jezyka niemieckiego olimpus 1 laureat ogólnopolski

Konkurs j. angielksiego albus 1 laureat ogólnopolski

konkurs j. angielskiego olimpus
42

1, 2, 6 laureat i 

wyróżnienie
ogólnopolski

Konkurs j. angielskiego Pionier
11

3, laureat i 

wyróżnienie
ogólnopolski

Konkurs j. angielskiego galileo
22

1, laureat i 

wyróżnienie
ogólnopolski

Konkurs ortograficzny ortografia na medal
2

laureat i 

finalista
wojewódzki

Konkurs mateamtyczny asik
6 1,2 wyróżnienie międzypowiatowy

Międzypowiatowe biegi przełajowe 2 6, 26 międzypowiatowy

Międzypowiatowy turniej piłki siatkowej dziewcząt
drużyna 5 powiatowy

Powiatowy turniej piłki siatkowej dziewczat drużyna 2 powiatowy

Powiatowy turniej tenisa stołowego 2, 6 powaitowy

Powiatowy konkurs rysunkowo malarski "polskie 

krajobrazy"
6 nagroda regionalny

Maraton matematyczny 1 wyróżnienie gminny

Konkurs przyrodniczo-ekologiczny "z ekologia na ty"
5

2, 3 

wyróżnienie
gminny

Konkurs "dbam o zdowie" 1 wyróżnienie gminny

Konkurs i ty możesz zostac mistrzem ortografii

2

mistrz 

ortografii, 3 

miejsce

gminny

W swiecie legend i bajek czytelniczy konkurs dla kl. 

II
3

2, 3 

wyróżnienie
gminny

Pocztówka z wakacji konkurs plastyczny kl I-III
2

nagroda, 

wyróżnienie
gminny

Konkurs recytatroski dla kl. ii jesien w poezji 1 nagroda gminny

Konkurs piękno ziemi raszynskiej "ja i moja rodzina 

podziwiamy piekno ziemi raszynskiej"
7

nagroda, 

wyróżnienie
gminny
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Załącznik nr 8 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r.

Podatek od nieruchomości
Stawka 

maksymalna

Stawka w 

gminie
Róźnica

związany z prowadzeniem działalności 

gospodarczej - grunty
0,93 zł 0,70 zł 0,23 zł

związany z prowadzeniem działalności 

gospodarczej - budynki (w zakresie handlu i 

usług o powierzchni powyżej 1000m²)

23,47 zł 20,51 zł 2,96 zł

związany z prowadzeniem działalności 

gospodarczej - budynki (pozostałe)
23,47 zł 15,00 zł 8,47 zł
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Załącznik nr 9 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r.

Rozdział Opis Wartość

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15 425 357,86 zł

60016 Drogi publiczne gminne 6 591 327,35 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 179 147,76 zł

75404 Komendy wojewódzkie Policji 1 500 000,00 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 267 146,57 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 930 420,98 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 625 355,69 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne 565 685,90 zł

90095 Pozostała działalność 244 551,43 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 211 937,03 zł

92695 Pozostała działalność 157 107,56 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 115 588,02 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86 990,50 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe 65 928,00 zł

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 53 964,22 zł
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Załącznik nr 10 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r.

Nazwa inwestycji

Łączne 

planowane 

nakłady

Łączne 

wydatki na 

realizację 

zadania w 

2019 r.
Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno-

Kulturalnej
4 997 664,00 zł 3 000 564,55 zł

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn 

w ramach ZIT
6 696 021,00 zł 3 305 389,36 zł

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 

Raszyn V faza w szczególności studium wykonalności i wyk. 

Kan. Sanitarnej w Sękocinie Nowym i w Jankach oraz 

elementy uzupełniające wybudowanej sieci (siec kanalizacyjna 

przejęta od inwestorów nieodpłatnie - 325,89 mb; siec 

wodociągowa przejęta od inwestorów nieodpłatnie - 288,42 

mb)

36 171 425,00 zł 15 425 357,86 zł

Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez 

mieszkańców (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na 

terenie gminy) - 511,02 mb

1 232 000,00 zł 65 557,49 zł

Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej 

przez mieszkańców (uzupełnienie systemu kanalizacji 

sanitarnej na terenie gminy) - 645,92 mb

1 488 000,00 zł 497 735,56 zł

Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn 

(poza projektem FS )
2 618 500,00 zł 510 451,92 zł

Projekty: Miklaszewskiego,ul.Olszowa, Dolna, Lecha, 

Podleśna,Łączna, Rycerska, Ukośna, Spacerowa, Ułańska, 

Kolibra, Szczygła, Drozda, Poziomkowa, Orzechowa,Cicha, 

Mała, Wąska, Wiejska, Niska, Działkowa,Nadrzeczna,Nowa, 

Cisowa, Rozwojowa, Krzywa, Aksamitna

1 671 000,00 zł 110 697,34 zł

Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na 

odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie 

gminy - (uzupełnienie systemu sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie gminy)

1 801 000,00 zł 258 959,09 zł

Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie (rewitalizacja 

obiektów zabytkowych na terenie gminy)
1 194 584,00 zł 178 583,21 zł

Wodociągowanie Gminy - projekty i wykonanie sieci 

wodociagowej (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na 

terenie gminy)

2 628 772,00 zł 559 798,20 zł
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Załącznik nr 11 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r.

Sołectwo
Przyznane środki 

w 2019 r.

Wykonanie 

wydatków w 

2019 r.

