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I. WPROWADZENIE 

 

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 - 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym              

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu 

raport o stanie Powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzed-

nim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu.  

Istotą raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności organu wy-

konawczego w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych danych członkom organu stano-

wiącego. Dokument ten jest przedstawiany Radzie Powiatu do 31 maja i rozpatrywany podczas sesji, na 

której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Ra-

port rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym o stanie Powiatu raporcie przepro-

wadza się debatę. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy, którzy złożyli pisemne zgłoszenie zgodnie 

z art. 30 ust. 7 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Po zakończeniu debaty nad raportem Rada 

Powiatu przeprowadza głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania. 
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II. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU GRODZISKIEGO 

 

 

Powiat Grodziski leży w granicach województwa mazowieckiego. Usytuowany jest około           

30 km na południowy zachód od Warszawy. Obejmuje obszar 367,01 km2. W skład powiatu wchodzi 6 

gmin o powierzchni: gmina Grodzisk Mazowiecki – 107,45 km2, gmina Żabia Wola – 105,41 km2, 

gmina Baranów – 75,31 km2,  gmina Jaktorów – 55,29 km2, gmina Milanówek – 13,44 km2, gmina 

Podkowa Leśna – 10,11 km2. Należy do grupy średnich powiatów, które przeważają w całym woje-

wództwie mazowieckim. Sąsiaduje z powiatami: Sochaczewskim, Żyrardowskim, Grójeckim, Piase-

czyńskim, Warszawskim Zachodnim oraz Pruszkowskim. Według danych Głównego Urzędu Staty-

stycznego na koniec czerwca 2019 roku Powiat Grodziski liczył 94 962 mieszkańców. Większość lud-

ności skupiona jest na obszarze gminy Grodzisk Mazowiecki, gdzie zamieszkuje 48 202 mieszkańców. 

Miasto Grodzisk Mazowiecki jest zdecydowanym centrum społeczno-gospodarczym powiatu. Drugie 

pod względem wielkości miasto regionu – Milanówek zamieszkuje 16 334 mieszkańców. Miastem o 

najmniejszej liczbie ludności 3 851 mieszkańców jest Podkowa Leśna. W poszczególnych gminach 

wiejskich liczba ludności wynosi: gmina Jaktorów 12 428 mieszkańców, gmina Żabia Wola 8 859 

mieszkańców, gmina Baranów 5 288 mieszkańców. 

Powiat Grodziski działa w oparciu o ustawę o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.                 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) i wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym                           

w zakresie: 

 edukacji publicznej; 

 promocji i ochrony zdrowia; 

 pomocy społecznej; 

 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

 polityki prorodzinnej; 

 wspierania osób niepełnosprawnych; 

 transportu zbiorowego i dróg publicznych; 

 kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

 kultury fizycznej i turystyki; 

 geodezji, kartografii i katastru; 

 gospodarki nieruchomościami; 

 administracji architektoniczno-budowlanej; 

 gospodarki wodnej; 

 ochrony środowiska i przyrody; 

 rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 
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 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

 ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym za-

grożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 

 przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

 ochrony praw konsumenta; 

 utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów admini-

stracyjnych; 

 obronności; 

 promocji powiatu; 

 współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                           

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.); 

 działalności w zakresie telekomunikacji. 

Powiat Grodziski działa również w oparciu o Statut Powiatu Grodziskiego przyjęty uchwałą nr 

366/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., 

poz. 6369), który jest najważniejszym dokumentem określającym ustrój Powiatu, a w szczególności: 

 organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę, w tym Ko-

misji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Grodziskiego, 

 organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu, 

 zasady dostępu mieszkańców do dokumentów oraz korzystania z nich, 

 zasady tworzenia i działania klubów radnych Rady Powiatu, 

 herb i flagę Powiatu. 
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III. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY 

DZIAŁAJĄCYCH W POWIECIE GRODZISKIM ORAZ STRUKTURA 

ORGANIZACYJNA STAROSTWA 

 

 

Jednostki organizacyjne powiatu: 

 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim - działający w formie jednostki budżeto-

wej,  

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim – działające w formie jed-

nostki budżetowej, 

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim - działający w formie jednostki budżeto-

wej,  

4. Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim - działający w formie jednostki budżetowej, 

5. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim - działający w formie 

jednostki budżetowej, 

6. Zespół Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim - działający w formie 

jednostki budżetowej, 

7. Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku - działający w formie jednostki budżetowej, 

8. Zespół Szkół Nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku - działający w formie jednostki budże-

towej,  

9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim - działająca w formie 

jednostki budżetowej, 

10. Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim - działające 

w formie jednostki budżetowej, 

11. Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej - działające w formie sa-

morządowej instytucji kultury, posiadającej osobowość prawną, 

12. Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim - działający 

w formie jednostki budżetowej, 

13. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku 

Mazowieckim - działający w formie samorządowej osoby prawnej, posiadającej osobowość 

prawną,  

14. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim – działające           

w formie jednostki budżetowej. 
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Powiatowe służby, inspekcje i straże: 

 

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim - działająca          

w formie jednostki budżetowej, 

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim - działający                

w formie jednostki budżetowej, 

3. Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim - działająca w formie jednostki budże-

towej, 

4. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim - działająca                  

w formie jednostki budżetowej. 

 

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży oraz ich forma organizacyjna okre-

ślona jest w załączniku nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodziskiego przyję-

tego uchwałą nr 156/2019 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r.   

 

Zgodnie  z  art.  33   ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (t.j.  Dz.  

U.  z  2020 r., poz. 920) zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz 

jednostek organizacyjnych powiatu.  

Starostwo Powiatu Grodziskiego działa w oparciu o Regulamin organizacyjny, przyjęty Uchwałą 

nr 156/2019 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r., który określa status pracowników 

oraz organizację i zasady funkcjonowania Starostwa, a w szczególności strukturę i zakresy działania 

komórek organizacyjnych Starostwa, tryb pracy, zasady i tryb opracowywania aktów prawnych, orga-

nizację i sposób załatwiania spraw mieszkańców, sposób podpisywania pism i działalność kontrolną 

Starostwa.  

 

W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:  

 

1) Wydział Architektoniczno–Budowlany, 

2) Wydział Finansowy: 

a) Referat Budżetu i Planowania, 

b) Referat Finansowo-Księgowy, 

3) Wydział Geodezji i Kartografii: 

a) Referat Ewidencji Gruntów i Budynków, 

b) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 
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4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 

5) Wydział Komunikacji, 

6) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, 

7) Wydział Organizacyjny, 

8) Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, 

9) Biuro Rady Powiatu, 

10) Samodzielne Stanowisko ds. BHP i PPOŻ, 

11) Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji, 

12) Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli, 

13) Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, 

14) Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, 

15) Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Ochrony Zdrowia, 

16) Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, 

17) Samodzielne Stanowisko Promocji Powiatu, 

18) Archiwum, 

19) Audytor Wewnętrzny, 

20) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 

21) Pełnomocnik Starosty ds. Systemu Zarządzania Jakością, 

22) Powiatowy Rzecznik Konsumentów, 

23) Zespół Radców Prawnych. 
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W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań publicznych w Starostwie Powiatu Grodziskiego 

na dzień 31 grudnia 2019 r. było 142 pracowników zatrudnionych na 136,6 etatu.  

Pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych  

oraz na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w Starostwie 

zatrudnionych było 123 pracowników na stanowiskach urzędniczych i 19 pracowników na stanowiskach 

pomocniczych i obsługi. 

W celu wyłonienia najlepszych kandydatów do pracy w Starostwie na wolne stanowiska urzędni-

cze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze przeprowadza się otwarte i konkurencyjne nabory pra-

cowników. Nabory pracowników przeprowadzane są w oparciu o Procedurę Naboru Pracowników ob-

owiązującą w Starostwie Powiatu Grodziskiego wprowadzoną Zarządzeniem nr 27/2019 Starosty Gro-

dziskiego z dnia 5 czerwca  2019 r.  

W roku 2019 w Starostwie Powiatu Grodziskiego przeprowadzono 28 naborów na stanowiska 

urzędnicze, w tym urzędnicze kierownicze.  

Dla pracowników zatrudnianych w Starostwie Powiatu Grodziskiego na stanowiskach urzędni-

czych, w tym kierowniczych urzędniczych, którzy nie byli wcześniej zatrudnieni w jednostkach admi-

nistracji samorządowej na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyli 

służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym, organizuje się 

służbę przygotowawczą. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem 

ze służby przygotowawczej. Tylko pozytywny wynik egzaminu pozwala na dalsze zatrudnienie w Sta-

rostwie. W roku 2019 służbę przygotowawczą odbyło 9 pracowników, przeprowadzono również 9 eg-

zaminów ze służby przygotowawczej, zakończonych wynikiem pozytywnym. Służbę przygotowawczą 

oraz egzamin kończący służbę przeprowadza się w oparciu o Regulamin Przeprowadzania Służby Przy-

gotowawczej i Organizowania Egzaminu Kończącego Służbę w Starostwie Powiatu Grodziskiego, przy-

jętego Zarządzeniem nr 38/2011 Starosty Grodziskiego z dnia 22 września 2011 r. 

Pracownicy zatrudnieni w Starostwie na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych sta-

nowiskach urzędniczych podlegają okresowej ocenie kwalifikacyjnej, która dotyczy wywiązywania się 

przez pracownika z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz 

obowiązków pracownika samorządowego, wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych. 

Oceny kwalifikacyjne przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 mie-

sięcy. Zgodnie z wprowadzonym Regulaminem Okresowej Oceny Pracowników Starostwa Powiatu 

Grodziskiego (Zarządzenie nr 71/2009 Starosty Grodziskiego z dnia 13 maja 2009 r.), bezpośredni prze-

łożeni dokonali ocen kwalifikacyjnych pracowników w październiku 2019 roku. Wszystkie oceny kwa-

lifikacyjne były pozytywne. 

W 2006 roku Starostwo Powiatu Grodziskiego uzyskało certyfikat jakości i działa w oparciu     

o System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001-2015. W ramach utrzymania 
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Systemu Zarządzania Jakością przeprowadzane są sprawdzające audyty wewnętrzne i zewnętrzne, ma-

jące na celu potwierdzenie działania Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z normą ISO 9001-2015. 

Wprowadzone w Starostwie Powiatu Grodziskiego Księga Jakości oraz Przewodniki: Systemowy              

i Jakości wyróżniają 3 grupy procesów odzwierciedlających wykonywane przez Starostwo zadania. Pro-

cesy te są na bieżąco monitorowane przez realizujące je komórki organizacyjne. Ponadto raz w roku 

komórki organizacyjne dokonują szacowania ryzyk, które mogą wystąpić w danym procesie oraz okre-

ślają działania możliwe do podjęcia w celu ich zmniejszenia. 

W ramach regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa in-

formatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji Starostwo Powiatu Grodziskiego wdrożyło  

elektroniczny obieg dokumentów, który wspomaga papierowy system tradycyjny. Ten wspólny projekt 

jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego realizowany w latach 2016-2020 

usprawnia kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel poprzez zwiększenie ilości udostępnionych e-usług, 

zakup nowego sprzętu i oprogramowania, rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcje, a także cyfry-

zację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Projekt 

ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu  

elektronicznej administracji w województwie mazowieckim. 
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IV. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM   

2018 - 2019 ROK 
 

 

1. DANE OGÓLNE 

 

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet na 2018 rok obejmował po stronie dochodów kwotę  

101 568 398,89 zł, w tym: dochody bieżące 90 769 993,39 zł i dochody majątkowe 10 798 405,50 zł, 

natomiast po stronie wydatków kwotę 108 540 343,26 zł, w tym: wydatki bieżące 83 208 351,76 zł 

i wydatki majątkowe 25 331 991,50 zł. 

 

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu roku plan dochodów na dzień 31.12.2019 roku 

zaplanowano w wys. 111 884 145,04 zł, w tym: dochody bieżące 99 960 760,54 zł i dochody majątkowe 

11 923 384,50 zł, natomiast plan wydatków w wys. 114 136 233,13 zł, w tym: wydatki bieżące 

92 547 241,47 zł i wydatki majątkowe 21 588 991,66 zł. 

 

2. DOCHODY 

 

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano w kwocie 103 597 723 zł,  

co stanowiło 102% planu. Stanowiące 10,43% ogółu uzyskanych w roku 2018 wpływów dochody 

majątkowe wykonane zostały w 100,06% planu, czyli w kwocie 10 804 707,60 zł, natomiast dochody 

bieżące w 102,23%, tj. w wysokości 92 793 015,40 zł. 

 

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano w kwocie 113 109 066,06 zł, 

co stanowiło 101,09% planu. Stanowiące 10,10% ogółu uzyskanych w roku 2019 wpływów dochody 

majątkowe wykonane zostały w 95,79% planu, czyli w kwocie 11 421 246,58  zł, natomiast dochody 

bieżące w 101,73%, tj. w wysokości 101 687 819,48 zł. 
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DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ 31.12.2018 R. WG ŹRÓDEŁ 

     

 

 

DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ 31.12.2019 R. WG ŹRÓDEŁ 

 

dotacje unijne

252 852,60 zł

0,24%

pozostałe dotacje i 

pomoc finansowa jst

21 308 669,13 zł 

20,57%

subwencje

25 328 187 zł

24,45%

udziały w podatkach 

dochodowych

44 279 877,97 zł

42,74%

dochody własne 

powiatu

12 428 136,30 zł

12,00%

dotacje unijne
443 856,60

0,39%
pozostałe dotacje i 

pomoc finansowa jst
17 269 737,03

15,27%

subwencje
29 009 064,00

25,64%

dotacje i środki otrzymane z 
państwowych funduszy 

celowych
5 815 349,00

5,14%

udziały w podatkach 
dochodowych
46 776 254,71

41.36%

dochody własne powiatu
13 794 804,72

12,20%
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3. WYDATKI 

 

Wydatki budżetu Powiatu na dzień 31.12.2018 r. ogółem wykonane zostały 

w wysokości 106 018 746,56 zł, tj. w 97,68% planu. Wydatki bieżące zrealizowano 

w wysokości 81 078 773,64 zł, tj. w 97,44% wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano 

w wysokości 24 939 972,92 zł, tj. w 98,45% wydatków planowanych. 

 

Wydatki budżetu Powiatu na dzień 31.12.2019 r. ogółem wykonano w wysokości 

105 455 503,62 zł, co stanowi 92,39% planu.  Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 

89 117 959,23 zł, tj. w 96,29% wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 

16 337 544,39 zł, tj. w 75,68% wydatków planowanych. 

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach nie stwierdzono wykonania 

wydatków ponad wielkości ujęte w planie. 

Spełniony został wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane 

wydatków bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących. 

 

WYDATKI WYKONANE NA DZIEŃ 31.12.2018 R. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI 

BUDŻETOWEJ 

 

transport i łączność
22 830 158,30 zł

21,53%

administracja 
publiczna

15 252 444,40 zł
14,39%

bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

4 691 843,14 zł 
4,43%

oświata i wychowanie 
oraz edukacyjna 

opieka wychowawcza
27 153 966,05 zł

25,61%

pomoc społeczna i 
pozostałe zadania z 

zakresu polityki 
społecznej

8 682 680,84 zł
8,19%

różne rozliczenia
11 803 520,00 zł

11,13%

pozostałe
10 037 368,21 zł

9,47%

rodzina
5 566 765,62

5,25%
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WYDATKI WYKONANE NA DZIEŃ 31.12.2019 R. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI 

BUDŻETOWEJ 

 

 

 

4. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Budżet roku 2018 zamknął się deficytem w wysokości 2 421 023,56 zł. W uchwale budżetowej na 

2018 rok Rada Powiatu zaplanowała deficyt na poziomie 6 971 944,37 zł. 

W wyniku wykonania budżetu za rok 2019 powstała nadwyżka budżetu w wysokości        

7 653 562,44 zł. W uchwale budżetowej na 2019 rok Rada Powiatu zaplanowała deficyt na poziomie 

2 252 088,09 zł. 

Wykazane w sprawozdaniu RB-NDS sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 

roku przychody wyniosły 8 000 405,25 zł (wolne środki – 3 400 405,25 zł, kredyt – 4 600 000,00 zł), 

natomiast za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku przychody wyniosły                  

4 552 133,53 zł (wolne środki).  

transport i łączność
16 099 564,36 zł

15,27%

administracja 
publiczna

16 343 769,55 zł
15,50%

bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

5 229 744,57 zł 
4,96%

oświata i wychowanie 
oraz edukacyjna 

opieka wychowawcza
31 083 555,63 zł

29,47%

pomoc społeczna i 
pozostałe zadania z 

zakresu polityki 
społecznej

9 490 753,39 zł
9,00%

różne rozliczenia
11 780 184,00 zł

11,17%

pozostałe
9 972 633,44 zł

9,46%

rodzina
5 455 298,68

5,17%
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Zaplanowane na dzień 31.12.2018 r. na poziomie 1 028 460,63 zł rozchody z tytułu spłaty 

zaciągniętych długoterminowych kredytów wykonano w 100%, natomiast zaplanowane na dzień 

31.12.2019 r. na poziomie 2 300 000 zł rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań 

długoterminowych wykonano również w 100%. 

Zadłużenie Powiatu na koniec 2018 roku wyniosło 15 630 000 zł, z tytułu zaciągniętych 

kredytów, co stanowiło 15,09% zrealizowanych dochodów w roku budżetowym, natomiast zadłużenie 

na koniec 2019 roku wyniosło 13 330 000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów, co stanowiło 11,79% 

zrealizowanych dochodów.  

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2018 roku wynosiły  

800 000 zł, natomiast na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 0,00 zł. 

Na dzień 31.12.2018 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast na dzień 

31.12.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, Powiat Grodziski posiadał zobowiązania wymagalne w 

wys. 2 296 zł, które dotyczyły Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

V. RAPORT Z SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO 

SZPITALA ZACHODNIEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GRODZISKU 

MAZOWIECKIM 
 

1. Działalność medyczna 

Szpital Zachodni realizował działalność statutową na świadczenia zdrowotne zwiększając kon-

trakt w stosunku do 2018 roku o kwotę 14 224 379,86 zł rozszerzając ją o nowe profile medyczne                   

w zakresie szpitalnictwa.  

                                             zabiegowe  6 

Liczba Oddziałów           

                                          niezabiegowe 10 

 

     Poniżej przedstawiono główne aspekty działalności Szpitala z liczbach. 

Lecznictwo zamknięte  Lecznictwo otwarte 

Wyszczególnienie leczeni Wyszczególnienie 
Liczba pacjentów 

w 2019 roku 

 Liczba wizyt w 

2019 roku  

Oddziały (z pacjentami 

onkologicznymi) 
19 773 Poradnie specjalistyczne 31 989 69 135 

Średnia miesięczna 1 648 NiŚOZ  18 486 18 486 

SOR 31 960 POZ 2 854 14 438 

Podsumowanie 51 733 Podsumowanie 53 329 102 059 

 

Liczba pacjentów przywiezionych przez zespoły ratownictwa medycz-

nego 
5 180 

 

Lądowisko dzienne – lądowania  21  

ASO (Antystreptoliza)– liczba porad  91 301 
 

 

W 2019 roku zmarło 790 osób (w tym 79 w SOR). 

Szpital wykonywał również świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego, re-

habilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i uzależnień oraz dializoterapii.  

W Szpitalu przeprowadzono 5 856 zabiegów operacyjnych (neurochirurgicznych, ortopedycz-

nych, urologicznych, chirurgii ogólnej i naczyniowej). W pracowniach diagnostycznych wykonano             

23 241 badań z zakresu: endoskopii, kardiologii, neurologii, ortopedii, okulistyki. Zakład Diagnostyki 

Obrazowej wykonał 73 397 badań (RTG, USG, TK, MR). Badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych 

u pacjentów hospitalizowanych wykonano 645 083, co daje średnio 12,47 badania na pacjenta. Dla 

pacjentów ambulatoryjnych wykonano 68 471 badań, co daje średnio 2,14 badania na jednego pacjenta. 
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Demografia przyjęć pacjentów: 2019 rok (bez pacjentów onkologicznych) 

  

  

  

Pacjenci 

przyjęci od  

01.01.2019 

do dnia   

31.12.2019 

Powiaty 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.=(3+...9) 11.=(8+9) 12=2/(2+10) 

Pacjenci 

przyjęci 

do szpi-

tala 

5 728 2 317 1 246 1 745 1 871 144 2 307 1 653 11 283 3 960 33,67% 

Pacjenci 

przyjęci 

do SOR 
13 774 3 734 1 376 2 653 4 614 1 581 2 395 1 833 1 8 186 4 228 43,10% 

RAZEM 19 502 6 051 2 622 4 398 6 485 1 725 4 702 3 486 29 469 8 188 39,82% 

 

W 2019 roku najczęściej leczono pacjentów z chorobami: układu krążeniowego (w tym zawały 

serca), układu oddechowego, narządu ruchu i centralnego układu nerwowego. 

2. Działalność dydaktyczno-naukowa 

Realizując zapisy § 6 pkt 4 Statutu Szpitala Zachodniego na terenie Szpitala prowadzona jest dzia-

łalność dydaktyczno - naukowa. W 2019 roku prowadzono różnego typu szkolenia:  

 kształcenie specjalizacyjne lekarzy etatowych oraz w ramach umów cywilno - prawnych w 11 

oddziałach szpitalnych posiadających akredytację CMKP; na podstawie umów z Ministerstwem 

Zdrowia zatrudniono 50. lekarzy rezydentów w trakcie specjalizacji,  

 szkolenie 21. lekarzy stażystów w ramach stażu podyplomowego (przed zdaniem Lekarskiego 

Egzaminu Końcowego), finansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-

zowieckiego,  

 kształcenie podyplomowe pielęgniarek realizowane poprzez zewnętrzny i wewnętrzny system 

szkoleń: specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające, 

 kształcenie podyplomowe personelu medycznego zatrudnionego w Zakładzie Diagnostyki La-

boratoryjnej, Zakładzie Mikrobiologii, Aptece Szpitalnej,   

 organizowano szkolenia z zakresu: akredytacji CMJ (Centrum Monitorowania Jakości), BLS 

(Basic Life Support - podstawowe zabiegi resuscytacyjne), bezpieczeństwa i higieny pracy, epi-

demiologiczne.  
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Na mocy podpisanych umów oraz zgód indywidualnych realizowano kształcenie praktyczne w 

formie praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych, średnich i wyższych. W efekcie współ-

pracy z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie powstała w Szpitalu Klinika Chorób Wewnętrznych Uczelni 

Łazarskiego. 

Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach z zakresu:  

 zamówień publicznych,  

 kontraktowania usług medycznych,  

 wdrażania systemów informatycznych, zapewnienie bezpieczeństwa i przetwarzania danych 

osobowych RODO, 

 podnoszenia kwalifikacji kadry technicznej, 

 kontroli zarządczej, 

 wydatkowania finansowych środków unijnych, 

 kosztów działalności Szpitala i procedur medycznych, 

 prawa medycznego.  

W ramach działalności naukowej przygotowywano dysertacje, której obrona odbyła się w 2020 

roku.  

W oddziałach szpitalnych prowadzone były prace naukowo-badawcze. W oparciu o pozytywne re-

komendacje Rady Ordynatorów w 2019 r. prowadzonych było 20 badań klinicznych. Pracownicy Szpi-

tala uczestniczyli w działaniach promujących zdrowie m.in.:  

 badaniach przesiewowych skierowanych do mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki „Profi-

laktyka miażdżycy tętnic kończyn dolnych” , 

 cyklicznych konsultacjach z dietetykiem dla pacjentów i osób odwiedzających Szpital, współ-

pracując z redakcją Grodziskiego Pisma Społeczno-Kulturalnego „Bogoria”, 

 akcjach plakatowych na terenie Szpitala, 

 wydanie informatora medycznego dla mieszkańców Powiatu Grodziskiego.  

3. Działalność finansowa 

Przychody Szpitala w stosunku do 2018 roku wzrosły o kwotę 24 768 965,87 zł, na które głównie 

złożyły się dodatkowe środki majątkowe i środki na wzrost świadczeń zdrowotnych. 

1 Przychody Szpitala wyniosły:    159 200 121,94 zł  

1a sprzedaż świadczeń zdrowotnych:    141 090 567,48 zł  

1b sprzedaż wg kontraktów z NFZ:    139 326 253,31 zł  

2 Koszty działalności Szpitala wyniosły:    163 974 271,44 zł  

3 Wynik finansowy na koniec 2018 r. wyniósł: -      4 774 149,50 zł  
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Po dodaniu kosztów amortyzacji w kwocie 12 507 196,74 zł do ujemnego wyniku finansowego, 

wynik działania jest dodatni i wynosi 7 733 047,24 zł. 

 

Na działalność inwestycyjną Szpitala poniesiono nakłady ze środków własnych, EFRR i jedno-

stek samorządowych w łącznej wysokości 6 361 942,90 zł. Powiat Grodziski przekazał 3 110 000,00 zł 

na zakupy inwestycyjne oraz 1 300 000,00 zł przekazała Szpitalowi Gmina Grodzisk Mazowiecki, 

Gmina Jaktorów 107 000,00 zł, Gmina Żabia Wola 31 860,00 zł. 

Zrealizowano zakup sprzętu medycznego dla SOR-u i wybranych oddziałów szpitalnych oraz 

bloku operacyjnego. Zakupiono m.in. sprzęt wysokospecjalistyczny tj. angiograf, respiratory, USG, dia-

termię chirurgiczną, zakończono wdrażanie nowoczesnej technologii informatyczno – komunikacyjnej 

dla e-administracji i e-zdrowia, zmodernizowano pomieszczenia dla uruchomienia Pracowni Rentgeno-

diagnostyki Zabiegowej II, zakupiono telewizory dla pacjentów.   

 

4. Zagrożenia dla działalności Szpitala: 

a) brak pielęgniarek – 25 wakatów, 

b) brak lekarzy ze specjalnością:  

 ratownictwo medyczne, 

 choroby wewnętrzne, 

 radiologia, 

 anestezjologia, 

c) niedoszacowane procedury medyczne, 

d) nadwykonania bez gwarancji ich zapłacenia, 

e) zbyt duże obciążenie SOR-u, 

f) brak dostępu do wolnych łóżek, 

g) przeciążenie pracą, starzejące się kadry (średnia wieku 50-55 lat), 

h) wyeksploatowany sprzęt medyczny, wymagający systematycznej wymiany, 

i) brak środków na remonty bieżące oddziałów, 

j) roszczenia płacowe pracowników Szpitala. 

 

5. Planowane działania 

a) kontynuowanie działań zmierzających do pozyskania środków na budowę lądowiska, 

b) pozyskanie środków na programy zdrowotne i zakupy sprzętu medycznego, 

c) rozwijanie nowych profili medycznych, 

d) realizacja projektów unijnych, na które dostaliśmy dofinansowanie.  
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VI. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA  2014 - 2020.  

INNOWACYJNY POWIAT.  REALIZACJA W 2019 ROKU 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 2014-2020. Innowacyjny Powiat została  

przyjęta uchwałą nr 368/XLVII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 września 2014 roku.  

Jest dokumentem planistycznym, w którym Rada Powiatu określiła kierunki działania Zarządu Powiatu. 

Dokument ten przedstawia ogólną charakterystykę Powiatu obejmującą profil demograficzny,  

gospodarczy, społeczny, środowisko naturalne, administrację i służby publiczne, budżet Powiatu,  

analizę SWOT, określenia celów strategicznych, operacyjnych oraz konkretnych zadań.    

Strategia Rozwoju Powiatu pozwala na długoletnie planowanie działań w Powiecie oraz ma 

niebagatelny wpływ na możliwości skutecznego zarządzania Powiatem jak również korzystania  

z funduszy zewnętrznych – unijnych i krajowych. Poprzednio obowiązująca Strategia obejmowała  

2 okresy programowania na lata 2004 – 2006 i 2007 – 2013. Wraz z nową perspektywą finansową UE 

na lata 2014-2020, opracowano nowy dokument strategiczny dla Powiatu Grodziskiego na kolejnych  

7 lat. 

