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Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. określa, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny 

program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

wymienionymi w ustawie. 

Na tej podstawie Rada Powiatu Grodziskiego uchwałą numer 292/XL/17 z dnia 

30 listopada 2017 roku przyjęła Program współpracy Powiatu Grodziskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2018 rok. 

Zgodnie z ustawą Zarząd Powiatu Grodziskiego do 31 maja każdego roku 

przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 

poprzedni. 

 

Cele Programu na 2018 rok były następujące: 

1. umacnianie, w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, 

swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, 

2. stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, 

3. prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz 

mieszkańców, 

4. uzupełnienie działań powiatu w zakresie nie objętym przez struktury 

samorządowe, 

5. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

 

Cele te wskazują jak ważnym partnerem są organizacje pozarządowe dla 

powiatu grodziskiego w prowadzeniu działań zmierzających do rozwoju powiatu oraz 

poprawy jakości życia mieszkańców. 

 

Przedmiotem współpracy władz powiatu grodziskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami na 2018 rok było: 

1. realizacja zadań powiatu określonych w ustawach, 

2. podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców powiatu, 

3. tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, 

4. określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania, 

5. konsultowanie aktów prawa lokalnego stosownie do zakresu działania 

organizacji lub podmiotu. 
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Współpraca odbywała się w szczególności w formach: 

1. zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom realizacji zadań 

publicznych na zasadach określonych w ustawie, 

2. współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w 

szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

3. udziału w miarę możliwości organizacji pozarządowych oraz podmiotów w 

działaniach programowych samorządu, 

4. użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali w 

obiektach powiatowych oraz udostępniania sali konferencyjnej Starostwa na 

spotkania organizacji pozarządowych oraz podmiotów, 

5. promocji i wsparcia działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

poprzez zapraszanie do udziału w posiedzeniach merytorycznych, informowania 

w lokalnej prasie i publikacjach o udziale organizacji oraz podmiotów w pracach 

na rzecz powiatu. 

 

Współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych w szczególności przybierała formy: 

1. powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji, 

2. wspierania takich zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowywanie ich realizacji. 

 

Na terenie powiatu grodziskiego zarejestrowanych jest 333 organizacji pozarządowych, 

których podział z uwzględnieniem formy organizacyjnej przedstawia się następująco: 

1) 140 stowarzyszeń rejestrowych, w tym 13 Ochotniczych Straży Pożarnych, 

2) 31 stowarzyszeń zwykłych,  

3) 51 stowarzyszeń sportowych, w tym 10 zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze 

Sądowym,  

4) 38 uczniowskich klubów sportowych,  

5) 73 fundacji. 

Obszar działania wyżej wymienionych organizacji obejmuje powiat, teren 

całego lub części kraju.  
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Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego aktywność w swojej 

działalności przejawia ok. 38% organizacji pozarządowych. 

20 maja 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która 

pozwoliła zweryfikować mapę organizacji. Ustawa obligowała stowarzyszenia zwykłe 

działające na podstawie przepisów dotychczasowych do dokonania wpisu do ewidencji, 

o której mowa w art. 40 ust. 5 zmienionej ustawy, w terminie 24 miesięcy. W związku 

z tym, brak wpisu do 20 maja 2018 r. skutkował rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego 

z mocy prawa. Na tej podstawie przestało funkcjonować ok. 70 stowarzyszeń zwykłych. 

 

 

Zakres działalności fundacji i stowarzyszeń 
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Obecnie pełną aktywność wykazują: 

Fundacje i stowarzyszenia: 

1) Związek Dużych Rodzin „ Trzy Plus” Koło w Grodzisku Mazowieckim, 

2) Polski Związek Niewidomych, 

3) Polski Związek Wędkarski, 

4) Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych  w Grodzisku 

Mazowieckim, 

5) Stowarzyszenie Europa  i My, 

6) Straż Zwierząt Powiatu Grodziskiego, 

7) Hufiec ZHP Jaktorów, 

8) Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski w Grodzisku Mazowieckim, 

9) Sekcja emerytów przy ZNP w Grodzisku Mazowieckim, 

10) Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach. 