Stopień 

wykonania

Sołectwo Dawidy 33 042,85 zł 2 946,00 zł 8,92%

Sołectwo Dawidy Bankowe 52 200,40 zł 41 388,65 zł 79,29%

Sołectwo Falenty 50 321,19 zł 43 695,09 zł 86,83%

Sołectwo Falenty Duże 20 149,35 zł 16 645,08 zł 82,61%

Sołectwo Falenty Nowe 40 699,93 zł 34 009,99 zł 83,56%

Sołectwo Janki 52 200,40 zł 50 391,29 zł 96,53%

Sołectwo Jaworowa I 32 000,00 zł 31 122,92 zł 97,26%

Sołectwo Jaworowa II 23 750,00 zł 19 809,74 zł 83,41%

Sołectwo Laszczki 30 432,83 zł 28 363,82 zł 93,20%

Sołectwo Łady 23 542,38 zł 23 054,24 zł 97,93%

Sołectwo Nowe Grocholice 52 200,40 zł 50 022,29 zł 95,83%

Sołectwo Podolszyn Nowy 24 951,79 zł 19 299,26 zł 77,35%

Sołectwo Puchały 23 281,38 zł 21 319,50 zł 91,57%

Sołectwo Raszyn I 52 200,00 zł 50 247,23 zł 96,26%

Sołectwo Raszyn II 52 200,00 zł 51 283,47 zł 98,24%

Sołectwo Rybie I 52 200,40 zł 49 450,51 zł 94,73%

Sołectwo Rybie II 52 200,00 zł 45 618,61 zł 87,39%

Sołectwo Rybie III 52 200,40 zł 48 314,16 zł 92,56%

Sołectwo Sękocin Nowy 28 449,22 zł 25 242,44 zł 88,73%

Sołectwo Sękocin Stary 42 438,93 zł 41 329,65 zł 97,39%

Sołectwo Słomin 26 413,40 zł 24 275,43 zł 91,91%

Sołectwo Wypędy 19 836,15 zł 19 811,00 zł 99,87%

RAZEM 836 911,40 zł 737 640,37 zł 88,14%
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Załącznik nr 12 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r.

Sołectwo Nazwa zadania Koszty

Sołectwo Dawidy

Zakup stołów i ławek dla mieszkańców, z 

których będą korzystali podczas spotkań 

integracyjnych

2 946,00 zł

Sołectwo Dawidy 

Bankowe

Dofinansowanie zadania"Budowa nawierzchni 

placu zabaw u zbiegu ul.Miklaszewskiego i 

Jutrzenki

19 850,20 zł

Sołectwo Falenty

Dofinasowanie zakupów wyposażenia 

kuchennego w CKR filia Falenty w celu 

prowadzenia zajęć eduk. dla dzieci

11 062,37 zł

Sołectwo Falenty Duże
Wyrównanie destruktem ul. Róży od strony ul. 

Źródlanej
5 000,00 zł

Sołectwo Falenty Nowe
Wyjazd szkoleniowy mieszkańców Falent 

Nowych
10 564,00 zł

Sołectwo Janki
Przygotowanie terenu i część. wyposażenie 

placu zabaw przy ul. Falenckiej
28 599,56 zł

Sołectwo Jaworowa I
Zorganizowanie festynu kulturalnego dla 

mieszkańców
15 600,00 zł

Sołectwo Jaworowa II
Zorganizowanie festynu kulturalnego dla 

mieszkańców
6 000,00 zł

Sołectwo Laszczki Wyjazd szkoleniowy 9 992,00 zł

Sołectwo Łady
Dofinansowanie placu zabaw przy ul. 

Miklaszewskiego
5 000,00 zł

Sołectwo Nowe 

Grocholice

Zakup ulicznych iluminacji świąteczno-

noworocznych
14 631,49 zł

Sołectwo Podolszyn 

Nowy

Budowa oświetlenia na ul. Bursztynowej i ul. 

Szafirowej
10 000,00 zł

Sołectwo Puchały Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego 5 000,00 zł

Sołectwo Raszyn I
Wykonanie nawierzchni na placu zabaw przy ul. 

Jesiennej
22 905,00 zł

Sołectwo Raszyn II
Zakup ubrań i butów specjalnych dla OSP w 

Raszynie
7 000,00 zł

Sołectwo Rybie I
Piknik integracyjny dla mieszkańców Rybia 

I,II,III
8 000,00 zł

Sołectwo Rybie II Zakup umundurowania dla OSP w Raszynie 4 000,00 zł

Sołectwo Rybie III
Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz 

umundurowania dla OSP w Raszynie
4 000,00 zł

Sołectwo Sękocin Nowy
Wyjazd szkoleniowo-integracyjny mieszkańców 

sołectwa Sękocin Nowy
11 184,00 zł

Sołectwo Sękocin Stary
Wykonanie ogrodzenia parkingu publicznego 

przy ul. Starowiejskiej 
10 000,00 zł

Sołectwo Słomin Zakup sprzętu na plac zabaw w Słominie 8 300,00 zł

Sołectwo Wypędy
Edukacja i szkolenia dla mieszkańców Wypęd 

zgłębiające dziedzictwo narodowe
6 208,00 zł
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Załącznik nr 13 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r.

Numer 

uchwały

Data 

podjęcia
Tytuł (w sprawie) Status

VI/36/2019 22.01.2019

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych 

dla Komendanta Komendy Powiatowej Policji w 

Pruszkowie

zrealizowano

VI/37/2019 22.01.2019
Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych 

dla Komendanta Stołecznego Policji.
zrealizowano

VI/38/2019 22.01.2019

Uchwała w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie na 

rzecz Gminy Raszyn nieruchomości, oznaczonej jako 

działki ewidencyjne nr 54/22, nr 54/24 i nr 54/49 o 

łącznej powierzchni 1821m² w obrębie Sękocin Nowy.

obowiązuje

VI/39/2019 22.01.2019

Uchwała w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego 

Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Raszyn na lata 2019-2023”

obowiązuje

VI/40/2019 22.01.2019
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019-2022”
obowiązuje

VI/41/2019 22.01.2019

Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Raszyn pn. „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn na lata 

2019-2025”

zrealizowano

VI/42/2019 22.01.2019
Uchwała w sprawie: zamiaru zmiany siedziby 

„Bajkowego Przedszkola w Dawidach”
obowiązuje

VII/43/2019 25.02.2019
Uchwała w sprawie: zmiany siedziby „Bajkowe 

Przedszkole w Dawidach”
obowiązuje

VII/44/2019 25.02.2019

Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 

LII/480/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. o udzielenie 

pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, 

zmienionej uchwałą nr LIX/545/2018 z dnia 5 

października 2018r.

zrealizowano

VII/45/2019 25.02.2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Gminę Raszyn porozumienia międzygminnego z m.st. 

Warszawa na realizację zadania publicznego w 

zakresie opieki nad bezdomnymi psami z terenu Gminy 

Raszyn w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 

Warszawie

zrealizowano

VII/46/2019 25.02.2019
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na 

terenie Gminy Raszyn.
obowiązuje

VII/47/2019 25.02.2019

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości udzielenia 

bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Raszyn

obowiązuje

VII/48/2019 25.02.2019

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części terenów położonych we wsi Janki w Gminie 

Raszyn – rejon po zachodniej stronie ul. 

Mszczonowskiej.

--

VII/49/2019 25.02.2019

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w 

Gminie Raszyn – rejon ul. Figowej.

--
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VII/50/2019 25.02.2019

Uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w 

Gminie Raszyn – rejon ul. Modrzewiowej.