W realizacji zadań określonych w Strategii, Powiat korzysta z zewnętrznych źródeł  

finansowych, są to:  

a) w ramach programów Unii Europejskiej: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 

 Erasmus +. 

  b) w ramach programów krajowych: 

 Fundusz Dróg Samorządowych, 

 Rezerwa subwencji ogólnej w ramach dofinansowania inwestycji na drogach publicznych  

powiatowych i wojewódzkich, 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 Programy Marszałka Województwa Mazowieckiego, 

 Programy Ministerstwa Zdrowia, 

 Programy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

 Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  

 Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
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Realizacja celów strategicznych, operacyjnych oraz konkretnych zadań określonych w Strategii 

Rozwoju Powiatu Grodziskiego została zaplanowana na lata 2014 – 2020. Podkreślić należy, iż nad-

rzędnym celem i koncepcją, która znajduje zastosowanie w odniesieniu do wszystkich planowanych 

działań jest zrównoważony rozwój Powiatu przy jednoczesnej ochronie dziedzictwa kulturowego  

i środowiska naturalnego. 

Poniżej zostały przedstawione zadania realizowane w 2019 roku w ramach poszczególnych      

celów. 

 

1. CEL STRATEGICZNY: PODNOSZENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEZ 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SAMORZĄDU 

 

Zadanie 1: Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością ISO 9001-2008 w Starostwie 

Powiatu Grodziskiego 

 

Starostwo Powiatu Grodziskiego działa w oparciu o System Zarządzania Jakością. Najważniej-

szymi celami wynikającymi z Polityki Jakości są spełnienie oczekiwań mieszkańców w związku z rea-

lizacją zadań publicznych, wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania skierowanych na sprawną 

i kompetentną obsługę oraz życzliwe traktowanie klientów Starostwa. 

W 2019 roku odbyły się dwa audyty (13 lutego i 26 czerwca) przeprowadzone przez jednostkę 

certyfikującą BSI Group Polska Sp. z o.o., które zakończyły się rekomendacją utrzymania certyfikatu 

potwierdzającego zgodność funkcjonowania w Starostwie systemu zarządzania jakością z obowiązują-

cymi normami ISO 9001:2015. Koszt utrzymania w 2019 roku: 6 405 zł. 

 

Zadanie 2: Szkolenia dla urzędników Starostwa  

 

Pracownicy Starostwa Powiatu Grodziskiego na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje   

i umiejętności poprzez udział w szkoleniach. Na każde półrocze opracowywany jest plan szkoleń  

pracowników. Przy opracowywaniu planu szkoleń brane są pod uwagę m.in. zmiany w przepisach prawa 

i rotacja pracowników. Przy wyborze ofert szkoleń natomiast, pracownicy kierują się zarówno tematyką 

jak i bliskością miejsca szkolenia. Większość szkoleń, w których brali udział pracownicy w 2019 roku 

została wysoko oceniona i przydatna w codziennej pracy, nie rzadko rozwiązując problemy ze stosowa-

niem przepisów lub ukierunkowując praktykę działania. W 2019 roku przeszkolono 119 pracowników. 

Koszty poniesione w 2019 roku: 50 105 zł. 
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Zadanie 3: Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Starostwie  

 

Zadanie jest realizowane sukcesywnie w ramach corocznie zaplanowanych środków z budżetu 

Powiatu. W ramach zadania dokonuje się wymiany najbardziej wyeksploatowanego i przestarzałego 

sprzętu oraz dostosowuje sprzęt komputerowy do rosnących wymagań oprogramowania  

wykorzystywanego przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Komunikacji. 

W 2019 roku zakupiono sprzęt komputerowy za łączną kwotę 142 905,42 zł, w tym m.in.  

23 zestawy komputerowe. 

 

Zadanie 4: Wykorzystanie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jako 

powszechnego narzędzia w komunikowaniu się Starostwa z klientem zewnętrznym 

 

Wszystkie podmioty publiczne zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji  

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne udostępniają Elektroniczną Skrzynkę  

Podawczą. W Starostwie Powiatu Grodziskiego jako Elektroniczna Skrzynka Podawcza  

wykorzystywana jest platforma ePUAP, której funkcjonowanie zapewnia minister właściwy do spraw 

informatyzacji.  

EPUAP daje możliwość odbierania i wysyłania urzędowej korespondencji. Korespondencja  

wysyłana przez ePUAP umożliwia składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym podpisanych 

darmowym Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. W 2019 roku przez ePUAP wpłynęło 

1017 wiadomości. Zadanie jest realizowane z budżetu państwa. 

 

2. CEL STRATEGICZNY: POPRAWA STANU ŚRODOWISKA W POWIECIE GRODZISKIM 

 

Zadanie 1: Przyjęcie i realizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego  

na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku” 

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na 

lata 2021-2024” został przyjęty uchwałą nr 258/XXXV/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia  

29 czerwca 2017 roku.  

Celem Programu Ochrony Środowiska jest realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej  

z założeniami dokumentów strategicznych i programowych m.in. Długookresową Strategią Rozwoju 

Kraju Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, Polityką Energetyczną Polski do 2030 r., Programem 

Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Z realizacji Programu ochrony środowiska, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska, organ wykonawczy sporządza stosowne raporty.  
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W 2019 r. uchwałą nr 131/XV/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 listopada 2019 r. przy-

jęto raport z realizacji ww. Programu za lata 2017-2018. 

 

Zadanie 2: Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz nadzór nad gospodarką leśną 

 

Plan urządzenia lasu jest dokumentem planistycznym z zakresu gospodarki leśnej,  

opracowywanym dla danego obiektu, zawierającym opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby 

prowadzenia gospodarki leśnej, a także wytyczne do prowadzenia przez Starostę właściwego nadzoru 

nad lasami stanowiącymi własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych. 

W 2019 roku prowadzony był nadzór nad gospodarką leśną na podstawie Uproszczonych  

Planów Urządzenia Lasu opracowanych dla działek leśnych, zlokalizowanych na terenie powiatu, nie 

będących własnością Skarbu Państwa.  

Powierzchnia lasów objętych nadzorem: miasto Grodzisk Mazowiecki 24 ha, gmina Grodzisk 

Mazowiecki 418 ha, gmina Baranów 15 ha, gmina Jaktorów 319 ha, gmina Żabia Wola 863 ha, miasto 

Milanówek 68 ha, miasto Podkowa Leśna 37 ha. 

 

Zadanie 3: Współpraca ze spółkami wodnymi  

 

Spółki wodne corocznie mogą korzystać z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie  

działalności bieżącej. W 2019 roku na ten cel z budżetu Powiatu udzielono dotacji w wysokości  

75 000 zł. Rozliczenie udzielonej dotacji zatwierdzone zostało uchwałą Zarządu. 

W 2019 roku większość spółek wodnych (Gminna Spółka Wodna: Jaktorów, Grodzisk Mazo-

wiecki, „Baranów I”, Spółka Wodna Bieganów i Mariampol) wykorzystało przyznane z budżetu Po-

wiatu dotacje na konserwacje rowów melioracyjnych. Ponadto Spółka Wodna w Żabiej Woli całość 

dotacji przeznaczyła na naprawę urządzeń drenarskich, a Spółka Wodna w Milanówku rozdzieliła przy-

znaną kwotę pomiędzy naprawę drenowania i konserwacje rowu. 

 Zadanie opisane jest również na stronie 65 raportu. 

 

3. CEL STRATEGICZNY: POPRAWA STANU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

Zadanie 1: Rozszerzenie oferty świadczonych usług przez Szpital Zachodni 

 

W 2019 r. oferta Szpitala Zachodniego została rozszerzona o działalność wykonywania zabie-

gów trombektomii mechanicznej w Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej II. Źródła finansowa-

nia: NFZ. 
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Zadanie 2: Budowa lądowiska dla helikopterów 

 

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych w celu budowy 

lądowiska dla helikopterów. Termin realizacji projektu: 2020 rok. Planowane koszty realizacji: zgodnie 

z kosztorysem inwestorskim 5 125 715,75 zł. 

Etap realizacji zadania:  

1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 

Jednostka B1 – etap II; uchwała nr 405/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. Rady Miasta Grodzisk Ma-

zowiecki.  

2) Decyzja Burmistrza z dnia 15.12.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Od-

działu Ratunkowego przy SPSSZ w Grodzisku Mazowieckim.  

3) Projekt budowlany i wykonawczy pn.: „Projekt Budowy Lądowiska dla Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim” polega-

jący na budowie płyty lądowiska nad dachem budynku Szpitala z niezbędną infrastrukturą, nadbu-

dowie dwóch klatek schodowych, budowie zewnętrznego szybu windowego, częściowej przebudo-

wie istniejących budynków związanej z budową lądowiska. 

4) Decyzja nr 462/17 z dnia 11.04.2017 r. zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia 

na budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych polegającego na: budowie płyty lądowiska nad 

dachem budynku Szpitala z niezbędną infrastrukturą, nadbudowie dwóch klatek schodowych, budo-

wie zewnętrznego szybu windowego, częściowej przebudowie istniejących budynków związanej z 

budową lądowiska.  

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż. 

W ślad za korespondencją prowadzoną z Ministerstwem Zdrowia w 2018 r., Szpital Zachodni, 

w dniu 18.03.2019 r. wystosował pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wsparcia SOR w ww. zakresie. 

W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie 

w trybie pozakonkursowym, jednak wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na budowę 

lądowiska dla śmigłowców nie mogła przekroczyć 1 mln zł. W dniu 29.04.2019 r. Szpital Zachodni 

przekazał do Ministerstwa stosowny wniosek celem wpisania inwestycji do Wykazu Projektów Ziden-

tyfikowanych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jednocześnie w ramach korespon-

dencji z dn. 12.04.2019 r. i 06.06.2019 r. do Marszałka Województwa Mazowieckiego, Szpital zwracał 

się z prośbą o pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego na ww. cel. Ostatecznie, z uwagi na niedosta-

teczną kwotę możliwą do uzyskania z Ministerstwa Zdrowia oraz brak możliwości wsparcia finanso-

wego ze strony Marszałka Województwa, Szpital w porozumieniu z Zarządem Powiatu Grodziskiego, 

odstąpił od złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym.   
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Zadanie 3: Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Zachodniego 

 

Szpital w 2019 r. zrealizował zadanie poprzez:  

1) projekty inwestycyjne, obejmujące m.in. zakup sprzętu medycznego, dofinansowane ze środków ze-

wnętrznych: Funduszy Europejskich, krajowych. Opis projektów poniżej: 

 

Projekty z Funduszy Europejskich, środków Ministerstwa Zdrowia 

dotyczące zakupu sprzętu medycznego 

 

Lp. Nazwa i główny zakres Termin  

realizacji 

projektu 

Etap realizacji Wartość projektu 

(w tym dofinanso-

wanie ze środków 

zewnętrznych) 

1.  Dofinansowanie zakupu sprzętu 

medycznego dla Szpitalnego Od-

działu Ratunkowego w Samodziel-

nym Publicznym Specjalistycznym 

Szpitalu Zachodnim im. św. Jana 

Pawła II w Grodzisku Mazowiec-

kim 

2018-2019 W 2019 r. w ramach pro-

jektu zakupiono: 

 kardiomonitor – 3 szt.  

 defibrylator – 1 szt.  

 respirator – 1 szt.  

 USG – 1 szt.  

 pompa infuzyjna – 3 

szt.  

 pulsoksymetr – 3 szt.  

Całkowita wartość 

projektu: 

296 000,00 zł 

 

Wysokość dofinan-

sowania ze środ-

ków UE:  

236 800,00 zł 

2.  Program Profilaktyki i Leczenia 

Chorób Układu Sercowo-Naczy-

niowego POLKARD na lata 2017-

2020 – zadanie pn. 

„Wyposażenie/doposażenie w an-

giografy stacjonarne z przeznacze-

niem do zabiegów wewnątrznaczy-

niowych w obrębie tętnic we-

wnątrzmózgowych oddziałów uda-

rowych w roku 2018” 

2018-2019 Po uruchomieniu Pra-

cowni Rentgenodiagno-

styki Zabiegowej, w maju 

2019 r. zainstalowano i 

uruchomiono: angiograf 

cyfrowy dwupłaszczy-

znowy - 1 szt.  zakupiony 

w 2018 r.  

Całkowita wartość 

projektu: 

3 295 691,26 zł 

 

Wysokość dofinan-

sowania ze środ-

ków: - MZ:  

1 722 590,66 zł 

- Powiat Grodziski: 

723 100,60 zł 

- Gmina Grodzisk 

Mazowiecki: 

850 000,00 zł 

 

 

3.  Program Profilaktyki i Leczenia 

Chorób Układu Sercowo-Naczy-

niowego POLKARD na lata 2017-

2020 – zadanie pn. „Wyposaże-

nie/doposażenie w aparaty do dia-

gnostyki ultrasonograficznej na-

czyń domózgowych typu Duplex 

oddziałów udarowych/neurologicz-

nych w roku 2019” 

2019 W ramach projektu zaku-

piono: aparat do diagno-

styki ultrasonograficznej 

naczyń domózgowych 

typu Duplex.  

Całkowita wartość 

projektu: 

258 135,00 zł 

 

Wysokość dofinan-

sowania ze środ-

ków MZ:  

206 383,80 zł 

Źródło: dane Szpitala Zachodniego 
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2) zakupy realizowane w 2019 r. finansowane ze środków własnych, Powiatu Grodziskiego i Gmin: 

 

Zakup sprzętu medycznego z innych źródeł zewnętrznych 

 

 

Lp. 

 

Nazwa sprzętu medycznego 

 

Wartość  

 

Źródło finansowania 

1.  Tor wizyjny 3D do zabiegów endoskopowych 444 953,27 zł Powiat Grodziski 

2.  Zestaw do neuroendoskopii typ MINOP 78 904,80 zł Powiat Grodziski 

3.  Defibrylator LIFEPACK 20e z akcesoriami 26 330,40 zł Środki własne 

4.  Insuflator endoskopowy 23 643,17 zł Środki własne 

5.  Chłodziarka laboratoryjna 15 867,00 zł Środki własne 

6.  Respirator stacjonarny 73 332,00 zł Środki własne/Powiat Grodziski 

7.  Odsysacz dymu  31 226,04 zł Środki własne 

8.  Shaver artroskopowy 12 636,00 zł Środki własne 

9.  Aparat USG z wyposażeniem 189 000,00 zł Środki własne/Powiat Grodziski 

10.  Separator amalgamatu CA2 durr dental 7 946,00 zł Środki własne 

11.  Diatermia chirurgiczna z przystawką ARGO 99 650,87 zł Powiat Grodziski 

12.  Myjnia dezynfektor do wideoskopów giętki 237 384,00 zł Powiat Grodziski 

13.  Myjnia dezynfektor do narzędzi IQ6 164 623,17 zł Środki własne 

14.  Aparat do hemodializy 31 860,00 zł Gmina Żabia Wola 

Źródło: dane Szpitala Zachodniego 

 

Zadanie 4: Ocieplenie budynku Szpitala Zachodniego wraz z wymianą stolarki 

 

W 2019 r. Szpital Zachodni ubiegał się o dofinansowanie i pożyczkę w ramach programu priory-

tetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” na 

realizację projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Zachodniego w 

Grodzisku Mazowieckim”. Wniosek o dofinansowanie oczekuje na ocenę merytoryczną. Planowany 

zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: 

1) roboty termomodernizacyjne w budynku głównym Szpitala (ocieplenie ścian wewnętrznych/ze-

wnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, redukcja mostków cieplnych w patiach); docie-

plenie budynku Stacji Uzdatniania Wody, 

2) zastosowanie odnawialnych źródeł energii (instalacja paneli fotowoltaicznych), 

3) zastosowanie systemu zarządzania energią, m.in. poprzez podzielenie obszaru budynków na strefy, 

4) zastosowanie systemu zarządzania budynkiem BMS (Building Management System) - modernizacja 

i rozbudowa istniejącego, 
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5) inne prace: wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego z zastosowaniem czujników ruchu 

dla poszczególnych stref, docieplenie przewodów parowych, wymiana kotłów wodnych oraz paro-

wych wraz z modernizacją kotłowni, wymiana agregatu wody lodowej. 

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi racjonalną i oszczędną gospodarkę zasobami energetycznymi 

w budynkach Szpitala Zachodniego, prowadząc między innymi do zmniejszenia kosztów eksploatacyj-

nych, ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i poprawę komfortu korzystania z bu-

dynków. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2020-2023.  

Całkowita wartość projektu: 21 065 454 zł, w tym dotacja 19 996 119 zł, pożyczka 1 069 336 zł. 

 

Zadanie 5: Wzmocnienie zastosowań Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych dla  

e-administracji i e-zdrowia w Szpitalu Zachodnim 

 

W ramach zadania jest realizowany projekt pn. „Rozwój e-usług i ich integracja z systemem 

informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana 

Pawła II”.  

Zakres: rozwój infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie usług elektro-

nicznych, stworzenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, dążenie do upowszechniania 

stosowania technik TIK w ochronie zdrowia. Inwestycja ma na celu uruchomienie w Szpitalu publicz-

nych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących poprawie jakości 

opieki zdrowotnej. 

Projekt jest na etapie rozliczenia finansowego z jednostką wdrażającą. Wartość projektu:  

8 591 550 zł, w tym: dofinansowanie z UE: 6 696 014 zł. 

 

Zadanie 6: Aktywne i zdrowe starzenie się - program prowadzony przez lekarzy i rehabilitantów  

Szpitala Zachodniego 

 

W ramach zadania w 2019 prowadzono: 

1) badanie przesiewowe - Profilaktyka miażdżycy tętnic kończyn dolnych - prowadzone przez lekarzy 

i pielęgniarki Szpitala Zachodniego,    

2) świadczenia rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla mieszkańców Powiatu Grodzi-

skiego - wartość umowy na 2020 rok 70 000 zł, 

3) cykliczne konsultacje z dietetykiem dla pacjentów i osób odwiedzających,  

4) publikacje w Grodziskim Piśmie Społeczno-Kulturalnym „Bogoria”. 
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Zadanie 7: Opracowanie i realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

 

W dniu 27 lutego 2018 roku uchwałą nr 314/XLIII/2018 Rada Powiatu Grodziskiego przyjęła 

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022.  

Program został opracowany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego  

2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. 

Celem opracowania jest przede wszystkim zdiagnozowanie sytuacji zdrowotnej mieszkańców 

naszego powiatu, przeprowadzenie analizy potrzeb i dostępności do każdego rodzaju świadczeń skiero-

wanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, a w efekcie końcowym ustalenie obszarów wymagają-

cych zmian oraz podjęcia działań. 

Działania priorytetowe do realizacji to utworzenie m.in. Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i 

młodzieży. 

Zadanie opisane jest również na stronie 54-55 raportu. 

 

Zadanie 8: Ogłaszanie otwartego konkursu ofert i realizacja zadania publicznego z zakresu  

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

 

W 2019 roku zadanie realizowane było przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 

w Warszawie w szkołach prowadzonych przez Powiat Grodziski. 

Przedmiotem zadania było przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla młodzieży 

szkół ponadpodstawowych, ich rodziców i nauczycieli w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzi-

nie oraz agresji rówieśniczej w szkołach. Dodatkowo prowadzono konsultacje i porady (20 godz.),             

3 uczniów skorzystało z oferty udziału w programie wczesnej interwencji w związku z używaniem środ-

ków psychoaktywnych. 

Łącznie w 2019 roku, w zajęciach wzięło udział 1419 uczniów, w warsztatach uczestniczyło 

230 rodziców, zaś w zajęciach dla nauczycieli wzięło udział około 30 osób. Koszty w 2019 r. wyniosły 

18 000 zł. 

 

 

4. CEL STRATEGICZNY: STWORZENIE SYSTEMU SKUTECZNEJ, NOWOCZESNEJ 

EDUKACJI ZAPEWNIAJĄCEJ WYSOKĄ JAKOŚĆ NAUCZANIA DOSTOSOWANĄ DO 

KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA NA WYŻSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM ORAZ  

POTRZEB RYNKU PRACY 

 

Zadanie 1: Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych  
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W ramach projektu stypendialnego przyznawane są stypendia na edukacyjne cele zawodowe 

dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów ogólnych i zawodowych, uczących się w szko-

łach prowadzących kształcenie zawodowe, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego. 

W roku szkolnym 2018/2019 przyznano stypendium dwóm uczniom Zespołu Szkół Nr 2 im. 

gen. J. Bema w Milanówku, w wysokości po 4 924 zł na rok. 

 

Zadanie 2: Projekty  realizowane przez Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim finansowane ze 

środków unijnych – w ramach programu Erasmus + 

 

Zadanie realizowane cyklicznie od 7 lat. W ramach zadania rokrocznie 32 uczniów Technikum, 

uczących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, odbywa 

dwutygodniowe staże zawodowe w hotelach i restauracjach na terenie Nicei (Francja). Uczestnicy otrzy-

mują międzynarodowy certyfikat. Projekty są w 100% dofinansowane z UE. 

W roku szkolnym 2018/2019 zrealizowano projekt: „Gastronomia i hotelarstwo nie znają gra-

nic” o wartości 57 897 euro. W roku szkolnym 2019/2020 realizowany jest projekt: „Zagraniczny staż 

zawodowy skutecznym sposobem na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa” o wartości 57 897 euro. 

 

Zadanie 3: Projekt – szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy 

  

Projekt realizowany w latach 2019 – 2021 przez Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema  

w Milanówku oraz Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim. Ucznio-

wie odbywają staże i kursy, podczas których zdobywają dodatkowe uprawnienia i kompetencje zawo-

dowe. W ramach projektu odbywają się zajęcia z języka obcego branżowego. Ponadto realizowane są 

kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli. Projekt obejmuje 192 uczniów (staże), 60 uczniów (kursy) 

i 32 opiekunów. Całkowita wartość projektu: 1 030 688 zł. 

W strukturze szkolnictwa Powiatu Grodziskiego duży udział ma szkolnictwo zawodowe.           

Co roku podejmowane są działania na rzecz zmian w edukacji zawodowej mające na celu stopniowe 

wprowadzanie dualnego systemu kształcenia. Praktyczną naukę zawodu realizujemy we współpracy z 

przedsiębiorcami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły. Dzięki temu uczniowie szkół zawodo-

wych Powiatu realizują naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, co podnosi ich umiejętności 

i zwiększa szanse na rynku pracy. Ofertę edukacyjną dostosowujemy do potrzeb rynku pracy, zarówno 

na poziomie regionalnym jak i lokalnym. Kształcimy młodzież aż w 14 zawodach, starając się odpo-

wiadać na potrzeby absolwentów szkół podstawowych. Jednocześnie reagujemy na zmiany potrzeb lo-

kalnego rynku pracy oraz preferencji wyboru uczniów wprowadzając nowe kierunki kształcenia. W roku 

szkolnym 2019/2020, w ścisłej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, podjęto działania wprowa-
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dzenia nowych zawodów: kierowca mechanik w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Gro-

dzisku Mazowieckim, technik handlowiec w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, technik 

rachunkowości w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku. Działania te uzyskały pozytywną 

opinię Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. 

 

Zadanie 4: Projekt – Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej 

 

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazo-

wieckim w latach 2019 - 2021. W jego zakresie znajdują się wyjazdy edukacyjne grupy 16 nauczycieli 

przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących do Londynu (Anglia), Dublina (Irlandia), Florencji 

(Włochy) i na Maltę, powiązane z nauką języka angielskiego. Wartość projektu: 46 815 euro (100 % 

dofinansowania z UE). 

 

Zadanie 5: Objęcie edukacją i terapią dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera 

 

Od marca 2013 r. w ramach rozszerzenia uprawnień, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Grodzisku Mazowieckim, uzyskała pozwolenie na wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego dla dzieci z wadami słuchu, wzroku oraz dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. W roku 

szkolnym 2018/2019 wydano 142 orzeczenia i opinie dot. autyzmu i zespołu Aspergera oraz 53 dot. 

wczesnego wspomagania rozwoju. 

Od września 2017 r. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3 wchodząca w skład Zespołu Szkół 

Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim jest wiodącym ośrodkiem koordyna-

cyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczym dla Powiatu Grodziskiego, działającym w ramach rządowego 

programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (wprowadzonego uchwałą Rady Ministrów 

Nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 r.). Między innymi, w ramach programu, wczesne wspomaganie rozwoju 

realizowane jest w zwiększonym wymiarze z 8 do 20 godzin w miesiącu. W 2019 roku wczesnym 

wspomaganiem rozwoju objęto 45 dzieci. 

Od września do grudnia 2019 roku Zespół Szkół Specjalnych uczestniczył w pracach związa-

nych z „Pilotażowym wdrożeniem modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włą-

czającą (SCWEW)”. Przedmiotem projektu było wypracowanie rozwiązań, służących wspieraniu pracy 

szkół w zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju wszystkich uczniów i działań wspiera-

jących pracę nauczycieli i specjalistów szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z uczniem ze zróżni-

cowanymi potrzebami.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców 

Powiatu Grodziskiego, prowadzi szeroką ofertę zajęć specjalistycznych. Pracownicy Poradni udzielają 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej młodzieży, ale także wspierają rodziców w zakresie wychowa-

nia i kształcenia ich dzieci. 
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W roku szkolnym 2018/2019 Poradnia wydała ponad 1000 różnych opinii i orzeczeń w zakresie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowano na-

uczanie indywidualne dla 29 uczniów (1,45% ogółu), w liczbie 4106,25 godzin. W szkołach Powiatu 

Grodziskiego organizowano kształcenie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 166 uczniów z 

orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 37 uczniów w szkołach ogólnodostępnych. 

 

Zadanie 6: Opracowanie i wdrażanie standardów bezpieczeństwa przebywania w szkołach 

 i    placówkach oświatowych 

 

W placówkach oświatowych prowadzone są następujące działania profilaktyczne:  

 realizacja zaleceń PIP oraz inspektora bhp, 

 bieżący monitoring zabezpieczeń obiektów, 

 modernizacja zużytego sprzętu w pracowniach, 

 cykliczne przeglądy obiektu, bieżące remonty, 

 diagnoza prowadzona wśród uczniów i rodziców w zakresie oceny bezpieczeństwa (90%  

ankietowanych uważa, że szkoła jest bezpieczna), 

 profilaktyka zdrowotna oraz inne działania wspierające bezpieczeństwo uczniów w szkole  

i poza nią, 

 monitoring wejść i wyjść w placówkach oświatowych, 

 modernizacja szkolnego monitoringu wizyjnego oraz współpraca ze strażą miejską i policją,  

 realizacja zadań w ramach akcji „Lato i zima w mieście” oraz „Tygodnia bezpieczeństwa”, 

 szkolenia nauczycieli w zakresie realizacji programów profilaktycznych dot. bezpieczeństwa, 

 usuwanie barier architektonicznych, 

 monitorowanie standardów bezpieczeństwa przez inspektora bhp i ppoż. zatrudnionego  

w Starostwie Powiatu Grodziskiego, 

 szkolenia wszystkich pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

 organizacja przerw w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub pla-

cówki, 

 mając na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów w Zespole Szkół Specjalnych im. H. Szczerkow-

skiego w Grodzisku Mazowieckim w 2019 roku dokonano zakupu autobusu szkolnego przystoso-

wanego do przewozu osób niepełnosprawnych. 

 

Zadanie 7: Modernizacja i wzbogacanie bazy techniczno - dydaktycznej szkół i placówek oświatowych 

 

Wdrożenie od 1 września 2019 roku w szkołach ponadpodstawowych nowego ustroju szkolnego 

wymagało modernizacji i dostosowania bazy techniczno-dydaktycznej szkół i placówek oświatowych. 
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Przygotowania do nowego roku szkolnego w szkołach powiatowych to okres wielu remontów i inicja-

tyw mających na celu poprawę warunków nauki i pracy zarówno uczniom jak i wszystkim pracownikom 

szkół.  

