
Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Leoncin dot. przedstawienia przez  

Wójta Gminy Leoncin raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców  

Do udziału w debacie nad raportem. 

 

Na sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r., o godz. 9:00 w Świetlicy 

Wiejskiej -dawnym budynku GOK ul. I.B. Singera, 05-155 Leoncin, Wójt Gminy Leoncin przedstawi 

raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2018 r.  

 Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na której podejmowana będzie uchwała w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej 

w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, 

w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalne 15 mieszkańców Gminy Leoncin. Po 

zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem 

wójtowi wotum zaufania.  

 Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do 

Przewodniczącego Rady Gminy Leoncin pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię i nazwisko, 

adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia 

zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, 

na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy – a więc do 

dnia 11 czerwca 2019 r. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez 

przewodniczącego rady gminy zgłoszenia.  

 Zgłoszenia mieszkańców Gminy Leoncin do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, 

przyjmowane będą do dnia 11 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 

Leoncin, w godzinach  pon. 9-17, wt.-pt. 8-16., w pokoju nr 15 - Biuro Rady Gminy.  

 Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest od dnia 03 czerwca 2019 roku, 

w Urzędzie Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, w pokoju numer 15- Biuro Rady 

Leoncin oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Leoncin.  
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I. WSTĘP  
  

 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Leoncin w roku 

2018 rok.  

II. INFORMACJE OGÓLNE  
 
 

A. Ogólna charakterystyka gminy Leoncin  

Gmina Leoncin jest jedną z największych obszarowo gmin w województwie mazowieckim, jej 

powierzchnia wynosi 15 884 ha. Położona jest w odległości około 50 km od Warszawy. Północną granicę 

gminy stanowi rzeka Wisła, na zachodzie graniczy z gminą Brochów, od wschodu z gminą Czosnów, 

natomiast od południa z gminami Kampinos i Leszno. Południowe granice gminy Leoncin otaczają 

kompleksy leśne Kampinoskiego Parku Narodowego. Ponadto na terenie gminy występuje ponad 260 ha 

lasów prywatnych, mniejsze i większe zbiorniki wodne, park krajobrazowy, rezerwaty i pomniki przyrody 

a także zabytki architektury.  

 Gmina Leoncin liczy 18 sołectw, w których na dzień 31 grudnia 2018 r. wg GUS zamieszkuje 

5578 mieszkańców. Na uwagę zasługuje fakt, że faktyczną liczbę mieszkańców należy powiększyć                         

o około 2000 ludności napływowej, która osiedliła się na terenie gminy pozostając nadal zameldowaną na 

stałe w Warszawie lub innych miejscowościach, bądź korzystają w sezonie z działek letniskowych.  

Rejon gminy jest także atrakcyjny pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym, co powoduje zwiększoną 

migrację ludności w tym rejonie, szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Położenie gminy Leoncin                       

w bezpośredniej bliskości aglomeracji warszawskiej jest powodem częstych odwiedzin turystów, na 

terenie naszej gminy.  

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY LEONCIN  

Punkty przedszkolne : 

 Punkt przedszkolny „Anulka” w Leoncinie 

 Punkt przedszkolny „Jacek i Agatka- wesoła i twórcza gromadka” w Leoncinie 

 Punkt przedszkolny „Adaś i Ola – idą do przedszkola” w Głusku z siedzibą w Nowych 

Grochalach  

Szkoły :  

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leoncinie  

 Szkoła Podstawowa im. Stefana Wyszyńskiego w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach,  



 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Górkach 

Instytucje kultury: 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Leoncinie 

Inne:  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie  

 Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor/Senior+ 

 Klub Seniora Senior+ w Leoncinie  

 Samorządowy Zakład Budżetowy Leoncin  

 Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie Polskim 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Leoncinie  

III. INFORMACJE FINANSOWE  

 

Rok 2018 

            Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem – 22 % 

Wykonanie dochodów ogółem 28 716 625,71 zł 

Wykonanie dochodów majątkowych 6 415 535,89 zł 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 39 % 

Wykonanie -wydatki ogółem 33 642 091,36 zł 

Wykonanie – wydatki majątkowe  13 046 305,49 zł 

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) 

Plan dochodów  28 433 319,52 zł 

Wykonanie ogółem, w tym: 28 716 625,71 zł 

PIT  5 199 571,00 zł 

CIT       29 912,91zł 

Wykonanie wydatków  

Plan  36 514 933,42 

Wykonanie  33 642 091,36 zł 

Wynik budżetu  
Planowany wynik DEFICYT - 8 081 613,90 zł 

Wykonanie  - 4 925 465,65 zł 

 



Dług gminy z tytułu  zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2018 roku wynosił                     

10 150 838,12 zł, co stanowi 35,35  % wykonanych dochodów budżetu. 

Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonano zgodnie z harmonogramami płatności wg 

umów  w kwocie łącznej  908 930,98 zł.   

Plan dochodów Gminy Leoncin zmieniał się w ciągu roku 2018 z tytułu otrzymania licznych dotacji : 

Źródło finansowania dotacji Wartość środków, która 

wpłynęła w 2018 roku 

Dotacja w kwocie łącznej 769 530,00 zł od Wojewody Mazowieckiego w ramach 

Zarządzania Kryzysowego na budowę dróg gminnych w ramach zadań: 
 

„Przebudowa drogi cz. dz. nr ew. 263 w miejscowości Nowe Polesie na odcinku od 

km 1+750 do 1+850, od km 2+000 do 2+200 o łącznej długości 0,30 km.” 
100 000,00 zł 

„Przebudowa drogi cz. dz. nr ew. 101 w miejscowości Gać  oraz o nr 267 i 154                         

w miejscowości Rybitew na odcinku od km 3+200 do km  3+350, od km 3+600 do 

km 3+900, od km 4+050 do km 4+100, od km 4+500 do km 4+600 o łącznej 

długości 0,60 km.” 

83 651,00 zł  

„Przebudowa drogi cz. dz. nr ew. 33 w miejscowości Nowy Wilków oraz dz. nr ew. 

468 w miejscowości Wilków Polski na odcinku od km 0+500 do 0+750, od km 

0+900 do 1+050, od km 1+300 do km 1+600 o łącznej długości 0,700 km.” 

291 155,00 zł  

„Przebudowa drogi cz. dz. nr ew. 162 w miejscowości Stara Dąbrowa na odcinku 

od km 0+150 do km 0+500, od km 0+650 do km 0+850 cz. dz. nr ew. 115                                         

w miejscowościach Nowa Dąbrowa na odcinku od km 2+100 do km 2+300, od km 

3+050 do km 3+250, od km 4+200 do km 4+450  o łącznej długości 1,2 km.” 

110 882,00 zł  

„Przebudowa drogi cz. dz. nr ew. 162 w miejscowości Stara Dąbrowa na odcinku 

od km 0+500 do km  0+600, od km 0+850 do km 0+950 cz., od km 1+050 do km 

1+150, od km 1+200 do km 1+300, od km 1+350 do km 1+400, cz. dz. nr ew. 115                                   

w miejscowościach Nowa Dąbrowa na odcinku od km 1+500 do km 1+600, od km 

1+650 do km 1+750, od km 1+800 do km 1+900, od km 2+000 do km  2+100, od 

km 2+350 do km 2+400, od km 2+900 do km 3+050, od km 3+250 do km 2+100, 

od km 2+350 do km 2+400, od km 2+900 do km 3+50, od km 3+250 do  km 3+400                             

o łącznej długości 1,2 km.” 