--

VII/51/2019 25.02.2019
Uchwała w sprawie stanowienia o kierunkach działania 

Wójta Gminy Raszyn.
--

VII/52/2019 25.02.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. zrealizowano

VII/53/2019 25.02.2019
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
zrealizowano

VII/54/2019 25.02.2019

Uchwała w sprawie upoważnienia dla organu 

wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do 

złożenia wniosku o dofinansowanie pt. „Opracowanie 

strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Raszyn” 

w formie dotacji w ramach ogłoszonego konkursu przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie w ramach Programu 

Priorytetowego NFOŚiGW GEPARD II – transport 

niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju 

elektromobilności

--

VII/55/2019 25.02.2019
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn na 2019 rok
zrealizowano

VII/56/2019 25.02.2019
Uchwała w sprawie przekazania skargi według 

właściwości
zrealizowano

VIII/57/2019 21.03.2019

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Raszyn oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

obowiązuje

VIII/58/2019 21.03.2019
Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Raszynie.
obowiązuje

VIII/59/2019 21.03.2019
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Raszyn
zrealizowano

VIII/60/2019 21.03.2019

Uchwała w sprawie przyjęcia apelu Rady Gminy Raszyn 

dotyczącego rozszerzenia monitoringu hałasu z 

Lotniska Fryderyka Chopina w Warszawie

zrealizowano

VIII/61/2019 21.03.2019

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie 

kierunków działania Wójta Gminy Raszyn 

zmierzających do przekazania środków finansowych dla 

Komendanta Stołecznego Policji.

--

VIII/62/2019 21.03.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. zrealizowano

VIII/63/2019 21.03.2019
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
zrealizowano

VIII/64/2019 21.03.2019
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania 

Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn.”
obowiązuje

VIII/65/2019 21.03.2019
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na 

terenie Gminy Raszyn.
obowiązuje

VIII/66/2019 21.03.2019
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na 

terenie Gminy Raszyn
obowiązuje

VIII/67/2019 21.03.2019
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

prawa służebności przesyłu.
zrealizowano

VIII/68/2019 21.03.2019
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

prawa służebności przesyłu.
zrealizowano

VIII/69/2019 21.03.2019

Uchwała w sprawie: miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części terenów 

położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon ul. 

Warszawskiej

--
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VIII/70/2019 21.03.2019

Uchwała w sprawie: miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części terenów 

położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn 

– rejon ul. Miklaszewskiego i ul. Starzyńskiego

--

VIII/71/2019 21.03.2019

Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019 

roku

zrealizowano

VIII/72/2019 21.03.2019

Uchwała w sprawie przejęcia od Gminy Michałowice 

zadania w zakresie organizacji lokalnego publicznego 

transportu zbiorowego.

zrealizowano

VIII/73/2019 21.03.2019

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Raszyn i przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu.

obowiązuje

VIII/74/2019 21.03.2019

Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji 

Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy 

Raszyn.

zrealizowano

VIII/75/2019 21.03.2019
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Centrum Kultury Raszyn.
zrealizowano

IX/76/2019 30.04.2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości 

położonej w miejscowości Podolszyn Nowy.

--

IX/77/2019 30.04.2019

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie stołówki wraz z zapleczem w celu 

wykonywania usługi polegającej na przygotowywaniu, 

wydawaniu i dostarczaniu obiadów dla dzieci ze Szkół 

Podstawowych na terenie Gminy Raszyn.

--

IX/78/2019 30.04.2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości 

położonej w miejscowości Dawidy Bankowe.

--

IX/79/2019 30.04.2019

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/71/2019 

Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019r. w sprawie 

określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Raszyn w 2019 roku.

--

IX/80/2019 30.04.2019

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X/95/15 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r., zmienionej 

Uchwałą Nr XXXVII/356/2017 Rady Gminy Raszyn z 

dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Raszyn.

--

IX/81/2019 30.04.2019

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X/96/15 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów.

--

IX/82/2019 30.04.2019
Uchwała w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Ładach
obowiązuje

IX/83/2019 30.04.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. zrealizowano

IX/84/2019 30.04.2019
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
zrealizowano

X/85/2019 13.05.2019

Uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia 

międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie 

Lesznowola zadania publicznego w zakresie organizacji 

lokalnego transportu zbiorowego.

obowiązuje
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X/86/2019 13.05.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. zrealizowano

X/87/2019 13.05.2019
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
zrealizowano

X/88/2019 13.05.2019
Uchwała w sprawie zmiany Statutów Sołectw i Osiedli 

Gminy Raszyn.
obowiązuje

X/89/2019 13.05.2019

Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji 

Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy 

Raszyn.

zrealizowano

X/90/2019 13.05.2019

Uchwała o prrzyjęcie Apelu Rady Gminy Raszyn w 

sprawie: wyjaśnienia sytuacji dotyczącej interwencji w 

Instytucie Technologiczno- Przyrodniczym 

funkcjinującym w Falentach i podjęcia dalszej 

współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego i historycznego, znajdującego się na 

terenie ITP.

zrealizowano

X/91/2019 13.06.2019
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
obowiązuje

XI/92/2019 13.06.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. zrealizowano

XI/93/2019 13.06.2019
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
zrealizowano

XI/94/2019 13.06.2019
Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi 

Gminy Raszyn.
zrealizowano

XI95/2019 13.06.2019

Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta z 

wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania 

finansowego.

zrealizowano

XI96/2019 13.06.2019
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy Raszyn z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
zrealizowano

XII/97/2019 19.06.2019
Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia ich przebiegu
obowiązuje

XII/98/2019 19.06.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. zrealizowano

XII/99/2019 19.06.2019
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
zrealizowano

XIII/100/2019 23.07.2019

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Raszyn oraz Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie.

zrealizowano

XIII/101/2019 23.07.2019
Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa.
zrealizowano

XIII/102/2019 23.07.2019

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 

w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku 

celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie 

posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych przyznawanych dla osób 

objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w 

domu ” na lata 2019-2023.

zrealizowano

XIII/103/2019 23.07.2019

Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 

V/28/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 grudnia 2018 

roku w sprawie przyjęcia gminnego programu 

osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 

– 2023.

--

XIII/104/2019 23.07.2019
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na 

terenie Gminy Raszyn.
obowiązuje

XIII/105/2019 23.07.2019
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na 

terenie Gminy Raszyn.
obowiązuje
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XIII/106/2019 23.07.2019
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na 

terenie Gminy Raszyn.
obowiązuje

XIII/107/2019 23.07.2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości opisanej w ewidencji gruntów obręb 

Raszyn01 jako działka nr 1075, o pow. 0,0869 ha na 

czas oznaczony powyżej 3 lat.