Szkoły poprawiły i zyskały nową bazę architektoniczną oraz dydaktyczną; zwiększono liczbę 

sal lekcyjnych; wyremontowano pomieszczenia administracyjne. Łącznie przeznaczono na ten cel ok. 

1,1 mln zł. Przykładem tych działań są między innymi:  

 w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim wyremontowano podłogi w salach lekcyjnych i 

siłowni (71 002,98 zł), wykonano remont sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz sali lekcyjnej   

(33 835,25 zł), dokonano wymiany automatyki i osprzętu bramy wjazdowej (3 007,35 zł), wykonano 

remont gabinetu kierownika szkolenia praktycznego i części korytarza przy gabinecie (2 483,00 zł),  

 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim wykonano remont 

boiska wielofunkcyjnego (140 343,00 zł), zostały wymienione drzwi do sal lekcyjnych i pomiesz-

czeń szkolnych z dostosowaniem dla niepełnosprawnych (95 755,50 zł), 

 w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku wyremontowano korytarz od strony parkingu, klatkę schodową, 

salę lekcyjną oraz łazienki (85 960,64 zł), wyremontowano klatkę schodową, korytarze, oraz sto-

łówkę - wymiana podłogi i malowanie (79 795,64 zł), wykonano remont korytarza głównego, wej-

ścia od strony parkingu i przebieralni dla chłopców (49 961,37 zł), 

 w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku wykonano remont podłóg w dwóch salach lekcyjnych i pokoju 

nauczycielskim (39 367,01 zł), wyremontowano świetlicę szkolną (18 756,00 zł), pomalowano 

ściany w salach dydaktycznych (3 720,00 zł),  

 w Zespole Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim dokonano po-

działu czterech sal lekcyjnych w celu utworzenia ośmiu (54 719,99 zł).  

Poprawa infrastruktury techniczno-dydaktycznej oraz dostosowanie bazy lokalowej do warun-

ków reformy pozwoliło zwiększyć liczbę miejsc we wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat 

Grodziski.  

 

Zadanie 8: Coroczne uaktualnianie i wdrażanie standardów dotyczących organizacji szkół i placówek 

oświatowych 

 

Prowadzone są comiesięczne spotkania dyrektorów szkół z przedstawicielami organu prowa-

dzącego, na których na bieżąco są przekazywane informacje wynikające ze zmian prawa oświatowego, 

rozwiązywane problemy oraz planowane wspólne działania.  

Od września 2019 r. w szkołach ponadpodstawowych przeprowadzana jest reforma edukacji.  

Na terenie Powiatu Grodziskiego dostosowano sieć szkół ponadpodstawowych do nowego 

ustroju szkolnego. 3-letnie licea ogólnokształcące przekształcono w 4-letnie, a 4-letnie technika w 

szkoły 5-letnie. Rozwija działalność 3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia. Wszystkie nowe typy szkół 
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pracują w oparciu o nowe statuty, przyjęte przez Rady Pedagogiczne do 30 listopada 2019 r. Dostoso-

wano również organizację pracy szkół do nowych regulacji prawnych, m.in. do nowych ramowych pla-

nów nauczania i nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. Cen-

trum Kształcenia Praktycznego funkcjonujące w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Gro-

dzisku Mazowieckim przekształcono w nowy typ placówki Centrum Kształcenia Zawodowego. 

Na bieżąco organizowane są szkolenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w zakresie 

zmian w systemie kształcenia ponadpodstawowego oraz dostosowania pracy szkół i placówek oświato-

wych do aktualnych zmian przepisów prawa oświatowego. 

W związku ze zmianą ustroju szkolnego, od września 2019 r. w szkołach Powiatu Grodziskiego 

kształci się ponad 2700 uczniów, o ponad 700 więcej w stosunku do roku 2018 r. (24 nowe oddziały). 

Największa grupa uczniów – 37% uczęszcza do Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Gro-

dzisku Mazowieckim oraz do Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim – 26%, po ok. 20% do 

Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Milanówku.  

Wzrost liczby uczniów wymagał nie tylko poprawy i zapewnienia właściwych warunków loka-

lowych, ale również zagwarantowania większej liczby wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Liczba 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Grodziski wzrosła z 300 w roku 

2018 do ponad 330 w roku 2019. Ponadto wysoki poziom kwalifikacji nauczycieli, którzy posiadają 

często kwalifikacje do więcej niż jednego przedmiotu nauczania, pozwolił zapewnić kadrę pedago-

giczną do wszystkich szkół.  

Pracownicy szkół Powiatu Grodziskiego to doświadczona kadra pedagogiczna. Ponad 75 % z 

nich to nauczyciele dyplomowani i mianowani. Wdrożenie reformy szkolnictwa, nowej podstawy pro-

gramowej i organizacji pracy możliwe jest dzięki sprawnemu systemowi doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 

Rada Powiatu Grodziskiego w 2019 roku wyodrębniła w budżecie środki na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie ponad 100 tys. zł. Dzięki temu nauczyciele szkół po-

wiatowych wzięli udział w licznych formach podnoszenia kwalifikacji: studiach podyplomowych, kur-

sach kwalifikacyjnych, szkoleniach i seminariach. W perspektywie wpływać to będzie na podnoszenie 

jakości pracy szkół oraz zwiększa możliwości organizacji pracy. 

 

5. CEL STRATEGICZNY: OCHRONA I POPRAWA STANU ZABYTKÓW ORAZ ROZWÓJ 

KULTURY NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO 

 

Zadanie 1: Utrzymanie Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w stanie  

zapewniającym trwałe zachowanie jego wartości 

 



 

34 

 

W ramach wsparcia finansowego działalności kulturalnej, w 2019 roku zrealizowano m.in.: dwa 

Festiwale „Muzyczne Konfrontacje”, „Wiosna Poetycka w Stawisku”, Festiwal „Otwarte Ogrody”, 

Konkurs Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza.  

W 2019 roku za kwotę 28 504 zł wykonano prace na terenie parku otaczającego Muzeum, takie 

jak: zabiegi porządkowo-pielęgnacyjne i wycinkę drzew, udrożnienie i oczyszczenie alei parkowych, 

pielęgnację i porządkowanie sadu owocowego, usunięcie wiatrołomów oraz ogólne prace porządkowo-

konserwatorskie. Ponadto w 2019 roku wydatkowano kwotę 88 503,25 zł na remonty, naprawy i obo-

wiązkowe przeglądy. 

 

Zadanie 2: Wydawanie przewodników, albumów, folderów itp. promujących wiedzę o powiecie  

grodziskim oraz jego walorach przyrodniczych i kulturalnych 

 

W 2019 roku wydana została mapa składana z informatorem, stanowiąca jeden z elementów 

„Zestawu Turysty” (torba, notatnik, długopis i ołówek). 

Całkowity koszt: 6 303, 30 zł. 

 

Zadanie 3: Przygotowanie i realizacja Powiatowego Kalendarza Imprez o charakterze kulturalnym, 

sportowym i ekologicznym 

 

Imprezy organizowane w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez cieszą się niezmiennie 

wielką popularnością. Co roku w imprezach udział bierze ok. 18 000 osób, w tym ok. 11 500 dzieci  

i młodzieży. Imprezy realizowane są przez organizacje pozarządowe oraz szkoły i placówki oświatowe. 

W 2019 roku na realizację Kalendarza Imprez wykorzystano kwotę 453 671 zł. Zorganizowano 

łącznie 94 imprezy, w tym: 40 kulturalnych, 43 sportowych i 11 o charakterze ekologicznym. 

 

6. CEL STRATEGICZNY: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I KOMUNIKACJI 

 

Zadanie 1: Modernizacja drogi Nr 1521W Żabia Wola – Piotrkowice w miejscowości Żabia Wola,  

Kaleń, Ciepłe 

 

W ramach zadania w 2019 roku wykonano remont drogi w m. Kaleń na odcinku o długości 

430,3 m łącznie ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1519 w kierunku północnym. Zadanie zreali-

zowano. 

Wartość robót: 450 678,55 zł.  

Zadanie opisane jest również na stronie 88 raportu. 
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Zadanie 2: Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W  

                    w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki 

 

Zakres robót: 

 Przebudowa ul. Nałkowskiej i Centralnej na odcinku o długości 1 557,95 m wraz z wykonaniem  

chodnika, zjazdów, utwardzonego pobocza, oznakowania i odwodnienia.  

 Dodatkowo, w związku z oszczędnościami po przetargu, zwiększono zakres rzeczowy projektu  

o wykonanie przebudowy ul. Paprociowej w Opypach na odcinku o długości 727 m wraz  

z wykonaniem zjazdów i utwardzonych poboczy. 

Całkowita wartość inwestycji: 5 117 229,57 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu  

Województwa Mazowieckiego: 3 040 764 zł, środki Gminy Grodzisk Mazowiecki: 1 350 000 zł.            

W 2019 roku na zadnie wydatkowano 2 096 554,57 zł (okres realizacji projektu: 2018 - 2019 rok). 

Zadanie opisane jest również na stronie 85 raportu. 

 

Zadanie 3:  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna – Opypy – Milanówek na odcinku 

od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeń – Ojrzanów (ul. Mazo-

wiecka w Opypach do granicy Milanówka) o łącznej długości 1531 m 

 

W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa drogi na odcinku o długości 1531 m (od ulicy 

Mazowieckiej do granicy miasta Milanówek do połączenia z jezdnią ulicy Średniej w Milanówku) obej-

mująca: wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z włączeniami w drogi boczne, chodnika, zjazdów 

do posesji, roboty ziemne w granicach pasa drogowego łącznie z rowami, przepustami pod koroną drogi, 

wykonanie oznakowania grubowarstwowego poziomego z mas chemoutwardzalnych i pionowego, kar-

czowanie drzew, karp i krzaków.  

Całkowita wartość inwestycji: 3 353 902 zł, w tym: dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych: 2 681 514 zł. Zadanie dwuletnie. W 2019 roku podpisano umowy z wykonawcami. 

Zakończenie robót w 2020 r. 

Zadanie opisane jest również na stronie 89 raportu. 

 

Zadanie 4: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510W Stare Kłudno – Żuków od km 4+650 do km 

5+119,25 oraz budowa skrzyżowania drogi nr 1510 z drogą 1509W Chrzanów – Żuków 

– Czubin wraz z przebudową drogi nr 1509W w zakresie budowy chodnika od km 

0+072,66 do km 0+535,25 w miejscowości Żuków 
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Zakres robót: 

 rozbudowa drogi powiatowej nr 1510W Stare Kłudno – Żuków na odc. o dł. 469,25 m wraz z wyko-

naniem skrzyżowania (rondo) z drogą powiatową nr 1509W Chrzanów – Żuków – Czubin oraz chod-

nikiem, parkingami, zatoką autobusową, zjazdami do posesji i w drogi boczne, poboczami ulepszo-

nymi kruszywem, przebudową urządzeń melioracji wodnych - drenaż rolniczy i sieci teletechnicznej,  

 budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1509W Chrzanów – Żuków – Czubin na odc. o dł. 

484,68 m wraz ze zjazdami do posesji, poboczami ulepszonymi kruszywem, odmuleniem, wyprofi-

lowaniem i częściowym umocnieniem skarp i dna rowu.  

Całkowita wartość inwestycji: 4 137 771,76 zł, w tym: dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Sa-

morządowych: 1 840 373,05 zł. 

Zadanie opisane jest również na stronie 86 raportu. 

 

Zadanie 5: Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków 

 

W ramach zadania w 2019 roku wykonano chodnik wraz ze zjazdami na odcinku od drogi po-

wiatowej nr 1509W do ul. Wojska Polskiego. Konstrukcja jezdni na odcinku o długości 276,7 m wraz 

ze zjazdami i odmuleniem rowu przydrożnego zostanie wykonana w 2020 r.  

Zadanie dwuletnie, wykonanie w 2019 r.: 263 603,51 zł. Zakończenie realizacji w 2020 r.  

Zadanie opisane jest również na stronie 89 raportu. 

 

Zadanie 6: Remont drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeń – Ojrzanów w miej-

scowości Opypy, Książnice na odcinku od km 3+037 do km 5+837 

 

W ramach zadania wymieniono warstwę ścieralną na odcinku o długości 2 800 m wraz z ozna-

kowaniem poziomym grubowarstwowym z mas chemoutwardzalnych, oznakowaniem pionowym, w 

tym 6 szt. znaków (D-6) z pulsującym światem koloru żółtego zasilanych solarnie. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 475 530 zł, w tym: dofinansowanie w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych 1 180 424 zł. 

Zadanie opisane jest również na stronie 89 raportu. 

 

Zadanie 7: Modernizacja drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby (ul. Kasztanowa) 

 

Zakres robót obejmował wykonanie remontu nawierzchni drogi na odcinku o długości 659 m 

od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1503 w kierunku południowym. 

Wartość robót: 688 800 zł. 

    Zadanie opisane jest również na stronie 88 raportu. 
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Zadanie 8: Remont drogi powiatowej nr 1516W w m. Holendry Baranowskie 

 

Zakres robót obejmował wykonanie remontu nawierzchni drogi na odcinku o długości  

1194,5 m. Wartość robót: 543 660 zł. 

Zadanie opisane jest również na stronie 88 raportu. 

 

Zadanie 9: Budowa chodnika w ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Maz. od ul. Teligi odc. dz. nr ew. 

14/20 – 15/9 obręb 0033 

 

Zakres robót obejmował budowę chodnika wraz ze zjazdami do posesji. Wartość robót: 180 000 zł. 

Zadanie opisane jest również na stronie 87 raportu. 

 

Zadanie 10: Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, Gmina Jaktorów 

 

 Zakres robót obejmował wykonanie budowy chodnika na odcinku o dł. 982,45 m wraz ze zjaz-

dami do posesji. Wartość robót: 603 450 zł. 

 

Zadanie opisane jest również na stronie 87 raportu. 

 

 

7. CEL STRATEGICZNY: PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU I PROMOWANIE  

AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY 

 

Zadanie 1: Działania na rzecz likwidacji bezrobocia wśród osób młodych 

 

Poniesione  wydatki w 2019 r.: 1 180 106 zł, w tym: 

 Fundusz Pracy: 286 095 zł, 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 894 011 zł. 

 

Rodzaj udzielonego wsparcia Liczba osób bezrobotnych 

objętych wsparciem 

Staże 42 

Szkolenia 55 

Roboty publiczne 4 

Prace interwencyjne 31 

Bon zasiedleniowy 2 

Studia podyplomowe 1 

Prace społecznie użyteczne 1 
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Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 18 

RAZEM 156 

 

Zadanie 2: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy 

 

Poniesione wydatki w 2019 r.: 237 795 zł, w tym: 

 Fundusz Pracy: 60 828 zł, 

 Dodatkowe środki Funduszu Pracy (na realizację stażu w placówce ARiMR): 7 621 zł, 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 35 469 zł, 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego: 133 877 zł. 

 

Rodzaj udzielonego wsparcia Liczba osób bezrobotnych 

objętych wsparciem 

Staże 12 

Szkolenia 9 

Prace interwencyjne 8 

Prace społecznie użyteczne 16 

Dofinansowanie wynagrodzenia 50+ 2 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 1 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2 

RAZEM 50 

 

Zadanie 3: Promowanie samozatrudnienia 

 

Poniesione wydatki: 795 588 zł, w tym: 

 Fundusz Pracy: 171 976 zł, 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 360 402 zł, 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego: 263 210 zł. 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało łącznie 38 bezrobotnych, w tym: 

w ramach Funduszu Pracy 9, POWER 17, RPO WM 12. 

 

Zadanie 4: Promocja działań Powiatowego Urzędu Pracy   

 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy podejmował następujące działania promocyjne: 

 prowadzenie strony internetowej urzędu, 

 organizacja Targów Pracy - 2 edycje (wiosna/jesień),  

 informacje w mediach, w tym 3 wywiady dyrektora PUP w Radiu Bogoria, 
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 udział pracowników PUP w szkoleniach, seminariach i konferencjach. 

 

8. CEL STRATEGICZNY: WZMACNIANIE I ROZWÓJ SYSTEMU OPIEKI SPOŁECZNEJ 

 

Zadanie 1: Prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych z terenu powiatu grodziskiego oraz dla  

kandydatów na rodziny zastępcze 

 

W 2019 roku przeprowadzono następujące szkolenia: 

 PRIDE - Rodzinna Opieka Zastępcza, szkolenie przygotowujące kandydatów do pełnienia funkcji 

niezawodowej rodziny zastępczej (10 uczestników), 

 szkolenie warsztatowe dla rodzin zastępczych "Coaching rodzicielski, czyli jak rozmawiać, żeby 

się dogadać" (58 uczestników), 

 szkolenie warsztatowe dla rodzin zastępczych zorganizowane we współpracy z Fundacją "Zerwane 

Więzi" w ramach projektu "Odbudowa rodziny i pieczy zastępczej w województwie mazowieckim" 

(7 uczestników), 

 szkolenie warsztatowe dla rodziców zastępczych "Genogram krok po kroku, czyli jak lepiej zrozu-

mieć siebie i swoje miejsce w rodzinie " (11 uczestników). 

 

Zadanie 2: Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób usamodzielniających się wychowanków 

pieczy zastępczej 

 

Mieszkanie posiada cztery miejsca. W 2019 roku lokal zamieszkiwały 2 osoby. 

 

Zadanie 3: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z terenu powiatu grodziskiego 

 

Od 1 stycznia 2018 roku na zlecenie Powiatu Grodziskiego, Stowarzyszenie dla Dzieci  

i Młodzieży „Inspiracja” w Grodzisku Mazowieckim prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą 

typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z terenu powiatu grodziskiego. Umowa została zawarta na 5 lat. 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w Domu przebywało 13 dzieci. 

W 2019 roku na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 751 723 zł. 

Zadanie opisane jest również na stronie 75 raportu. 

 

Zadanie 4: Zwiększenie dostępu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze, likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się  

i technicznych 

 



 

40 

 

Zadanie jest w ciągłej realizacji, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych oraz własnych Powiatu Grodziskiego. W 2019 roku na zadanie Powiat prze-

znaczył 39 555 zł – ze świadczeń skorzystało 9 osób, ze środków PFRON w wysokości 1 789 697 zł 

skorzystało 147 osób. 

Dodatkowo w ramach programu PFRON „Aktywny Samorząd” umożliwiającego samorządom ak-

tywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych, w 2019 roku 

ze środków w wysokości 235 665 zł, skorzystały 52 osoby. 

Zadanie opisane jest również na stronie 79 raportu.  

 

Zadanie 5: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 

 

Zadanie realizowane jest zgodnie z umową na czas określony od dnia od 01.01.2019 r. do 

31.12.2023 r., zawartą na podstawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicz-

nego. Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Milanówku prowadzony jest przez Katolickie  

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. 

W 2019 roku Dom liczył 57 mieszkańców, poniesione koszty wyniosły 1 272 500 zł. 

 

Zadanie 6: Wspieranie i rozwój form dziennego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością   

intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi 

 

Zadanie realizowane jest zgodnie z umową zawartą na podstawie otwartego konkursu ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego. Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej  

prowadzony jest przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. 

            Uczestnicy mogą brać udział w warsztatach: ceramicznych, rękodzielniczych, komputerowych, 

kulinarnych, zajęciach z psychologiem. 

W 2019 roku udział brało 35 uczestników, koszty poniesione w 2019 roku 750 858 zł. 

 

Zadanie 7: Zakup samochodu osobowego „mikrobusa” specjalnie przystosowanego do przewozu nie-

pełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w 

Grodzisku Mazowieckim 

 

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, zakupiono ośmioosobowy 

mikrobus marki Opel Vivaro, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, z dwoma miejscami 

na wózki inwalidzkie. 

Koszt zakupu wyniósł 132 435 zł, w tym dofinansowanie z PFRON 69 465 zł. 
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Zadanie 8: Zakup autobusu dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego w 

Grodzisku Mazowieckim, wyposażonego w urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu 

osób z niepełnosprawnością 

  

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, zakupiono autobus marki 

IVECO THESI (liczba pasażerów 26+1), dostosowany do przewozu dwóch wózków jednocześnie, z 

wejściem przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością, wyposażony w windę pasażerską 

do transportu osób na wózkach. 

Koszt zakupu wyniósł 491 877 zł, w tym dofinansowanie z PFRON 250 000 zł. 
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VII. OPIS ZADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM POLITYK, STRATEGII  

I PROGRAMÓW 
 

 

Tabela nr 1 

Nazwa zadania 

 

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Sekretarz Powiatu,  

Wydział Organizacyjny. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

 

 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej po-

mocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz eduka-

cji prawnej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.) zadanie polegające 

na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłat-

nego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z 

gminami albo samodzielnie. 

Od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy i do uzyskania nie-

odpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatel-

skiego uprawniona jest każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie 

ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne 

oświadczenie. 

Stan realizacji: 

W dniu 5 listopada 2018 r. podpisano trójstronne porozumienie z 

Okręgową Radą Adwokacką oraz Radą Okręgowej Izby Radców 

Prawnych i na tej podstawie podpisano umowy z 5 adwokatami i 5 

radcami prawnymi na udzielanie porad prawnych w punkcie w Żabiej 

Woli, ul. Wiejska 2f i w Milanówku, ul. Piasta 30. 

W dniu 18 października 2018 r. ogłoszono konkurs na prowadzenie w 

2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłat-

nego poradnictwa obywatelskiego w Grodzisku Mazowieckim. W wy-

niku konkursu 18 grudnia 2018 r. podpisano umowę z Fundacją Hone-

ste Vivere z siedzibą w Warszawie na prowadzenie punktów nieod-

płatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

zlokalizowanych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 3 Maja 57. 

Umowę aneksowano w dniu 29.01.2019 r. w związku z rezygnacją 

Fundacji z prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatel-
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skiego w Grodzisku Mazowieckim. Następnie zgodnie z porozumie-

niem z Okręgową Radą Adwokacką oraz Radą Okręgowej Izby Rad-

ców Prawnych podpisano umowy z 2 adwokatami i 2 radcami praw-

nymi na udzielanie porad prawnych od 15 marca 2019 r. w punkcie w 

Grodzisku Mazowieckim. 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające w 2019 roku: 

1) Żabia Wola, ul. Wiejska 2f (od poniedziałku do piątku w godz. 

9 - 13), 

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

12 - 16), 

3) Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57 (od poniedziałku do 

piątku w godz. 8 - 12), 

4) Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57 (od poniedziałku do 

piątku w godz. 12 - 16) od 15 marca 2019 r.  

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Grodzisk Mazo-

wiecki, ul. 3 Maja 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 12 - 16) do 

17 stycznia 2019 r. 

W 2019 roku udzielono w sumie 1247 porad prawnych w poszczegól-

nych punkach: 

 w Żabiej Woli – 187 porad, 

 w Milanówku – 282 porady, 

 w Grodzisku Mazowieckim (punkt 8 - 12) – 349 porad,  

 w Grodzisku Mazowieckim (punkt 12 - 16) – 429 porad. 

W 2019 roku Powiat Grodziski wykorzystał dotację Wojewody Mazo-

wieckiego na prowadzenie punktów nieopłatnej pomocy prawnej w 

wysokości 253 327,54 zł. 
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Tabela nr 2 

Nazwa zadania 

 

Ochrona praw konsumenta 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

 

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumen-

tów, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) i art. 39 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsu-

mentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369), dalej również u.o.k.k., wyko-

nuje powiatowy rzecznik konsumentów. Szczegółowe zadania oraz 

formę ich realizacji określają przepisy artykułów 37 - 43 u.o.k.k. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Grodzisku Mazowieckim pełni 

obowiązki jednoosobowo i jest bezpośrednio podporządkowany Sta-

roście Grodziskiemu. Rzecznik zatrudniony jest na umowę o pracę w 

wymiarze czasu pracy ½ etatu.  

 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

 

 

 

Zakres działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Grodzisku 

Mazowieckim, w ramach zadania „Ochrona praw konsumenta”, sta-

nowi realizację zadań określonych w artykule 42 powołanej ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów. Do zadań rzecznika konsumen-

tów należy: 

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i in-

formacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumen-

tów; działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym; 

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepi-

sów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsu-

mentów; 

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw 

i interesów konsumentów; 

4) współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumen-

tów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami kon-

sumenckimi; 

5) podejmowanie działań wynikających z: 

 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczci-

wym praktykom rynkowym, 

 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w 

postępowaniu grupowym, 

 art. 42 ust. 5 u.o.k.k. w zw. z art. 63 Kodeksu postępowania 

cywilnego (przedstawianie sądowi istotnego poglądu dla 

sprawy). 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w 2019 roku zadania 

„Ochrona praw konsumenta” zawarte są w Sprawozdaniu z działalno-

ści Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Grodzisku Mazowiec-

kim za rok 2019, zaopiniowanym Zarządzeniem nr 32/2020 Starosty 

Grodziskiego z dnia 30.03.2020 roku.   

W 2019 roku w ramach realizacji określonego w powołanej ustawie o 

ochronie konkurencji i konsumentów zadania związanego z zapewnie-

niem bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej 

w zakresie ochrony interesów konsumentów, Powiatowy Rzecznik 
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Konsumentów w Grodzisku Mazowieckim udzieliła 641 bezpłatnych 

porad ustnych oraz 51 informacje i porady pisemne. Wystąpiła pisem-

nie do przedsiębiorców w 32 sprawach. 

Rzecznik podejmowała działania o charakterze edukacyjno-informa-

cyjnym. W ramach działalności edukacyjnej pośredniej udostępniała 

interesantom ulotki, poradniki, broszury konsumenckie. Materiały 

edukacyjne i informacje konsumenckie wywieszano na tablicy ogło-

szeń Starostwa, zaś na stronie internetowej http://www.powiat-grodzi-

ski.pl/ oraz w Gazecie Express Wieczorny zamieszczono artykuły 

traktujące o problemach konsumenckich pojawiających się w bieżącej 

działalności Rzecznika.  

W omawianym okresie sprawozdawczym Rzecznik nie występowała 

z wnioskiem o stanowienie lub zmianę przepisów prawa miejscowego 

w zakresie ochrony interesów konsumentów. Rzecznik nie wytaczała 

powództw na rzecz konsumentów, nie składano wniosków o wstąpie-

nie do toczącego się postępowania. Rzecznik pomagała konsumentom 

w redagowaniu i sporządzaniu projektów pism procesowych czy wnio-

sków o podjęcie interwencji przez uprawnione do pozasądowego roz-

patrzenia sprawy instytucje, wstępnie nakreślała sytuację procesową 

konsumentów w sprawie. Zakres i forma pomocy udzielonej konsu-

mentom były zróżnicowane - dostosowane do charakteru i okoliczno-

ści konkretnej sprawy. 

W ramach współdziałania z UOKiK Rzecznik złożyła coroczne spra-

wozdanie z działalności z roku ubiegłego oraz na bieżąco zawiada-

miała o podejrzeniu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i 

sygnalizowała problemy dotyczące ochrony konsumentów. Współ-

praca z innymi instytucjami ochrony konsumentów polegała na wza-

jemnym przekazywaniu informacji o niekorzystnych dla konsumen-

tów zjawiskach i praktykach rynkowych, wymianie poglądów i do-

świadczeń w zakresie jednolitej interpretacji przepisów prawa.  

 
Link do: „Sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gro-

dzisku Mazowieckim za rok 2019”: http://www.bip.powiat-grodziski.pl/in-

dex.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=12758 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=12758
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=12758
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Tabela nr 3 

Nazwa zadania 

Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego          

i o wolontariacie 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,  

Samodzielne Stanowisko Promocji Powiatu, 

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Ochrony Zdrowia, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

Powiatowy Urząd Pracy. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

 

 

Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarzą-

dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.688 ze zm.) na 2019 r. przyjęty przez 

Radę Powiatu Grodziskiego uchwałą nr 14/III/18 z dnia 20 grudnia 

2018 roku. 