110 882,00 zł  

„Przebudowa drogi cz. dz. nr ew. 90 w miejscowości Cisowe na odcinku od km 

0+050 do km  0+150, od km 0+200 do km 0+250, od km 0+350 do km 0+450, od 

km 0+550 do km 0+650, od km 0+750 do km 0+850, od km 1+000 do km 1+050, 

od km 1+100 do 1+350, od km 1+500 do km 1+650 o łącznej długości 0,9 km.” 

72 960,00 zł 

„Doposażenie sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Wilków Polski”- dotacja 

celowa Ministerstwa Sprawiedliwości 
18 948,60 zł 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - dotacja celowa Mazowieckiego 

Kuratorium Oświaty 
18 480,00 zł 

-dotacja celowa z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowego Urzędu 

Pracy na kształcenie pracowników 
6 212,00 zł  

Dotacja celowa ze  środków Wojewody Mazowieckiego – Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego : 
 

„Mazowieckie Strażnice OSP – 2018”  23 742,00 zł  

Dom Dziennego Pobytu „SENIOR+”  72 000,00 zł  

„Klub SENIOR + w Leoncinie”  150 000,00 zł  

„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Michałów gm. Leoncin”  100 000,00 zł  

„Budowa ulicy Szkolnej w miejscowościach Leoncin i Michałów”  1 014 688,00 zł  

„Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

w gminie Leoncin”  
82 178,00 zł  



Na zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych, refundacja pochodzi ze 

środków  Powiatu Nowodworskiego w ramach PFRON 
80 000,00 zł 

Dotacja celowa ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach                          

MIAS MAZOWSZE 2018 : 
 

„Budowa pomieszczeń socjalnych przy boisku w Leoncinie” 10 000,00 zł 

„Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Nowe 

Grochale”  
10 000,00 zł 

W gminie  zrealizowano następujące projekty finansowane z udziałem środków europejskich : 

                                    

                      Tytuł projektu 

 

Wartość wydatków 

majątkowych  

Wartość środków 

dofinansowania ze 

środków UE                   

2018 roku 

„Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

Gminy Leoncin w miejscowościach Leoncin, Michałów, 

Teofile” 

 

7 581 070,23 zł 
 

4 152 308,43 zł 

   „e-Usługi między Wisłą a Kampinosem”   112 268, 98 zł     97 335,55 zł 

     „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej          

infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie 

Leoncin” 

 

  129 150,00 zł 
     

82 178,00 zł 

 

 „OZE w gminach Nasielsk, Leoncin oraz Winnica” 

112 945,68 zł, 

 z czego montaż instalacji 

fotowoltaicznej na 

budynkach użyteczności 

publicznej naszej gminy 

kosztował 50 559,39 zł 

- 

Z ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 

273 971,47 zł na następujące przedsięwzięcia: 

Nazwa zadania finansowanego ze środków funduszu sołeckiego 2017 

roku, realizowanego w 2018 roku  

Kwota wydatku na 

sfinansowanie zadania 

Przygotowanie map do celów projektowych wodociągów i kanalizacji 16 820,99 zł 

Remonty dróg gminnych 92 154,37 zł 

„Budowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego” 11 086,10 zł 

Zakup tablic informacyjnych dla sołectw 4 898,27 zł 

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 17 870,00 zł 

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP 40 168,81 zł 

„Budowa oświetlenia drogowego realizowanego w ramach funduszu sołeckiego” 68 054,42 zł 

Organizacja zawodów sportowych dla uczniów Leoncińskich szkół 12 918,51 zł 

„Budowa pomieszczeń socjalnych przy boisku w Leoncinie” 10 000,00 zł 

   

 



Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu gminy innym podmiotom: 

 

Nazwa jednostki otrzymującej dotację 

 

Kwota przekazanej 

dotacji 

 

Przeznaczenie dotacji 

 

Samorządowy Zakład  Budżetowy 

 

33 853,80  zł 

Z przeznaczeniem na 

dopłatę do 1m3 wody w 

okresie od 01.07.2017 r. 

do 30.06.2018 r.  

 

Komisariat Powiatowy Policji w Nowym Dworze 

Mazowieckim 

 

 

11 500,00 zł 

Na zadanie 

inwestycyjne 

dotyczącej zakupu 

nieoznakowanego 

radiowozu  

 

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze 

Mazowieckim  

 

20 000,00 zł 

Na dofinansowanie 

modernizacji Oddziału 

Ginekologiczno-

Położniczego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Leoncinie  

78 000,00 zł 

Na działalność 

statutową biblioteki 

 

Porozumienie międzygminne – lokalny transport 

zbiorowy na terenie gminy Leoncin 

 

68 180,20 zł 

Na współfinansowanie 

transportu publicznego 

na mocy porozumienia 

międzygminnego 

  

Na promocję Gminy Leoncin w 2018 r. wydano łącznie 53 387,00 zł, które przeznaczono na organizację 

Dni Leoncin 2018, w tym na wynagrodzenia dla artystów, zakup nagród oraz pozostałe atrakcje związane 

z obchodami Dni Leoncina.  

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

 

Gmina Leoncin posiada mienie w postaci gruntów własnych zabudowanych                                                     

i niezabudowanych. Na dzień 31.12.2018 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy  

wynosiła 100,3177 ha, w tym: grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 2,7311 ha, grunty 

wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości – 97,5866 ha o wartości wg ewidencji 

księgowej  9 476 309,10 zł.  

W 2018 r. do gminnego zasobu nieruchomości przejęte zostały grunty o łącznej powierzchni 

0,1990 ha,  z przeznaczeniem pod drogi gminne. Są to grunty, które z mocy prawa przeszły na 

własność Gminy Leoncin, na podstawie decyzji Wójta Gminy zatwierdzających podziały 

nieruchomości na wniosek właściciela.  

Za grunty, które w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości przechodzą z mocy prawa 

na własności gminy, gmina zobowiązana jest wypłacić odszkodowania.  



Wg stanu na 31.12.2018 r. powierzchnia gruntów, za które gmina nie wypłaciła jeszcze 

odszkodowań wynosi 2,1640 ha. Grunty te przejęte zostały w latach 2007-2018.  

W 2018 roku zasób gminnych nieruchomości zmniejszył się o 0,0383 ha w wyniku sprzedaży 

gruntów, położonych  w obrębie Leoncin.  

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy Leoncin. Główne kierunki 

działania w zakresie gospodarowania nieruchomościami zostały określone przez Wójta Gminy 

Leoncin w Planie wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 – 2020, przyjętym  

zarządzeniem Nr 99/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Leoncin składa się z 20 lokali mieszkalnych usytuowanych jak niżej: 

 

Lp. 

 

Położenie budynku  

Liczba lokali 

mieszkalnych i 

socjalnych 

 

Powierzchnia w kw.  

1. Wieś LEONCIN - budynek szkoły 2 95,74 

2. Wieś LEONCIN – biurowiec Urzędu Gminy 2 73,06 

3. Wieś NOWE GROCHALE - budynek szkoły 2 63,40 

4. Wieś GÓRKI – budynek mieszkalny 67B 4 207,93 

5. Wieś GÓRKI – budynek mieszkalny 67A 3 121,10 

6. Wieś Michałów – budynek mieszkalny nr 2  2 96,70 

7. Wieś Michałów – budynek mieszkalny nr 3 2 101,86 

8. Wieś STARA DĄBROWA – budynek 

mieszkalny nr 17 

3 138,00 

 

Gmina Leoncin gospodaruje  lokalami mieszkalnymi zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy 

uchwałami: 

1) uchwałą Nr LIV/279/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21.03.2018 r.  w sprawie uchwalenia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin na lata 

2018 – 2022, 

2) uchwałą Nr III/11/06 Rady Gminy Leoncin z dnia 29.12.2006 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Leoncin.  

W roku 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 2 372,00 zł i dodatki 

energetyczne w kwocie 189,28 zł, z których korzystały 3 gospodarstwa domowe.  