 

Uczniowskie Kluby Sportowe wpisane do Księgi ewidencyjnej uczniowskich 

klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Grodziskiego: 

1) Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA”,  

2) Uczniowski Klub Sportowy „3” MILANÓWEK,  

3) Uczniowski Klub Sportowy „PIRANIE”, 

4) Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. 
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Kluby Sportowe wpisane do Księgi Ewidencyjnej dla klubów sportowych 

działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia 

działalności gospodarczej:  

1) Grodziski Klub Żeglarski „CZYSTY WIATR”, 

2) Grodziski Klub Sportowy „POGOŃ”,  

3) Grodziski Klub Koszykarski, 

4) Grodziski Klub Kolarski „OPTY- MAZOWSZE”,  

5) Towarzystwo Cyklistów w Jaktorowie, 

6) Grodziski Klub Szachowy, 

7) Klub Sportowy Biegi Grodzisk Maz., 

8) Stowarzyszenie Miłośników Szachów i Rozrywek Umysłowych „Edyp”, 

9) Grodziski Klub Szermierczy. 

 

Program współpracy powiatu grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami jest realizowany przez jednostki organizacyjne powiatu oraz wydziały i 

samodzielne stanowiska. Szczególnie współpracą zajmują się: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  

 Powiatowy Urząd Pracy,  

 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II 

w Grodzisku Mazowieckim, 

 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,  

 Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Ochrony Zdrowia, 

 Samodzielne Stanowisko Promocji Powiatu. 
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Wydatki poniesione na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami w 2018 r.: 

 

W 2018 roku powiat grodziski współpracował z wieloma organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie wśród których można wymienić kilka grup. 

 

I. Współpraca z podmiotami działającymi w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o 

wolontariacie. 

Powiat grodziski w 2018 r. miał zawarte cztery umowy z podmiotami 

działającymi w sferze ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz w oparciu o 

uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2018 r.: 

 

1. Prowadzenie Domu Dziecka w Grodzisku Mazowieckim przez Stowarzyszenie 

dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja” 

28 grudnia 2017 roku powiat powierzył prowadzenie całodobowej placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia 

Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja”. 

Rodzaj zadania Kwota 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej 
50 000 zł 

wydatki związane z realizacją zadań z pomocy społecznej 2 516 546 zł 

wydatki poniesione na realizację zadań współfinansowanych z 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
1 290 800 zł 

wydatki poniesione w ramach współudziału Starostwa w organizacji 

imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i ekologicznym  
50 679,78 zł 

wydatki związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej  
250 189,26 zł 

Razem 4 158 215,04  zł 
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W placówce przebywało średnio 14 dzieci. Zgodnie z Zarządzeniem Starosty 

Grodziskiego z dnia 23.01.2018 r. średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 

placówce wynosił w 2018 r. 4 626 zł. 

Podopiecznym zapewnia się całodobową opiekę, ponadto wychowankowie 

uczestniczą w różnych uroczystościach i imprezach, które pozwalają im się 

zintegrować. 

Dzieci mają przystosowane pokoje mieszkalne, głównie dwuosobowe (jeden 

pokój trzyosobowy), łazienki z miejscem do prania i suszenia, miejsce do nauki, pełną 

gastronomię, wspólną przestrzeń mieszkalną, w której można spożywać posiłki, 

stanowiącą jednocześnie miejsce spotkań i wypoczynku. 

 

2. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przez Dom Rehabilitacyjno-

Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji 

Warszawskiej. 

Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w 

Milanówku prowadzony jest na podstawie umowy zawartej z Domem Rehabilitacyjno-

Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji 

Warszawskiej na okres od stycznia 2014 r. do grudnia 2018 r. Umowa została podpisana 

na podstawie otwartego konkursu ofert. Jest to już druga umowa – wcześniejsza 

obowiązywała od stycznia 2009 r. do grudnia 2013 r. W wyniku otwartego konkursu 

ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Grodziskiego dnia 20 listopada 2018 r. 

podpisano umowę z Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Archidiecezji 

Warszawskiej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Placówka jest przygotowana 

dla 55 osób z czego: 

- 29 osób przebywa na starych 

zasadach (ich utrzymanie składa się z 

dotacji wojewody oraz do 70% 

dochodów własnych podopiecznego); 

- 26 osoby przebywają na nowych 

zasadach (ich utrzymanie składa się z 
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wkładu rodziny, gminy oraz 70% dochodów własnych podopiecznego). 