--

XIII/108/2019 23.07.2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

pomieszczenia o powierzchni 6 m.kw znajdującego się 

w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a 

w części korytarza na drugim piętrze na czas oznaczony 

powyżej 3 lat.

obowiązuje

XIII/109/2019 23.07.2019
Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn.
obowiązuje

XIII/110/2019 23.07.2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Gminę Raszyn porozumienia międzygminnego z m.st. 

Warszawa na realizację zadania publicznego w 

zakresie opieki nad bezdomnymi kotami z terenu Gminy 

Raszyn w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 

Warszawie.

--

XIII/111/2019 23.07.2019

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/71/2019 

Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019r. w sprawie 

określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Raszyn w 2019 r.

--

XIII/112/2019 23.07.2019

Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Raszyn 

zadania publicznego z zakresu zarządzania 

przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w 

ciągach dróg powiatowych w granicach 

administracyjnych Gminy Raszyn.

--

XIII/113/2019 23.07.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. zrealizowano

XIII/114/2019 23.07.2019
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
zrealizowano

XIII/115/2019 23.07.2019

Uchwała w sprawie przyjęcia zadania zarządzania 

częścią dróg powiatowych nr 2841W- ul. Stefana 

Starzyńskiego i nr 3122W-ul.Długa w obszarze 

skrzyżowań planowanych w związku z rozbudową drogi 

gminnej nr 310614W - ul. Miklaszewskiego we wsi 

Dawidy Bankowe i Łady Gm. Raszyn.

zrealizowano

XIII/116/2019 23.07.2019

Uchwała w sprawie powołania zespołu do 

zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych w 

wyborach na kadencję 2020-2023.

zrealizowano

XIII/117/2019 23.07.2019

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Raszyn jako wydawcy Kuriera 

Raszyńskiego.

zrealizowano

XIII/118/2019 23.07.2019
Uchwała w sprawie przekazania skarg według 

właściwości.
zrealizowano

XIII/119/2019 23.07.2019
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Centrum Kultury Raszyn.
zrealizowano

XIII/120/2019 23.07.2019
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Centrum Kultury Raszyn.
zrealizowano

XIII/121/2019 23.07.2019
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Raszyn.
--

XV/122/2019 05.09.2019

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVII/511/08 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Raszyn

obowiązuje
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XV/123/2019 05.09.2019

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/846/10 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 07 października 2010 r. w sprawie 

gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów 

przez jednostki budżetowe Gminy Raszyn prowadzące 

działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

obowiązuje

XV/124/2019 05.09.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. zrealizowano

XV/125/2019 05.09.2019
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
zrealizowano

XV/126/2019 05.09.2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego.

zrealizowano

XV/127/2019 05.09.2019
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na 

terenie Gminy Raszyn.
obowiązuje

XV/128/2019 05.09.2019
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na 

terenie Gminy Raszyn
obowiązuje

XV/129/2019 05.09.2019
Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu położonemu 

na terenie Gminy Raszyn
obowiązuje

XV/130/2019 05.09.2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych na 

czas oznaczony powyżej 3 lat.

--

XV/131/2019 05.09.2019

Uchwała w sprawie przyjęcia zadania zarządzania 

częścią drogi powiatowej nr 3121W - w ciągu ul. 

Sportowej w Raszynie, ul. Raszyńskiej w Rybiu, ul. 

Warszawskiej w Jaworowej i Dawidach, w Gminie 

Raszyn.

--

XV/132/2019 05.09.2019

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Raszyn i przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu

obowiązuje

XV/133/2019 05.09.2019
Uchwała w sprawie przekazania skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
zrealizowano

XV/134/2019 05.09.2019
Uchwała w sprawie przekazania skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
zrealizowano

XVI/135/2019 24.09.2019
Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

„Przedszkolna INTEGRACJA w Raszynie”.
zrealizowano

XVI/136/2019 24.09.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. zrealizowano

XVI/137/2019 24.09.2019
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
zrealizowano

XVII/138/2019 24.10.2019

Uchwała w sprawie ustalenia cen maksymalnych za 

usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym dla których organizatorem jest Gmina 

Raszyn oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat 

dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.

zrealizowano

XVII/139/2019 24.10.2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego.

zrealizowano

XVII/140/2019 24.10.2019

Uchwała w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów 

obowiązujących w odniesieniu do pomników przyrody – 

alei jesionów rosnących wzdłuż Al. Hrabskiej w 

miejscowości Falenty, w związku z planowaną realizacją 

inwestycji celu publicznego.

obowiązuje

XVII/141/2019 24.10.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. zrealizowano
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XVII/142/2019 24.10.2019
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
zrealizowano

XVII/143/2019 24.10.2019
Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

zasad ich nabywania, zbywania i wykupu
obowiązuje

XVII/144/2019 24.10.2019

Uchwała w sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości 

położonej w miejscowości Dawidy Bankowe

--

XVII/145/2019 24.10.2019

Uchwała w sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości 

położonej w Raszynie

--

XVII/146/2019 24.10.2019
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na 

terenie Gminy Raszyn
obowiązuje

XVII/147/2019 24.10.2019
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na 

terenie Gminy Raszyn
obowiązuje

XVII/148/2019 24.10.2019
Uchwała w sprawie zmiany Statutów Osiedli Gminy 

Raszyn.
obowiązuje

XVII/149/2019 24.10.2019
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/14 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014r.
--

XVII/150/2019 24.10.2019
Uchwała w sprawie wyboru ławników sądowych w 

wyborach na kadencję 2020-2023
zrealizowano

XVIII/151/2019 25.11.2019

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 z 

późn. zm.) na rok 2020”

zrealizowano

XIX/152/2019 10.12.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. zrealizowano

XIX/153/2019 10.12.2019
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
zrealizowano

XIX/154/2019 10.12.2019

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/455/2018 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli oraz innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 

Gminy Raszyn przez inne niż Gmina Raszyn osoby 

prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

--

XIX/155/2019 10.12.2019
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis 

do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
obowiązuje

XIX/156/2019 10.12.2019

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży 

drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku 

leśnego na obszarze gminy w 2020 roku.

obowiązuje

XIX/157/2019 10.12.2019

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 

obszarze gminy w 2020 roku.