Główne założenia programu: 

 umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowie-

dzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz 

jej tradycje; 

 stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej; 

 prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na 

rzecz mieszkańców; 

 uzupełnienie działań powiatu w zakresie nie objętym przez 

struktury samorządowe; 

 zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokal-

nych problemów. 

Stan realizacji: 

1. Powiat Grodziski zawarł umowy z podmiotami działającymi 

w sferze ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-

lontariacie na: 

 prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieod-

płatnego poradnictwa obywatelskiego, 

 prowadzenie Domu Dziecka w Grodzisku Mazowieckim 

przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja”, 

 prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Milanówku przez 

Dom Rehabilitacyjno - Opiekuńczy Katolickiego Stowarzy-

szenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, 
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 prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Podko-

wie Leśnej przez Dom Rehabilitacyjno - Opiekuńczy Katolic-

kiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji War-

szawskiej, 

 organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Spor-

towy. 

2. Powiat Grodziski współpracuje z podmiotami finansowanymi 

ze środków Powiatu i Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych: 

 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Rehabilitacyjno - 

Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnospraw-

nych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku, 

 Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzysze-

nie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MALWA PLUS”. 

3. Powiat Grodziski współpracuje z organizacjami pozarządo-

wymi m.in. przy realizacji imprez o charakterze kulturalnym, 

sportowym i ekologicznym. 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w szcze-

gólności w formach: 

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom reali-

zacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, 

2) udziału w miarę możliwości organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów w działaniach programowych samorządu, 

3) użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warun-

kach lokali w obiektach powiatowych oraz udostępniania sali 

konferencyjnej Starostwa na spotkania organizacji pozarządo-

wych oraz podmiotów, 

4) promocji i wsparcia działalności organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów poprzez zapraszanie do udziału w posiedze-

niach merytorycznych, informowania w lokalnej prasie i pu-

blikacjach o udziale organizacji oraz podmiotów w pracach na 

rzecz Powiatu. 

W 2019 roku odbyły się 32 imprezy z udziałem organizacji pozarzą-

dowych wpisane do Kalendarza Imprez. 

Powiat Grodziski w 2019 roku na współpracę z organizacjami poza-

rządowymi i podmiotami przeznaczył kwotę 4 563 677,54 zł. 

 
Link do: „Sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Grodziskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działal-

ności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok” 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=po-

kaz&id=12855 

 

 

 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=12855
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=12855
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Tabela nr 4 

 

Nazwa zadania 

 

Promocja powiatu 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Samodzielne Stanowisko Promocji Powiatu. 

Zadania określone w „Regulaminie Organizacyjnym Starostwa” na 

podstawie uchwały Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 21 sierpnia 

2019 roku.  

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

 

Podstawowe założenia: współpraca z mediami, przygotowywanie in-

formacji prasowych, zamawianie materiałów promocyjnych, przygo-

towywanie dokumentacji fotograficznej i relacji z imprez, prowadze-

nie strony internetowej. Zadania realizowane zgodnie z umowami oraz 

bieżącymi potrzebami.  

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

W celu dotarcia z przekazem do mieszkańców, Powiat współpracuje z 

lokalną prasą, lokalnymi rozgłośniami radiowymi. W mediach udo-

stępniane są informacje o działaniach Powiatu i jego jednostek, bieżą-

cych wydarzeniach, publikowane są wywiady. W komunikatach radio-

wych nadawane były informacje o naborach w Starostwie Powiatu 

Grodziskiego oraz podległych jednostkach. Ważnym narzędziem ko-

munikowania jest także strona internetowa. Witryna jest dostosowana 

do potrzeb osób niedowidzących, znajduje się również informacja o 

możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Na 

stronie umieszczane są bieżące informacje, kalendarz imprez, komu-

nikaty, wersje elektroniczne publikacji oraz galerie fotograficzne. W 

2019 roku Powiat wydał rozkładaną mapę wraz z krótkim informato-

rem o lokalnych atrakcjach turystycznych. Do wydawnictwa dołą-

czone były materiały promocyjne (torba, ołówek, notatnik i długopis) 

– materiały opatrzone logo Powiatu Grodziskiego. Zamówione zostały 

kalendarze ścienne, książkowe i biurkowe oraz trzykrotnie materiały 

promocyjne.  

Patronatem honorowym zostały objęte imprezy o charakterze kultural-

nym, sportowym i ekologicznym.  
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Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego doty-

czy zadanie (jeżeli doty-

czy) w roku sprawozdaw-

czym. 

 

Powiat Grodziski współpracuje z lokalną prasą. W 2019 roku podpi-

sane były umowy z: „Expressem Wieczornym” - publikacja artykułu 

raz w miesiącu; koszt: 8 400 zł/rok), „Gazetą WPR” – publikacja arty-

kułu raz w miesiącu (koszt: 11 808 zł/rok) oraz „Przeglądem Regio-

nalnym” - publikacja artykułu raz w miesiącu (koszt: 10 036,8 zł/rok). 

Artykuły w prasie dotyczyły bieżących wydarzeń, informacji istotnych 

dla mieszkańców, relacji z imprez organizowanych przez Powiat i jego 

jednostki. Powiat Grodziski współpracował z lokalnymi rozgłośniami 

radiowymi: Radiem Bogoria – audycja dwa razy w miesiącu (koszt: 

27 000 zł/rok) oraz Radiem Niepokalanów – audycja raz w miesiącu 

(koszt: 7 380 zł/rok). Na antenie podejmowano tematy dotyczące dzia-

łania Powiatu i jego jednostek, przeprowadzano wywiady, informo-

wano o aktualnych imprezach i wydarzeniach. W 2019 roku trzykrot-

nie były zamawiane materiały promocyjne, m.in. plecaki, notesy, ze-

stawy piśmiennicze, parasole, bidony, termosy (koszt: 33 616,39 

zł/rok). Została wydana publikacja „Zestaw Turysty” – mapa z infor-

matorem wraz z dołączonym do zestawu długopisem, ołówkiem, no-

tatnikiem w bloczku i torbą bawełnianą z uchwytem. Nakład wydaw-

nictwa wyniósł 500 egzemplarzy mapy z informatorem. Każdy z po-

zostałych elementów zestawu zakupiono w ilości 100 sztuk (koszt: 

6 303,30 zł). 
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Tabela nr 5 

 

 

Nazwa zadania 

 

 

Edukacja publiczna 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, struk-

tura organizacyjna i stan 

zatrudnienia. 

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

Zakres działania określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Po-

wiatu Grodziskiego.  

Do głównych zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu należy  

w szczególności: 

 opracowanie propozycji programowo-strategicznych do 

działania Powiatu w zakresie oświaty, kultury i sportu oraz 

ewaluacja przyjętych strategii, 

 nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych w 

zakresie spraw gospodarczych, finansowych, administracyj-

nych i organizacji pracy, 

 prowadzenie spraw związanych z działalnością oświaty nie-

publicznej, 

 opracowywanie materiałów i obsługa Systemu Informacji 

Oświatowej, 

 współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz Kura-

torium Oświaty, 

 planowanie, opracowywanie i popularyzowanie Kalendarza 

Imprez Powiatowych oraz współpraca z jednostkami Po-

wiatu w tym zakresie, 

 kierowanie nieletnich do ośrodków zgodnie z postanowie-

niem sądu, 

 nadzór nad działalnością Muzeum i Biblioteki Powiatowej, 

 prowadzenie rejestru instytucji kultury, rejestru Klubów 

Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych oraz nad-

zorowanie ich działalności. 

Stan zatrudnienia – 4 osoby. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

 

Powiat Grodziski prowadzi 5 Zespołów Szkół, w tym Zespół Szkół 

Specjalnych. W ramach Zespołów Szkół funkcjonują: 

- 8 letnia Szkoła Podstawowa Specjalna, 

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia, 

- Branżowa Szkoła I stopnia, 

- trzy 4-letnie Licea Ogólnokształcące (z oddziałami 3-letnimi), 

- trzy 5-letnie Technika (z oddziałami 4-letnimi). 

Głównym założeniem polityki oświatowej Powiatu jest dążenie do 

tego, aby nasi absolwenci jak najlepiej zdawali egzaminy matu-

ralne, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz zdo-

bywali indeksy wybranych uczelni wyższych. Dostosowanie sys-

temu powiatowej edukacji do szybko zmieniającego się rynku 

pracy, oczekiwań pracodawców i sytuacji demograficznej. 
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Podniesienie poziomu nauczania zarówno ogólnego jak i zawodo-

wego oraz poprawienie zdawalności egzaminów zawodowych. Za-

pewnienie odpowiedniego zaplecza kadrowego oraz technicznego 

dla działalności szkół. 

Technika prowadzą kształcenie w zawodach: 

technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii 

żywności, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, tech-

nik eksploatacji portów i terminali, technik pojazdów samochodo-

wych, technik informatyk, technik logistyk, technik organizacji re-

klamy, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik 

spedytor. 

Branżowe szkoły I stopnia prowadzą kształcenie w zawodach: 

mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów 

samochodowych, fryzjer, kucharz, magazynier – logistyk. 

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest we współpracy z przed-

siębiorcami z gospodarczego otoczenia szkoły, w rzeczywistych wa-

runkach pracy. Zwiększa to szanse absolwentów na rynku pracy.  

Licea Ogólnokształcące prowadzą oddziały z różnymi przedmiotami 

rozszerzonymi: 

humanistyczny, matematyczny, matematyczno-fizyczny, lingwi-

styczny, biologiczno-chemiczny, matematyczno-geograficzny, 

ogólny, ogólny z elementami wiedzy medycznej i prozdrowotnej, 

lingwistyczno-geograficzny, kulturowo-społeczny, prawniczy. 

W 2019 roku przekształcono strukturę szkolnictwa, wdrożono nowe 

podstawy programowe oraz nową organizację pracy. W szkołach od 

września 2019 r. kształci się ok. 700 uczniów więcej niż w latach 

ubiegłych. Wymagało to poprawy i zapewnienia właściwych warun-

ków lokalowych i dostosowania bazy techniczno-dydaktycznej. Za-

gwarantowano również większą liczbę kadry pedagogicznej, która 

cyklicznie w ramach środków przekazanych na doskonalenie zawo-

dowe podnosi kwalifikacje. W perspektywie wpłynie to na podnie-

sienie jakości pracy szkół.  

Powiat Grodziski prowadzi ponadto dwie placówki oświatowe: 

1) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną; 

Do podstawowych zadań Poradni należy diagnozowanie dzieci  

i młodzieży, prowadzone w szczególności w celu określenia: 

 indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 

 indywidualnych możliwości psychofizycznych, 

 sposobu rozwiązywania zgłaszanych problemów i wyja-

śniania mechanizmów ich funkcjonowania. 

Efektem takiej diagnozy jest wydanie opinii lub orzeczenia, w tym 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć re-

walidacyjno-wychowawczych, indywidualnych lub zespołowych dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głę-

bokim, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i indywi-

dualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 



 

52 

 

Drugim ważnym zadaniem realizowanym przez Poradnię jest udzie-

lanie dzieciom, młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psy-

chologiczno-pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku kształce-

nia i zawodu oraz w planowaniu dalszej edukacji i kariery zawodo-

wej. Kolejnym obszarem pracy, wynikającym z przepisów prawa, 

jest realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wycho-

wawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym 

wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych 

i wychowawczych. W ostatnich kilku latach obserwuje się wzrost 

ilości wykonywanych przez pracowników Poradni diagnoz oraz 

wzrost liczby orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (w szcze-

gólności dla dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera) oraz 

opinii wczesnego wspomagania rozwoju. 

 

2) Publiczne Ognisko Plastyczne realizuje zadania edukacyjne dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu sztuk plastycznych, hi-

storii sztuki i wystawiennictwa. Organem prowadzącym jest 

Powiat Grodziski. Nadzór pedagogiczny sprawuje Minister 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Stan zatrudnienia: 7 nauczycieli, 2 pracowników administracji 

i 1 pracownik obsługi. 

Publiczne Ognisko Plastyczne w cyklu tygodniowym prowadzi 

następujące zajęcia, uzupełniające zainteresowania: 

- ceramika dla dzieci i dorosłych, 

- warsztaty z akwareli, 

- podstawy perspektywy i rysunek, 

- grafika warsztatowa, 

- zabawy plastyczne dla dzieci w wieku 7-9 lat, 

- zajęcia dla dzieci w wieki 9-12 lat, 

- konsultacje z historii sztuki, 

- rysunek/malarstwo, 

- kurs fotografii dla początkujących, 

- fotofakultety, 

- procesy form plastycznych. 

Publiczne Ognisko Plastyczne organizuje wystawy, przeglądy, 

konkursy, plenery, targi sztuki. 

W roku 2019 odbyły się 4 plenery wyjazdowe, 10 wystaw arty-

stycznych, konkurs artystyczny i targi sztuki. Liczba słuchaczy 

210 osób. 

 

Na terenie Powiatu Grodziskiego funkcjonuje Muzeum im. Anny i 

Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Prace remontowe, porząd-

kowo – konserwatorskie prowadzone w 2019 r. pozwalają na trwałe 

zachowanie wartości zabytku. Liczne inicjatywy: spotkania literac-

kie, spektakle muzyczno-poetyckie, wystawy, festiwale, konkursy 

recytatorskie, podejmowane w 2019 r. przez Muzeum stanowią duży 

wkład w życie kulturalno-edukacyjne społeczności Powiatu. 
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Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

Link do: „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych”:  

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/komunikaty/informacja_o_stanie_realiza-

cji_zadan_oswiatowych_2018_2019.pdf 

 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego doty-

czy zadanie (jeżeli dotyczy) 

w roku sprawozdawczym. 

 

Link do: „Inwestycje i remonty w roku szkolnym 2018/2019”: 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/komunikaty/Remonty_i_inwesty-

cje_w_szkolach_2018_2019.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/komunikaty/informacja_o_stanie_realizacji_zadan_oswiatowych_2018_2019.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/komunikaty/informacja_o_stanie_realizacji_zadan_oswiatowych_2018_2019.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/komunikaty/Remonty_i_inwestycje_w_szkolach_2018_2019.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/komunikaty/Remonty_i_inwestycje_w_szkolach_2018_2019.pdf
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Tabela nr 6 

 

Nazwa zadania 

 

Promocja i ochrona zdrowia 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie - krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Ochrony Zdrowia. 
 

Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Promocji 

i Ochrony Zdrowia należy prowadzenie spraw w zakresie ochrony 

i promocji zdrowia w ramach zadań Powiatu, a w szczególności: 
 

1) przygotowywanie propozycji programowych działania Powiatu 

w zakresie promocji i ochrony zdrowia, 

2) prowadzenie spraw z zakresu promocji i ochrony zdrowia, 

3) podejmowanie działań w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł 

finansowania programów Powiatu w zakresie promocji i ochrony 

zdrowia, 

4) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie promocji i ochrony 

zdrowia, 

5) realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

6) współpraca z merytorycznymi komisjami Rady Powiatu w zakresie 

spraw dotyczących Samodzielnego Stanowiska. 
 

Ww. stanowisko stanowi komórkę organizacyjną wchodzącą 

w skład Starostwa Powiatu Grodziskiego, a przypisane mu zadania 

włączone zostały do zadań realizowanych przez Wydział Oświaty, 

Kultury i Sportu w Starostwie Powiatu Grodziskiego. Zadania reali-

zuje 1 pracownik zatrudniony na etacie w Wydziale Oświaty. 

 

 

Ogólny opis zadania z 

ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

W ramach zadań związanych z promocją i ochroną zdrowia wdrożono 

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 

2018-2022, przyjęty uchwałą nr 314/XLIII/18 Rady Powiatu Grodzi-

skiego z dnia 27 lutego 2018 r. 

Zadania realizowane w ramach ww. Programu określa rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Pro-

gramu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 i dotyczą 

one w szczególności: 
 

1) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psy-

chicznym, 

2) zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej 

i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form 

opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym 

i społecznym, 

3) kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właści-

wych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, 

życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji. 
 

Realizując Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w 

2019 r. podjęto szereg działań mających na celu: 
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 upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej, 

 upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecz-

nego, 

 aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy, 

 udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, ro-

dzicom i nauczycielom, 

 przemodelowanie form świadczonej opieki psychiatrycznej z sys-

temu izolacyjno-azylowego na rzecz środowiskowego, otwartego i 

spersonalizowanego, 

 rozszerzanie współpracy podmiotów leczniczych i wspomagają-

cych osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

 otaczanie prawidłową opieką zdrowotną w obszarze związanym z 

rozwojem psychospołecznym dzieci i młodzieży, 

 kształtowanie modelu skutecznych działań systemowych, długoter-

minowych, jak również natychmiastowych, stwarzających możli-

wość rozwiązania bieżących problemów (np.: profilaktyka, podej-

mowanie środków zabezpieczających). 
 

Podmiotami uczestniczącymi w powyższych działaniach były m.in.: 

organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawo-

dowe, kościoły i inne związki wyznaniowe, grupy samopomocy pa-

cjentów i ich rodzin, szkoły prowadzone przez Powiat oraz różnorodne 

typy podmiotów wpisujące się zakresem swojej działalności w cele i 

zadania Programu. 
 

Uchwałą nr 252/2020 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 8 stycznia 

2020 r. zaktualizowano osobowy skład Zespołu Koordynującego Rea-

lizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Po-

wiecie Grodziskim. 
 

Zadanie opisane jest również na stronie 28 raportu. 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

 

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecz-

nej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 

Powiecie Grodziskim został opracowany, przekazany do wszystkich 

podmiotów realizujących Program, podany do publicznej wiadomości 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego 

w zakładce Ochrona Zdrowia, na stronach PCPR i PUP oraz wysłany 

do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Mazowieckiego w dniu 29.12.2017 r. Informa-

cje zawarte w ww. informatorze zostały uaktualnione w dniu 

14.08.2019 r. Zaktualizowana wersja informatora została również po-

dana do wiadomości publicznej, w sposób wskazany powyżej. 

 

 

 

 



 

56 

 

Tabela nr 7 

 

Nazwa zadania 

 

Transport i komunikacja 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego. 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. - 32 osoby. 

 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

 

W Powiecie Grodziskim obecnie funkcjonujące zezwolenia na  

wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym wydawane są w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym.  

Realizowane są zadania z zakresu: rejestracji pojazdów, wydawania 

praw jazdy, transportu drogowego, stacji kontroli pojazdów, ośrodków 

szkolenia kierowców i organizacji ruchu drogowego. 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

 

1. Monitorowanie zmian w procesie legislacyjnym dot. zmiany 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.  

2. Zestawienia ilościowe aktów administracyjnych wydawanych 

przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego. 

 

 

 Ilość na dzień 

31.12.2019 r. 

Ilość w okresie  

od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. 

POJAZDY 

Ilość pojazdów zarejestrowanych 149 611 26 267 

PRAWA JAZDY 

Ilość wydanych  

praw jazdy 
55 609 2 973 

Ilość wydanych  

praw jazdy międzynarodowych 
1 523 153 

Ilość wydanych pozwoleń na kiero-

wanie tramwajem 
22 4 
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TRANSPORT 

Ilość wydanych zezwoleń na wyko-

nywanie zawodu przewoźnika dro-

gowego osób 
17 1 

Ilość wydanych zezwoleń na wyko-

nywanie zawodu przewoźnika dro-

gowego rzeczy 
234 20 

Ilość wydanych licencji na pośred-

nictwo przy przewozie rzeczy 
74 11 

Ilość wydanych zaświadczeń 

 na przewozy drogowe  

na potrzeby własne 
159 19 

Ilość wydanych zezwoleń  

na przejazd pojazdów nienorma-

tywnych 
25 8 

Liczba wydanych zezwoleń  

na wykonywanie regularnych prze-

wozów osób w krajowym transpor-

cie drogowym 

4 5 

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW / INSTRUKTORZY 

Ilość przedsiębiorców wpisanych 

do rejestru ośrodków szkolenia kie-

rowców 
12 2 

Liczba instruktorów nauki jazdy 

wpisanych do ewidencji 
40 4 

STACJE KONTROLI POJAZDÓW 

 

 

 

 

Ilość przedsiębiorców wpisanych 

do rejestru stacji kontroli pojazdów 

 

 

 

 

 

11 1 
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DROGI 

Ilość wydanych zezwoleń  

na wykorzystanie drogi  

w sposób szczególny 

 
17 

Ilość zatwierdzonych projektów 

czasowej organizacji ruchu 
  434 

Ilość zatwierdzonych projektów 

stałej organizacji ruchu 
  152 

 

 

 

W dniu 10 października 2019 r. Rada Powiatu Grodziskiego wystąpiła z wnioskiem do Trybu-

nału Konstytucyjnego o zbadanie, czy przepis art. 13 ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – 

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1018 i Nr 225 

poz. 1466) jest zgodny z art. 2, 7 oraz art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w części, 

w jakiej nie przewiduje on ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów przechowywania pojazdów za cały 

okres przechowywania w przypadku pojazdów przejętych na własność Skarbu Państwa zgodnie z decy-

zjami Naczelników Urzędów Skarbowych, nie wskazuje właściwej do ponoszenia tych kosztów statio 

fisci Skarbu Państwa oraz nie wskazuje organu właściwego do orzekania o tych kosztach.  

Zmiana przepisów dotyczących orzekania o przepadku pojazdów wprowadzona ustawą z dnia 

22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zmieniła 

zasady i tryb rozliczania się przedsiębiorców prowadzących parkingi z podmiotami publicznymi (staro-

stami), którym powierzono zadania w zakresie usuwania pojazdów z dróg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

W związku z tym podmiot prowadzący parking na terenie Powiatu Grodziskiego złożył do Sta-

rosty Grodziskiego 26 wniosków o przyznanie zwrotu kosztów dozoru i wynagrodzenia za dozór po-

jazdów dotyczących okresu przed 4 września 2010 r. i 36 wniosków dotyczących okresu po zmianie 

przepisów. Przedmiotowe wnioski dotyczyły spraw, w których sąd wydał postanowienie o przepadku 

pojazdów na rzecz Powiatu Grodziskiego.  

W konsekwencji Starosta Grodziski zgodnie ze stanowiskiem Samorządowego Kolegium Od-

woławczego w Warszawie w latach 2017 – 2018 przyznał podmiotowi prowadzącemu parking łącznie 

267 761,55 zł. 

Ponadto Naczelnicy Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie przekazali 

Staroście Grodziskiemu zgodnie z właściwością 182 wnioski złożone przez podmiot prowadzący par-

king dotyczące zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór 

pojazdów na łączna kwotę 1 604 628,30 zł. Analizując przekazane wnioski ustalono, że we wszystkich 

sprawach Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali decyzję o przejęciu pojazdów na rzecz Skarbu 

Państwa.  Z uwagi na powyższe Starosta Grodziski zwrócił przedmiotowe wnioski. 

Naczelnicy Urzędu Skargowego w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie systematycznie prze-

kazują wnioski wraz z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazującym Starostę 

Grodziskiego jako organ właściwy w sprawie. 

W związku z wnioskiem Rady Powiatu Grodziskiego skierowanym do Trybunału Konstytucyj-

nego, Starosta Grodziski zawiesza z urzędu postępowania administracyjne w sprawach wniosków doty-

czących przyznania kosztów dozoru pojazdów i wynagrodzenia za ich dozór do czasu zbadania przez 

Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 13 ustawy z dnia 22 
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lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2010r. Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466). 

Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z dnia 3 grudnia 2019 r. nadał wnioskowi Rady 

Powiatu Grodziskiego dalszy bieg (Sygn. akt Tw 12/19). 

 

W ramach bieżącej realizacji zadania w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów w trybie 

art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z 

późn. zm.) podmiotem świadczącym w/w usługi w latach 2018 - 2019 była firma prowadząca działal-

ność gospodarczą pod nazwą Parking Strzeżony i Autoholowanie Pojazdów działająca na podstawie 

umowy Nr ZP.273.1.3.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.  

W ramach zawartej umowy w roku 2019 Powiat Grodziski wypłacił przedsiębiorcy na podsta-

wie wystawionych faktur łączną kwotę 92 688,27 zł. Wpływy do budżetu Powiatu z tytułu realizacji 

zadania wyniosły 56 964,35 zł. Łączna strata poniesiona przez Powiat Grodziski z tytułu przechowywa-

nia pojazdów znajdujących się na parkingu wyniosła 35 723,92 zł. Strata spowodowana jest ponosze-

niem kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów nieodbieranych, oczekujących 

na orzeczenie przez sąd ich przepadku na rzecz Powiatu, lub pojazdów co do których nie ustalono wła-

ściciela pomimo dołożenia należytej staranności. Dodać należy, że postępowanie sądowe dotyczące 

orzeczenia o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu często trwa ok. 1 roku. Natomiast Powiat reguluje 

należności na podstawie złożonych faktur w ujęciu miesięcznym. 

W przypadku pojazdów przejętych na rzecz Powiatu, na 11 decyzji nakładających na właścicieli 

obowiązek zwrotu kosztów z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania wartości pojazdów wy-

stawionych w 2019 r. na łączną kwotę 45 710,73 zł wyegzekwowanych zostało jedynie 4 148,21 zł. 

Ponadto w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r.  

K 6/17 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2322) od dnia 13 września 2019 r. każdy usunięty pojazd może zostać 

odebrany z parkingu przez właściciela lub osobę przez niego upoważnioną bez wcześniejszego uiszcza-

nia opłaty z tytułu jego usunięcia i przechowywania na parkingu strzeżonym. Jednocześnie właściciel 

zostaje pouczony o konieczności wniesienia opłaty w terminie 7 dni od dnia odbioru pojazdu z parkingu, 

co potwierdza własnoręcznym podpisem na dokumencie „Informacja o wysokości opłat”.  

W praktyce od dnia 13 września 2019 r. do końca 2019 r. na parking zostały usunięte łącznie 

42 pojazdy. Z czego tylko w 26 przypadkach została uiszczona opłata z tytułu usunięcia i przechowy-

wania na parkingu. 

W pozostałych sprawach Starosta Grodziski jest zobowiązany prowadzić z urzędu postępowa-

nia administracyjne w sprawie określenia wysokości zobowiązania wynikającego z tytułu usunięcia i 

przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym. 
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Tabela nr 8 

Nazwa zadania 

 

Geodezja, kartografia i kataster 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Wydział Geodezji i Kartografii:  

− Referat Ewidencji Gruntów i Budynków, 

− Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

Zadania są realizowane na podstawie przepisów ustawy prawo geode-

zyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276) oraz przepisów 

wykonawczych.  

Łącznie w Wydziale Geodezji i Kartografii na koniec 2019 r. było za-

trudnionych 28 osób na 26,925 etatu. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

 

 

Do zadań starosty na podst. art. 7d ustawy prawo geodezyjne                      

i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276) należy w szczególności: 

 prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartogra-

ficznego, w tym m.in. prowadzenie dla obszaru powiatu baz 

danych ewidencji gruntów i budynków baz GESUT,  

 tworzenie, prowadzenie i udostępnianie rejestru cen i wartości 

nieruchomości, 

 tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań karto-

graficznych,  

 koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia te-

renu, zakładanie osnów szczegółowych,  

 ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magne-

tycznych. 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

 

Zarejestrowano 4653 zgłoszeń prac geodezyjnych oraz 4599 wnio-

sków o udostępnienie materiałów PZGiK, wprowadzono 11884 

zmiany do ewidencji gruntów i budynków, wydano 6521 wypisów 

oraz 3204 wyrysy z ewidencji gruntów, dokonano 600 koordynacji 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego doty-

czy zadanie (jeżeli doty-

czy) w roku sprawozdaw-

czym. 

 

Na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowiec-

kiego kontynuowano i zakończono realizację modernizacji ewidencji 

gruntów na obszarze 7 wsi w trzech gminach Powiatu Grodziskiego. 