Dotacja Wojewody wyniosła 1 077 975 zł w skali roku.  

Podopieczni regularnie uczestniczą w Ogrodach Integracji, organizowane są dla 

nich również różne atrakcje np. bal ostatkowy czy przyjazd teatru lalek Tomcio z 

Nowego Sącza. Podopiecznym zapewnia się nie tylko godne warunki bytowe, ale 

również dba o ich potrzeby psychologiczne aby mogli przełamać swoją nieśmiałość i 

pokonać tremę. Jest to również okazja do nawiązania kontaktów z osobami spoza Domu 

Pomocy Społecznej. 

24.04.2018 r. uroczyście przekazano samochód, który służy mieszkańcom 

Domu Pomocy Społecznej. Mikrobus przystosowany jest do przewozu osób, które 

poruszają się na wózkach inwalidzkich, w sumie może przewieźć 8 pasażerów. 

Całkowity kosz auta wyniósł 126 000 zł, zaś kwota dofinansowania z PFRON-u 

wyniosła 62 440 zł. 

 

3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przez Dom 

Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 

Archidiecezji Warszawskiej. 

Umowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie 

Leśnej została zawarta pomiędzy Domem Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Katolickiego 

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej a Powiatem 

Grodziskim na okres od października 2010 r. do lipca 2015 r., a następnie kolejna 

umowa od lipca 2015 r. do grudnia 2019 r.  na podstawie otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego. 

Placówka jest przygotowana dla 33 osób niepełnosprawnych intelektualnie i 

finansowana z dotacji Wojewody w kwocie 656 221 zł w skali roku. Z tych środków 

opłacane są: pensje dla pracowników, rachunki (utrzymanie placówki), materiały dla 

uczestników. 
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Uczestnicy mogą brać udział w 

następujących warsztatach: 

1) ceramicznych, 

2) rękodzielniczych, 

3) komputerowych, 

4) kulinarnych, 

5) zajęciach z psychologiem, podczas 

których stosuje się np. muzykoterapię.  

Produkty wykonane przez uczestników są sprzedawane na kiermaszach przed 

Świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia (m.in. jest to biżuteria, zegary, 

figurki i przedmioty użytkowe wykonane z gliny). 

Powiat Grodziski przekazał dotację w wysokości 10 000 zł na realizację zadania 

publicznego, którego przedmiotem było finansowanie dowozu uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Osób 

Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej. 

 

4. Organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. 

W ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

są finansowane m.in. Powiatowe Finały Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

organizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w związku z powierzeniem 

realizacji zadania z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej.  

Zawody były organizowane w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. Na zadanie przeznaczono 50 000 zł.  

Celem zawodów było wyłonienie najlepszych szkół, które reprezentowały 

powiat grodziski na arenie wojewódzkiej, ale również popularyzacja rywalizacji 

sportowej, jako zdrowego i alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego. 

Zawody odbywały się w okresie od 29 stycznia do 30 listopada 2018 r. Młodzież 

rywalizowała w dyscyplinach zespołowych, indywidualnych, w hali i na otwartych 

boiskach sportowych. Do rywalizacji przystąpiło ok. 3 300 uczniów. 

wycieczka na Wierzbowe Ranczo 
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Powiatowy Związek 

Sportowy zorganizował 64 

zawody, zawodników 

wystawiły 34 placówki z 

terenu powiatu grodziskiego, 

co pozwoliło na wyłonienie 

najlepszych szkół, które 

reprezentowały powiat 

grodziski w rozgrywkach 

wojewódzkich.  