obowiązuje

XIX/158/2019 10.12.2019
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłaty 

targowej na terenie Gminy Raszyn.
obowiązuje

XIX/159/2019 10.12.2019
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 2020 rok
obowiązuje

XIX/160/2019 10.12.2019

Uchwała w sprawie uprawnień do przejazdów 

bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w 

publicznym transporcie zbiorowym na liniach 

autobusowych oznaczonych symbolem „R”, dla których 

organizatorem jest Gmina Raszyn

obowiązuje

XIX/161/2019 10.12.2019

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi

obowiązuje
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XIX/162/2019 10.12.2019

Uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

z odpadami komunalnymi oraz częściowego zwolnienia 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

obowiązuje

XIX/163/2019 10.12.2019 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Raszyn obowiązuje

XIX/164/2019 10.12.2019
Uchwała w sprawie przejęcia pomocy finansowej od 

Powiatu Pruszkowskiego.
--

XIX/165/2019 10.12.2019

Uchwała w sprawie przejęcia od Miasta Pruszków 

zadania w zakresie organizacji lokalnego publicznego 

transportu zbiorowego

obowiązuje

XIX/166/2019 10.12.2019

Uchwała w sprawie przejęcia od Gminy Michałowice 

zadania w zakresie organizacji lokalnego publicznego 

transportu zbiorowego

obowiązuje

XIX/167/2019 10.12.2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w 2020r.

--

XIX/168/2019 10.12.2019

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Raszyn

obowiązuje

XIX/169/2019 10.12.2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości opisanej w ewidencji gruntów jako 

działka 570 obręb Raszyn02, położonej na terenie 

Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w 

Raszynie na której na wygrodzonym terenie znajduje się 

nieczynny stalowy komin na czas oznaczony powyżej 3 

lat.

--

XIX/170/2019 10.12.2019
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/2019 

Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2019 roku.
--

XX/171/2019 30.12.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. zrealizowano

XX/172/2019 30.12.2019
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019 -2030.
zrealizowano

XX/173/2019 30.12.2019

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 

oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

zrealizowano

XX/174/2019 30.12.2019
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Raszyn na lata 2020-2030.
obowiązuje

XX/175/2019 30.12.2019 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020. obowiązuje

XX/176/2019 30.12.2019
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej i 

rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu
--

XX/177/2019 30.12.2019

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i 

trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej.

--

XX/178/2019 30.12.2019

Uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia 

międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie 

Lesznowola zadania publicznego w zakresie organizacji 

lokalnego transportu zbiorowego

--

XX/179/2019 30.12.2019
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Raszyn
zrealizowano
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XX/180/2019 30.12.2019
Uchwała w sprawie przekazania pism Pani …………… 

do rozpatrzenia jako petycji przez Wójta Gminy Raszyn.
zrealizowano

XX/181/2019 30.12.2019

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVII/438/17 Rady 

Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów 

za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do 

ich potwierdzenia.

obowiązuje

XX/182/2019 30.12.2019

Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Raszyn na rok 2020”

obowiązuje

XX/183/2019 30.12.2019

Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 

2020”

obowiązuje

XX/184/2019 30.12.2019

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały XVIII/151/2019 

Rady Gminy Raszyn z dnia 25 listopada 2019 roku. 

„Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 

688 z późn. zm.) na rok 2020”

obowiązuje
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Załącznik nr 14 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r.

Gmina Woj. Liczba ludności

ANDRESPOL łódzkie 13 900

BIAŁE BŁOTA kujawsko-pomorskie 21 377

BISKUPICE małopolskie 10 474

BOBROWNIKI śląskie 12 044

BOGDANIEC lubuskie 7 140

BOJSZOWY śląskie 7 945

BRÓJCE łódzkie 6 623

BRZEZINY łódzkie 5 760

CEDRY WIELKIE pomorskie 6 999

CELESTYNÓW mazowieckie 11 706

CHEŁM ŚLĄSKI śląskie 6 339

CHMIELNIK podkarpackie 6 962

CHRZĄSTOWICE opolskie 7 006

CZARNA podkarpackie 11 863

CZERNICA dolnośląskie 15 958

CZERNICHÓW małopolskie 14 743

CZERWONAK wielkopolskie 26 089

CZOSNÓW mazowieckie 9 978

CZUDEC podkarpackie 11 878

DĄBROWA opolskie 9 682

DĄBROWA CHEŁMIŃSKA kujawsko-pomorskie 8 441

DĘBE WIELKIE mazowieckie 10 543

DESZCZNO lubuskie 9 964

DŁUGOŁĘKA dolnośląskie 33 116

DOBRA SZCZECIŃSKA zachodniopomorskie 24 211

DOBRCZ kujawsko-pomorskie 11 846

DOBROŃ łódzkie 7 768

DOBRZEŃ WIELKI opolskie 14 596

DOBRZYNIEWO DUŻE podlaskie 9 429

DOPIEWO wielkopolskie 27 837

DYWITY warmińsko-mazurskie 11 835

GDÓW małopolskie 18 294

GIERAŁTOWICE śląskie 12 199

GIETRZWAŁD warmińsko-mazurskie 6 702

GŁUSK lubelskie 11 442

GÓRNO świętokrzyskie 14 521

IWANOWICE małopolskie 9 193

IZABELIN mazowieckie 10 610

JABŁONNA lubelskie 8 069

JABŁONNA mazowieckie 19 571

JAKTORÓW mazowieckie 12 490

JASTKÓW lubelskie 14 124

JERZMANOWICE-PRZEGINIA małopolskie 10 975

JONKOWO warmińsko-mazurskie 7 483

JUCHNOWIEC KOŚCIELNY podlaskie 16 513

KAŹMIERZ wielkopolskie 8 712

KŁAJ małopolskie 10 723

KLESZCZEWO wielkopolskie 8 667

KŁODAWA lubuskie 8 711

KOBIERZYCE dolnośląskie 21 684

KOBIÓR śląskie 4 918

KOBYLANKA zachodniopomorskie 5 636

KOCMYRZÓW-LUBORZYCA małopolskie 15 710

KOŁBASKOWO zachodniopomorskie 13 268

KOLBUDY pomorskie 17 792

KOMORNIKI wielkopolskie 30 623
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KOMPRACHCICE opolskie 11 199