 

 

 



V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  

  

A. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Leoncin do roku 2020 

- Uchwalona przez Radę Gminy Leoncin – Uchwała Nr XL/42/06 z dnia 25 października 2006 r. 

Niniejsza strategia jest podstawą rozwoju Gminy Leoncin, która określa misję, cele i kierunki działania na 

lata 2002-2020. Programy operacyjne zawarte w strategii mają charakter otwarty, uszczegółowiane są 

każdego roku w planach budżetowym na kolejne lata.  

B. Studium     uwarunkowań  i    kierunków  przestrzennego  zagospodarowania  Gminy Leoncin                        

i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne 

zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań kierunków przestrzennego 

zagospodarowana Gminy Leoncin, które zostały przyjęte przez Radę Gminy Leoncin w dniu 17 kwietnia 

2013 r. – uchwała nr XLVIII/232/13.  

 Gmina Leoncin zajmuje powierzchnię około 158,84 km² , z czego około 39,72 km²  objęte jest 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (około 25 % powierzchni).  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania przestrzennego                      

i jest dokumentem planistycznym sporządzonym dla obszaru gminy zgodnie z Ustawą z dnia                                        

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustanawia on przepisy powszechnie 

obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych.   

 W każdym roku budżetowym dokonuje się prac nad planami zagospodarowania przestrzennego, 

również w 2018 roku prowadzono prace nad planami zagospodarowania w miejscowościach Ośniki, Stare 

Polesie, Gniewniewice Folwarczne, Nowa Mała Wieś, Mała Wieś przy Drodze, Nowe Gniewniewice, 

Stare Gniewniewice, Leoncin, Wincentówek, Secyminek dz. 93/3, oraz przystąpiono do sporządzania 

planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Stanisławów i Gać.   

  Część wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego pokrywanych jest ze 

środków funduszu sołeckiego, tak też było w 2018 roku, gdzie na opracowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi wydatkowano 81 636,40 zł, z czego ze środków funduszu 

sołeckiego przeznaczono 17 870,00 zł.   

Gmina Leoncin w 2018 r. wydała łącznie 20 decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia zasad 

zagospodarowania i zabudowy w tym 17 decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową, gospodarczą, magazynową i zagrodową oraz 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 



Ponadto na wnioski zainteresowanych wydano 197 wypisy i wyrysy z obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 55 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które przez wnioskodawców zostały 

przedłożone u notariuszy, w bankach, w biurach geodezyjnych. 

Na terenie Gminy Leoncin w ubiegłym roku nadano 58 numerów porządkowe dla nowo 

wybudowanych budynków, co jest wskaźnikiem rozwoju mieszkalnictwa w naszej gminie, ponieważ                    

w 2017 r. nadano 50  takich numerów.  

C. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leoncin na lata 2017-2023 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leoncin na lata 2017-2023, przyjęty przez Radę Gminy Leoncin  

w 2017 roku – uchwała nr XLI/225/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 lipca 2017 r.  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leoncin na lata 2017-2023 został przygotowany na podstawie 

ustawy z dnia 9 października 2015 r.  o rewitalizacji, w ramach projektu pn. „Leoncin – rzeka i las 

możliwości”. Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Leoncin wraz z wykorzystaniem potencjału 

społeczno-gospodarczego terenów nadrzecznych oraz Puszczy Kampinoskiej” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej 

 Program wskazuje problemy społeczne wynikające z przeprowadzonej diagnozy oraz wyznacza 

obszar rewitalizacji, wymagający konkretnych działań tj. projektów rewitalizacyjnych niezbędnych do 

powodzenia procesu rewitalizacji w Gminie Leoncin. Opracowanie programu przekłada się bezpośrednio 

na większą świadomość mieszkańców co do możliwości partycypacyjnego współdecydowania o obszarze 

objętym programem rewitalizacji i ich gotowość do zaangażowania się w podejmowane działania 

rewitalizacyjne.  

D. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin na lata 2018-2022  

(Uchwała nr LIV/279/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin na lata 2018-2022).  

           Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gmina zobowiązana jest do zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.  

Program określa podstawowe założenia i wytyczne działania gminy mające na celu racjonalne 

gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym.   

Mieszkaniowy zasób gminy Leoncin tworzą lokale mieszkalne stanowiące własność gminy znajdujące się 

w wolnostojących budynkach mieszkalnych, w budynkach szkół i w biurowcu Urzędu Gminy.  

Mieszkaniowy zasób gminy składa się z 20 lokali mieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 

897,79 m². usytuowanych w 8 budynkach.  



E. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Leoncin.  

Program na 2018 rok dla gminy Leoncin został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Leoncin Nr LIV/182/18                  

z dnia 21 marca 2018 r., którego celem jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Leoncin.  

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt do zadań własnych gminy należy m.in. zapobieganie bezdomności 

zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie. Przez bezdomne zwierzęta 

należy rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 

przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd 

trwale pozostawały. 

OCHRONA ŚRODOWISKA  

W roku 2018 Gmina Leoncin uczestniczyła w projekcie pn.  „OZE w gminach Nasielsk, Leoncin oraz 

Winnica” Projekt obejmowały montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła oraz piece na biomasę. 

Pięćdziesiąt rodzin z terenu naszej gminy miało możliwość skorzystania z projektu. Gmina Leoncin 

poniosła wydatki na kwotę łączną 112 945,68 zł, z czego montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach 

użyteczności publicznej naszej gminy kosztował 50 559,39 zł.  

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 9b Ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy                       

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy 

znajduje się „Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na ternie gminy Leoncin za rok 2018”.  

   W 2018 roku Gmina  Leoncin objęła systemem odbioru odpadów komunalnych                                      

4 952 mieszkańców zamieszkujących na terenie naszej gminy, zadeklarowanych w 1720 deklaracjach. 

Koszty związane z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów z terenu gminy 

Leoncin w 2018 r. wyniosły ponad 574 800,00 zł. 

F. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  

Narkomani na 2018 roku w Gminie Leoncin. Uchwała nr L/260/17 Rady Gminy Leoncin z dnia                    

29 grudnia 2017 roku.   



Program zawiera wykaz działań w sferze zagadnień społecznych z zakresu profilaktycznej działalności 

informacyjnej, edukacyjnej oraz z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

przemocy domowej.  

W 2018 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 11 zgłoszeń 

przypadków nadużywania alkoholu:  

- 7 wniosków wpłynęło od rodzin osób uzależnionych 

- 3 wnioski wpłynęły od osób uzależnionych 

- 1 wniosek złożył kurator Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim 

W 2018 roku wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (lokale) oraz 

9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży (sklepy). W tym zaopiniowano 

pozytywnie:  

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 6 punktów 

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu                               

(z wyjątkiem piwa) - 4 punkty 

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu  - 3 punkty.  

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki w kwocie 63 168,36 zł : 

- na realizację programów w zakresie zapobiegania uzależnieniom,  

- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członkom Komisji Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi, 

- zakupiono materiały dla realizacji Programu,  

- dofinansowano kolonie dla dzieci, tj. kolonia „Pogodne lato” w której 7 dzieci z naszej Gminy brało 

udział w kolonii skierowanej do dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, gdzie o ilości 

przydzielonych miejsc decydowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Mazowieckim, a także  wyjazd uczniów Leoncińskich Szkół na kolonię w Stegnie dla rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym,  

- dofinansowano warsztaty dotyczące tematyki uzależnień od alkoholu tj. - dla uczniów                                  

pt. „Narkotyki - chemiczna pułapka” - 29 uczniów – Szkoła Podstawowa w Leoncinie,  

- warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów - 73 uczniów - Szkoła Podstawowa w Leoncinie.  