 

II. Współpraca z 

podmiotami mającymi na celu partycypację społeczną oraz tworzenie społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjął jako podstawowe 

założenia partycypację społeczną oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. W 

związku z tym powiat współpracował ze Stowarzyszeniem „Europa i My”. 

Współpraca polegała na udostępnianiu auli w Zespole Szkół Technicznych i 

Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim z okazji inauguracji roku szkolnego 

2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która odbyła się 4 października 2018 r. 

Starosta Grodziski objął patronatem honorowym i wspierał realizację programu 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który powstał w 2006 roku, a także brał udział w 

ważnych wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu. 

Współpracował również ze Stowarzyszeniem Obrońców Zwierząt – Straż 

Zwierząt Powiatu Grodziskiego. 

4 października 2018 roku udostępniono salę w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku 

Mazowieckim, gdzie odbyła się prelekcja na temat ochrony zwierząt, ochrony 

środowiska i ekologii. Uczniowie podczas prelekcji w trakcie prezentacji 

multimedialnej zapoznali się z zagadnieniami z zakresu ustawy o ochronie zwierząt, 

ochrony środowiska, ekologii takimi jak: 

- obowiązki właścicieli oraz gmin względem zwierząt, 
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- właściwe zachowania podczas zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych i 

dzikich, 

- sterylizacja jako metoda zwalczania bezdomności, 

- zwierzęta dzikie występujące na terenie powiatu grodziskiego. 

 

III. Współpraca z podmiotami wykorzystującymi środki z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 

 

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej przy Domu Rehabilitacyjno-

Opiekuńczym w Milanówku. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w 

Milanówku zostały utworzone w 2001 r. W Warsztatach może uczestniczyć 30 osób o 

umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do 

uczestnictwa w zajęciach tego typu. 

Całkowite utrzymanie placówki w 2018 r. wynosiło 553 200 zł, z czego: środki 

z PFRON-u 497 880 zł, zaś wkład Powiatu to 55 320 zł. 

Zajęcia prowadzone były w pięciu pracowniach: 

1) plastycznej, 

2) rękodzielniczej, 

3) ceramicznej, 

4) komputerowej, 

5) funkcjonalno-społecznej. 

W 2018 r. uczestnicy warsztatów wybrali się m.in. na wycieczkę do Łodzi, nad 

zalew w Żyrardowie, na łyżwy do Milanówka, uczestniczyli w występie Zespołu 

Mazowsze „Kraina Marzeń”, a także wzięli udział w hipoterapii w Brwinowie. 

 

2. Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych „MALWA PLUS”. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „MALWA PLUS” zostały utworzone w 1994 r. przy Dziewiarskiej 

Spółdzielni Inwalidów, obecnie są one prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz 
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Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus. Po reformie administracji i utworzeniu 

powiatów, Powiat Grodziski uczestniczy w finansowaniu Warsztatów.  

Placówka jest przygotowana dla 40 uczestników. Całkowite utrzymanie placówki 

w 2018 r. wynosiło 737 600 zł, z czego: środki z PFRON-u 663 840 zł, zaś wkład 

powiatu to 73 760 zł. 

Podczas warsztatów uczestnicy brali udział w następujących zajęciach: 

1) ceramicznych, 

2) komputerowych, 

3) dziewiarskich, 

4) plastycznych, 

5) kulinarnych, 

6) stolarskich, 

7) rękodzielniczo-szwalniczych. 

 

IV. Współudział Starostwa w organizacji imprez o charakterze kulturalnym, 

sportowym i ekologicznym w 2018 roku. 

Powiat grodziski współpracował z organizacjami pozarządowymi m.in. przy 

realizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i ekologicznym zgodnie z 

decyzją Zarządu Powiatu Grodziskiego w sprawie kosztów współudziału Starostwa w 

organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i ekologicznym na rok 2018. 

Imprezy miały różny charakter oraz cele. Sprzyjały integracji z 

niepełnosprawnymi, promocji ekologii i zdrowego stylu życia, sportu i rekreacji, ale 

także kultywowaniu tradycji oraz poznaniu lokalnej historii. W 2018 roku odbyły się 32 

imprezy z udziałem organizacji:  

 

 

Lp. Nazwa imprezy Organizator Dofinansowanie 

1 Spotkanie noworoczne dla nauczycieli 

emerytowanych nauczycieli i 

pracowników oświaty  

Sekcja emerytów przy ZNP  

w Grodzisku Mazowieckim 

1 500 zł 

2 Imprezy Polskiego Związku 

Niewidomych Koła w Grodzisku Maz.  