Wartość podpisanych umów na modernizację ewidencji gruntów to 

621 000 zł brutto. 
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Tabela nr 9 

 

Nazwa zadania 

 

Gospodarka nieruchomościami 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

W zakresie gospodarki nieruchomościami uchwałą nr 804/2018 z dnia 

4 lipca 2018 r., Zarząd Powiatu Grodziskiego przyjął plan wykorzy-

stania zasobu nieruchomości Powiatu Grodziskiego na lata 2018 - 

2020. W powyższym planie wskazano główne kierunki działań z wy-

szczególnieniem programu zagospodarowania nieruchomości Powiatu 

Grodziskiego zawierającego 11 punktów priorytetowych działań w za-

kresie gospodarowania nieruchomościami. 

Ponadto Wydział prowadzi bieżącą działalność związaną z gospoda-

rowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu, regu-

luje stany prawne nieruchomości oraz nabywa grunty pod inwestycje 

związane z inwestycjami drogowymi.  

Stan zatrudnienia - 11 osób, w tym 1 osoba na ½ etatu i 2 konserwato-

rów (stan na grudzień 2019 r.). 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 

Grodziskiego, nabywanie gruntów na własność Powiatu. 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

Uzyskano zgodę Rady Powiatu Grodziskiego na ustanowienie służeb-

ności przesyłu na trzech nieruchomościach stanowiących własność Po-

wiatu. Odpłatne służebności zostały zawarte w 2 przypadkach. W trze-

cim przypadku do dnia dzisiejszego PGE Dystrybucja nie dokonała 

wpłaty ustalonej kwoty za ustanowienie służebności, co jest podstawą 

do zawarcia aktu notarialnego. 

Uzyskano zgodę Rady Powiatu Grodziskiego na przedłużenie umów 

najmu powierzchni w budynku przy ul. Dalekiej w Grodzisku Mazo-

wieckim oraz części nieruchomości przy ul. Traugutta 41                            

w Grodzisku Mazowieckim. Umowy najmu zostały podpisane. Z po-

zostałymi najemcami utrzymano umowy najmu oraz wynajęto dodat-

kową powierzchnię w budynku przy ul. Piasta 30 w Milanówku, na 

rzecz Zakładu Optycznego.  

Na dzień 31.12.2019 r. obowiązywało 10 umów najmu oraz 4 umowy 

użyczenia nieruchomości powiatowych.  

Dochód wynikający z umów najmu obowiązujących w roku 2019 to: 

326 141,96 zł netto. Z tytułu trwałego zarządu dochód wynosi 777,44 

zł. 

Wykonano prace remontowe budynku przy ul. Piasta w Milanówku, 

polegające głównie na remoncie dachu. 

Podejmowano dalsze działania związane z remontem budynku przy ul. 

Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim w związku z planowanym 

przeniesieniem siedziby Starostwa Powiatu Grodziskiego. 

W roku 2019 Powiat Grodziski nabył 82 działki, w tym: 

- 1 w drodze umowy kupna, 
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- 29 w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (decyzja wójta/burmistrza),  

- 31 w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wpro-

wadzające ustawy reformujące administracje publiczną (decyzja wo-

jewody),  

-  21 w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-

blicznych (decyzja starosty). 

W roku 2019 zostało złożonych 48 wniosków o założenie księgi wie-

czystej dla 68 działek z wpisem prawa własności Powiatu Grodzi-

skiego.  

W roku 2019 Zarząd Powiatu Grodziskiego wystąpił do Wojewody 

Mazowieckiego z 74 wnioskami o wydanie decyzji potwierdzających 

nabycie przez Powiat Grodziski własności nieruchomości zajętych pod 

dogi powiatowe w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną. 

W roku 2019 zlecono 8 opracowań geodezyjnych w celu wydzielenia 

gruntów zajętych pod drogi powiatowe oraz gruntów pod poszerzenie 

na potrzeby planowanej przebudowy. Łącznie wydzielonych zostało 

235 działek geodezyjnych.  

Przeprowadzono przetarg na sprzedaż, a następnie na dzierżawę nie-

ruchomości położonej w Podkowie Leśnej w obr. 2 stanowiącej 

działkę ew. nr 1/2. Oba przetargi nie zostały rozstrzygnięte, ponieważ 

nie zgłosili się oferenci. Wobec powyższego nieruchomość pozosta-

wiono w zasobie.   

Ponadto należy wskazać, iż do zadań Wydziału Gospodarki Nierucho-

mościami należy również wykonywanie zadań z zakresu administracji 

rządowej. W ramach tych zadań w 2019 roku wydano 194 decyzje, 38 

postanowień oraz 212 zaświadczeń.  

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego doty-

czy zadanie (jeżeli doty-

czy) w roku sprawozdaw-

czym. 

 

Inwestycja polegająca na remoncie dachu przychodni przy ul. Piasta 

30 w Milanówku. 
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Tabela nr 10 

Nazwa zadania 

 

Administracja architektoniczno-budowlana 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Wydział Architektoniczno-Budowlany. 

11 osób zatrudnionych. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-

rządzie powiatowym - Powiat wykonuje określone ustawami zadania 

publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie administracji ar-

chitektoniczno-budowlanej. 

 Zadanie 1. Wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę: 

na podstawie art. 28 ust. 1a i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

roku Prawo budowlane – starosta jako organ administracji architekto-

niczno-budowlanej pierwszej instancji wydaje decyzje o pozwoleniu 

na budowę. W 2019 r. wpłynęło 2101 wniosków o wydanie pozwole-

nia na budowę/rozbiórkę. 

Ilość wydanych w 2019 r. pozwoleń na budowę/rozbiórkę – 1948.  

 Zadanie 2. Przyjęcie zgłoszeń z projektem budowlanym: 

na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i art. 19a, oraz przebudowy, o 

której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane – starosta jako organ administracji architek-

toniczno-budowlanej pierwszej instancji przyjmuje zgłoszenia z pro-

jektem budowlanym. 

W 2019 r. wpłynęło 300 zgłoszeń, z których przyjęto bez sprzeciwu 

265 zgłoszeń. 

 Zadanie 3. Przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych bez pro-

jektu:  

na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane – starosta jako organ administracji architekto-

niczno-budowlanej pierwszej instancji przyjmuje zgłoszenia robót bu-

dowlanych. W 2019 r. wpłynęło 794 zgłoszenia, z których przyjęto bez 

sprzeciwu 779. 

 Zadanie 4. Wydawanie odstępstw od przepisów techniczno-

budowlanych:  

na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane – starosta jako organ administracji architekto-
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niczno-budowlanej pierwszej instancji wydaje postanowienia o od-

stępstwie od przepisów techniczno-budowlanych. W 2019 r. udzielono 

19 zgód na odstępstwo. 

 Zadanie 5. Wydawanie zaświadczeń o odrębności lokali: 

na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności 

lokali – starosta wydaje zaświadczenia o odrębności lokali. W 2019 r. 

wpłynęło 250 wniosków o wydanie zaświadczenia i wydano 246 za-

świadczeń. 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

1. Termin wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórce do 30 

dni w sprawach prostych i do 65 dni w sprawach skomplikowanych 

-nie został przekroczony w żadnej sprawie.  

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 

dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść 

sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, 

jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł 

sprzeciwu w tym terminie. 

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej występuje z 

wnioskiem do ministra o udzielenie upoważnienia do udzielenia 

zgody na odstępstwo, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który 

ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowie-

nia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo. 

4. Organ wydaje zaświadczenia w terminie do 7 dni od złożenia wnio-

sku. 
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Tabela nr 11 

 

Nazwa zadania 

 

Gospodarka wodna 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Sta-

rostwa Powiatu Grodziskiego wykonuje zadania przewidziane dla sta-

rosty w obszarze gospodarki wodnej. 

Stan zatrudnienia 6 osób. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

 

Zadanie wydziału w zakresie gospodarki wodnej sprowadzało się 

głównie do nadzoru nad spółkami wodnymi działającymi na terenie 

powiatu. Zadanie uwzględniono w „Programie Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Grodziskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 

2021-2024”. 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

Sprawowano bieżący nadzór nad prawidłowością uchwał organów 

spółek wodnych.  

Udzielono spółkom wodnym działającym na terenie powiatu dotacji 

celowych, w kwocie 75 tyś. zł, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń 

wodnych zgodnie z uchwałą nr 332/XLVI/18 Rady Powiatu Grodzi-

skiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Grodziskiego, 

trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozli-

czania, zmienioną uchwałą nr 83/VIII/19 z dnia 30.05.2019 r. 

Zadanie opisane jest również na stronie 23 raportu. 

 

Link do: „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Grodziskiego na lata 2017 - 

2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024” 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2014_2018/zalacz-

nik_1_258_2017_Program_Ochrony_Srodowiska.pdf 

 

  

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2014_2018/zalacznik_1_258_2017_Program_Ochrony_Srodowiska.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2014_2018/zalacznik_1_258_2017_Program_Ochrony_Srodowiska.pdf
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Tabela nr 12 

 

Nazwa zadania 

 

Ochrona środowiska i przyrody 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Sta-

rostwa Powiatu Grodziskiego wykonuje zadania przewidziane dla sta-

rosty w obszarze ochrony środowiska, przyrody. 

Stan zatrudnienia 6 osób. 

W przypadku realizacji „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Grodziskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” 

(przyjętego uchwałą nr 258/XXXV/2017 Rady Powiatu Grodziskiego 

z dnia 29 czerwca 2017 roku) zadanie realizowane jest we współpracy 

z innymi jednostkami organizacyjnymi Starostwa. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Sta-

rostwa Powiatu Grodziskiego w wyznaczonym obszarze wykonuje za-

dania w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych głów-

nie na podstawie: ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środo-

wiska, ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z 13 

października 1995 r. prawo łowieckie, ustawy z 9 czerwca 2011 r. 

prawo geologiczne i górnicze, ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Prowadzone zadania stanowią element realizacji przyjętego „Pro-

gramu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego na lata 2017-

2020 z perspektywą na lata 2021-2024” . 

W oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska, w 2019 roku opraco-

wano Raport za lata 2017-2018 z realizacji w/w Programu. 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

Zadania realizowane są sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających z 

wpływających do wydziału podań. 

Na postawie w/w aktów wydano w 2019 roku:  

 z ustawy prawo ochrony środowiska - 11 decyzji, 

 z ustawy o ochronie przyrody - 144 decyzje, 23 zaświadcze-

nia, 

 z ustawy prawo łowieckie - 33 decyzje, 

 z ustawy prawo geologiczne i górnicze prowadzono 51 spraw, 

 z ustawy o odpadach - 12 spraw. 

Realizacja zadań, wynikających z „Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Grodziskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-

2024” polegała również na podejmowaniu działań o charakterze eko-

logiczno - edukacyjnym i inwestycyjnym. 

Zadania ekologiczno - edukacyjne: Dożynki, Turniej wiedzy pożarni-

czej młodzieżowych drużyn pożarniczych, Powiatowe zawody spor-

towo-pożarnicze, Spławikowe zawody: o Puchar Starosty Grodzi-

skiego, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Turniej Rodzin 

Wędkujących, Zakończenie lata 2019, Piknik integracyjny, 50. Złaz 

„Babie Lato”, Jesienny Konkurs Ekologiczny, Wyjazd edukacyjny. 
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Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego doty-

czy zadanie (jeżeli doty-

czy) w roku sprawozdaw-

czym. 

 

Zadania inwestycyjne: 

 remont budynku przy ul. Piasta 30 w Milanówku polegający 

na termomodernizacji dachu budynku oraz częściowej mo-

dernizacji instalacji grzewczej, 

 termomodernizacja budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 w 

Grodzisku Mazowieckim poprzez ocieplenie ścian i dachu. 

 

Link do: „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Grodziskiego na lata 2017 - 

2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024” 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2014_2018/zalacz-

nik_1_258_2017_Program_Ochrony_Srodowiska.pdf 

 

 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2014_2018/zalacznik_1_258_2017_Program_Ochrony_Srodowiska.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2014_2018/zalacznik_1_258_2017_Program_Ochrony_Srodowiska.pdf
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Tabela nr 13 

 

Nazwa zadania 

 

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Sta-

rostwa Powiatu Grodziskiego wykonuje zadania przewidziane dla sta-

rosty w obszarze m.in.: ochrony środowiska, leśnictwa i rybactwa 

śródlądowego. 

Stan zatrudnienia 6 osób. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Sta-

rostwa Powiatu Grodziskiego w wyznaczonym obszarze wykonuje za-

dania, w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych głów-

nie na podstawie ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych, ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, 

ustawy z 28 września 1991 r. o lasach. 

Prowadzone zadania stanowią element realizacji przyjętego „Pro-

gramu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego na lata 2017-

2020 z perspektywą na lata 2021-2024”. 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

Zadania realizowane są sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających z 

wpływających do wydziału podań. 

Na podstawie w/w aktów w 2019 r.: 

 z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wydano: 

             decyzji – 63 szt., 

             uzgodnień – 387 szt., 

             postanowień – 434 szt., 

 z ustawy o rybactwie śródlądowym wydano: 

             karty wędkarskie – 184 szt., 

             zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego – 36 szt., 

 z ustawy o lasach wydano: 

             zaświadczenia – 1921 szt., 

             świadectwa pozyskania drewna – 52 szt. 

 

Link do: „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Grodziskiego na lata 2017 - 

2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024” 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2014_2018/zalacz-

nik_1_258_2017_Program_Ochrony_Srodowiska.pdf 

 

  

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2014_2018/zalacznik_1_258_2017_Program_Ochrony_Srodowiska.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2014_2018/zalacznik_1_258_2017_Program_Ochrony_Srodowiska.pdf
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Tabela nr 14 

Nazwa zadania 

Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpoża-

rowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia 

i zdrowia ludzi oraz środowiska 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

 

W zadaniach planu zarządzania kryzysowego zgodnie z siatką bezpie-

czeństwa udział biorą: 

a) Komórki Organizacyjne:  

 Wydział Finansowy,  

 Wydział Architektoniczno-Budowlany,  

 Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, OC i ZK, 

 Wydział Organizacyjny,  

 Wydział Komunikacji,  

 Wydział Geodezji i Kartografii,  

 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,  

 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wod-

nej,  

b) Jednostki Organizacyjne:  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  

 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. 

św. Jana Pawła II,  

 Powiatowy Zarząd Dróg. 

 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

 

Obowiązujący Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Grodziskiego 

opracowany oraz uzgodniony został w czerwcu 2019 r.  

Zasadniczą rolą „Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Grodzi-

skiego” jest wskazanie organów właściwych w sprawach zarządzania 

kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w sytuacjach kryzy-

sowych. 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

Udział w Treningach ATP-45 polegających na prognozowaniu sytua-

cji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. 
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Tabela nr 15 

Nazwa zadania 

 

Obronność 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

 

W zadaniach planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Grodzi-

skiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa pań-

stwa i w czasie wojny biorą udział: 

a) Komórki Organizacyjne:  

 Pełnomocnik Starosty ds. Informacji Niejawnych, 

 Wydział Architektoniczno-Budowlany,  

 Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Inwe-

stycji,  

 Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, OC i ZK,  

 Zespół Radców Prawnych,  

 Wydział Organizacyjny,  

 Wydział Komunikacji,  

 Wydział Geodezji i Kartografii,  

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami,  

 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,  

 Wydział Finansowy,  

 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wod-

nej,  

b) Jednostki Organizacyjne: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  

 Powiatowy Urząd Pracy,  

 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni 

im. św. Jana Pawła II,   

 Powiatowy Zarząd Dróg. 

 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

 

 

W Powiecie obowiązuje Plan operacyjny funkcjonowania Powiatu 

Grodziskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny. 

Podstawowym założeniem planu jest realizacja przedsięwzięć i proce-

dur dotyczących podwyższania gotowości obronnej oraz kierowania w 

Powiecie Grodziskim. 

Ponadto funkcjonuje Plan szkolenia obronnego Powiatu Grodziskiego.  

Głównym celem szkolenia obronnego w 2019 roku była kontynuacja 

przygotowania kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych wchodzą-

cych w skład stanowisk kierowania szczebli powiatowego i gminnego 

do działania w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpie-

czeństwa. Zgrywanie obsad Stanowisk Kierowania i Systemu Stałych 

Dyżurów Wojewody Mazowieckiego z jednostkami organizacyjnymi 

rządowej administracji niezespolonej w województwie oraz organami 

dowodzenia Sił Zbrojnych. 

Funkcjonuje również Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie po-

zamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Grodziskim.  
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Celem pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie ma-

zowieckim w 2019 roku było zapewnienie ciągłości działania organów 

administracji publicznej województwa mazowieckiego i ich struktur 

wykonawczych w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej 

państwa oraz realizacja przygotowań obronnych w czasie pokoju w 

zakresie systemów organizacyjno – planistycznych.  

Funkcjonuje także Plan przygotowania podmiotów leczniczych Po-

wiatu Grodziskiego na potrzeby obronne państwa. 

Plan ten ma na celu tworzenie warunków organizacyjnych i technicz-

nych realizacji zadań na potrzeby obronne państwa. 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

 

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w terminie luty - marzec 

2019 roku. 

Trening w doręczaniu pakietów kart powołania do czynnej służby woj-

skowej w ramach Akcji Kurierskiej. 

Trening Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego w ko-

dowaniu, rozkodowywaniu oraz przekazywaniu sygnałów i zadań ope-

racyjnych. 

 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego doty-

czy zadanie (jeżeli doty-

czy) w roku sprawozdaw-

czym. 

Zakup 2 sztuk dawkomierzy oraz czytnika dawkomierzy na potrzeby 

Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania. 
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Tabela nr 16 

 

Nazwa zadania 

 

Pomoc społeczna 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim 

jest jednostką organizacyjną Powiatu, wykonującą zadania własne i 

zlecone w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Centrum 

działa w formie jednostki budżetowej. Utworzone zostało w celu za-

spokajania potrzeb socjalnych mieszkańców Powiatu zgodnie z kie-

runkami polityki społecznej określonymi przez ustawodawcę i władze 

samorządowe. 

Pracą Centrum kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierow-

nictwa, powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu. Przy PCPR 

działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

W roku 2019 w jednostce zatrudnionych na umowy o pracę było 28 

osób, z tego: 

 15 pracowników do obsługi zadań PCPR (w tym 1 osoba na 

2/5 etatu i 2 osoby na ½ etatu), 

 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,  

 7 osób w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełno-

sprawności. 

 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

 

W celu usystematyzowania realizacji zadań z zakresu pomocy społecz-

nej opracowana została Strategia Rozwiązywania Problemów Spo-

łecznych Powiatu Grodziskiego na lata 2016-2020 (przyjęta uchwałą 

nr 178/XXII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.08.2016 r.). Jest 

ona dokumentem programowym, który w sposób zaplanowany i ce-

lowy umożliwia realizację zadań Powiatu w obszarze polityki społecz-

nej w latach 2016 – 2020. Zadaniem strategii jest wytyczenie kierun-

ków działań, które służyć mają rozwiązywaniu niekorzystnych zja-

wisk społecznych.  

Głównym celem działań strategicznych jest doskonalenie systemu po-

mocy społecznej dla stworzenia mieszkańcom Powiatu Grodziskiego 

odpowiednich warunków rozwoju i godnego życia. Podejmowane 

działania prowadzić mają do wzmacniania samodzielności osób i ro-

dzin, a także do pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecz-

nym. 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

Informacja na temat realizacji strategii oraz osiągniętych efektów jest 

corocznie przedstawiana przez dyrektora PCPR do dnia 30 września 

każdego roku Radzie Powiatu. 

W celu wzmacniania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną cyklicz-

nie organizowane były akcje promujące rodzicielstwo zastępcze, a 

także imprezy okolicznościowe takie jak: „Spotkanie Noworoczne” 

dla dzieci z rodzin zastępczych, „Piknik rodzinny” z okazji Dnia Ro-

dzicielstwa Zastępczego oraz „Spotkanie świąteczne” z rodzinami za-

stępczymi. Ponadto 31 maja 2019 roku 55 osobowa grupa rodziców 
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zastępczych i dzieci odbyła wizytę w Pałacu Prezydenta RP. Przepro-

wadzone zostały 3 szkolenia warsztatowe dla już istniejących rodzin 

zastępczych, jak również zorganizowane zostało szkolenie PRIDE dla 

kandydatów na rodziny zastępcze.  

W celu poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Po-

wiatu Grodziskiego w ramach środków finansowych otrzymanych z 

PFRON oraz środków własnych Powiatu udzielano różnego rodzaju 

dofinansowań, a Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraw-

ności rozpatrywał wnioski o orzeczenie niepełnosprawności bądź stop-

nia niepełnosprawności oraz o wydanie legitymacji osoby niepełno-

sprawnej – łącznie w 2019 roku rozpatrzono 2 131 wniosków. Ponadto 

rozpatrzonych zostało 469 wniosków o wydanie karty parkingowej dla 

osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się osobami niepeł-

nosprawnymi. Na zlecenie Powiatu prowadzony jest przez KSN AW 

Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych inte-

lektualnie (wg stanu na 31.12.2019 przebywało 57 mieszkańców) oraz 

Środowiskowy Dom Samopomocy (w roku 2019 - 35 uczestników). 

Ponadto na terenie powiatu działają dwa WTZ-y (w Grodzisku Maz. i 

Milanówku), gdzie w zajęciach uczestniczy 70 osób niepełnospraw-

nych. 

Promowanie działań integrujących osoby niepełnosprawne oraz osoby 

starsze ze środowiskiem odbywa się poprzez coroczną organizację 

Przeglądów Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych pn. 

„Ogrody Integracji”, w których uczestniczy ok. 500 osób niepełno-

sprawnych oraz osób z ich otoczenia.  

Mając na uwadze przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i mar-

ginalizacji osób starszych w Izdebnie Kościelnym prowadzony jest 

Dom Pomocy Społecznej z filią w Grodzisku Mazowieckim, gdzie wg 

stanu na 31.12.2019 przebywało 39 mieszkańców.  

W celu przeciwdziałania patologiom społecznym w PCPR prowa-

dzone było poradnictwo specjalistyczne, w ramach którego prawnik, 

psychologowie oraz terapeuta ds. uzależnień udzielali bezpłatnie 

wsparcia mieszkańcom Powiatu. Ogółem w roku 2019 udzielono 942 

konsultacji, z których skorzystało 789 osób. 

Realizacją celu rozwoju zasobów ludzkich było zorganizowanie we 

współpracy z Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku konfe-

rencji „Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny 

dziecka” skierowanej do rodzin zastępczych oraz pracowników insty-

tucji i organizacji zajmujących się wsparciem i pomocą rodzinie i 

dziecku (pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, 

psycholodzy i pedagodzy itp.). W konferencji udział wzięło 65 osób.  

Ponadto w roku 2019 PCPR udzielało pomocy cudzoziemcom w rea-

lizacji Indywidualnego Programu Integracji. Na terenie Powiatu Gro-

dziskiego IPI realizowały trzy osoby, które uzyskały status uchodźcy 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z krajów Pakistan i Ukraina (2 

osoby) oraz czteroosobowa rodzina pochodząca z Azerbejdżanu i po-

siadająca ochronę uzupełniającą.  
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Tabela nr 17 

Nazwa zadania 

 

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

 

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 

Powiecie Grodziskim realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Grodzisku Mazowieckim na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej oraz Zarządzenia Nr 48/2011 Starosty 

Grodziskiego z dnia 29 listopada 2011 roku, którym to jednostka od 1 

stycznia 2012 r. wyznaczona została na organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

W strukturze jednostki wyodrębniony został Zespół ds. Pieczy Zastęp-

czej, gdzie zatrudnionych jest 8 pracowników (w tym 5 koordynato-

rów rodzinnej pieczy zastępczej) oraz Dział Świadczeń i Pomocy Śro-

dowiskowej, w którym zatrudnione są 2 osoby. 
 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

 

 

PCPR realizuje zadania z zakresu rodzinnej instytucjonalnej pieczy za-

stępczej zgodnie z zapisami ustawowymi oraz Powiatowym Progra-

mem Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Grodziskim na lata 

2018-2020 przyjętym uchwałą nr 353/XLVII/2018 Rady Powiatu Gro-

dziskiego z dnia 28.06.2018 r.    

Działalność jednostki w przedmiotowym zakresie polega m.in. na: 

 organizowaniu opieki i wychowania w rodzinach zastępczych oraz 

placówkach opiekuńczo - wychowawczych, 

 organizowaniu wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczają-

cym rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuń-

czo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – tera-

peutyczną, 

 pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodaro-

wanie, 

 tworzeniu warunków do powstawania i działania rodzin zastęp-

czych, i rodzin pomocowych, 

 organizowaniu wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, 

 przyznawaniu świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci 

w rodzinnej pieczy zastępczej, 

 przyznawaniu wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym, 

świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego, na pokrycie kosz-

tów związanych z remontem lokalu,  

 nadzorowaniu działalności placówki opiekuńczo -wychowawczej 

prowadzonej przez Stowarzyszenie „Inspiracja” na zlecenie Po-

wiatu Grodziskiego. 
 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

 

W trakcie roku 2019 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gro-

dziskiego umieszczonych zostało 20 dzieci. W okresie sprawozdaw-

czym występowały zmiany w ilości rodzin zastępczych. Rozwiązano 

13 rodzin (siedem spokrewnionych, sześć niezawodowych), natomiast 

powstało 12 (8 spokrewnionych, 3 niezawodowe, 1 zawodowa).  
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Ogółem w roku 2019 pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Ro-

dzinie pozostawało 97 rodzin zastępczych a w nich 133 dzieci, w tym: 

61 rodzin zastępczych spokrewnionych, a w nich 73 dzieci, 33 rodziny 

zastępcze niezawodowe, a w nich 45 dzieci oraz 3 rodziny zastępcze 

zawodowe, a w nich 15 dzieci.  Na terenie Powiatu nie funkcjonuje 

rodzinny dom dziecka ani też rodzina zastępcza zawodowa o charak-

terze pogotowia rodzinnego. 

Rodzinom zastępczym na utrzymanie dzieci w 2019 roku wypłacone 

zostały świadczenia w łącznej kwocie 1 184 474 zł. 

Koszty wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych i rodzin pomo-

cowych z pochodnymi w 2019 roku wyniosły 142 835 zł.  

Dodatkowo z środków rządowych w 2019 roku wypłacono: 

 dla 101 dzieci przebywających w 76 rodzinach zastępczych doda-

tek wychowawczy (500 +), którego łączna kwota wypłaty wynio-

sła 512 691 zł,  

 dla 90 dzieci z rodzin zastępczych, usamodzielnianych i domu 

dziecka świadczenie z programu „Dobry Start” w łącznej wysoko-

ści 27 000 zł. 

Od 1 stycznia 2018 r. na zlecenie Powiatu Stowarzyszenie dla Dzieci 

i Młodzieży „Inspiracja” prowadzi placówkę opiekuńczo -wychowaw-

czą (aktualnie w Wólce Grodziskiej), w której wg stanu na dzień 

31.12.2019 r. przebywało 13 dzieci.  

Zadanie opisane jest również na stronie 39 raportu. 

W instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2019 przebywało ogółem 

74 dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego. Na koniec okresu sprawoz-

dawczego liczba osób umieszczonych w placówkach wynosiła 53. W 

trakcie roku instytucjonalną pieczę zastępczą opuściło łącznie 21 osób. 

Dla osób usamodzielnianych, które opuściły rodziny zastępcze przy-

znana została pomoc finansowa w łącznej wysokości 76 919 zł, nato-

miast dla osób usamodzielnianych, które opuściły placówki opiekuń-

czo - wychowawcze przyznano pomoc finansową w wysokości 92 285 

zł.  

W analizowanym okresie przygotowanych zostało we współpracy z 

asystentem 85 planów pomocy dziecku i 30 modyfikacji planów.  

Przygotowano 182 oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzin-

nej pieczy zastępczej oraz 28 ocen rodzin zastępczych do Sądów Re-

jonowych. Rodzice biologiczni podpisali 5 dobrowolnych umów ali-

mentacyjnych. Ponadto koordynatorzy pokierowali i pomogli w przy-

gotowaniu 3 wniosków celem uzyskania wsparcia z wybranych orga-

nizacji pozarządowych, zgłoszono 3 rodziny zastępcze do programu 

„Nasz nowy dom”, a także zgłoszono 5 rodzin do akcji „Szlachetna 

Paczka” i wszyscy otrzymali wsparcie. 