- sfinansowano przedstawienie teatralne pt. „Kot w butach” -  25 uczniów - Punkt  Przedszkolny „Adaś                 

i Ola – idą do przedszkola” , 



-  zakupiono materiały i sprzęt sportowy dla uczniów Szkoły Podstawowej w   Leoncinie oraz nagrody                   

i upominki w konkursach zorganizowanych dla  uczniów Szkoły Podstawowej w Głusku, w Górkach                    

i w Leoncinie, 

-uiszczono opłaty związane z postępowaniami sądowymi w sprawie leczenia uzależnień od alkoholu, 

- opłacono koszty delegacji służbowych członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.  

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowi kwota 84 491,04 zł. 

Uzyskane dochody zostały przeznaczone na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi                     

w 74,76 %. Niewykorzystana na realizację tego programu kwota 21 322,68 zł zwiększy wydatki na ten cel 

w roku 2019.  

W marcu 2018 roku w Szkole Podstawowej w Głusku odbył się III Powiatowy Konkurs 

Profilaktyczny "Młodzi kontra używki  - alkohol". Przedstawiciele dziesięciu szkół z naszego powiatu 

zmierzyło się z częścią teoretyczną oraz zadaniami praktycznymi. Patronat honorowy nad konkursem 

objął Wójt Gminy Leoncin Adam Mirosław Krawczak, który jednocześnie ufundował nagrody                         

w konkursie. 

W kwietniu 2018 roku w Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach odbył 

się finał IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Młodzi kontra używki- nikotyna”. W etapach 

szkolnych wzięło udział 13  szkół z powiatu nowodworskiego. Patronat honorowy nad konkursem objął 

Starosta Nowodworski – Magdalena Biernacka oraz Wójt Gminy Leoncin – Adam Mirosław Krawczak. 

G. Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

Trwają prace związane z przygotowaniem programu współpracy Gminy Leoncin z organizacjami 

pozarządowymi i z nimi zrównanymi, wynika to z realizacji zadań własnych gminy – współpracy                        

i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy                               

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczno-

gospodarczego i kulturowego gminy, podnoszenia standardu i jakości życia wspólnoty samorządowej oraz 

promowania Gminy Leoncin jako miejsca, w którym chce się żyć, inwestować i które warto odwiedzić.  

Współpraca pomiędzy Gminą Leoncin, a organizacjami pozarządowymi będzie miała charakter 

finansowy jak i pozafinansowy . 

a) Finansowa współpraca obejmować będzie zlecania realizacji zadań publicznych w formie 

wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji, po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.   

b) Pozafinansowa współpraca obejmować będzie m.in. konsultowanie projektów uchwał; 

wzajemne informowanie o kierunkach planowanej działalności; udzielanie informacji i pomocy 

merytorycznej przez pracowników urzędu; użyczanie, wynajmowanie i udostępnianie lokali                



i budynków komunalnych na cele statutowe; promocję działalności i osiągnięć organizacji 

pozarządowych; przekazywanie materiałów informacyjno-promocyjnych; obejmowanie 

patronatem władz samorządowych i prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych. 

Wójt Gminy Leoncin, Sekretarz Gminy oraz inni pracownicy chętnie współdziałają z organizacjami                     

w zakresie wymiany i rozpowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, a także wspierania promocji gminy Leoncin prowadzonej przez te organizacje.  

 Zabytki i ochrona konserwatorska 

Na terenie Gminy Leoncin zlokalizowane są obiekty znajdujące się w rejestrze ochrony zabytków, który 

funkcjonuje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie. 

Do obiektów tych należą:                                                                                     Nr rejestru MKZ 

- Kościół pw. Świętej Małgorzaty w Leoncinie                                                     1052/1045 

- brama przed Kościołem Świętej Małgorzaty w Leoncinie 

- Kaplica cmentarna w Leoncinie       1053/901 

- Zbiór ewangelicki wraz z terenem       1644 

Dodatkowo na terenie Gminy Leoncin znajdują się zabytki nieruchome podlegające aktualnej 

formie ochrony konserwatorskiej. Wszelkie prace budowlane na nieruchomościach zlokalizowanych                   

w strefach ochrony konserwatorskiej każdorazowo należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. Do nich należą m.in. domy, obory, stodoły, cmentarze kolonistów wpisane do ewidencji 

zabytków, dla których Gmina prowadzi wykaz. 

 Infrastruktura drogowa 

Długość dróg w poszczególnych kategoriach na terenie Gminy Leoncin:  

 Drogi wojewódzkie – 17 km 

 Drogi powiatowe – 29,3 km 

 Drogi gminne –  160 km 

Razem: 206,3 km dróg publicznych będących własnością Gminy Leoncin, Starostwa Powiatowego                           

w Nowym Dworze Mazowieckim oraz  Zarządu Województwa Mazowieckiego.  

           Gmina Leoncin w każdym roku budżetowym stoi przed wieloma wyzwaniami inwestycyjnymi.  

Podnoszenie komfortu życia mieszkańców wymaga ciągłych inwestycji w infrastrukturę techniczną                             



i społeczną. Aby przyspieszyć realizację zaplanowanych zadań i inwestycji staramy się pozyskiwać 

dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.  

W 2018 roku na zadania związane z drogami gminnymi wykonano wydatki w wysokości ponad                        

4 500 000,00 zł. 

W każdym roku budżetowych Gmina Leoncin ponosi znaczne nakłady na utrzymanie, konserwację                               

i modernizację dróg. Nakłady na infrastrukturę drogową stanowią bardzo istotną pozycję w budżecie naszej 

gminy.  

W dziale 600 Transport i łączność  wydatki majątkowe  Gminy Leoncin w 2018 wyniosły 4 459 740,18 zł 

Wykonane wydatki majątkowe składają się na zadania: 

 „Budowa ulicy Szkolnej w miejscowościach Leoncin i Michałów ” w kwocie 1 994 074,01 zł, 

 „Budowa chodników przy Placu Kobendzy” w kwocie  131 610,00 zł, 

 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michalów Gmina Leoncin” w kwocie łącznej 

240 834,00 zł, 

 „Przebudowa dróg gminnych Nowy Wilków, Wilków Polski, Leoncin, Wincentówek, Nowe 

Grochale” w kwocie łącznej 198 840,57 zł,  

  „Budowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego” w kwocie 11 086,10 zł,  

 „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018” dotycząca drogi 

Wilków- Górki w kwocie  872 999,96 zł, 

 „Modernizacja  drogi  gminnej Nowe Grochale”  w kwocie 51 755,57 zł,  

 „ Budowa chodnika w miejscowości   Nowe Grochale- Stare Grochale” w kwocie 30 750,00 zł.   