KONOPNICA lubelskie 14 071

KOSAKOWO pomorskie 15 349

KRASNE podkarpackie 11 443

KSAWERÓW łódzkie 7 704

ŁAŃCUT podkarpackie 21 960

LESZNO mazowieckie 10 187

LESZNOWOLA mazowieckie 27 896

LISZKI małopolskie 17 420

LUBARTÓW lubelskie 11 874

LUBENIA podkarpackie 6 455

ŁUBIANKA kujawsko-pomorskie 7 228

LUBICZ kujawsko-pomorskie 20 083

ŁUBNIANY opolskie 9 792

ŁUBOWO wielkopolskie 6 756

LUTOMIERSK łódzkie 8 548

ŁYSOMICE kujawsko-pomorskie 10 138

MASŁÓW świętokrzyskie 11 017

MEŁGIEW lubelskie 9 869

MICHAŁOWICE małopolskie 10 737

MICHAŁOWICE mazowieckie 17 348

MIEDZIANA GÓRA świętokrzyskie 11 543

MIĘKINIA dolnośląskie 16 443

MIERZĘCICE śląskie 7 705

MIŃSK MAZOWIECKI mazowieckie 15 538

MOGILANY małopolskie 14 185

NADARZYN mazowieckie 13 837

NIEDRZWICA DUŻA lubelskie 11 938

NIEMCE lubelskie 19 753

NIEPORĘT mazowieckie 14 746

NOWA WIEŚ WIELKA kujawsko-pomorskie 10 209

NOWOSOLNA łódzkie 5 026

OBROWO kujawsko-pomorskie 17 704

OLEŚNICA dolnośląskie 13 658

ORNONTOWICE śląskie 6 078

OSIELSKO kujawsko-pomorskie 14 604

OŻAROWICE śląskie 5 806

PABIANICE łódzkie 7 516

PIEKOSZÓW świętokrzyskie 16 526

PILCHOWICE śląskie 12 033

POMIECHÓWEK mazowieckie 9 138

PRAŻMÓW mazowieckie 11 152

PRUSZCZ GDAŃSKI pomorskie 31 339

PRZODKOWO pomorskie 9 605

PSARY śląskie 12 179

PSZCZÓŁKI pomorskie 9 699

PUCK pomorskie 26 633

PURDA warmińsko-mazurskie 8 704

RADZIEJOWICE mazowieckie 5 862

RASZYN mazowieckie 20 779

ROKIETNICA wielkopolskie 18 319

RUDZINIEC śląskie 10 655

SANTOK lubuskie 8 551

SICIENKO kujawsko-pomorskie 10 218

SIEPRAW małopolskie 9 042

SITKÓWKA-NOWINY świętokrzyskie 7 873

SPICZYN lubelskie 5 738

STARE BABICE mazowieckie 19 165

STARE CZARNOWO zachodniopomorskie 3 861
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STAWIGUDA warmińsko-mazurskie 10 628

STRZYŻEWICE lubelskie 8 097

SUCHY LAS wielkopolskie 17 843

ŚWIDNICA lubuskie 6 661

ŚWIERKLANIEC śląskie 12 313

ŚWILCZA podkarpackie 16 471

SZEMUD pomorskie 18 159

TARNÓW OPOLSKI opolskie 9 645

TARNOWO PODGÓRNE wielkopolskie 27 772

TRZEBOWNISKO podkarpackie 22 117

TURAWA opolskie 10 036

TUROŚŃ KOŚCIELNA podlaskie 6 309

WEJHEROWO pomorskie 26 424

WIĄZOWNA mazowieckie 13 088

WIELISZEW mazowieckie 14 589

WIELKA NIESZAWKA kujawsko-pomorskie 5 216

WIELKA WIEŚ małopolskie 12 619

WISZNIA MAŁA dolnośląskie 10 479

WÓLKA lubelskie 12 480

WYRY śląskie 8 341

ŻABIA WOLA mazowieckie 8 861

ZABIERZÓW małopolskie 26 789

ZABÓR lubuskie 4 339

ZAGNAŃSK świętokrzyskie 13 023

ZBROSŁAWICE śląskie 16 179

ZGIERZ łódzkie 14 367

ZIELONKI małopolskie 23 142

ZŁAWIEŚ WIELKA kujawsko-pomorskie 14 280

ŻÓRAWINA dolnośląskie 11 047
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Załącznik nr 15 do Raportu o stanie Gminy Raszyn w 2019 r.

Obszar Wskaźnik Nazwa Opis Uzasadnienie

M M03 Mieszkańcy w wieku kreatywnym
Liczba ludności w wieku 25-34 jako % liczby 

mieszkańców

Ocena stanu gminy pod względem liczby 

mieszkańców, którzy mogą stanowić 

główną siłę napędową rozwoju 

ekonomicznego

M M04
Zastępowalność pokoleń na rynku 

pracy

Stosunek liczby mieszkańców w wieku 10-

24 do mieszkańców w wieku 50-64 lat

Oszacowanie potencjału zmian liczby 

ludności gotowej do podjęcia aktywności 

zawodowej

M M05 Dochody z PIT per capita

Wartość dochodów budżetu gminy z tytułu 

podatku dochodowego od osób fizycznych w 

przeliczeniu na mieszkańca

Określenie poziomu dochodów 

mieszkańców gminy

M M06

Dochody z podatku od nieruchomości i 

podatku od środków transportowych 

od osób fizycznych per capita

Wartość dochodów budżetu gminy z tytułu 

podatku od nieruchomości i podatku od 

środków transportu płaconego wyłącznie 

przez osoby fizyczne w przeliczeniu na 

mieszkańca

Określenie wartości majątku trwałego 

mieszkańców gminy

M M07 Mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym
Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym 

jako % liczby mieszkańców

Określenie struktury demograficznej z 

punktu widzenia piramidy wieku i 

potencjału rynku pracy

M M09
Liczba ludności w wieku szkolnym (7-

14 lat)

Liczba ludności w wieku 7-14 jako % liczby 

mieszkańców

Określenie bieżącego zapotrzebowania na 

usługi edukacyjne

M M11 Saldo migracji

Zmiana liczby ludności z powodu zmiany 

miejsca zamieszkania w przeliczeniu na 1 

tys. mieszkańców

Określenie przyczyn zmian liczby ludności

M M13 Przyrost naturalny

Przyrost naturalny informuje o skuteczności 

działań pronatalnych podejmowanych przez 

lokalne władze

Prezentacja głównej przyczyny zmian liczby 

ludności, wyliczony jako różnica pomiędzy 

liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów 

(przeliczony na 1 tys. mieszkańców)

M M15 Frekwencja wyborcza
Udział mieszkańców w wyborach 

powszechnych

Ocena aktywności obywatelskiej 

mieszkańców

B B01 Dochody ogółem na mieszkańca Charakteryzuje zamożność JST Określenie bogactwa JST

