
Raport o stanie Gminy za 2020 r. 

  KORONAWIRUS - działaniaKORONAWIRUS - działania
  Gminy w czasie epidemiiGminy w czasie epidemii



Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego
Działania wspierające Seniorów

Organizacja pracy Urzędu Gminy
Działania gminnych jednostek
organizacyjnych i instytucji kultury
Działania wspierające Przedsiębiorców

        i Mieszkańców w kwarantannie
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GZZK  to organ pomocniczy Wójta powołany w celu
zapewnienia wykonywania zadań zarządzania
kryzysowego na obszarze Gminy.
DZIAŁANIA WYPRZEDZAJĄCE. 
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją
epidemiczną, a także z lokalizacją na terenie Gminy
jednego z największych w Polsce skupisk obywateli
Chin i Wietnamu, już 27 stycznia 2020 r. zostało
zwołane pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego w Gminie Lesznowola
(GZZK).Warto podkreślić, że w tym czasie, na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie
obowiązywały jeszcze żadne stany zagrożenia.   

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYZYSOWEGO (GZZK)
15 POSIEDZEŃ GZZK W 2020 ROKU
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Przewodniczący Gminnego Zespołu – Wójt Gminy Lesznowola,
 Zastępca Przewodniczącego Gminnego Zespołu – Sekretarz Gminy,
 Członkowie:

·Komendant Komisariatu Policji w Lesznowoli,
·Skarbnik Gminy,
·Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,
·Prezes Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego,
·Kierownik Referatu do Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych,
·Kierownik Referatu Dróg i Mostów,
·Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
·Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami,
·Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
·Główny Specjalista do spraw Obywatelskich i Ewidencji,
·Inspektor do spraw Obronnych i Wojskowych,
·Inspektor do spraw Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,
·Gminny Komendant ds. Ochrony Przeciwpożarowej,
·Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
·Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
·Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO 
STAŁY SKŁAD GZZK
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Stały kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania
Kryzysowego, Biurem Bezpieczeństwa, Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obronnych w Piasecznie, Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Piasecznie, a także      
z placówkami służby zdrowia na terenie Gminy.
Na bieżąco opracowywano i aktualizowano informacje
dotyczące rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,    
a także informacje dotyczące zachowania wszelkich
środków ostrożności – które wszelkimi dostępnymi
kanałami komunikacji przekazywano Mieszkańcom. 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYZYSOWEGO 
 PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA
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Współpraca z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Wspierania
Przedsiębiorczości w Wólce Kosowskiej „Wólka Center” w
sprawie rozpropagowania wśród przedsiębiorców z Wólki
Kosowskiej informacji o dostępnych urzędowych źródłach
informacji o sytuacji i sposobach przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się koronawirusa 2019-nCoV oraz
dystrybucji ulotek w trzech wersjach językowych.
Na bieżąco prowadzono dezynfekcję gminnej infrastruktury
przystankowej (łącznie 144 punkty), dezynfekcji poddano także
elementy budynków i  urządzeń użyteczności publicznej -
drzwi wejściowe, klamki i barierki przy budynkach gminnych,
ławki itp. Dezynfekcję przeprowadzono 20 razy przez
jednostki OSP w Mrokowie, Nowej Woli i Zamieniu.

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYZYSOWEGO 
PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA 
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Dwukrotnie przeprowadzono ozonowanie pomieszczeń w
budynku Urzędu Gminy przy ul. Gminnej 60 w Lesznowoli
oraz w budynku Referatu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Łazach.  
Na bieżąco prowadzono dystrybucję płynów do dezynfekcji
rąk i powierzchni, przekazanych przez Wojewodę
Mazowieckiego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego
w Piasecznie, które były przeznaczone dla przedszkoli
publicznych i niepublicznych, dla szkół, jednostek OSP oraz
Policji. Łącznie przekazano 2105 litrów płynu
odkażającego. 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYZYSOWEGO 
PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA
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WSPARCIE MIESZKAŃCÓW GMINY I POWIATU

DARY DLA SZPITALA ŚW. ANNY
Przekazanie Szpitalowi Św. Anny w Piasecznie
profesjonalnych  środków ochrony osobistej - 
 maseczek z filtrem FFP3, rękawiczek jednorazowych       
oraz przyłbic, a także sprzętu gospodarczego.