W ramach wydatków poniesionych z zarządzania kryzysowego, realizowano następujące wydatki 

majątkowe pn.  : 

 „Przebudowa drogi cz. dz. nr ew. 101 w miejscowości Gać  oraz o nr 267 i 154 w miejscowości 

Rybitew  na odcinku od km 3+200 do km  3+350, od km 3+600 do km 3+900, od km 4+050 do 

km 4+100, od km 4+500 do km 4+600 o łącznej długości 0,60 km.” w kwocie 104 564,29 zł, 

 „Przebudowa drogi cz. dz. nr ew. 33 w miejscowości Nowy Wilków oraz dz. nr ew. 468 w 

miejscowości Wilków Polski na odcinku od km 0+500 do 0+750, od km 0+900 do 1+050, od km 

1+300 do km 1+600 o łącznej długości 0,700 km.” w kwocie 364 375,20 zł,  

 „Przebudowa drogi cz. dz. nr ew. 162 w miejscowości Stara Dąbrowa na odcinku od km 0+150 

do km  0+500, od km 0+650 do km 0+850 cz. dz. nr ew. 115 w miejscowościach Nowa Dąbrowa 



na odcinku od km 2+100 do km 2+300, od km 3+050 do km 3+250, od km 4+200 do km 4+450  

o łącznej długości 1,2 km.” w kwocie 138 603,69 zł,  

  „Przebudowa drogi cz. dz. nr ew. 162 w miejscowości Stara Dąbrowa na odcinku od km 0+500 

do km  0+600, od km 0+850 do km 0+950 cz., od km 1+050 do km 1+150, od km 1+200 do km 

1+300, od km 1+350 do km 1+400, cz. dz. nr ew. 115 w miejscowościach Nowa Dąbrowa na 

odcinku od km 1+500 do km 1+600, od km 1+650 do km 1+750, od km 1+800 do km 1+900, od 

km 2+000 do km  2+100, od km 2+350 do km 2+400, od km 2+900 do km 3+050, od km 3+250 

do km 2+100, od km 2+350 do km 2+400, od km 2+900 do km 3+50, od km 3+250 do  km 

3+400  o łącznej długości 1,2 km.”, w kwocie 138 603,69 zł, 

 „Przebudowa drogi cz. dz. nr ew. 90 w miejscowości Cisowe na odcinku od km 0+050 do km  

0+150, od km 0+200 do km 0+250, od km 0+350 do km 0+450, od km 0+550 do km 0+650, od 

km 0+750 do km 0+850, od km 1+000 do km 1+050, od km 1+100 do 1+350, od km 1+500 do 

km 1+650 o łącznej długości 0,9 km.” w kwocie 91 200,47 zł,  

 „Przebudowa drogi cz. dz. nr ew. 263 w miejscowości Nowe Polesie na odcinku od km 1+750 do 

1+850, od km 2+000 do 2+200 o łącznej długości 0,30 km.” w kwocie  136 825,20 zł. 

 

 Gospodarka wodno-ściekowa  

SIEĆ WODOCIĄGOWA W GMINIE LEONCIN : 

Na terenie Gminy Leoncin eksploatowana jest 1 stacja uzdatniania wody w Wincentówku.  Ujęcie 

w Wincentówku posiada 2 studnie głębinowe. Z ujęcia zaopatrywani są mieszkańcy: Stare Grochale, 

Nowe Grochale, Stare Gniewniewice, Gniewniewice Folwarczne, Nowe Gniewniewice, Głusk, Nowa 

Mała Wieś, Stanisławów, Gać, Teofile, Leoncin, Wincentówek, Michałów, Wilków nad Wisłą, Nowy 

Wilków, Stare Polesie, Nowe Polesie, Wilków Polski, Ośniki. Ogółem długość eksploatowaniej sieci 

wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) wynosi 78,47 km. 

Na terenie gminy Leoncin z usług wodociągowych korzysta ok. 65 % mieszkańców. 

Dane dotyczące wodociągów na terenie Gminy Leoncin: 

 długość czynnej sieci rozdzielczej – 78,47 km 

 połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania- 1029 szt. 

 woda dostarczona gospodarstwom domowym – 94236 m3 

 ludność korzystająca z sieci wodociągowej -  ok. 3600 osób 

 korzystający z instalacji – 64,5 % 

 zużycie wody na 1 mieszkańca – 26,18 m3 



W 2018 roku realizowana była inwestycja na terenie miejscowości Stara Dąbrowa. Zadanie pn. „Budowa 

wodociągu Stara Dąbrowa - III etap”- zadanie zostało przeniesione w ramach wydatków niewygasających 

do zakończenia i rozliczenia na 2019 rok. Realizacja i zakończenie wydatku w kwocie 359 000,00 zł 

nastąpiło w kwietniu 2019 r. 

SIEĆ KANALIZACYJNA W GMINIE LEONCIN : 

W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, Samorządowy Zakład Budżetowy 

Leoncin eksploatuje Oczyszczalnię ścieków w Michałowie. 

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z pogłębionym usuwaniem związków biogennych                          

w procesie defosfatacji, nitryfikacji i denitryfikacji w technologii niskoobciążonego osadu czynnego.                   

W oczyszczalni prowadzona jest również przeróbka osadów ściekowych w warunkach stabilizacji 

tlenowej oraz odwadnianie osadów na wirówce. Oczyszczalnia ścieków w Michałowie przyjmuje ścieki                  

z terenów skanalizowanych gminy Leoncin oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi. 

Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie następujących miejscowości: Leoncin, 

Wincentówek, Michałów, Nowy Wilków, Teofile oraz częściowo w miejscowości Nowe Polesie. 

 Ogółem długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej (bez przyłączy) na 

terenie gminy Leoncin wynosi ok. 32,4 km (tłoczne - ok 17,3 km). Na sieci znajdują się 45 czynne 

przepompownie ścieków, z których 3 są przepompowniami końcowymi, tłoczącymi ścieki do 

oczyszczalni ścieków w Michałowie. 

Długość sieci kanalizacyjnej Gminy Leoncin wynosi 32,37 km. 

  W zakresie sieci wodociągowej planujemy inwestycje rozwojowo-modernizacyjne, których 

podstawowym celem jest zapewnienie ciągłości dostawy wody dla odbiorców. Planowana rozbudowa 

sieci umożliwi spięcie systemów wodociągowych zasilanych z niezależnych stacji wodociągowych.  

 W ramach usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków Gmina Leoncin 

oraz Samorządowy Zakład Budżetowy na bieżąco podejmuje działania mające na celu usprawnienie 

funkcjonowania systemu kanalizacyjnego i podniesienie poziomu świadczenia usług w celu poszerzenia 

kręgu klientów.  

SIEĆ GAZOCIĄGU:  

W maju 2018 roku w Świetlicy wiejskiej w Leoncinie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Polskiej 

Spółki Gazownictwa – p. Robertem Petruczukiem, w sprawie rozprowadzenia sieci gazowej w  ciągu 

trzech najbliższych lat. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Leoncin. W minionym roku osoby 



zainteresowane przyłączeniem się do nitki i poborem paliwa gazowego mogły zapisać się w Sekretariacie 

Urzędu Gminy w Leoncinie na listę zainteresowanych.  

           Polska Spółka Gazownictwa zobowiązała się do 1 października 2021 r. wykonać przyłącza 

budynków mieszkalnych oraz pozostających w zarządzaniu gminy Leoncin.  

           Do sieci gazowej podłączone zostaną m.in. Szkoła Podstawowa w Głusku i Leoncinie, budynek 

urzędu gminy oraz budynek po posterunku policji. List intencyjny w sprawie przyłączenia do sieci 

gazociągu złożyła również firma Lukullus mająca swoją siedzibę w Michałowie. Podłączenie naszej 

Gminy możliwe jest dzięki modernizacji nitki gazociągu biegnącego z kierunku gminy Leszno. Trasa 

budowy prowadzić będzie od Cybulic przez Stare Grochale wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 575,                             

w Nowych Grochalach skręci w drogę gminną Nr 240229W (tzw. „Schetynówka”) do drogi powiatowej 

Nr 2401W. Następnie wzdłuż tej drogi przez Głusk, Leoncin, Nowy Wilków, Stare Polesie do Nowin                   

i dalej w kierunku Gminy Brochów. W drugim etapie planowana jest rozbudowa sieci gazowej na 

pozostałe miejscowości, nieobjęte gazociągiem.  

 Oświetlenie na terenie Gminy Leoncin 

W roku 2018 na terenie gminy realizowana była systematyczna rozbudowa oświetlenia o nowe 

całe ciągi świetlne lub też dobudowy pojedyńczych punktów oświetleniowych na istniejących sieciach. 