B B02 Dochody podatkowe na mieszkańca
Charakteryzuje samodzielność finansową 

JST

Stanowi uzupełnienie informacji o 

zamożności JST, pozwala określić 

potencjał finansowy JST do realizacji zadań 

własnych
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B B04
Dotacje ze środków unijnych na 

mieszkańca

Informacja o wysokości dotacji unijnych 

przypadających na mieszkańca

Określenie aktywności JST w pozyskiwaniu 

zewnętrznych środków unijnych

B B05 Wydatki bieżące na mieszkańca
Charakteryzuje nakłady poniesione na 

realizację bieżących zadań JST

Określenie wysokości bieżących nakładów 

poniesionych na realizację zadań JST w 

przeliczeniu na mieszkańca

B B06 Wydatki majątkowe na mieszkańca
Charakteryzuje nakłady poniesione na 

realizację inwestycji
Określenie aktywności inwestycyjnej JST

B B07
Udział wydatków na wynagrodzenia i 

pochodne w wydatkach bieżących

Określa obciążenie wydatków bieżących 

wydatkami na wynagrodzenia i pochodne

Ocena zobowiązań wynikających z 

zatrudniania pracowników przez sektor JST 

i podmioty zależne

B B08
Udział wydatków na administrację w 

wydatkach bieżących

Określa obciążenie wydatków bieżących 

wydatkami administracyjnymi

Określenie kosztów utrzymania aparatu 

administracyjnego

B B10
Udział nadwyżki bieżącej w dochodach 

ogółem

Określa udział nadwyżki operacyjnej w 

dochodach ogółem

Podstawowy parametr charakteryzujący 

potencjalne zdolności JST do spłaty 

zobowiązań i finansowania wydatków o 

charakterze inwestycyjnym

B B11 Wskaźnik samofinansowania

Określa stosunek sumy nadwyżki bieżącej i 

dochodów majątkowych do wydatków 

majątkowych

Wskazuje na stopień, w jakim JST 

finansuje inwestycje środkami własnymi

B B12
Zadłużenie długoterminowe na 

mieszkańca

Obciążenie statystycznego mieszkańca 

obsługą zadłużenia

Określenie jaka wysokość długu JST 

przypada na jednego mieszkańca

B B13 Zdolność kredytowa JST
Wskaźnik skonstruowany w oparciu o art. 

243 UoFP (prawa strona nierówności)
Określenie limitu obsługi zadłużenia JST

B B14 Wskaźnik obsługi zadłużenia JST
Wskaźnik skonstruowany w oparciu o art. 

243 UoFP (lewa strona nierówności)

Określenie wysokości przypadających w 

danym roku spłat zobowiązań i kosztów 

obsługi długu

B B15 Koszty obsługi zadłużenia
Wydatki na obsługę długu w przeliczeniu na 

1 milion zadłużenia

Ocena rzeczywistych kosztów 

ponoszonych na płatność odsetek i prowizji

IG IG01
Dotacje pozyskane na inwestycje w 

drogi publiczne

Dochody majątkowe w rozdziałach 60011-

60018 i 90015 w przeliczeniu na mieszkańca

Ocena skuteczności pozyskiwania środków 

na inwestycje w infrastrukturę drogową

IG IG02 Wydatki majątkowe na drogi publiczne
Wydatki majątkowe w rozdziałach 60011-

60018 i 90015 w przeliczeniu na mieszkańca
Ocena wartości inwestycji drogowych
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IG IG03
Dopłaty do publicznego transportu 

zbiorowego

Różnica między dochodami w rozdziale 

60004, paragrafy: 083, 097, 231 oraz 290, a 

wydatkami bieżącymi w rozdziale 60004, 

powiększonymi o paragraf 601 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Ocena poziomu finansowania publicznego 

transportu zbiorowego bezpośrednio z 

budżetu

IG IG04 Awaryjność sieci wodociągowej

Liczba awarii sieci wodociągowej na każdy 

1000 przyłączy sieci wodociągowej w 

budynkach mieszkalnych

Ocena stanu sieci wodociągowej

IG IG05 Awaryjność sieci kanalizacyjnej

Liczba awarii sieci kanalizacyjnej na każdy 

1000 przyłączy sieci kanalizacyjnej w 

budynkach mieszkalnych

Ocena stanu sieci kanalizacyjnej

IG IG07 Koszt systemu gospodarki odpadami
Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami 

w przeliczeniu na 1 tonę odpadów

Ocena kosztów utrzymania systemu 

gospodarki odpadami ponoszonych przez 

JST

IG IG08
Rentowność systemu gospodarki 

odpadami

Stosunek dochodów bieżących do wydatków 

bieżących w rozdziale 90002

Ocena zbilansowania systemu gospodarki 

odpadami

IG IG09 Koszt zagospodarowania odpadów
Wydatki bieżące w rozdziale 90002 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Określenie rzeczywistego kosztu 

zagospodarowania odpadów

IG IG10

Udział lasów i terenów zielonych w 

powierzchni gminy (wskaźnik 

jednowymiarowy)

Udział sumy powierzchni lasów gminnych 

oraz terenów zielonych w powierzchni gminy

Określenie warunków naturalnych dla 

zachowania czystego powietrza

IG IG11
Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu (wskaźnik jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w rozdziale 90005 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Ocena wartości inwestycji w ochronę 

klimatu, np. walka ze smogiem

IG IG12
Inwestycje w obiekty sportowe 

(wskaźnik jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w rozdziale 92601 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Ocena wartości inwestycji w obiekty 

sportowe

IG IG13
Inwestycje w obiekty kultury (wskaźnik 

jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w dziale 921 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Ocena wartości inwestycji w obiekty 

służące kulturze i dziedzictwu narodowemu

E E02

Udział subwencji oświatowej w 

subwencyjnych wydatkach 

oświatowych

Relacja subwencji oświatowej do 

subwencyjnych wydatków oświatowych

Określa stopień pokrycia subwencyjnych 

wydatków oświatowych (tych, na które 

przeznacza się subwencję) otrzymywaną z 

budżetu państwa subwencją oświatową

E E03 Wydatki bieżące na ucznia Koszt utrzymania jednego ucznia
Określa nakład, jaki JST ponosi na 

utrzymanie jednego ucznia

E E05 Subwencja oświatowa na ucznia
Relacja wysokości subwencji oświatowej do 

liczby uczniów

Określa wysokość subwencji oświatowej 

przypadającą na jednego ucznia
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E E06 Współczynnik skolaryzacji brutto