Polski Związek Niewidomych 4 000 zł 

3 XVII Rajd Śladami Walk Grupy 

„Kampinos” AK 

Hufiec ZHP Jaktorów 500 zł 
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4 XX Listopadowy Złaz 

Niepodległościowy 

OSP Skuły 1 000 zł 

5 Turniej halowej piłki nożnej o Puchar 

Starosty 

GKS „Pogoń” 1 000 zł 

5 Turniej szkół ponadgimnazjalnych 

„Zima w mieście” 

GKS „Pogoń” 1 000 zł 

6 Mini Mistrzostwa Świata w Piłce 

Nożnej 

GKS „Pogoń” 1 000 zł 

7 Powiatowe Mistrzostwa w Judo UKS „Piranie”  900 zł 

8 Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej UKS „Sparta” 800 zł 

9 Turniej Grand Prix Grodziska Maz. w 

Piłce Siatkowej Plażowej 

UKS „Sparta” 1 000 zł 

10 Mazowiecki Turniej Mini Piłki 

Siatkowej Trójek 

UKS „Sparta” 900 zł 

11 Powiatowe Zawody Wrotkarskie UKS „3” Milanówek 1 000 zł 

12 Ogólnopolski Turniej Koszykówki dla 

dzieci i młodzieży 

Grodziski Klub Koszykarski  800 zł 

13 Czwartki lekkoatletyczne powiatu 

grodziskiego 

Klub Sportowy Biegi Grodzisk 

Mazowiecki 

1 000 zł 

14 Otwarte Mistrzostwa Grodziska w 

biegach i nordic walking – finał pucharu 

powiatu 

Klub Sportowy Biegi Grodzisk 

Mazowiecki 

1 000 zł 

15 Wyścig Kolarski – V „Memoriał Eryka 

Stolarza” 

Grodziski Klub Kolarski Opty-

Mazowsze 

900 zł 

16 60 Mały Wyścig Pokoju Młodzików Grodziski Klub Kolarski Opty-

Mazowsze 

1 000 zł 

17 XV Rodzinny Zlot Rowerowy Towarzystwo Cyklistów w 

Jaktorowie 

800 zł 

18 Bieg Czwarta Dycha Strażacka  OSP Skuły 900 zł 

19 Ogólnopolski Turniej Szermierczy 

Dziewcząt i Chłopców „Grodziska 

Szabla 2018 – memoriał J. 

Pawłowskiego” 

Grodziski Klub Szermierczy 1 000 zł 

20 Turniej urodzinowy „Szachowa 

Dwójka” 

UKS – Szachowa Dwójka Grodzisk 

Maz. 

700 zł 

21 III Mistrzostwa Grodziska Maz. 

Juniorów 

UKS – Szachowa Dwójka Grodzisk 

Maz. 

500 zł 
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22 Zawody wędkarskie: Spławikowe 

zawody o Puchar Starosty Grodziskiego, 

Zakończenie lata 2018, Turniej Rodzin 

Wędkujących, Międzynarodowy Dzień 

Dziecka 

Polski Związek Wędkarski 6 000 zł 

23 Piknik integracyjny Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół 

Osób Niepełnosprawnych 

3 500 zł 

24 50. Złaz „Babie Lato” Klub Żeglarski „Czysty Wiatr” 

i Stowarzyszenie „Kraj-Obrazy” 

1 500 zł 

25 Spotkania edukacyjne z młodzieżą Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt 

Straż Zwierząt Powiatu 

Grodziskiego 

5 000 zł 

26 XV Szaradziarskie Mistrzostwa 

Grodziska Mazowieckiego 

Stowarzyszenie „Edyp” 400 zł 

27 Koncert Uwielbienia pt. Grodzisk dla 

Jezusa 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Przedszkola Sióstr Opatrzności 