Gmina Leoncin wykonała wydatki w kwocie łącznej 315 080,95 zł z przeznaczeniem na zakup energii, 

usługi remontowe oraz na zadania inwestycje a kwotę łączną 68 054,42 zł, środki w całości 

przeznaczone w ramach funduszu sołeckiego na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego 

realizowanego w ramach funduszu sołeckiego”. 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

  

Rada Gminy Leoncin w roku 2018 podjęła 96 Uchwał:  

 38 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;  

 58   objętych było nadzorem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;                      

z czego 42 podlegały publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Stwierdzenia nieważności uchwał przez organy nadzoru lub sądy administracyjne: 

1. Uchwała numer LVII/312/18  z 20.06.2018 R. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-

kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin,  

została uchylona w całości przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki  



w Warszawie. 

2. Uchwała Nr II/8/18  z dnia 28.11.2018r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnych Gminy Leoncin sprawa w sądzie Administracyjnym w Warszawie. 

3. Uchwała Nr II/11/18  z dnia 28.11.2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody                       

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leoncin. 

VII. URZĄD STANU CYWILNEGO  

  Wejście w życie z dniem 1 marca 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014 – Prawo o aktach stanu 

cywilnego wraz ze zmianą przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych wprowadziło nowe 

rozwiązania dotyczące systemu rejestrów państwowych. Jednocześnie w dużym stopniu zmieniło sposób 

realizacji zadań w tej materii. Ustawa rozszerzyła zakres obowiązków kierowników USC poprzez dodanie 

nowych zadań. Ważniejsze z nich to: weryfikacja i aktualizacja rejestru PESEL, nadawanie i anulowanie 

numerów PESEL, meldowanie noworodków, wymeldowanie osoby zmarłej. Dodatkowo przez 

wprowadzoną zasadę odmiejscowienia czynności rejestracji stanu cywilnego zwiększyła liczbę 

dotychczasowych zadań. Obecnie bowiem obywatel może większość spraw załatwić w wybranym przez 

siebie USC. Najistotniejszą zmianą, z punktu widzenia funkcjonowania USC, było uruchomienie 

centralnego rejestru stanu cywilnego, prowadzonego w ogólnopolskim systemie informatycznym, a co za 

tym idzie odejście od prowadzenia ksiąg aktów stanu cywilnego w dotychczasowej postaci papierowej. 

Od tej chwili wszystkie czynności USC rejestrowane są bezpośrednio w rejestrze centralnym.                                                                             

W Urzędzie Stanu Cywilnego w 2018 roku: 

- sporządzono w trybie zwykłym 20 aktów małżeństwa i 29 aktów zgonów, 

- sporządzono z trybie transkrypcji aktu zagranicznego 3 akty urodzenia i 1 akt małżeństwa, 

- czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nieskutkujące sporządzeniem aktu 

stanu cywilnego 20, 

- wydano 478 odpisy aktów stanu cywilnego, 

- wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń 36, 

- sporządzania wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 115, 

- sporządzanie przypisów w aktach stanu cywilnego 232, 

- migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 328, 

- udzielono 5 ślubów cywilnych, 

- wydano 1 decyzję w sprawie zmiany imion i nazwisk. 



Praktyką Urzędu Gminy w Leoncinie jest uroczyste wręczenie medalu dla par małżeńskich obchodzących 

jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

w imieniu Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 maja 2018 roku wręczył Wójt Gminy Leoncin 

17- stu parom małżeńskim. 

 DOWODY OSOBISTE 

Od 1 marca 2015 r. został uruchomiony Rejestr Dowodów Osobistych, który zasilany jest w trybie 

rzeczywistym bezpośrednio przez urzędników organu gmin. Wprowadził on odmiejscowienie czynności 

związanych z dowodem osobistym, np. wniosek o wydanie dowodu można złożyć w organie dowolnej 

gminy, a nie tylko w miejscu zamieszkania zainteresowanego. Jest możliwość złożenia wniosku o dowód 

osobisty drogą elektroniczną. Obywatel odwiedzi Urząd Gminy Leoncin wyłącznie w celu odbioru 

gotowego dokumentu tożsamości.  

W 2018 roku w omawianym zakresie:  

- wydawanie dowodów osobistych - 558 

- przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego -52 

- usuwanie niezgodności  w rejestrze pesel - 312 (od stycznia do października, dane pozyskane z MSWiA) 

- nadanie numeru pesel i zmiana numeru pesel – 1  

- udostępnianie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – 6  

- wydawanie zawiadomień z RDO zawierających pełen wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy – 1  

- unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych – 485 

EWIDENCJA LUDNOŚCI 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się plus minus                     

o  27 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wg Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 5578 

osób, w tym 2849 kobiet i 2729 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych.  

Migracje przebiegały w kierunku miasta jak i wsi do innych miejscowościach i związane były                             

z procesem zmiany preferencji zamieszkania najczęściej mieszkańców wsi Górki.  

W 2018 r. narodziło się w gminie 46 osób, a zmarło 71 osób. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. 

wyniósł  (minus) - 25. Liczba małżeństw zawartych na terenie naszej gminy w 2018 roku wyniosła 25.  

 



VIII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA  

Gmina Leoncin należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych: 

1. Lokalna Grupa Działania „Między Wisłą a Kampinosem”- Od 2008 r. działa trójsektorowe 

partnerstwo publiczno – prywatnego.  Inicjatorami utworzenia LGD były trzy Gminy: Czosnów, 

Kampinos i Leoncin. W chwili obecnej Lokalna Grupa Działania liczy już 31 członków, w tym: 7 gmin 

(Czosnów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Błonie, Stare Babice i Ożarów Mazowiecki), 18 przedstawicieli 

sektora społecznego (Kluby Sportowe, OSP, Stowarzyszenia, osoby fizyczne), 5 przedsiębiorców oraz 

Kampinoski Park Narodowy.  

2.  Od kwietnia 2018 między gminami Powiatu Nowodworskiego a Powiatowym Urzędem Pracy                         

w Nowym Dworze Mazowieckim podpisane zostało Porozumienie o zawarciu Partnerstwa Lokalnego 

na rzecz ożywienia  społeczno – gospodarczego  i aktywizacji nowodworskiego rynku pracy. Tym 

samym została utworzona grupa liderów zawiązujących Partnerstwo Lokalne w naszym powiecie. Wójt 

Gminy Leoncin jako przedstawiciel Gminy Leoncin w Partnerstwie Lokalnym, brał udział w cyklicznych 

spotkaniach w powiecie nowodworskim, oraz dwóch konferencjach podsumowujących działania 

Partnerstwa. 

12 września 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie odbyło się II Spotkanie Partnerów 

nowodworskiego rynku pracy. Tematem przeprowadzonych warsztatów była Analiza Czterech Zasad 

Ożywienia Społeczno-gospodarczego w powiecie nowodworskim. Gospodarzem spotkania był Wójt 

Gminy Leoncin.    

 Ideą Partnerstwa jest połączenie wiedzy, doświadczenia zaangażowania różnych osób, podmiotów                         

i instytucji działających na nowodworskim rynku w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz 

mieszkańców.  

3. Od 2018 roku na terenie Gminy Leoncin oraz Gminy Czosnów istnieje lokalny transport zbiory na 

podstawie podpisanego porozumienia międzygminnego dla kursu relacji Nowiny-Nowy Dwór 

Mazowiecki. W 2018 roku Gmina Leoncin przekazała dotację w kwocie 68 180,20 zł na 

współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na mocy podpisanego porozumienia 

międzygminnego. 