WSPARCIE SENIORÓW I OSÓB NA
KWARANTANNIE
Organizacja wolontariatu i współpraca z Jednostkami
OSP, uruchomienie interwencyjnego telefonu
alarmowego dla Seniorów.

MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW
Zakup i przekazanie Mieszkańcom  25 000 sztuk
certyfikowanych maseczek ochronnych.
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Wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo
Interesantom, Pracownikom Urzędu i Pracownikom
podmiotów obsługujących Urząd.
Wprowadzenie obowiązkowego pomiaru temperatury     
i dezynfekcji rąk  dla osób wchodzących do Urzędu
(Interesanci i Pracownicy).
Obowiązek dla Interesantów poruszania się po
Urzędzie z zakrytymi ustami i nosem.

ORGANIZACJA PRACY URZĘDU 
13 ZARZĄDZEŃ ORGANIZACYJNYCH
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Formuła obsługi Interesantów na bieżąco
dostosowywana do aktualnej sytuacji
epidemicznej.
Telefoniczna rejestracja wizyt i promowanie
elektronicznego sposobu załatwiania spraw,
w tym  przez platformę ePUAP.  
Wyznaczenie jednoosobowych punktów
obsługi Interesantów - zabezpieczonych
przesłoną z pleksi i systematycznie
dezynfekowanych. 

ORGANIZACJA PRACY URZĘDU 
REŻIM SANITARNY
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Organizacja pracy zdalnej umożliwiająca
komfortowe i efektywne wykonywanie
obowiązków służbowych w warunkach

domowych.

PRACA ZDALNA

Zapewnienie środków ochrony osobistej oraz 
 preparatów do dezynfekcji rąk 

i powierzchni, dostosowanie pomieszczeń 
 biurowych do wymogów sanitarnych.

 BEZPIECZEŃSTWO 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
I INSTYTUCJE KULTURY

ZOPO

 Organizacja pracy
gminnych szkół

 i przedszkoli w reżimie
sanitarnym,

organizacja nauczania 
w trybie zdalnym,

dwukrotne pozyskanie
dofinansowań na zakup
laptopów dla uczniów

do nauki zdalnej 
w domu.

GOK

 Akcja „Kulturalnie –
wirtualnie” -

przeniesienie działań
Ośrodka Kultury do

sieci Internet,
warsztaty dla

uczestników zajęć
GOK i wykłady dla

słuchaczy
Uniwersytetu

Trzeciego Wieku w
formule on-line.

CENTRUM
SPORTU

Organizacja imprez 
 sportowych w

reżimie sanitarnym,
promocja aktywności

fizycznej 
w Internecie 

i  prowadzenie zajęć
on-line.

BIBLIOTEKA

Wypożyczanie
bezkontaktowe oraz

promocja
wydawnictw

elektronicznych,
dostosowanie

stanowisk pracy do
wymogów

sanitarnych,
kwarantanna

książek. 

GOPS

Organizacja pomocy
psychologicznej
 i wolontariatu,
uruchomienie 

i obsługa telefonu
interwencyjnego,

dostarczanie zakupów
mieszkańcom 

w kwarantannie. 
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UCHWAŁA NR 259/XXIII/2020 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 23
kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności w podatku od
nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Lesznowola. 

Korzyści dla Przedsiębiorców to przedłużenie terminów płatności rat
podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.,
(nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.)

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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UCHWAŁA NR 260/XXIII/2020 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 23 kwietnia
2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów,
budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na
terenie Gminy Lesznowola.
Korzyści dla Przedsiębiorców – zaproponowano zwolnienie z podatku od
nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w okresie kwiecień, maj               
i czerwiec 2020 r. 

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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UCHWAŁA NR 261/XXIII/2020 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 23 kwietnia
2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 251/XVIII/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie
określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Lesznowola i jej jednostkom podległym.
Nowelizacja Uchwały wprowadzona z uwagi na nowe przepisy umożliwiające gminom
udzielanie dodatkowej pomocy publicznej m.in. w formie ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminom i ich jednostkom
podległym z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, za okres
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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388 116,0 ZŁ

W 2020 ROKU WARTOŚĆ 
 POMOCY UDZIELONEJ
PRZEDSIĘBIORCOM WYNIOSŁA

W OKRESIE IV-V-VI ZE WSPARCIA
SKORZYSTAŁO 16 PODATNIKÓW

OPRACOWANIE:
Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami
Referat Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych

URZĄD GMINY LESZNOWOLA