Bożej „Skrzydła” 

500 zł 

28 Finał Grand Prix Diecezji Łowickiej 

Ministrantów i Lektorów w piłce nożnej 

halowej o puchar Biskupa Łowickiego 

Diecezja Łowicka 300 zł 

29 Turnieje tenisa stołowego w szkołach 

powiatu grodziskiego 

Klub Sportowy Bogoria 2 500 zł 

30 XX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej 

Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy 

3 000 zł 

31 II etap 61. Międzynarodowego 

Wyścigu Kolarskiego Dookoła 

Mazowsza 

Mazovia Team 3 279,78 zł 

32 15-lecie UKS „Sparta” UKS „Sparta” 1 500 zł 

 

Jedną z większych imprez organizowanych przez Powiat Grodziski są Ogrody 

Integracji, które skupiają środowisko osób niepełnosprawnych.  

28 września 2018 roku po raz czternasty odbył się Powiatowy Przegląd 

Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji” pod hasłem 

„Ogród kulturą pachnący”. „Ogrody Integracji 2018” dały możliwość poczuć klimat 
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polskiej kultury ludowej, zwróciły uwagę na piękno ojczystego folklory. Ogrody chętnie 

wspierają obecnością środowiska artystyczne. W 2018 r.  odbyło się 21 występów m.in. 

wystąpił Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca „Mazowiacy” z 33-letnią tradycją 

krzewienia kultury ludowej. Impreza zgromadziła ok. 500 osób w tym ok. 300 dzieci i 

młodzieży. Udział w niej biorą dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnością ze szkół 

specjalnych, placówek terapeutycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz 

domów pomocy społecznej z terenu powiatu grodziskiego, pruszkowskiego oraz 

warszawsko-zachodniego. 

 

V. Nieodpłatna pomoc prawna 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej określa zasady udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady 

działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej. Na tej 

podstawie na terenie powiatu grodziskiego utworzono 4 punkty nieodpłatnej pomocy 

prawnej, w których pomoc prawna świadczona była 5 dni w tygodniu po cztery godziny 

dziennie. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: 

1) Żabia Wola, ul. Główna 5 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-13) od 15.04.2018 

ul. Wiejska 2f, 

2) Milanówek, ul. Piasta 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16), 

3) Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11a (od poniedziałku do piątku w godz. 8-12), 

4) Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11a (od poniedziałku do piątku w godz. 12- 16). 

W listopadzie 2017 r. powiat grodziski zawarł porozumienie z Okręgową Radą 

Adwokacką oraz Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych. Na tej podstawie w grudniu 

zostały podpisane umowy z 5 adwokatami i 5 radcami prawnymi na świadczenie 

nieodpłatnej pomocy prawnej w 2 punktach. Porozumienie aneksowano w marcu  

2018 r. ze względu na zmianę adresu punktu w Żabiej Woli. 

Prowadzenie pozostałych punktów pomocy prawnej zostało powierzone 

organizacji pozarządowej. 

W grudniu 2017 r. została podpisana umowa z Fundacją Instytut Aktywizacji 

Regionów z siedzibą w Gdyni, która została wybrana w wyniku otwartego konkursu 

ofert i na tej podstawie Stowarzyszenie prowadziło punkty nieodpłatnej pomocy 

prawnej zlokalizowane w Grodzisku Mazowieckim. 
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W ramach edukacji prawnej zgodnie z umową na przełomie września i 

października 2018 r. zorganizowane zostały wykłady z zakresu edukacji prawnej dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu grodziskiego. Zajęcia poprowadził 

adwokat wyznaczony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w 

Gdyni. 

W 2018 roku powiat grodziski wykorzystał dotację Wojewody Mazowieckiego 

na prowadzenie punktów nieopłatnej pomocy prawnej w wysokości 250 189,26 zł. 