Relacja liczby dzieci uczących się w 

szkołach podstawowych do liczby ludności w 

grupie określonej jako odpowiadająca temu 

poziomowi kształcenia

Określa jaki odsetek dzieci objętych 

obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w 

szkole podstawowej

E E07
Współczynnik skolaryzacji 

przedszkolnej

Relacja liczby dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym w wieku 3-5 lat do liczby 

dzieci w tym wieku ogółem

Określa jaki odsetek dzieci w wieku 3-5 lat 

zostało objętych wychowaniem 

przedszkolnym

E E08 Liczba uczniów na etat nauczycielski

Relacja liczby dzieci pobierających naukę do 

liczby etatów nauczycielskich w szkołach 

podstawowych

Najbardziej powszechna miara 

efektywności systemów szkolnych, 

świadczy o efektywności zatrudnienia 

nauczycieli w szkołach

E E09
Liczebność oddziałów w szkołach 

podstawowych
Relacja liczby uczniów do liczby oddziałów

Określa ilu uczniów przypada na 1 oddział 

w szkole podstawowej, pozwala ocenić 

sposób organizacji systemu szkolnictwa

E E10 Liczba oddziałów na etat nauczycielski
Relacja liczby oddziałów do liczby etatów 

nauczycielskich w szkołach podstawowych

Stanowi dopełnienie wskaźników E08 oraz 

E09

E E11
Wskaźnik efektywności zatrudnienia 

nauczycieli

Stosunek wydatków na wynagrodzenia i ich 

pochodnych w przeliczeniu na jednego 

nauczyciela do subwencji oświatowej na 

ucznia

Pokazuje ile uczniów statystycznie 

potrzeba, aby sfinansować jeden etat 

nauczyciela ze środków subwencji 

oświatowej

Z Z01
Inwestycje w obiekty ochrony zdrowia 

(wskaźnik jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w dziale 851 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Ocena wartości inwestycji w obiekty 

służące ochronie zdrowia

Z Z02 Porady lekarskie
Liczba porad lekarskich udzielonych ogółem 

w przeliczeniu na mieszkańca

Ocena samodzielności JST w zakresie 

realizacji podstawowych zadań w obszarze 

ochrony zdrowia

Z Z03 Dopłaty do szpitali

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych w przeliczeniu na mieszkańca

Ocena skuteczności nazdzoru nad SPZOZ 

prowadzonymi przez JST

Z Z04
Dotacje na zadania zlecone z zakresu 

pomocy społecznej

Suma dochodów otrzymywanych w formie 

dotacji na zadania zlecone z zakresu 

pomocy społecznej w przeliczeniu na 

mieszkańca

Określenie wartości środków 

otrzymywanych z budżetu państwa na 

realizację zadań zleconych

Z Z05

Inwestycje w obiekty pomocy 

społecznej (wskaźnik 

jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w działach 852, 853 

oraz 855 w przeliczeniu na mieszkańca

Ocena wartości inwestycji w obiekty 

służące pomocy społecznej
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Z Z06

Wydatki bieżące z zakresu pomocy 

społecznej finansowane ze środków 

własnych

Wydatki bieżące w działach 852, 853 oraz 

855, pomniejszone o dochody z dotacji na 

zadania zlecone, w przeliczeniu na 

mieszkańca.

Ocena zapotrzebowania mieszkańców na 

świadczenia z zakresu pomocy społecznej, 

które są finansowane ze środków własnych 

JST

Z Z07
Odsetek osób korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej

Udział liczby osób korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w liczbie 

mieszkańców ogółem

Określenie odsetka mieszkańców gminy 

korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej

Z Z08
Wysokość wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych

Kwota wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych w przeliczeniu na 

mieszkańca

Ocena zapotrzebowania mieszkańców na 

świadczenia społeczne wypłacane w formie 

dodatków mieszkaniowych

Z Z09
Przeciętna powierzchnia mieszkania 

komunalnego

Przeciętna powierzchnia mieszkania 

znajdującego się w komunalnym zasobie 

mieszkaniowym

Ocena standardu mieszkań komunalnych 

w gminie

Z Z11
Dotacje dla organizacji pożytku 

publicznego

Wydatki bieżące w paragrafie 236 w 

przeliczeniu na mieszkańca

Ocena poziomu zaangażowania JST w  

finansowanie zadań realizowanych przez 

organizacje pożytku publicznego

G G01 Aktywność gospodarcza mieszkańców

Udział liczby osób prowadzących działalność 

gospodarczą w liczbie osób w wieku 

produkcyjnym

Określenie stopnia przedsiębiorczości osób 

zamieszkujących na terenie gminy

G G02 Wpisy do REGON
Liczba wpisów do REGON w przeliczeniu na 

1 tys. mieszkańców

Ocena kierunku koniunktury w lokalnej 

gospodarce

G G03 Wypisy z REGON
Liczba wypisów z REGON w przeliczeniu na 

1 tys. mieszkańców

Ocena kierunku koniunktury w lokalnej 

gospodarce

G G04
Struktura własnościowa 

przedsiębiorstw
Udział sektora prywatnego w REGON

Ocena zaangażowania sektora prywatnego 

w lokalną przedsiębiorczość

G G05
Powierzchnia objęta MPZP (wskaźnik 

jednowymiarowy)

Udział powierzchni objętej miejscowymi 

planami zagospodarowania przedstrzennego 

w powierzchni ogółem

Określenie jakości zarządzania 

przestrzenią poprzez stosowanie 

przejrzystych reguł prowadzenia działań 

inwestycyjnych

G G07 Polityka podatkowa

Udział skutków obniżenia górnych stawek, 

udzielenia ulg i zwolnień oraz rozłożenia na 

raty w podatkach od nieruchomości 

(wyłącznie osoby prawne) oraz od środków 

transportowych w sumie wpłacanych 

wpływów z tego tytułu

Ocena stosowanych preferencji 

podatkowych związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą

G G08 Wpływy z podatków PIT i CIT
Dochody z podatków PIT i CIT w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca

Ocena wartości dochodów osiąganych 

przez mieszkańców oraz przedsiębiorstwa 

mające siedzibę na terenie gminy
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G G09 Poziom bezrobocia
Udział osób bezrobotnych w ogóle ludności 

gminy

Określenie, jaka część społeczności 

lokalnej pozostaje bez źródeł dochodu

G G10 Bezrobocie długotrwałe
Udział osób długotrwale bezrobotnych w 

ogóle ludności gminy.
Zbadanie elastyczności rynku pracy
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