W roku 2019 odbyły się 3 szkolenia warsztatowe dla rodzin zastęp-

czych oraz przeprowadzone zostało jedno szkolenie „PRIDE” dla kan-

dydatów na rodziny zastępcze, które ukończyło 10 osób.  

Ponadto w ciągu roku cyklicznie organizowane były akcje promujące 

rodzicielstwo zastępcze.  
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Tabela nr 18 

Nazwa zadania 

 

Polityka prorodzinna 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,  

Placówki oświatowo-wychowawcze. 

PCPR realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzi-

nie oraz ochrony ofiar przemocy, a także prowadzenia oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców przemocy. Realizacja od-

bywa się poprzez poradnictwo specjalistyczne działające w strukturze 

jednostki. Stosownego wsparcia udzielają 2 psychologowie, prawnik 

oraz terapeuta ds. uzależnień. 

 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

 

 

Realizacją polityki prorodzinnej jest Powiatowy Program Przeciw-

działania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Ro-

dzinie w Powiecie Grodziskim na lata 2016 – 2020 przyjęty uchwałą 

nr 131/XVI/2016 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.02.2016 r. 

Program określa kompleksowe działania skierowane zarówno na pro-

filaktykę przeciwdziałania przemocy, jak również na ochronę ofiar 

przemocy i edukację sprawców stosujących przemoc.  

Skierowany jest do ofiar przemocy w rodzinie (w tym: dzieci, współ-

małżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób star-

szych, osób niepełnosprawnych), sprawców przemocy w rodzinie, a 

także świadków przemocy w rodzinie. Jego celem jest ograniczenie i 

zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie w Powiecie Grodzi-

skim poprzez zmianę postaw, przekonań i zachowań mieszkańców Po-

wiatu Grodziskiego wobec zjawiska przemocy, promowanie wartości 

rodziny i wychowania bez przemocy, a także edukację dzieci, mło-

dzieży i dorosłych w zakresie konsekwencji wynikających ze stosowa-

nia przemocy w rodzinie. 

Dopełnieniem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gro-

dziskim jest Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyj-

nych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2015 - 2019 

przyjęty uchwałą nr 76/X/2015 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 

27.08.2015 r. Program określa szczegółowe kierunki prowadzenia od-

działywań korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców przemocy. 

Efektem działań powinno być powstrzymanie sprawców i zakończenie 

przemocy poprzez zwiększenie ich zdolności do samokontroli agre-

sywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie. 

 

 

 

 

Realizując cele programowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Grodzisku Mazowieckim w roku sprawozdawczym współpracowało 
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Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Ze-

społem Kuratorskiej Służby Sądowej dla Nieletnich Sądu Rejono-

wego w Grodzisku Maz. i w Żyrardowie, Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi. Waż-

nym elementem współpracy był udział pracowników Powiatowego 

Centrum w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grupach Ro-

boczych. 

Do Powiatowego Centrum zgłaszały się osoby potrzebujące pomocy 

zarówno stosujące przemoc, jak również osoby doświadczające prze-

mocy domowej. Wszystkim zgłaszającym się osobom Centrum udzie-

liło informacji o możliwości skorzystania ze wsparcia specjalistów.  

Ogólnie, z porad, terapii i wsparcia specjalistów w 2019 roku skorzy-

stało 789 mieszkańców Powiatu Grodziskiego, w tym z pomocy:  

 specjalisty terapii uzależnień - 26 osób, w tym w obszarze prze-

mocy domowej 18, 

 psychologa dla osób dorosłych - 149 osób, w tym w obszarze prze-

mocy domowej 3, 

 psychologa do pracy z dziećmi oraz ich rodzinami – 492 osób, w 

tym w obszarze przemocy domowej 25, 

 prawnika - 122 osób, w tym w obszarze przemocy domowej 20. 

PCPR przekazało także do wszystkich instytucji działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności realizujących 

oddziaływania w zakresie osób stosujących przemoc, informator na 

rok 2019 zawierający dane teleadresowe jednostek organizacyjnych i 

organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Grodzi-

skiego w obszarze przeciwdziałania przemocy.  

Na tablicach ogłoszeń w siedzibie Centrum na bieżąco zamieszczane 

były informacje o szkoleniach, dyżurach specjalistów, możliwościach 

skorzystania z bezpłatnych porad świadczonych przez specjalistów 

oraz organizacje i instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem prze-

mocy w rodzinie. Systematycznie zamieszczane są również ulotki dla 

mieszkańców powiatu związane z przeciwdziałaniem przemocy w ro-

dzinie, z którymi każdy potrzebujący wsparcia i pomocy może się za-

poznać. 

Ponadto w roku 2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gro-

dzisku Mazowieckim otrzymało środki finansowe w kwocie 8 460,00 

zł na realizację Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosują-

cych przemoc w rodzinie. W procesie rekrutacji do Programu zostało 

zgłoszonych 10 osób, zakwalifikowanych zostało 9 mężczyzn i 1 ko-

bieta. Cykl spotkań dla każdego indywidualnego uczestnika mieścił się 

w wymiarze 64 godzin. Wszyscy zakwalifikowani początkowo aktyw-

nie uczęszczali na zajęcia, jednak tylko 3 uczestników spełniło wymóg 

75% i więcej frekwencji, czym spełnili warunek ukończenia Pro-

gramu. 
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Tabela nr 19 

Nazwa zadania 

 

Wspieranie osób niepełnosprawnych 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  

Powiatowy Urząd Pracy,  

Starostwo Powiatu Grodziskiego. 

 

Problematyką wspierania osób niepełnosprawnych w PCPR zajmuje 

się wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej jednostki Dział 

Rehabilitacji Społecznej, w którym zatrudnione są 2 osoby. Ponadto 

przy PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraw-

ności realizujący zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i 

stopnia niepełnosprawności. W 2019 roku w PZON zatrudnionych 

było 7 pracowników do obsługi administracyjnej. Ponadto z Zespołem 

współpracowały 22 osoby będące członkami składów orzekających (w 

tym 14 lekarzy oraz 8 specjalistów: psycholodzy, pedagog, doradca 

zawodowy oraz pracownicy socjalni). 

 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

 

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych zawarte zostało w Ramowym Pro-

gramie Samorządowym dla Powiatu Grodziskiego pt.: „Osoby niepeł-

nosprawne i działania na rzecz ich integracji na lata 2016 – 2020” przy-

jętym uchwałą nr 146/XVIII/2016 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 

28.04.2016 r. Celem Programu jest inspirowanie do podejmowania 

działań sprzyjających tworzeniu środowiska lokalnego przyjaznego 

niepełnosprawnym i umożliwiającego im pełnienie ról społecznych. 

Zadania Programu koncentrują się na skuteczności działań zapobiega-

jących niepełnosprawności oraz ograniczeniu jej skutków fizycznych, 

psychicznych i społecznych. 

Program zakłada konieczność integracji społecznej, wyrównywania 

szans poprzez dostępność do edukacji, zatrudnienia i przeciwdziałania 

skutkom bezrobocia, dostępność do rozwijania zainteresowań, kultury 

i sztuki, sportu i zajęć rekreacyjnych, a także popularyzacji integracji 

społecznej i tolerancji. 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

 

W celu poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Po-

wiatu Grodziskiego Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełno-

sprawności rozpatrywał wnioski o orzeczenie niepełnosprawności 

bądź stopnia niepełnosprawności oraz wydanie legitymacji osoby nie-

pełnosprawnej – łącznie w 2019 roku rozpatrzono 2131 wniosków. Po-

nadto rozpatrzonych zostało 469 wniosków o wydanie karty parkingo-

wej dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się osobami 

niepełnosprawnymi. 
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Ponadto w ramach środków finansowych otrzymanych z PFRON oraz 

środków własnych Powiatu udzielano dofinansowań.  

W 2019 roku udzielono dofinansowania do przedmiotów ortopedycz-

nych i środków pomocniczych 100 osobom niepełnosprawnym na 

kwotę 181 052,00 zł. Dofinansowanie przeznaczone było na zakup 

m.in. aparatów słuchowych, obuwia ortopedycznego, wózków inwa-

lidzkich, protez. 

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla indywi-

dualnych osób niepełnosprawnych – 21 osób na kwotę                                     

38 436,01 zł. Dofinansowanie przeznaczone było na zakup m.in. łóżek, 

rowerków i materacy rehabilitacyjnych. 

W 2019 roku udzielone zostały dofinansowania do uczestnictwa w tur-

nusach rehabilitacyjnych dla 163 osób niepełnosprawnych wraz z 

opiekunami (103 osoby niepełnosprawne i 60 opiekunów) na łączną 

kwotę 160 790,00 zł. 

W ramach podniesienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, z 

dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowa-

niu się i technicznych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych 

skorzystało łącznie 26 osób niepełnosprawnych, z czego na bariery: 

architektoniczne 8 osób, w komunikowaniu się 17 osób, techniczne 1 

osoba. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 133 599,00 zł. 

Dofinansowaniem objęta była także działalność 2 Warsztatów Terapii 

Zajęciowej prowadzących rehabilitację dla 70 uczestników. Wysokość 

środków wydatkowanych na utrzymanie WTZ-ów w roku 2019 wy-

niosła łącznie 1 407 467,00 zł. 

Ponadto osoby niepełnosprawne miały możliwość korzystania z róż-

nych form wsparcia w ramach programu „Aktywny Samorząd”. 

Wsparcie obejmowało dwa moduły: Moduł I - likwidacja barier utrud-

niających aktywizację społeczną i zawodową, oraz Moduł II - pomoc 

w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

Powiat na realizację Programu otrzymał środki finansowe w łącznej 

wysokości 258 307,00 zł, w tym kwotę 242 546,00 zł na realizację 

złożonych wniosków, z czego: 

 na Moduł I kwotę –    121 144,00 zł, 

 na Moduł II kwotę –    121 402,00 zł, 

 12 126,00 zł na obsługę Programu, 

   2 424,00 zł na promocję Programu, 

   1 211,00 zł na ewaluację Programu. 

W Programie złożono 70 wniosków, z czego rozpatrzono pozytywnie 

68, w tym w Module I - 20 wniosków, a w Module II - 48 wniosków. 

W ramach działań o charakterze środowiskowym w 2019 roku zorga-

nizowano XV Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób 

Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji”.   

 

Zadanie również opisane na stronie 40 raportu. 
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PCPR w sposób ciągły na bieżąco tworzy bazy danych dotyczące osób 

niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń z zakresu rehabilita-

cji społecznej oraz ewidencjonuje osoby, którym wydano orzeczenia o 

niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepeł-

nosprawności w Grodzisku Mazowieckim. 

W rozpowszechnianie informacji na temat osób niepełnosprawnych 

ich uprawnień i aktualnych wydarzeń zaangażowane jest lokalne Ra-

dio BOGORIA w cyklicznym programie pt. „My jesteśmy”.  

 

Link do: „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 r. dla Powiatu Grodziskiego”  

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Ocena_za-

sobow_pomocy_Spolecznej_za_2019_rok_dla_Powiatu_Grodziskiego.pdf 

  

Link do: „Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Grodzisku Maz. za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 r.”    http://www.bip.powiat-gro-

dziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Powia-

towego_Centrum_Pomocy_Rodzinie_2019.pdf 

 

Link do: „Sprawozdania z działalności WTZ KSN AW w Milanówku przy ul. Piasta 

30 za rok 2019” http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_po-

wiatu_2019/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_WTZ_KSN_AW_w_Milanowku.pdf 

 

Link do: „Sprawozdania z działalności WTZ przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Malwa Plus” w Grodzisku Mazowieckim za rok 2019”  

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Sprawoz-

danie_zdzialalnosci_WTZ_Malwa_Plus_w_Grodzisku_Maz..pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Ocena_zasobow_pomocy_Spolecznej_za_2019_rok_dla_Powiatu_Grodziskiego.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Ocena_zasobow_pomocy_Spolecznej_za_2019_rok_dla_Powiatu_Grodziskiego.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Powiatowego_Centrum_Pomocy_Rodzinie_2019.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Powiatowego_Centrum_Pomocy_Rodzinie_2019.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Powiatowego_Centrum_Pomocy_Rodzinie_2019.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_WTZ_KSN_AW_w_Milanowku.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_WTZ_KSN_AW_w_Milanowku.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Sprawozdanie_zdzialalnosci_WTZ_Malwa_Plus_w_Grodzisku_Maz..pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Sprawozdanie_zdzialalnosci_WTZ_Malwa_Plus_w_Grodzisku_Maz..pdf
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Tabela nr 20 

Nazwa zadania 

 

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego  

rynku pracy 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim jest jednostką or-

ganizacyjną Powiatu, wchodzącego w skład powiatowej administracji 

zespolonej, jest jednostką budżetową. 

Na koniec 2019 r. zatrudnionych było 28 osób. 

Zatrudnieni w podziale na działy: 

 Centrum Aktywizacji Zawodowej – 10, 

 Dział Ewidencji i Świadczeń – 7, 

 Dział Finansowo – księgowy – 3, 

 Dział Rynku Pracy – 5, 

 Referat Organizacyjny – 2, 

 Dyrektor – 1. 

Urząd realizuje zadania z zakresu polityki rynku pracy m.in.: 

 rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, 

 świadczenie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodo-

wego dla bezrobotnych i pracodawców, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych i in-

nych świadczeń z tytułu bezrobocia, 

 realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkole-

niowym, podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na tery-

torium Polski, 

 organizowanie i finansowanie szkoleń bezrobotnych, poszu-

kujących pracy i pracowników urzędu pracy. 

 inicjowanie, organizowanie i finansowanie instrumentów 

rynku pracy.  

 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

 

Zadanie jest ujęte w Programie Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji 

lokalnego Rynku Pracy Powiatu Grodziskiego na lata 2014 – 2020.  

Program zawiera cztery cele: 

 

1. Ograniczenie bezrobocia wśród młodzieży. 

2. Przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu. 

3. Promocja i rozwój przedsiębiorczości. 

4. Poprawa skuteczności działań na lokalnym rynku pracy. 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

Działania realizowane w ramach zadania, to formy pasywne – rejestra-

cja osób bezrobotnych, wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych, zgła-

szanie do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanie składki, opłacanie 

składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych z prawem do za-

siłku, odprowadzanie podatku od zasiłków.  

W ciągu 2019 r.: 

 zarejestrowano 2087 osób,  

 wypłacano zasiłki dla 797 osób, na kwotę 2 454 124 zł, 
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 odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne za bezro-

botnych z prawem do zasiłku – średnio miesięcznie za 209 

osób, 

 zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacono składki 

średnio miesięcznie za 869 osób, wydatek 624 615 zł, 

 przyznano i wypłacono dodatek aktywizacyjny dla 197 osób. 

W ramach zadania realizowano następujące działania aktywizujące 

bezrobotnych i rynek pracy: 

 nawiązano 1431 kontaktów z pracodawcami, 

 pozyskano 2319 ofert pracy, 

 skierowano do pracy 1174 osoby bezrobotne, 

 zorganizowano Targi pracy 2 razy (kwiecień, październik), 

 giełdę pracy dla 4 pracodawców, 

 doradcy zawodowi udzielili porad indywidualnych 311 oso-

bom, 

 zorganizowano i sfinansowano staże dla 67 osób w różnym 

wieku, w szczególności młodym, 

 sfinansowano szkolenia 111 bezrobotnym, głównie w zawo-

dach deficytowych, 

 doposażono 8 stanowisk pracy, 

 przyznano 38 osobom środki na działalność gospodarczą – 

wydatki 795 588 zł, 

 dofinansowano część wynagrodzeń i składek ZUS do 71 

miejsc pracy, 

 4 osobom sfinansowano studia podyplomowe, 

 sfinansowano 2 bony zasiedleniowe, 

 zorganizowano prace społecznie użyteczne we współpracy z 

gminami: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i Podkowa Le-

śna – dla 28 osób, 

 sfinansowano w 80% lub 100% koszty szkoleń dla 614 pra-

cowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego. 

Zadania były finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europej-

skiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego. Wydatkowano łącznie 2 284 480 zł. 

Działania były finansowane dla 332 osób bezrobotnych, kobiet i męż-

czyzn, w różnym wieku, młodych i po 50-tym roku życia, bez do-

świadczenia zawodowego, bez kwalifikacji zawodowych, z wykształ-

ceniem wyższym, mieszkających w mieście i na wsi. 

W styczniu 2019 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 

1112 osób, w grudniu 861, spadek o 251 osób. Stopa bezrobocia w 

analogicznych miesiącach wynosiła 3% i 2,3%. Na koniec 2019 r. w 

ewidencji przeważały kobiety i stanowiły 56,4% ogółu zarejestrowa-

nych bezrobotnych, w porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił spadek 

o 1,8%. Dobra sytuacja gospodarcza, duże zapotrzebowanie na pra-

cowników, jak również realizacji poszczególnych działań w ramach 

zadania przyczyniły się do niskiego poziomu bezrobocia. 
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Link do: „Sprawozdania za 2019 rok z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i 

Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Grodziskiego na lata 2014 - 2020”   

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Sprawoz-

danie_za_2019_rok_z_realizacji_Programu_Promocji_Zatrudnienia_i_Aktywiza-

cji_Lokalnego_Rynku_Pracy.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Sprawozdanie_za_2019_rok_z_realizacji_Programu_Promocji_Zatrudnienia_i_Aktywizacji_Lokalnego_Rynku_Pracy.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Sprawozdanie_za_2019_rok_z_realizacji_Programu_Promocji_Zatrudnienia_i_Aktywizacji_Lokalnego_Rynku_Pracy.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Sprawozdanie_za_2019_rok_z_realizacji_Programu_Promocji_Zatrudnienia_i_Aktywizacji_Lokalnego_Rynku_Pracy.pdf
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Tabela nr 21 

 

Nazwa zadania 

 

Drogi publiczne 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organi-

zacyjne w jednostkach re-

alizujące zadanie, krótki 

opis zakresu działania, 

status prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim. 

 
SCHEMAT ORGANIZACYJNY PZD 

 

 
Na dzień 31.12.2019 r. stan zatrudnienia - 34 osoby. 

Dyrektor Powiatowego 

Zarządu Dróg 

Dział finansowo-księgowy 

(FK) 

Samodzielne stanowisko ds. 

organizacyjnych (DT) 

Samodzielne stanowisko ds. 

płac i kadr (PK) 

- Główny Księgowy 

- Referent ds. finansowo-księgowych 

Dział techniczny (DT) 

- Kierownik działu 

- Specjalista ds. zamówień publicznych 

- Specjalista ds. dróg i mostów 

- Referent ds. drogowych 

Dział transportu i sprzętu 

(TS) 

Kierownik bazy sprzętu i transportu 

Służba Drogowa (SD) 

- Kierownik służb drogowych 

- Majster drogowy 

Pracownicy na stanowiskach robotni-

czych 
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Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskaza-

niem przyjętej poli-

tyki/strategii programu. 

Inwestycje i remonty dróg powiatowych. 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zada-

nia w 2019 r.  

 

1. Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powia-

towej nr 1504W w m. Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk 

Mazowiecki 

                                                                      Plan: 2 300 236,66  zł   

                                                                 Wykonanie: 2 096 554,57  zł 

Zadanie realizowano w ramach dofinansowania z budżetu Wojewódz-

twa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wspar-

cia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-go-

spodarczego regionu”.  

1) Zakres robót obejmował wykonanie: przebudowy drogi na odc. o 

dł. 1557,95 m wraz z ulepszeniem poboczy kruszywem, wykona-

niem zjazdów do posesji, skrzyżowań i włączeń w drogi boczne, 

peronów, chodników oczyszczenia z pogłębieniem i wyprofilo-

waniem rowów przydrożnych, przepustów pod koroną drogi, 

oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwar-

dzalnych, oznakowania pionowego, wycinki krzewów i drzew z 

karczowaniem pni oraz karczowania pni po wyciętych drzewach.  

2) Zakres robót obejmował remont drogi (ul. Paprociowa) na odc. o 

dł. 727 m wraz z wykonaniem poboczy i zjazdów do posesji ulep-

szonych kruszywem.  

Zadanie zrealizowano.                                                                     

Wartość zadania ogółem zgodnie z zawartymi umowami wynosi 

5 117 229,57 zł, z czego na rok 2019 przypada kwota 2 096 554,57 zł. 

Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 2014-

2020.  

Zadanie opisane jest również na stronie 35  raportu. 
 

2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1509W na odc. od 

drogi wojewódzkiej nr 579 do drogi gminnej nr 150212  

Plan: 74 900,00 zł 

Wykonanie: 39 900,00 zł 

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy 

chodnika i kładki przez rzekę. Projekt chodnika został wykonany z 

wszystkimi opiniami i uzgodnieniami, również projekt kładki został 

wykonany, ale umowa podpisana przez Państwowe Gospodarstwo 

Wody Polskie wróciła dopiero w I kw. 2020 r. 

Niewygasające 35 000 zł. 
 

3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507W na odc. od 

ulicy Zachodniej do drogi gminnej nr 150215 

Plan: 59 900,00 zł  

Wykonanie: 59 900,00 zł 

Zakres robót obejmował wykonanie dokumentacji projektowej 

budowy chodnika. Zadanie zrealizowane. 
 

4. Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą 

gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508  

Plan: 60 000,00 zł 

Wykonanie: 29 913,60 zł 

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbu-

dowy drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. Wartość robót 
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zgodnie z zawartą umową wynosi 59 827,20 zł, z czego w 2019 roku 

wartość zrealizowanych prac wynosi 29 913,60 zł. 
 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W w m. Kaski polegająca 

na budowie chodnika na odc. od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej 

Plan: 50 000,00 zł 

Wykonanie: 22 379,85 zł 

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy 

chodnika. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. W związku                    

z długotrwałymi pracami geodezyjnymi oraz koniecznością dostoso-

wania rozwiązań projektowych do nowych wymagań określonych w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmie-

niającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1643). Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 

44 759,70 zł. Niewygasające 22 379,85 zł. 
 

6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510W Stare Kłudno – Żuków od 

km 4+650 do km 5+119,25 oraz budowa skrzyżowania drogi nr 

1510 z drogą 1509W Chrzanów – Żuków – Czubin wraz z 

przebudową drogi nr 1509W w zakresie budowy chodnika od km 

0+072,66 do km 0+535,25 w miejscowości Żuków 

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z „Funduszu Dróg 

Samorządowych”. 

Plan: 4 392 081,00 zł 

Wykonanie: 4 137 771,76 zł 

Zakres robót obejmował wykonanie w miejscowości Żuków: 

1) rozbudowy drogi powiatowej nr 1510W Stare Kłudno – Żuków 

na odc. o dł. 469,25 m wraz z wykonaniem skrzyżowania (rondo) 

z drogą powiatową nr 1509W Chrzanów – Żuków – Czubin wraz 

chodnikiem, parkingami, zatoką autobusową, zjazdami do pose-

sji i w drogi boczne, poboczami ulepszonymi kruszywem, prze-

budową urządzeń melioracji wodnych - drenaż rolniczy i sieci te-

letechnicznej,  

2) budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1509W Chrzanów 

– Żuków – Czubin na odc. o dł. 484,68 m wraz ze zjazdami do 

posesji, poboczami ulepszonymi kruszywem, odmuleniem, wy-

profilowaniem i częściowym umocnieniem skarp i dna rowu.  

Zadanie zrealizowane. Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu 

Grodziskiego na lata 2014-2020. 

Zadanie opisane jest również na stronach 35 - 36 raportu. 
 

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od 

ul. Skowroniej do granicy powiatu  

Plan: 100 000,00 zł 

Wykonanie:            0,00 zł 

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbu-

dowy drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, w związku z ko-

niecznością dostosowania rozwiązań projektowych do nowych wyma-

gań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 

sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-

owanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1643). Wartość robót zgodnie z zawartą 

umową wynosi 99 000,00 zł. Niewygasające 99 000,00 zł. 
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8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1506W w m. Kozerki na długości 

300 m  

Plan: 35 000,00 zł 

Wykonanie: 11 724,36 zł 

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbu-

dowy drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. W związku z dłu-

gotrwałymi pracami geodezyjnymi oraz koniecznością dostosowania 

rozwiązań projektowych do nowych wymagań określonych w rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniają-

cym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1643). Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 

23 449,95 zł. Niewygasające 11 725,59 zł. 
 

9. Remont ul. Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej w Milanówku  

Plan: 50 000,00 zł 

Wykonanie:          0,00 zł 

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu 

drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, w związku z ustaleniem 

granic pasa drogowego i koniecznością uregulowania szerokości pasa 

drogowego zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. 

Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 49 569,00 zł. Niewy-

gasające 49 569,00 zł. 
 

10. Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej nr 

3833W w m. Baranów do granicy powiatu 

Plan: 70 000,00 zł 

Wykonanie: 34 741,35 zł 

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy 

drogi. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. W związku z długotrwa-

łymi pracami geodezyjnymi oraz koniecznością dostosowania rozwią-

zań projektowych do nowych wymagań określonych w rozporządze-

niu Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniającym roz-

porządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1643). 

Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 69 482,70 zł.  

Niewygasające 34 741,35 zł. 
 

11. Budowa chodnika w ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Maz.              

od ul. Teligi odc. dz. nr ew. 14/20 – 15/9 obręb 0033 

Plan: 210 000,00 zł 

Wykonanie: 180 000,00 zł 

Zakres robót obejmował budowę chodnika wraz ze zjazdami do pose-

sji. Zadanie zrealizowano. 

Zadanie opisane jest również na stronie 37 raportu. 
 

12. Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, 

Gmina Jaktorów 

Plan: 603 450,00 zł 

Wykonanie: 603 450,00 zł 

Zakres robót obejmował wykonanie budowy chodnika na odcinku         

o dł. 982,45 m wraz ze zjazdami do posesji. Zadanie zrealizowano. 

Zadanie opisane jest również na stronie 37 raportu. 
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13. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 

drogi powiatowej nr 1503W, polegającej na budowie chodnika w 

m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzenną 

gmina Grodzisk Mazowiecki 

Plan: 40 000,00 zł 

Wykonanie:          0,00 zł 

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy 

chodnika. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. W związku z długo-

trwałymi pracami geodezyjnymi oraz koniecznością dostosowania 

rozwiązań projektowych do nowych wymagań określonych w rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniają-

cym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1643). Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi  

39 000,00 zł. Niewygasające 39 000,00 zł. 
 

14. Remont drogi powiatowej nr 1516W w m. Holendry Baranowskie  

Plan: 543 660,00 zł 

Wykonanie: 543 660,00 zł 

Zakres robót obejmował remont nawierzchni drogi na odcinku o dłu-

gości 1194,5 m. Roboty zrealizowano. 

Zadanie opisane jest również na stronie 37 raportu. 
 

15. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 

drogi powiatowej nr 1515W, na odc. od ul. Stryjeńskiej do granicy 

Powiatu Grodziskiego z Powiatem Żyrardowskim 

Plan: 70 000,00 zł. 

Wykonanie:          0,00 zł. 

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy 

chodnika. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. Zadanie dwuletnie, 

zakończenie prac w 2020 r. Wartość robót ogółem wg umowy 150 000 

zł. 
 

16. Modernizacja drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby (ul. Kasz-

tanowa) 

Plan: 722 600,00 zł. 

Wykonanie : 688 800,00 zł. 

Zakres robót obejmował wykonanie remontu nawierzchni drogi na 

odc. o długości 659 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1503W 

w kierunku południowym. Zadanie zrealizowano. 

Zadanie opisane jest również na stronie 36 raportu. 
 

17. Modernizacja drogi powiatowej nr 1521W w m. Kaleń  

Plan: 450 706,00 zł 

Wykonanie: 450 678,55 zł 

Zakres robót obejmował remont drogi na odc. o długości 430,3 m łącz-

nie ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1519W w kierunku pół-

nocnym. Zadanie zrealizowano. Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju 

Powiatu Grodziskiego na lata 2014-2020. 