 

 



IX. POMOC SPOŁECZNA NA TERENIE GMINY LEONCIN  

Pomoc i wsparcie w gminie Leoncin z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskało 170 osób, co 

stanowiło 3,6 % wszystkich mieszkańców gminy.  W rok 2018 łączna liczba osób korzystających                           

z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 26 osób, w porównaniu do 2017 roku. Natomiast liczba rodzin, 

którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego                   

o 10 rodzin. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 

89 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2017 o 7 osób.  

W gminie Leoncin najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin                          

a jednocześnie powodami ubiegania się pomoc społeczną w 2018 roku była bezradność w sprawach 

opiekuńczo wychowawczych, niepełnosprawność czy długotrwała lub ciężka choroba.   

               Pomoc i wsparcie w gminie Leoncin z pomocy społecznej w 2018 roku w postaci świadczeń 

pieniężnych uzyskało 84 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 86 osób. Odpłatność gminy za 

pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 9 osób.    

               Liczbę pobierających w roku 2018 zasiłek wychowawczy wyniosła 394 rodzin. W stosunku do 

roku poprzedniego liczba ta zmalała o 10 rodzin (co stanowi spadek o 0,25 % w stosunku do roku 

poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wynosiła 

3 723 224,00 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 408 zł.  

Liczba pobierających zasiłek rodziny w 2018 roku wyniosła 189 rodzin. W stosunku do roku 

poprzedniego liczba ta wzrosła o 6 rodzin (co stanowi wzrost o 0,3 % w stosunku do roku poprzedniego). 

Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 818 284,40 zł                             

i w porównaniu rokiem poprzednim wzrosła o 17 679,92 zł.   

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także 

pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej.  

W gminie Leoncin prowadzą działalność następujące instytucje pomocy społecznej, finansowane                          

z budżetu gminy: 

- Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor/ Senior +,  

- Klub Senior +.    

 W roku 2018, kadra Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie liczyła 5 osób, w tym: kadra kierownicza         

1 osoba, pracownicy socjalni 3 osoby, pozostali pracownicy 1 osoba. 

 W gminie Leoncin środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej 

wyniosły w 2018 roku 7 089 211,00 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł                     

o 354 379,00 zł. W 2018 roku - 82 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej  przeznaczonych 



było na realizację Programu Rządowego Wspieranie Rodziny RODZINA 500+, gdzie wypłacono 

świadczenia  na kwotę roczną 3 779 416,34 zł. 

Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega  na 

realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału w konkursach 

ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz realizacji programów 

osłonowych. W roku 2018 gmina Leoncin złożyła wniosek w ramach programów osłonowych 

(Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – „Pomoc niemoc” na łączna kwotę 348 000,00 zł. Wniosek 

otrzymał pozytywną opinię, jednakże dofinansowanie otrzymały gminy, które dotychczas nie 

uczestniczyły w omawianym programie.  

X. OŚWIATA I EDUKACJA  

SZKOŁY PODSTAWOWE 

W roku szkolnym 2017/2018 do 3 Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina 

Leoncin uczęszczało 594 uczniów, w 43 oddziałach. 

1.  Szkoła Podstawowa w Leoncinie 

Do  Szkoły Podstawowej w Leoncinie w roku budżetowym 2018  uczęszczało 387 uczniów.   

Ogółem planowane wydatki stanowiły kwotę  4 065 639,30 zł. 

Wydatki wyniosły 3 980 630,08 zł , zostały zrealizowane w 97,90 % 

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych: 

- nauczyciele ogółem 45 osób, w tym 32 w pełnym wymiarze czasu pracy i 13 w niepełnym wymiarze 

czasu pracy,  

- pracownicy administracji  2 etaty,   

- pracownicy obsługi 11 etatów,   

2.  Szkoła Podstawowa w Głusku 

Do Szkoły Podstawowej w Głusku w roku budżetowym 2018 uczęszczało 162 uczniów. 

Ogółem planowane wydatki stanowiły kwotę 1 761 730,13  zł. 

Wydatki wyniosły 1 702 802,31 zł , zostały zrealizowane w  96,65 % .  

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych:  

- nauczyciele ogółem 19 osób,  w tym 12 w pełnym wymiarze  czasu pracy i 7 w niepełnym wymiarze 

czasu pracy,  

- pracownicy administracji  1 etat,   

- pracownicy obsługi 4 etaty. 

 



3.  Szkoła Podstawowa w Górkach 

Do  Szkoły Podstawowej w Górkach w roku budżetowym 2018 uczęszczało 45 uczniów. 

Ogółem planowane wydatki stanowiły kwotę 1 065 310,57 zł.  

Wydatki wyniosły 1 028 156,36 zł, zostały zrealizowane w 96,51 %.  

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych: 

- nauczyciele  ogółem 14 osób, w tym 9 w pełnym wymiarze czasu pracy i 5 w niepełnym wymiarze czasu 

pracy, 

- pracownicy administracji  1 etat,   

- pracownicy obsługi 2,5 etatu,   

Wydatki gminy  Leoncin na oświatę wyniosły łącznie 8 430 438,33 zł, z czego 4 685 019,00 zł (55,57 %) 

pokryte zostało  z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

 

W kwietniu 2018 roku Gmina Leoncin poniosła wydatek w kwocie 369 000,00 zł z tytułu 

zakupu gminnego autobusu do przewozu dzieci do szkół. Zakup autobusu możliwy był dzięki sponsorowi 

Panu Wojciechowi Szymańskiemu właścicielowi Firmy Lukullus w Michałowie, który przeznaczył na ten 

cel 169 tys. zł. 200 tys. zł pochodziło z budżetu Gminy Leoncin. 

PRZEDSZKOLA 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały: 

3 Punkty Przedszkolne, gdzie łączny koszt funkcjonowania punktów przedszkolnych w roku szkolnym 

2017/2018 na terenie gminy Leoncin wyniósł 318 863,94 zł, na jednego wychowanka - 4251,52 zł. 

Dodatkowo gmina jest zobowiązana do zwrotu dotacji wypłaconej niepublicznym przedszkolom 

działającym na terenie innych gmin, a do których uczęszczały dzieci będące mieszkańcami gminy 

Leoncin – łączny koszt zwrotu wyniósł 206 426,94 zł. 

1. Punkt przedszkolny„ Jacek i  Agatka- wesoła i twórca gromadka”  

W roku 2018 Gmina Leoncin zgodnie z umową kontynuowała prowadzenie i finansowanie Punktu 

Przedszkolnego „Jacek i Agatka- wesoła i twórcza gromadka”. Do punktu przedszkolnego w roku 

budżetowym 2018 uczęszczało 23 dzieci.  

2. Punkt przedszkolny „Adaś i Ola idą do przedszkola”  

W roku 2018 Gmina Leoncin zgodnie z umową kontynuowała prowadzenie i finansowanie Punktu 

Przedszkolnego „Adaś i Ola idą do przedszkola”. Do punktu przedszkolnego w roku budżetowym 2018 

uczęszczało 25 dzieci.  

 



3. Punkt przedszkolny „Anulka”  

W roku 2018 Gmina Leoncin zgodnie z umową kontynuowała prowadzenie i finansowanie Punktu 

Przedszkolnego „Anulka”. Do punktu przedszkolnego  w  roku budżetowym uczęszczało 22 dzieci.    

Na terenie Gminy Leoncin istnieje jedno Niepubliczne Przedszkole oraz Żłobek „Elemelek”. Wydatki 

w formie dotacji 2018 roku dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Leoncin  

wyniosły 215 280,97 zł.    

*Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika z dyspozycji 

art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  

W związku z powyższym w/w sprawozdanie zostało przedłożone na sesji Rady Gminy we wrześniu 2018 

roku.    

XI. OCHRONA ZDROWIA 

Na terenie Gminy Leoncin funkcjonuje 1 apteka ogólnodostępna: Apteka Alma pl. Romana Kobendzy 4                  

w Leoncinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20, w soboty 8-15, w niedziele nieczynne. 