W 2018 roku udzielono w sumie 1208 porad prawnych w poszczególnych 

punktach: 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. Liczba udzielonych porad 

Żabia Wola, ul. Główna 5 (od 15.04.2018 ul. Wiejska 2f) 132 

Milanówek, ul. Piasta 30 206 

Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11a (8-12) 

prowadzony przez organizację pozarządową 
429 

Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11a (12-16) 

prowadzony przez organizację pozarządową 
441 

 

Największą grupę osób, które skorzystały w 2018 r. z nieodpłatnej pomocy 

prawnej stanowiły osoby, które nie ukończyły 26 roku życia albo ukończyły 65 lat.  

Najczęstszą dziedziną prawa, z której udzielono porad były sprawy z zakresu 

prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego -  

435 porad. 
W listopadzie 2018 r. powiat grodziski zawarł porozumienie z Okręgową Radą 

Adwokacką oraz Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych na prowadzenie punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku.  

Pod koniec 2018 roku zostały podpisane umowy z 5 adwokatami i 5 radcami 

prawnymi na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2 punktach. 

W październiku 2018 roku został ogłoszony konkurs na prowadzenie w 2019 

roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego mieszczącego się przy ul. 3 Maja 57 w Grodzisku Mazowieckim. W 

wyniku przeprowadzonego konkursu prowadzenie w/w punktów zostało powierzone 

fundacji Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie, z którą 18 grudnia 2018 r. podpisano 



18 
 

umowę. Z powodu braku odpowiednio wykwalifikowanych osób fundacja 

zrezygnowała z prowadzenia punktu poradnictwa obywatelskiego, dlatego też obecnie 

jesteśmy w trakcie uruchamiania w to miejsce punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

VI. Przeprowadzanie konsultacji społecznych 

W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada 

Powiatu Grodziskiego uchwałą nr 313/XLVIII/10 z dnia 28 października 2010 roku, 

określiła szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji.  

W 2018 roku na tej podstawie został poddany konsultacjom społecznym projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu grodziskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2019 r.  

Projekt był opublikowany na stronie biuletynu informacji publicznej pod 

adresem www.bip.powiat-grodziski.pl. Od 17 października do 2 listopada organizacje 

mogły zgłaszać uwagi do projektu zarówno elektronicznie jak i pisemnie. 

VII. Działalność nadzorcza, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowania 

terroryzmu 

Na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o fundacjach 

starosta pełni funkcję nadzorczą nad fundacjami i stowarzyszeniami. Do kompetencji w 

zakresie działalności nadzorczej nad stowarzyszeniami należy m.in. żądanie 

dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków, 

niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia, wystąpienie o usunięcie 

nieprawidłowości, gdy działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza 

postanowienia statutu. Do kompetencji w zakresie działalności nadzorczej nad 

fundacjami należy m.in. wystąpienie do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji 

pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami statutu fundacji 

lub z przepisami prawa. 

Od lipca ubiegłego roku na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nałożono na starostów obowiązek kontroli 

stowarzyszeń i fundacji w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania 

terroryzmu. Ze względu na ciężar gatunkowy takiej kontroli obecnie pracujemy nad 

sposobem realizacji tego zadania. 
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VIII. Podsumowanie 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w powiecie grodziskim odbywała 

się zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego nr 292/XL/117 z dnia 30 

listopada 2017 roku. 

Na pozytywny przebieg realizacji Programu wpływają następujące kwestie: 

1) właściwe zdiagnozowanie i przyjęcie optymalnych celów współpracy z 

organizacjami pozarządowymi na etapie opracowywania i konsultacji 

programu, 

2) duża aktywność organizacji pozarządowych w najważniejszych sprawach 

dotyczących mieszkańców powiatu, 

3) szeroki zakres przedmiotu działania organizacji pozarządowych, 

4) duży udział finansowy powiatu w przedsięwzięciach inicjowanych przez 

organizacje pozarządowe, 

5) partnerskie traktowanie przez instytucje samorządowe organizacji 

pozarządowych, 

6) wzrastające zaufanie organizacji pozarządowych do instytucji publicznych 

takich jak starostwo i jednostki organizacyjne powiatu. 

 

Joanna Damaziak  

Sekretarz Powiatu  

 

Grodzisk Mazowiecki, dnia 20.02.2019 r.  

 