Zadanie opisane jest również na stronie 34 raportu. 
 

18. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od 

drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 

1700 m (prace projektowe) 

Plan: 65 000,00 zł 

Wykonanie:          0,00 zł 
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Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość 

wg umowy wynosi 130 000,00 zł. Zadanie dwuletnie - zakończenie w 

2020 r. 
 

19. Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków 

Plan: 550 000,00 zł 

Wykonanie: 263 603,51 zł 

Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika wraz ze zjazdami na odc. 

od drogi powiatowej nr 1509W do ul. - Wojska Polskiego oraz wy-

mianę konstrukcji jezdni na odc. dł. 276,7 m wraz ze zjazdami, odmu-

lenie rowu przydrożnego. Zadanie dwuletnie, zakończenie realizacji w 

2020 r. Zadanie ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego na 

lata 2014-2020.  

Zadanie opisane jest również na stronie 36 raportu. 
 

20. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna – Opypy – 

Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk 

Mazowiecki – Siestrzeń – Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach 

do granicy Milanówka) o łącznej długości 1531 m 

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z „Funduszu Dróg 

Samorządowych”. 

Plan: 2 337 026,00 zł 

Wykonanie:               0,00 zł 

Zakres robót obejmuje wykonanie rozbudowy drogi zgodnie                    

z projektem na odcinku o długości 1531 m (od ulicy Mazowieckiej do 

granicy miasta Milanówek do połączenia z jezdnią ulicy Średniej w 

Milanówku) obejmującej: wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z 

włączeniami w drogi boczne, chodnika, zjazdów do posesji, roboty 

ziemne w granicach pasa drogowego łącznie z rowami, przepustami 

pod koroną drogi, włączeniami w drogi boczne. Wykonanie 

oznakowania grubowarstwowego poziomego z mas 

chemoutwardzalnych i pionowego, karczowanie drzew, karp                     

i krzaków. Zadanie dwuletnie. Zakończenie robót w 2020 r. Zadanie 

ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 2014-2020. 

Zadanie opisane jest również na stronie 35 raportu. 
 

21. Remont drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki – 

Siestrzeń – Ojrzanów w miejscowości Opypy, Książnice na 

odcinku od km 3+037 do km 5+837 

Zadanie realizowano w ramach dofinansowania z „Funduszu Dróg Sa-

morządowych”. 

Plan: 1 947 915,00 zł 

Wykonanie: 1 475 530,36 zł 

Zakres robót obejmował wymianę warstwy ścieralnej na odcinku           

o długości 2 800,00 m wraz z oznakowaniem poziomym grubowar-

stwowym z mas chemoutwardzalnych, oznakowaniem pionowym w 

tym 6 szt. znaków (D-6) z pulsującym światem koloru żółtego zasila-

nych solarnie.  

Zadanie opisane jest również na stronie 36  raportu. 
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Szczegółowy wykaz dróg powiatowych w granicach powiatu grodziskiego: 

 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi 
Długość 

(km) 
Gminy 

1. 1501 Urszulin – Stara Wieś - Rusiec 1,692 Grodzisk Mazowiecki 

2. 1502 
Książenice – Żółwin – Podkowa Leśna 

 

2,425 Grodzisk Mazowiecki 

2,059 Podkowa Leśna 

3. 1503 
Grodzisk Maz. - Siestrzeń - Ojrzanów 

 

7,840 Grodzisk Mazowiecki 

8,551 Żabia Wola 

4. 1504 
Adamowizna – Opypy - Milanówek 

 

6,536 Grodzisk Mazowiecki 

1,233 Milanówek 

5. 1505 Grodzisk Maz. - Józefina 

4,535 Grodzisk Mazowiecki 

5,054 Żabia Wola 

6. 1506 Kozerki – Czarny Las - Makówka 6,036 Grodzisk Mazowiecki 

7. 1507 
Grodzisk Maz. - Izdebno – Cegłów – 

Boża Wola – Bramki Ludne 

7,942 Grodzisk Mazowiecki 

4,314 Baranów 

8. 1508 Izdebno Kościelne – Chlebnia – do 

drogi 579 
6,536 Grodzisk Mazowiecki 

9. 1509 Chrzanów – Żuków - Czubin 4,239 Grodzisk Mazowiecki 

10. 1510 Stare Kłudno - Żuków 5,547 Grodzisk Mazowiecki 

11. 1511 Milanówek – Falęcin - Kotowice 5,401 Milanówek 

12. 1512 Żuków - Milanówek 

0,746 Grodzisk Mazowiecki 

0,824 Milanówek 

13. 1513 Nowa Pułapina – Kopiska 6,081 Baranów 

14. 1514 Jaktorów – Budy Zosine 3,269 Jaktorów 

15. 1515 
Kopiska – Jaktorów – Maruna - Ma-

kówka 

0,344 Baranów 

9,169 Jaktorów 
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1,263 Grodzisk Mazowiecki 

16. 1516 Baranów – Stare Budy 

3,261 Baranów 

3,774 Jaktorów 

17. 1517 Baranów – Stare Kozłowice 2,870 Baranów 

18. 1518 Żabia Wola ul. Warszawska 2,053 Żabia Wola 

19. 1519 Żelechów – Kaleń 2,562 Żabia Wola 

20. 1520 Bukówka – Skuły 4,013 Żabia Wola 

21. 1521 Żabia Wola – Piotrkowice 8,571 Żabia Wola 

22. 1523 Milanówek ul. Brwinowska 0,381 Milanówek 

23. 1526 Grodzisk Maz. – Milanówek 

0,803 Milanówek 

2,186 Grodzisk Mazowiecki 

24. 1527 
Piotrkowice – Grzegorzewice - 

Mszczonów 
3,899 Żabia Wola 

25. 2855 
Tarczyn – Jeziorzany – Suchodół –  

Zaręby - Ojrzanów 
3,227 Żabia Wola 

26. 3832 
Seroki – Gągolina – Baranów -  

Jaktorów 

10,007 Baranów 

4,439 Jaktorów 

27. 3833 Szymanów - Bronisławów 10,004 Baranów 

28. 4135 Bieniewice – Bronisławów - Wiskitki 9,656 Baranów 

29. 4701 Oryszew – Henryszew - Międzyborów 4,543 Jaktorów 

RAZEM: 177,885  

 

Wykaz długości dróg powiatowych na terenie gmin wchodzących w skład powiatu grodziskiego: 

 

 Gmina Baranów 

Nazwa drogi (ciąg drogowy) Długość odcinka 

1507 Grodzisk – Izdebno - Cegłów- Boża Wola - Bramki Ludne 4,314 km 

1513 Nowa Pułapina - Kopiska 6,081 km 

1515 Kopiska - Jaktorów – Maruna - Makówka 0,344 km 

1516 Baranów - Stare Budy 3,261 km 

1517 Baranów - Stare Kozłowice 2,870 km 



 

92 

 

3832 Seroki – Gongolina – Baranów - Jaktorów 10,007 km 

3833 Szymanów - Bronisławów 10,004 km 

4135 Bieniewice – Bronisławów - Wiskitki 9,656 km 

Ogółem 46,537 km 
 

 Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Nazwa drogi (ciąg drogowy) Długość odcinka 

1501 Urszulin – Stara Wieś - Rusiec 1,692 km 

1502 Książenice – Żółwin – Podkowa Leśna 2,425 km 

1503 Grodzisk – Siestrzeń – Ojrzanów  7,840 km  

1504 Adamowizna – Opypy – Milanówek 6,536 km 

1505 Grodzisk Maz – Józefina 4,535 km 

1506 Kozerki – Czarny Las – Mościska  6,036 km 

1507 Grodzisk Maz. – Izdebno – Cegłów – Boża Wola – Bramki Ludne 7,942 km 

1508 Izdebno Kościelne – Chlebnia – do 579  6,536 km 

1509 Chrzanów – Żuków – Czubin  4,239 km 

1510 Stare Kłudno – Żuków  5,547 km 

1512 Milanówek – Falęcin - Kotowice 0,746 km 

1515 Kopiska – Jaktorów – Maruna – Makówka 1,263 km 

1526 Grodzisk Maz. ul. 3-go Maja 2,186 km 

Ogółem 57,523 km 

 

 Gmina Jaktorów  

Nazwa drogi (ciąg drogowy) Długość odcinka 

1514 Jaktorów – Budy Zosine 3,269 km 

1515 Kopiska – Jaktorów – Maruna – Makówka 9,169 km 

1516 Baranów – Stare Budy 3,774 km 

3832 Seroki – Gongolina – Baranów – Jaktorów 4,439 km 

4701 Oryszew – Henryszew – Międzyborów 4,543 km 

Ogółem 25,194 km 

 Gmina Milanówek  

Nazwa drogi (ciąg drogowy) Długość odcinka 

1504 Adamowizna – Opypy – Milanówek 1,233 km 

1511 Milanówek – Falęcin - Kotowice 5,401 km 

1512 Żuków - Milanówek 0,824 km 

1523 Milanówek ul. Brwinowska 0,381 km 

1526 Milanówek ul. Dębowa 0,803 km 

Ogółem 8,642 km 

 Gmina Podkowa Leśna 

Nazwa drogi (ciąg drogowy) Długość odcinka 

1502 Książenice – Żółwin – Podkowa Leśna 2,059 km 

Ogółem 2,059 km 
 

 Gmina Żabia Wola  

Nazwa drogi (ciąg drogowy) Długość odcinka 

1503 Grodzisk – Siestrzeń – Ojrzanów 8,551km 

1505 Grodzisk Maz. – Józefina 5,054 km 
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Długości dróg gruntowych wchodzących w skład dróg powiatowych powiatu grodziskiego: 

 

 

 

 

 

1518 Żabia Wola ul. Warszawska 2,053 km 

1519 Kaleń - Żelechów 2,562 km 

1520 Bukówka – Skuły 4,013 km 

1521 Żabia Wola – Piotrkowice 8,571 km 

1527 Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów  3,899 km 

2855 Tarczyn – Jeziorzany – Suchodół – Zaręby – Ojrzanów 3,227 km 

Ogółem 37,930 km 

177,885 km 

Numer drogi Nazwa drogi Długość odcinka 

1502 Książenice – Żółwin – Podkowa Leśna 1,077 km 

1504 Adamowizna – Opypy – Milanówek 2,258 km 

1506 Kozerki – Czarny Las - Makówka 2,563 km 

1513 Nowa Pułapina – Kopiska 3,126 km 

1515 Kopiska – Jaktorów – Maruna – Makówka 4,022 km 

2855 Tarczyn – Jeziorzany – Suchodół – Zaręby – Ojrzanów 1,454 km 

3832 Seroki – Gongolina – Baranów – Jaktorów 1,495 km 

Suma długości: 15,995 km 
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Tabela nr 22 

 

Nazwa zadania 

 

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostki orga-

nizacyjne po-

wiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zada-

nie, krótki opis 

zakresu działa-

nia, status 

prawny jed-

nostki, struktura 

organizacyjna i 

stan zatrudnie-

nia. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku  

Mazowieckim 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim 

stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Po-

żarnej w Grodzisku Mazowieckim. 

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej Komenda Powiatowa Państwo-

wej Straży Pożarnej podejmuje działania polegające na: 

 zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, klęski żywioło-

wej lub innego miejscowego zagrożenia, 

 zapewnieniu sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia, 

 prowadzeniu działań ratowniczych. 

 

 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim jest 

aparatem pomocniczym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ob-

szarem działania objęte są następujące gminy:  

 Milanówek,  

 Podkowa Leśna,  

 Grodzisk Mazowiecki,  

 Baranów,  

 Jaktorów,  

 Żabia Wola. 

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie. 

Tryb działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grodzisku 

Mazowieckim regulują następujące ustawy: Kodeks postępowania administra-

cyjnego, Prawo budowlane, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w admini-

stracji.  

Do zadań organów nadzoru budowlanego należy m.in.: 

 kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, 

 kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 

 badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych. 
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Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim 

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim jest jednostką organi-

zacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Poli-

cji w Grodzisku Mazowieckim, który wykonuje na obszarze określonym w prze-

pisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzyma-

nia bezpieczeństwa i porządku publicznego, zawarte w ustawach i przepisach 

wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim podlega Komendan-

towi Stołecznemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji prze-

łożonego wszystkich policjantów garnizonu stołecznego oraz organu admini-

stracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz 

utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

Struktura Organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazo-

wieckim 

Kierownictwo: 

 Komendant Powiatowy Policji 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

Komórki organizacyjne: 

1) Pion Kryminalny: 

a) Wydział Kryminalny 

b) Wydział Dochodzeniowo-Śledczy 

c) Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją 

2) Pion Prewencji: 

a) Wydział Prewencji: 

 Rewir Dzielnicowych 

b) Wydział Patrolowo-Interwencyjny 

c) Wydział Ruchu Drogowego 

d) Zespół ds. Nieletnich i Patologii 

3) Samodzielne Stanowiska podległe Komendantowi KPP: 

a) Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych 

b) Jednoosobowe Stanowisko ds. Kontroli 

Jednostki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowiec-

kim: 

1) Komisariaty Policji: 

 Komisariat Policji w Milanówku 

 Komisariat Policji w Jaktorowie 

2) Posterunki Policji: 

 Posterunek Policji w Podkowie Leśnej 

 Posterunek Policji w Żabiej Woli. 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim 

działa na podstawie Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 

o działalności leczniczej. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jest 

jednostką zapewniającą wykonywanie ustawowych zadań Państwowego Powia-

towego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim.  

Do zakresu działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej należy, w 

szczególności: 

 ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i 

uciążliwości środowiskowych, 

 zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych, 



 

97 

 

 prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie 

chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, 

 prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej, 

 kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i 

zdrowotne.  

 

 
 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie jako organ niezespolonej admini-

stracji rządowej wykonuje zadania inspekcji weterynaryjnej przy pomocy Po-

wiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pruszkowie. PIW obejmuje swą właści-

wością terytorialną obszar dwóch powiatów, tj. pruszkowskiego oraz grodzi-

skiego. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii działa w oparciu o przepisy zawarte w usta-

wie o Inspekcji Weterynaryjnej.  

Inspekcja realizuje, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, zadania 

z zakresu: 

 ochrony zdrowia zwierząt, 

 bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Inspekcja wykonuje zadania w szczególności przez: 

 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, 

 monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników cho-

robotwórczych oraz związanej z nimi odporności na środki przeciw-

drobnoustrojowe, 
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 badanie zwierząt rzeźnych, produktów pochodzenia zwierzęcego i żyw-

ności. 

 
 
          SCHEMAT ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Najważniejsze 

informacje doty-

czące realizacji 

zadania w 

2019 r. 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku  

Mazowieckim 

Podstawowymi działaniami w ramach realizacji działalności zapobiegawczej są 

przeprowadzane czynności kontrolno-rozpoznawcze.  

W roku 2019 przeprowadzono 68 czynności kontrolno-rozpoznawczych            

(71 w 2018 r.), w tym: 

 39 planowe kontrole przeprowadzone w obiektach istniejących i użytkowa-

nych (42 w 2018 r.), 

 29 odbiorów, tj. kontroli w obiektach w związku z zamiarem przystąpienia 

do użytkowania (29 w 2018 r.). 

W wyniku działań pokontrolnych wydano: 

 27 opinii (18 w 2018 r.), 

 29 decyzji (27 w 2018 r.), 

 0 upomnień (4 w 2018 r.), 

 2 mandaty (2 w 2018 r.). 

Ogółem stwierdzono 126 nieprawidłowości (79 w 2018 r.).  

Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości to: 

 brak badań instalacji użytkowych, 

 brak oznakowania znakami bezpieczeństwa, 

 brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

Niezależnie od działań kontrolnych podejmowano także działania o charakterze 

szkoleniowo-popularyzacyjnym. 

W ramach działalności szkoleniowej w 2019 r. KP PSP zorganizowała i prze-

prowadziła szereg ćwiczeń, wynikających m.in. z obowiązku realizacji „Planu 

szkolenia JRG PSP”.  

Na terenie Powiatu Grodziskiego w 2019 r. odnotowano 1 350 zdarzeń wyma-

gających interwencji straży pożarnej. W porównaniu do 2018 r. nastąpił spadek 

ilości zdarzeń o 5,26% (w 2018 roku odnotowano 1 425 zdarzeń). 

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

Kierownik Powiatowego          

Inspektoratu Weterynarii 

Zastępca Powiato-

wego Lekarza        

Weterynarii 

Zespół do spraw 

zdrowia i ochrony 

zwierząt 

Samodzielne   

stanowisko do 

spraw obsługi 

prawnej 

Zespół do spraw         

finansowo-księgowych 

i administracyjnych 

Zespół do 

spraw pasz i 

utylizacji 

 

Zespół do spraw 

bezpieczeństwa 

żywności 
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Zestawienie zdarzeń w 2019 r. na terenie Powiatu Grodziskiego wg wielkości   

w rozbiciu na gminy 

 

 

Lp 

Miasto/ 

Gmina 

Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 
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1. 
Gm.  

Baranów  
126 125 1 0 0 32 2 29 1 0 6 0 6 0 164 12,1 

2. 

M. i Gm.  

Grodzisk 

Maz. 

145 141 4 0 0 363 49 310 4 0 53 2 28 23 561 41,6 

3. 
Gm. 

Jaktorów  
78 75 3 0 0 67 7 60 0 0 11 0 11 0 156 11,6 

4. 
Miasto 

Milanówek 
50 44 6 0 0 148 22 126 0 0 15 1 12 2 213 15,8 

5. 

Miasto  

Podkowa 

Leśna 

12 12 0 0 0 53 7 46 0 0 7 1 5 1 72 5,3 

6. 

Gm. 

Żabia 

Wola  

84 77 7 0 0 93 5 88 0 0 7 0 6 1 184 13,6 

7. 
Powiat 

Grodziski 
495 474 21 0 0 756 92 659 5 0 99 4 68 27 1350 100 

 

Łączny średni czas dojazdu do zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej 

na terenie Powiatu Grodziskiego w 2019 r. wyniósł 10 min. i 29 sekund (9 min. 

i 10 sek. w 2018 r.). 

Średni czas lokalizacji zdarzeń wyniósł 15 minut i 31 sekund (27 min. i 29 sek. 

w 2018 r.). 

Potencjał ratowniczy PSP i OSP w Powiecie Grodziskim (stan ilościowy pojaz-

dów samochodowych wg rodzajów na dzień 31.12.2019 r.): 

 samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie – 5 (4 w 2018 roku), 

 samochody ratowniczo-gaśnicze średnie – 18 (bez zmian w stosunku do  

      2018 roku), 

 samochody ratowniczo-gaśnicze ciężkie – 10 (bez zmian w stosunku do 2018 

roku), 

 podnośniki hydrauliczne – 2 (bez zmian w stosunku do 2018 roku), 

 samochody specjalistyczne – 13 (10 w 2018 roku). 

Stan członków czynnych - strażaków OSP w Powiecie Grodziskim – 830 (bez 

zmian w stosunku do 2018 roku). Liczba członków spełniających wymagania 

bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 330 (wzrost o 

5,5% w stosunku do 2018 roku - było 312). 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ramach zadań i kompetencji 

jako organ pierwszej instancji wynikających wprost z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane w roku 2019 wszczął 39 postępowań administracyjnych w sprawie 

stanu technicznego obiektów budowlanych (w roku 2018 było ich 29). 
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W roku 2019 r. uprawnieni inspektorzy nadzoru przeprowadzili odpowiednio:  

 99 kontroli obowiązkowych nowo wybudowanych obiektów budowlanych 

(w roku 2018 - 119 kontroli),  

 271 kontroli budynków i obiektów budowlanych (w roku 2018 - 300 

kontroli),    

 65 kontroli utrzymania obiektów budowlanych (w roku 2018 - 55 kontroli).  

W okresie objętym raportem miało miejsce jedno zdarzenie zakwalifikowane 

jako katastrofa budowlana. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

prowadzi postępowanie administracyjne dotyczące zniszczenia pawilonu 

handlowego o wymiarach 3 m x 8,05 m na działce nr ewid. 97/1 obr. 24 przy                

ul. Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim, powstałej w wyniku robót 

rozbiórkowych budynku mieszkalno-usługowego. 

Organ nadzoru budowlanego zawiadomił właściwe terytorialnie Prokuratury 

Rejonowe o 31 przypadkach podejrzenia o popełnieniu przestępstwa (w 2018 r. 

- 34 zawiadomienia). 

W ramach szczególnej dbałości o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uprawnieni 

pracownicy inspektoratu przeprowadzili w badanym okresie 11 kontroli 

obiektów oświatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Grodziskiego            

(w roku 2018 - 10 kontroli).  

W celu doraźnej likwidacji zdarzeń losowych, udziału w pracach komisji dot. 

katastrof budowlanych dwóch uprawnionych inspektorów nadzoru 

budowlanego pełni całodobowy dyżur telefoniczny (stała współpraca z 

Państwową Strażą Pożarną, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego). 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest stałym członkiem Powiatowej 

Komisji ds. Bezpieczeństwa. 

PINB w 2019 r. wydał łącznie 520 rozstrzygnięć administracyjnych (decyzje i 

postanowienia) w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych (w 

roku 2018 - 594 rozstrzygnięcia). 

 

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim 

Do priorytetów Komendanta Głównego Policji w objętym raportem okresie na-

leżało: 

 zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy 

ze społeczeństwem, 

 podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu naj-

większych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości, 

 wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej 

uciążliwej społecznie, 

 działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogo-

wym, 

 optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez 

masowych, 

 podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne pod-

wyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Poli-

cji, 

 doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników 

Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy. 

Każdego dnia w 2019 r. grodziscy policjanci średnio: 

 pełnili 26 służb patrolowych i obchodowych (w 2018 r. - 25), 

 przeprowadzili 43 interwencje (w 2018 r. - 43), 

 legitymowali 57 osób (w 2018 r. - 68), 

 kontrolowali 33 uczestników ruchu drogowego (w 2018 r. - 47), 

 przeprowadzili 127 badań stanu trzeźwości (w 2018 r. - 165), 

 zatrzymali 1 sprawcę przestępstwa na gorącym uczynku (w 2018 r. - 1,24). 
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Na terenie KPP Grodzisk Maz. w 2019 r. średni czas reakcji na zdarzenie wy-

niósł: 

 pilne – 8 min (w 2018 r. 7 min. i 24 sek.),  

 zwykłe – 12 min. i 58 sek. (w 2018 r. 11 min. i 13 sek.) 

(wartość oczekiwana – pilne do 9 min. i 54 sek.). 

W roku 2019 na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku 

Maz. odnotowano 15 864 interwencji. Jest to liczba porównywalna do roku 

2018, kiedy zarejestrowano 15 868 interwencji. 

Wskaźnik wykrywalności przestępczości:  

 ogólnej wyniósł 71,0% (w 2018 r. - 72,5%), 

 kryminalnej wyniósł 65,0% (w 2018 r. - 67,5%), 

 kradzieży cudzej rzeczy wyniósł 43,1% (w 2018 r. - 38,7%), 

 kradzieży z włamaniem wyniósł 25,4% (w 2018 r. - 31,1%), 

 uszkodzenia rzeczy 44,4% (w 2018 r. - 41,9%), 

 kradzieży samochodów 23,8% (w 2018 r. - 23,1%), 

 uszczerbek na zdrowiu 84,2% (w 2018 r. - 86,7%), 

 bójka i pobicie 85,7% (w 2018 r. - 83,3%), 

 rozbójniczej 75,0% (w 2018 r. - 70,6%), 

 gospodarczej 66,7% (w 2018 r. - 66,5%), 

 narkotykowej 97,6% (w 2018 r. - 98,1%). 

W 2019 roku Komenda Powiatowa Policji prowadziła również działania profi-

laktyczne. W ciągu całego roku podczas akcji znakowania rowerów oznako-

wano 93 jednoślady (w 2018 r. - 119). 

W roku 2019 na terenie Powiatu Grodziskiego na mapie zagrożeń zostało nanie-

sionych 767 zgłoszeń (jest to o 824 zgłoszenia mniej niż w roku 2018).  

Kategorie i liczbę zgłoszeń przedstawia poniższa tabela: 

 

Kategoria 

 

Liczba zgłoszeń % zgłoszeń 

2018 2019 2018 2019 

Akt wandalizmu 6 7 0,38 0,9 

Bezdomność 1 0 0,06 0,0 

Dzikie kąpieliska  1 0 0,06 0,0 

Dzikie wysypiska śmieci  18 21 1,13 2,7 

Grupowanie się małoletnich zagrożonych  

demoralizacją 
8 15 0,50 2,0 

Kłusownictwo  1 0 0,06 0,0 

Nielegalna wycinka drzew  1 1 0,06 0,1 

Nielegalne rajdy samochodowe  14 22 0,88 2,9 

Nieprawidłowe parkowanie  626 69 39,35 9,0 

Niestrzeżony przejazd kolejowy  1 0 0,06 0,0 

Niewłaściwa infrastruktura drogowa  21 34 1,32 4,4 

Przekraczanie dozwolonej prędkości  585 427 36,77 55,7 

Spożywanie alkoholu w m. niedozwolonym 169 41 10,62 5,3 

Używanie środków odurzających  87 59 5,47 7,7 

Wałęsające się bezpańskie psy  2 20 0,13 2,6 

Wypalanie traw  1 1 0,06 0,1 

Znęcanie się nad zwierzętami  1 3 0,06 0,4 

Zła organizacja ruchu drogowego  47 29 2,95 3,8 

Żebractwo  1 1 0,06 0,1 
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Potwierdzone                                          
2018 2019 

338 1 

Nie potwierdzone                                  734 433 

Potwierdzone wyeliminowane              423 298 

Żart, pomyłka                                         96 35 

Razem:                                                1 591 767 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku  

Mazowieckim 

Państwowa Inspekcja Sanitarna wypełnia zadania z zakresu zdrowia 

publicznego, określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

W ramach prowadzonej działalności inspekcja sanitarna w Powiecie Grodziskim 

w  roku 2019 sprawowała nadzór bieżący nad warunkami: 

 higieny środowiska,  

 higieny w zakładach pracy,  

 higieny procesów nauczania i wychowania. 

 Prowadzono nadzór nad: 

 warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,  

 warunkami, jakie powinien spełniać personel medyczny 

i pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. 

Ponadto realizowano zadania w zakresie: 

 oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, 

 zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,  

 działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej.  

W roku 2019 działalność administracyjno-egzekucyjna Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim przedstawiała 

się następująco: 

 objętych nadzorem było 2633 obiekty (w 2018 - 2564), 

 przeprowadzono 1180  kontroli (w 2018 r. - 1591), 

 nałożono 20 mandatów na sumę 6 150 zł (w 2018 r. 33 mandaty na sumę 

9700 złotych), 

 wydano 1194 decyzji administracyjnych (w 2018 r. - 1168), 

 wydano 353 opinii i decyzji dotyczących zapobiegawczego nadzoru 

sanitarnego (w 2018 r. - 325), 

 wydano 7 postanowień ( w 2018 r. - 9), 

 zarejestrowano 43423 choroby zakaźne, w tym – 41982 przypadki podejrzeń 

i zachorowań na grypę i choroby grypopodobne (w roku 2018 - 44124 

choroby zakaźne, w tym – 43055 przypadków podejrzeń i zachorowań na 

grypę i choroby grypopodobne). 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia 

Bieżącym nadzorem Sekcji Higieny Komunalnej objętych było 18 Stacji 

Uzdatniania Wody, 12 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 1 

wodociąg wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia 

zaopatrujący budynek użyteczności publicznej oraz 1 wodociąg wykorzystujący 

wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia zaopatrujący obiekt agroturystyczny. 

Łączna liczba ludności zaopatrywanej w wodę wynosi ok. 90 tys. mieszkańców. 