  W ramach akcji profilaktycznych zorganizowano badania dla naszych mieszkańców.                                           

Z Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi sfinansowanego przez Ministerstwo 

Zdrowia nieodpłatnie skorzystały wszystkie zainteresowane kobiety w wieku 50-69 lat. Badania 

mammograficzne przeprowadziła marka LUX MED Diagnostyka z siedzibą w Gdyni  w terminach 2 lipca 

oraz 3 września 2018 roku przy urzędzie Gminy Leoncin. Bezpłatne badania mammograficzne w ramach 

Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowanych przez Mazowiecki Oddział 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzono badania w Mammobusie specjalnie 

zaprojektowanym dla potrzeb mammografii firma Geneva Trust Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka. Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęto Panie od 50 

do 69 roku życia (rocznik 1949-1968) przy urzędzie Gminy Leoncin w terminie 24 września 2018 roku. 

W grudniu 2018 roku Gmina Leoncin przekazała dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego                     

w Nowym Dworze Mazowieckim w 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji 

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Nowodworskiego Centrum Medycznego, zgodnie                                        

z porozumieniem Nr 1/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.  

 

 

 



XII. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GMINY LEONCIN  

Na terenie gminy Leoncin działają 2  jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie Polskim 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Leoncinie 

Jednostki OSP dysponują 5 autami specjalistycznymi : 

- samochód star 200 

- samochód star 244 

- samochód star 266 

- samochód spec. ratownictwa gaśniczego 

- samochód specjalny pożarniczy 

  oraz inny sprzęt dla potrzeb przeciw pożarowy tj. motopompy, agregaty prądotwórcze, pompy 

szlamowe, holimator, pilarki spalinowe, a także przecinarka do betonu. 

W październiku 2018 roku zakończyła się modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej                         

w Wilkowie Polskim. Budynek zyskał nową elewację oraz drzwi wejściowe. Na remont pozyskane 

zostały środki z Programu Mazowieckie Strażnice 2018 w kwocie 23 742,00 zł. Koszt inwestycji 

współfinansowanej przez Gminę Leoncin to 64 tys. zł. W ostatnim czasie dla druhów strażaków                           

z Wilkowa udało się również pozyskać 18 948,60 zł  z Funduszu Sprawiedliwości na zadanie pn. 

„Doposażenie sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Wilków Polski”. Środki te zostały przeznaczone 

na doposażenie jednostki w sprzęt. 

XIII. BIBLIOTEKI , OŚRODKI KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE  

W gminie w 2018 r. funkcjonuj jedna Gminna Biblioteka Publiczna w Leoncinie, wraz ze  szkolnymi 

bibliotekami przy Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach oraz przy Szkole 

Podstawowej w Górkach. Warto dodać, iż do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowane są 

wszystkie budynki w których mieszczą sią biblioteki.  

W gminie w 2018 r. funkcjonowały dwie świetlice tj. Świetlica Wiejska w Leoncinie dawny 

budynek GOK oraz Świetlica w budynku ochotniczej straży pożarnej w Wilkowie Polskim. Budynki te 

dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Na terenie Gminy Leoncin od 2018 roku działa Klub seniora tj. Senior + z siedzibą przy Plac 

Kobendzy 4 (dawny posterunek w Leoncinie). W 2018 roku Klub Senior + został urządzony                                    

i wyremontowany za kwotę łączną 187 500,00 zł, z czego Gmina Leoncin uzyskała refundację w postaci 

dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 150 000,00 zł.  



W listopadzie 2018 roku dostarczony został nowy samochód do przewozu osób 

niepełnosprawnych. Zakup pojazdu możliwy był dzięki funkcjonowaniu w Gminie Leoncin „Domu 

Dziennego Pobytu Senior WIGOR/ Senior +”. Gmina mogła wystąpić o środki do Państwowego 

Funduszu Osób Niepełnosprawnych, skąd udało się pozyskać 80 tys. zł. dofinansowania. Pozostała kwota 

pochodzi ze środków własnych Gminy Leoncin, koszt pojazdu to 128 997,00 zł. 

XIV. PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE LEONCIN  

Na sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 20 marca 2019 r. zostało odczytane sprawozdanie                          

z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Czosnowie oraz informacja o stanie porządku                             

i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Leoncin w 2018 roku.  

Zgodnie z informacją w 2018 roku na terenie gminy Leoncin odnotowano 40 zdarzeń drogowych, 

w tym 1 wypadek i 39 kolizji drogowych, w wyniku którego 1 osoba zginęła i 1 osoba została ranna.  

W 2018 roku ujawniono 29 osób, które kierowały pojazdami mechanicznymi w stanie 

nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub innych środków działających podobnie. Ujawnienie tych czynów 

oraz przeprowadzone akcje i działania profilaktyczne wpłynęły pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa 

na drogach gminy Leoncin.  

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2018 r. na terenie działania KP Czosnów ogólnie złożono: 

-  282 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, 

- 1785 zawiadomień o możliwości popełnienia wykroczenia. 

Do najczęściej notowanych czynów na terenie działania KP Czosnów należy zaliczyć:  

PRZESTĘPSTWO Ilość przestępstw                                 

w 2017 roku 

Ilość przestępstw                                 

w 2018 roku 

kradzieże cudzej rzeczy 51 47 

kradzieże z włamaniem 36 65 

uszkodzenie mienia 10 9 

przestępstwa narkotykowe 11 14 

przestępstwa gospodarcze 52 37 

przestępstwa bójka i pobicie 2 1 

 



Należy zauważyć, że liczba przestępstw w wymienionych kategoriach w 2018 roku,                                   

w porównaniu do roku 2017 nieznacznie się zmniejszyła i jednocześnie nastąpił wzrost wykrywalności.            

Na szczególną uwagę zasługuje też fakt, że w minionym roku nie stwierdzono przestępstw w kategorii 

przestępstw rozbójniczych, natomiast zwiększyła się efektywność ujawniania przestępstw narkotykowych.  

W lipcu 2018 roku dla  Komendy Powiatowej Policji przekazano dotację  w kwocie 11 500,00 zł  

na zadanie inwestycyjne dotyczącej zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Powiatowej 

Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Podjęte w gminie akcje informacyjne i prewencyjne polegały m.in. na spotkaniach                                 

z mieszkańcami  tj. 4 grudnia 2018 r. w Leoncińskiej Świetlicy Wiejskiej odbyła się debata społeczna pn.: 

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Do udziału w przedsięwzięciu 

zaproszono samorządowców, przedstawicieli instytucji współpracujących, na co dzień z Policją oraz 

przede wszystkim lokalną społeczność seniorów. W debacie wzięli udział: Wójt Leoncina Adam 

Krawczak, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Marek Chodakowski, przedstawiciele samorządu oraz 

miejscowi policjanci. Spotkanie było również okazją do poruszenia tematyki oszustw na tzw. wnuczka, 

policjanta czy funkcjonariusza CBŚP, a także bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Krajowa Mapa 

Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz program „Dzielnicowy bliżej nas”. 

   

 

 

           Wójt Gminy Leoncin  

             /-/  

Adam Mirosław Krawczak  
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                    Leoncin, dnia ……..……………. 

  

       Pan Arkadiusz Kiełbasiński 

       Przewodniczący Rady  

Gminy Leoncin    

 

Ja, niżej podpisany …………………………………….. (imię i nazwisko) zamieszkały                        

w …………………………………………………(adres zamieszkania na terenie gminy 

Leoncin), zgłaszam swój udział w debacie nad raportem o stanie gminy Leoncin.                       

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:  

 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

 

         ………………………… 

             /podpis mieszkańca/ 

 