Na terenie Powiatu Grodziskiego woda przeznaczona do zbiorowego 

zaopatrzenia ludności pochodziła wyłącznie z ujęć głębinowych. 
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Na podstawie przeprowadzonych kontroli, wyników analiz badanych próbek 

wody prowadzonych przez Inspekcję Sanitarną oraz wyników badań 

przeprowadzanych przez właścicieli i zarządców wodociągów w ramach 

kontroli wewnętrznej można stwierdzić, że woda dostarczana przez wszystkie 

14 wodociągów, z zastrzeżeniem czasowej warunkowej przydatności do 

spożycia przez ludzi (dot. wodociągu publicznego Podkowa Leśna oraz 

wodociągu wykorzystującego wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia 

zaopatrującego budynek użyteczności publicznej) i braku przydatności do 

spożycia przez ludzi (dot. wodociągu publicznego Stanisławów oraz Podkowa 

Leśna), spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 

grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej 

 Szpitale, zakłady opiekuńczo - lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-

opiekuńcze 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim nie 

posiada (tak samo jak w ubiegłym roku) pod swoim nadzorem szpitali, zakładów 

opiekuńczo-leczniczych oraz zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych. 

 Domy pomocy społecznej oraz inne placówki zapewniające całodobową 

opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku oraz 

przewlekle chorymi 

 

Obiekty 
Liczba 

obiektów 

Liczba 

skontrolowanych 

Liczba wydanych 

decyzji 

merytorycznych 

(bez decyzji 

zmieniających 

termin 

wykonania 

nałożonych 

obowiązków) 

Liczba 

nałożonych 

mandatów 

Kwota  

mandatów 

Domy 

Pomocy 

Społecznej 

1  

(w 2018 - 1) 

0  

(w 2018 - 1) 

0 

 

0 

 

0 

 

Inne jednostki 

organizacyjne 

pomocy 

społecznej 

0 0 0 0 0 

Inne placówki 

zapewniające 

całodobową 

opiekę 

5  

(w 2018- 5) 

3  

(w 2018 - 3) 

0  

(w 2018 - 4) 

2 

(w 2018- 1) 

650 zł 

(w 2018 - 400 zł) 

  

 Dworce 

 

Obiekty 
Liczba 

obiektów 

Liczba 

skontrolowanych 

Liczba wydanych 

decyzji 

merytorycznych  

(bez decyzji 

zmieniających termin 

wykonania 

nałożonych 

obowiązków) 

Liczba 

nałożonych 

mandatów 

Kwota 

mandatów 

Dworce i 

stacje 

kolejowe 

20 

 

6  

(w 2018 - 12) 

0 

 

0 

 

0 
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Dworce 

autobusowe 
0 0 0 0 0 

Porty lotnicze 0 0 0 0 0 

 

 Noclegownie dla bezdomnych 

Obiekty 
Liczba 

obiektów 

Liczba 

Skontrolow

anych 

Liczba wydanych decyzji 

merytorycznych (bez 

decyzji zmieniających 

termin wykonania 

nałożonych obowiązków) 

Liczba 

nałożonych 

mandatów 

Kwota 

mandatów 

Noclegownie 

dla 

bezdomnych 

1 1 0 0 0 

 

 Ustępy publicznie i toalety ogólnodostępne 

Obiekty 
Liczba 

obiektów 

Liczba 

skontrolowanych 

Liczba wydanych 

decyzji 

merytorycznych 

(bez decyzji 

zmieniających 

termin 

wykonania 

nałożonych 

obowiązków) 

Liczba 

nałożonych 

mandatów 

Kwota 

mandatów 

Ustępy 

publiczne 

37  

(w 2018 - 33) 

35  

(w 2018 - 31) 

0 

 

0 

 

0 

 

Ustępy 

ogólnodostępne 

13  

(w 2018 - 11) 

2  

(w 2018 - 0) 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 Obiekty hotelarskie 

Obiekty 
Liczba 

obiektów 

Liczba  

skontrolowanych 

Liczba wydanych 

decyzji merytorycznych 

(bez decyzji 

zmieniających termin 

wykonania nałożonych 

obowiązków) 

Liczba 

nałożonych 

mandatów 

Kwota  

mandatów 

Hotele 
7 

 

6  

(w 2018 - 1) 

2  

(w 2018 - 0) 

 

0 

 

    0 

 

Motele 1 0 0 0     0 

Pensjonaty 
2 

 

2 

(w 2018 - 0) 

0 

 

0 

 

    0 
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Inne 

obiekty, w 

których 

świadczone 

są usługi 

hotelarskie 

11 

 

4 

(w 2018 - 2) 

0 

 

0 

 

    0 

 

 

 Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej 

Obiekty 
Liczba 

obiektów 

Liczba 

skontrolowanych 

Liczba wydanych 

decyzji 

merytorycznych 

(bez decyzji 

zmieniających 

termin 

wykonania 

nałożonych 

obowiązków) 

Liczba 

nałożonych 

mandatów 

Kwota 

mandatów 

Zakłady 

fryzjerskie 

64 

( w 2018 - 57) 

29 

(w 2018 -30) 

0 

(w 2018 - 4) 

0 

(w 2018 - 2) 

     0 

(w 2018 -250 zł) 

Zakłady 

kosmetyczne 

43 

(w 2018 - 37) 

20 

(w 2018 -14) 

0 

 

0 

 

    0 

 

Salony odnowy 

biologicznej 

6 

 

4 

(w 2018 - 1) 

0 

(w 2018 - 1) 

0 

 

    0 

 

Salony tatuażu 3 2 0 0     0 

Inne zakłady 

świadczące 

więcej niż jedną 

z usług: 

fryzjerskich, 

kosmetycznych, 

odnowy 

biologicznej, 

tatuażu 

39 

(w 2018 - 44) 

17 

(w 2018 - 29) 

0 

(w 2018 - 1) 

1 

 

200 zł 

(w 2018 -100 zł) 

 

 Na terenie Powiatu Grodziskiego znajduje się 13 cmentarzy objętych 

nadzorem sanitarnym. W roku sprawozdawczym nie przeprowadzano 

kontroli sanitarnych cmentarzy (w 2018 roku skontrolowano 8 

cmentarzy). Przeprowadzono natomiast kontrole w 2 zakładach 

pogrzebowych oraz 1 chłodni pogrzebowej). 

 
 Inne obiekty użyteczności publicznej 

 

W 2019 roku skontrolowano 6 aptek, 1 świetlicę wiejską, 2 lodowiska wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą (w tym wypożyczalniami łyżew), 1 stadion 

sportowy i 1 halę sportową, 2 laboratoria - analityczne i badania wody, 1 pralnię, 

1 urząd miejski, 3 obiekty służące rekreacji i zabawie (deptak miejski, park oraz 
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kręgielnię z salą zabaw dla dzieci), 1 zakład rehabilitacyjny, 17 stacji uzdatniania 

wody oraz 2 przychodnie i 2 zakłady leczenia uzależnień. 

Ogólny stan sanitarny Powiatu należy określić jako dobry. W wyniku 

przeprowadzonych kontroli obiektów objętych nadzorem sekcji higieny 

komunalnej nie stwierdzono rażących uchybień sanitarnych. 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w ciągu 2019 roku 

obejmowała nadzorem sanitarnym 1181 obiektów (w 2018 r. - 1163). W obiek-

tach tych przeprowadzono ogółem 394 kontrole i rekontrole (w 2018 r. - 464). 

W wyniku wprowadzonych w 2019 r. kontroli wydano znacznie mniej decyzji 

administracyjnych (4 szt.) w porównaniu z 2018 r. (13 szt.). Ponadto zmniejszyła 

się również liczba decyzji wstrzymania działalności produkcyjnej w obiekcie (w 

stosunku do 2018 r. liczba decyzji unieruchomienia zmniejszyła się z 6 szt. do 1 

szt.). Jednocześnie w 2019 r. nałożono znacznie mniej mandatów karnych (w 

2019 r. wydano 16 szt. na sumę 5 100,- zł, zaś w 2018 r. - 26 szt. na kwotę 

7 650,- zł. Liczba obiektów objętych nadzorem w 2019 r. zwiększyła się nie-

znacznie w stosunku do 2018 r. (1163 obiekty w 2018 r. i 1181 w 2019 r.). W 

2019 r. nie odnotowano w nadzorowanych obiektach na terenie Powiatu Grodzi-

skiego ognisk zbiorowego zatrucia. 

W 2019 roku w ewidencji sekcji Higieny Pracy znajdowały się 504 zakłady 

zatrudniające łącznie 13 784 osoby (w 2018 r. było 518 zakładów zatrudniających 

łącznie 13 844 osób).  

W 2019 roku pracownicy sekcji Higieny Pracy przeprowadzili 189 kontroli w 130 

przedsiębiorstwach (w 2018 r. - 209 kontroli w 145 przedsiębiorstwach). Podczas 

75 kontroli, które dotyczyły 69 zakładów, stwierdzono nieprawidłowości (w 2018 r. 

- 74 kontroli, które dotyczyły 62  zakładów). W efekcie Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny wydał 35 decyzji nakazujących ich usunięcie (w 2018 r. - 

27 decyzji nakazujących ich usunięcie).  

W roku 2019 Sekcja Epidemiologii obejmowała nadzorem 177 obiektów 

prowadzących działalność leczniczą na terenie Powiatu Grodziskiego (w 2018 

r. - 173 obiekty), w tym: 

 podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne (inne niż szpitale) – 8 (w 2018 - 7), 

 podmioty lecznicze wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 

– 74 (w 2018 r. - 72), 

 gabinety indywidualnej specjalistycznej i grupowej praktyki lekarskiej 

o profilu niezabiegowym – 27 (bez zmian w porównaniu do 2018 r.), 

 gabinety indywidualnej, specjalistycznej i grupowej praktyki lekarskiej 

o profilu zabiegowym – 68, w tym gabinety stomatologiczne - 55 (w 

2018 r. - 67, w tym: gabinety stomatologiczne – 53). 

 

Kontrole wykonane w roku 2018 Kontrole wykonane w roku 2019 

ogółem 99, w tym: ogółem 124, w tym: 

podstawowe - 80 podstawowe - 102 

sprawdzające - 3 sprawdzające - 3 

interwencyjne - 3 interwencyjne - 2 

tematyczne - 2 tematyczne - 0 

wizja-odbiór - 11 w związku z nowopowstałymi 

obiektami - 17 
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Prowadzone postępowania administracyjne przez Sekcję Epidemiologii w 2019 

roku: ogółem wydano120 decyzji administracyjnych, w tym: 

 umarzających wszczęte postępowanie administracyjne - 117, 

 obciążających opłatą - 3. 

W 2019 r. nałożono 1 mandat karny na kwotę 200 zł. 
 

 

Choroby zakaźne 

 

W 2018 r. zgłoszono do PSSE w Grodzisku 

Mazowieckim ogółem 44 124 zachorowania / 

podejrzenia zachorowań na choroby zakaźne.  

W 2019 r. zgłoszono do PSSE w Grodzisku 

Mazowieckim ogółem 43 423 zachorowania / 

podejrzenia zachorowań na choroby zakaźne. 

Najwięcej zgłoszeń zachorowań / podejrzeń 

zachorowań dotyczyło następujących 

jednostek chorobowych: 

Najwięcej zgłoszeń zachorowań / podejrzeń 

zachorowań dotyczyło następujących 

jednostek chorobowych: 

grypa (43 055), grypa (41982), 

ospa wietrzna (332), ospa wietrzna (592), 

płonica/szkarlatyna (61), płonica/szkarlatyna (87), 

wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez 

rotawirusy (65), 

wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez 

rotawirusy (112), 

salmonelloza (25), salmonelloza (14), 

biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o 

prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu 

(165), 

biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o 

prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu 

(228), 

borelioza (37). borelioza (19). 

W ramach bieżącego nadzoru nad chorobami 

zakaźnymi przeprowadzono ogółem 246 

dochodzeń epidemiologicznych, z otoczenia 

chorych objęto nadzorem epidemiologicznym 

450 osób. 

W ramach bieżącego nadzoru nad chorobami 

zakaźnymi przeprowadzono ogółem 288 

dochodzeń epidemiologicznych, z otoczenia 

chorych objęto nadzorem epidemiologicznym 

1410 osób. 

 

 

Zakłady nauczania i wychowania 

 
Ogółem w 2018 roku nadzorem objęto 85 

placówek stałych ze 129 figurujących 

w ewidencji, które funkcjonują jako placówki 

oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze.  

Ogółem w 2019 roku nadzorem objęto 78 

placówek stałych ze 130 figurujących 

w ewidencji, które funkcjonują jako placówki 

oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze. 

Liczba placówek w ewidencji w 2018 roku 

wynosiła: 

Liczba placówek w ewidencji w 2019 roku 

wynosiła: 

14 żłobków, 16 żłobków, 

46 przedszkoli, 45 przedszkoli, 

31 szkół podstawowych, 29 szkół podstawowych, 

4 gimnazja,  

3 licea ogólnokształcące, 6 liceów ogólnokształcących, 

2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 1 poradnia psychologiczno-pedagogiczna, 

1 placówka opiekuńczo-wychowawcza, 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza, 

14 innych form wychowania 

przedszkolnego, 

12 innych form wychowania 

przedszkolnego, 

3 placówki wsparcia dziennego, 3 placówki wsparcia dziennego 

1 szkoła policealna dla dorosłych, 1 szkoła policealna dla dorosłych 

2 placówki kształcenia ustawicznego, 2 placówki kształcenia ustawicznego, 

8 placówek wychowania pozaszkolnego. 9 placówek wychowania pozaszkolnego, 

 1 bursa, 

 4 zespoły szkolno - przedszkolne. 
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W nadzorowanych placówkach 

przeprowadzono 114 kontroli sanitarnych, w 

tym 13 w placówkach sezonowych (akcja 

letniego i zimowego wypoczynku dzieci 

i młodzieży).  

W nadzorowanych placówkach 

przeprowadzono 96 kontroli sanitarnych, w 

tym 10 w placówkach sezonowych (akcja 

letniego i zimowego wypoczynku dzieci 

i młodzieży). 

W wyniku sprawowanego nadzoru nad warunkami sanitarno-higienicznymi i sa-

nitarno-technicznymi w zakresie higieny procesu nauczania i wychowania, stan 

sanitarny większości placówek nie wykazywał nieprawidłowości. 

 

 

 
Link do: „Oceny stanu sanitarnego Powiatu Grodziskiego w  2019 roku” http://www.bip.powiat-

grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Ocena_stanu_sanitarnego_powiatu_grodzi-

skiego_2019.pdf 

 

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie 

W 2019 roku wszystkie z dwunastu gmin (z Powiatu Pruszkowskiego i Powiatu 

Grodziskiego) nadzorowanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w 

Pruszkowie znalazło się w strefie objętej ograniczeniami, w związku z zagroże-

niem wystąpienia wirusa afrykańskiego pomoru świń. W wyniku czego praca 

całego zespołu PIW głównie skupiona była na pobieraniu próbek od dzików, 

dowozie prób do badań oraz pracy biurowej związanej z przedmiotowym zagro-

żeniem. Jednocześnie przeprowadzone zostały kontrole bioasekuracji wszyst-

kich gospodarstw utrzymujących świnie.  

W roku 2019 na terenie Powiatu Grodziskiego stwierdzono ognisko zgnilca 

amerykańskiego pszczół. Ognisko to zostało wygaszone.  
 

                                                

                                        Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, 

                                               które wystąpiły w powiecie pruszkowskim/grodziskim w roku 2019. 

   

NAZWA CHOROBY LICZBA OGNISK 
LICZBA CHORYCH ZWIERZĄT 

(w sztukach, jeżeli nie wskazano inaczej) 

Afrykański pomór świń (ASF)* 0                                    0 

Enzootyczna białaczka bydła 0                                    0 

Gąbczasta encefalopatia bydła 0                                    0 

Gruźlica bydła 0                                    0 

Trzęsawka owiec – forma atypowa 0                                    0 

Wirusowa posocznica krwotoczna ryb 

łososiowatych** 
0                                    0 

Wścieklizna 0                                    0 

Wysoce zjadliwa grypa ptaków* 0                                    0 

Zakaźna martwica układu krwiotwór-

czego ryb łososiowatych** 
0                                    0 

Zakażenie herpeswirusem koi** 0                                    0 

Zgnilec amerykański pszczół*** 1                                   17 

 

* liczba chorych zwierząt oznacza, odpowiednio, liczbę świń/ptaków we wszystkich stwierdzonych w da-
nym roku ogniskach ASF/HPAI 

** liczba chorych zwierząt - w kg 

*** liczba chorych zwierzą - w pniach  

Przeprowadzono również dużą ilość kontroli z zakresu dobrostanu zwierząt, 

bezpieczeństwa żywności oraz higieny pasz. 

 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Ocena_stanu_sanitarnego_powiatu_grodziskiego_2019.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Ocena_stanu_sanitarnego_powiatu_grodziskiego_2019.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2019/Ocena_stanu_sanitarnego_powiatu_grodziskiego_2019.pdf
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Inwestycje reali-

zowane w obsza-

rze, którego doty-

czy zadanie (je-

żeli dotyczy) w 

roku sprawoz-

dawczym 

Na terenie gminy Żabia Wola trwa budowa budynku Posterunku Policji, która 

jest finansowana ze środków z Programu Modernizacji Policji, przy wsparciu 

gminy w wysokości 120 000,00 zł. 

Na wstępnym etapie planowania (przeznaczenie działki na ten cel) jest także 

budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Jaktorowie. 
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VIII. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ 

POWIATU GRODZISKIEGO W 2019 ROKU 
 

 

Lp. 

Numer 

uchwały 

Data 

 

Przedmiot uchwały 

 

Sposób realizacji 

1. 

 

34/IV/19 

24.01.2019 r. 

w sprawie zmian w Statu-

cie Powiatu Grodziskiego 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego     

w dniu 30 stycznia 2019 r. pod pozycją 1446, 

jak również zamieszczona w Biuletynie Infor-

macji Publicznej Powiatu Grodziskiego (m.in. 

w zakładce „Akty administracyjne i prawo 

miejscowe”, podstrona „Statut”). 

 

 

2. 35/IV/19 

24.01.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

nr 367/XLIX/18 Rady Po-

wiatu Grodziskiego z dnia 

27 września 2018 roku w 

sprawie szczegółowych za-

sad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad two-

rzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad 

promocji obywatelskich 

inicjatyw uchwałodaw-

czych, formalnych wymo-

gów, jakim muszą odpo-

wiadać składane projekty 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego      

w dniu 30 stycznia 2019 r. pod pozycją 1447,        

a także zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatu Grodziskiego (m.in.               

w zakładce „Informacje podstawowe”, pod-

strona „Inicjatywa obywatelska”). 

3. 

 

36/IV/19 

24.01.2019 r. 

w sprawie określenia roz-

kładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na tere-

nie Powiatu Grodziskiego 

 

W dniu 25.01.2019 r. uchwałę przekazano Mi-

nistrowi Zdrowia działając na podstawie art. 94 

ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne. 

 

4. 37/IV/19 

24.01.2019 r. 

w sprawie uchylenia 

uchwały nr 361/XLVIII/18 

Rady Powiatu Grodzi-

skiego z dnia 30 sierpnia 

2018 roku w sprawie odda-

nia w najem na okres do 10 

lat pomieszczeń w bu-

dynku przychodni zdrowia 

przy ul. Piasta 30 w Mila-

nówku 

 

Po uchyleniu uchwały podjęto czynności zmie-

rzające do innego wykorzystania nieruchomo-

ści. 

Przedmiotowe pomieszczenia zostały oddane     

w użyczenie, co wymagało zgody Zarządu Po-

wiatu Grodziskiego. 

5. 38/IV/19 

24.01.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Gro-

dziskiego na 2019 rok 

 

W dniu 28.01.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą programu Bestia do Regional-

nej Izby Obrachunkowej. Pismem z dnia 

28.01.2019 r. poinformowano jednostki o doko-

nanych zmianach w uchwale budżetowej. 
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6. 39/IV/19 

24.01.2019 r. 

w sprawie przekazania 

skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego  

w Warszawie 

 

W dniu 10 października 2019 r. Rada Powiatu 

Grodziskiego wystąpiła z wnioskiem do Trybu-

nału Konstytucyjnego o zbadanie, czy przepis 

art. 13 ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie 

ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektó-

rych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 

1018 i Nr  225, poz. 1466) jest zgodny z art. 2, 

7 oraz art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej w części, w jakiej nie przewi-

duje on ponoszenia przez Skarb Państwa kosz-

tów przechowywania pojazdów za cały okres 

przechowywania w przypadku pojazdów prze-

jętych na własność Skarbu Państwa zgodnie z 

decyzjami Naczelników Urzędów Skarbowych, 

nie wskazuje właściwej do ponoszenia tych 

kosztów statio fisci Skarbu Państwa oraz nie 

wskazuje organu właściwego do orzekania           

o tych kosztach.  

Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z dnia 

3 grudnia 2019 r. nadał sprawie dalszy bieg 

(Sygn. akt Tw 12/19). 

 

7. 40/IV/19 

24.01.2019 r. 

w sprawie podjęcia stano-

wiska dotyczącego wezwa-

nia do usunięcia naruszenia 

prawa 

 

Pismem z dnia 5 lutego 2019 r. (znak: 

BRP.0004.5.2019) poinformowano Wójta 

Gminy Baranów o aktualnym brzmieniu art. 54 

§ 1 ustawy o postępowaniu przed sądami admi-

nistracyjnymi oraz przesłano uchwałę. 

 

8. 

 

41/V/19 

28.02.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie nadania Statutu 

Samodzielnemu Publicz-

nemu Specjalistycznemu 

Szpitalowi Zachodniemu 

im. św. Jana Pawła II w 

Grodzisku Mazowieckim 

 

Uchwała w dniu 4.03.2020 r. została przekazana 

Wojewodzie Mazowieckiemu w trybie nadzoru. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego      

w dniu 12.03.2019 r. pod pozycją 3318. 

9. 42/V/19 

28.02.2019 r. 

w sprawie określenia  

zadań z zakresu rehabilita-

cji zawodowej i społecznej, 

na które zostaną przezna-

czone środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 

przyznane Powiatowi Gro-

dziskiemu 

Powiat w roku 2019 dysponował środkami fi-

nansowymi Państwowego Funduszu Rehabili-

tacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie       

1 789 697,00 zł na realizację zadań z zakresu re-

habilitacji zawodowej i społecznej przez Powia-

towe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy 

Urząd Pracy. 

Środki zostały rozdysponowane na poszcze-

gólne zadania: 

I. Rehabilitację społeczną w kwocie -         

1 708 697,00 zł: 

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób nie-

pełnosprawnych i ich opiekunów w tur-

nusach rehabilitacyjnych – 148 000,00 

zł, 

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortope-

dyczne i środki pomocnicze dla osób 

niepełnosprawnych –  132 027,00 zł, 
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3. Dofinansowanie barier architektonicz-

nych, w komunikowaniu się i technicz-

nych w związku z indywidualnymi po-

trzebami osób niepełnosprawnych – 

103 000,00 zł, 

4. Usługi tłumacza języka migowego lub 

usługi tłumacza - przewodnika -     

500,00 zł, 

5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekre-

acji i turystyki osób niepełnosprawnych 

– 79 450,00  zł,        

6. Dofinansowanie kosztów tworzenia        

i działania warsztatów terapii zajęcio-

wej – 1 245 720,00 zł. 

 

II. Rehabilitację zawodową w kwocie –               

81 000,00 zł: 

1. Zwrot wydatków na instrumenty                

i usługi rynku pracy na rzecz osób nie-

pełnosprawnych poszukujących pracy i 

niepozostających w zatrudnieniu -        

16 000,00 zł, 

2. Jednorazowe środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej 

albo na wniesienie wkładu do spół-

dzielni socjalnej - 25 000,00 zł, 

3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowi-

ska pracy - 30 000,00 zł, 

4. Finansowanie kosztów szkoleń                   

i przekwalifikowania zawodowego 

osób niepełnosprawnych - 10 000,00 zł. 

 

10. 43/V/19 

28.02.2019 r. 

w sprawie obniżenia dofi-

nansowania do uczestnic-

twa osób niepełnospraw-

nych i ich opiekunów w 

turnusach rehabilitacyj-

nych ze środków Państwo-

wego Funduszu Rehabilita-

cji Osób Niepełnospraw-

nych w roku 2019 

 

W związku z niedoborem środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2019 Powiat sko-

rzystał z możliwości obniżenia o 20% wysoko-

ści przyznawanego dofinansowania dla osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnu-

sach rehabilitacyjnych, o którym mowa w § 6 

ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w 

sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 

230, poz. 1694 ze zm.). 

 

11. 44/V/19 

28.02.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

Nr 195/XXX/09 Rady Po-

wiatu Grodziskiego z dnia 

26 marca 2009 r. w spra-

wie ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Po-

wiat Grodziski 

Uchwałę przekazano do wiadomości                        

i zastosowania Dyrektorom szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Gro-

dziski. Zmiana dokonana zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami prawa, na podstawie art. 30 

ust. 6, 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 967 ze zm.). 
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12. 45/V/19 

28.02.2019 r. 

w sprawie ustalenia na rok 

2019 maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli, 

pobieranych przez uczel-

nie, ustalenia specjalności i 

form kształcenia oraz przy-

jęcia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawo-

dowego nauczycieli zatrud-

nionych w szkołach i pla-

cówkach oświatowych pro-

wadzonych przez Powiat 

Grodziski 

 

Uchwałę przekazano Dyrektorom szkół                  

i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Grodziski. Środki finansowe wymie-

nione w planie (załącznik do uchwały) dofinan-

sowania form doskonalenia zawodowego nau-

czycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych na rok 2019 zostały wykorzystane 

w sposób następujący: 

a) do szkół, zgodnie z wnioskami Dyrekto-

rów, przekazano łącznie 89 200 zł: Zespo-

łowi Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. 26 000 

zł, Zespołowi Szkół Technicznych i Lice-

alnych Nr 2 w Grodzisku Maz. 21 000 zł, 

Zespołowi Szkół Nr 1 w Milanówku 

19 200 zł, Zespołowi Szkół Nr 2 im. gen. 

J. Bema w Milanówku 11 000 zł, Zespo-

łowi Szkół Specjalnych im. H. Szczerkow-

skiego w Grodzisku Maz. 12 000 zł, 

b) do placówek oświatowych przekazano: 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej      

w Grodzisku Maz. 15 000 zł, Publicznemu 

Ognisku Plastycznemu 5 000 zł. 

 

13. 46/V/19 

28.02.2019 r. 

w sprawie sprzedaży  

z zasobu powiatowego,  

w drodze przetargu,  

nieruchomości niezabudo-

wanej położonej  

w Podkowie Leśnej przy 

ul. Gołębiej 

 

Do przetargu ogłoszonego na dzień       

23.09.2019 r. nie zgłosił się żaden oferent. 

14. 47/V/19 

28.02.2019 r. 

w sprawie zmiany składu 

osobowego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Grodziskiego 

 

Z dniem 28 lutego 2019 r. w skład Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji weszła radna Małgo-

rzata Zacny. 

 

15. 48/V/19 

28.02.2019 r. 

w sprawie przekazania 

skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego  

w Warszawie 

 

Pismem (odpowiedź na skargę) z dnia 8 marca 

2019 r. skarga z dnia 1 lutego 2019 r. wniesiona 

przez Wójta Gminy Baranów na uchwałę nr 

33/III/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 

grudnia 2018 r. została przekazana do Woje-

wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warsza-

wie. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warsza-

wie postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. 

(sygn. akt II SA/Wa 460/19) umorzył postępo-

wanie.  

 

16. 49/V/19 

28.02.2019 r. 

w sprawie zmiany wielo-

letniej prognozy finanso-

wej Powiatu Grodziskiego 

 

W dniu 04.03.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą systemu Bestia do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie. Pismem z 

dnia 05.03.2019 r. poinformowano PZD i ZS Nr 

1 w Grodzisku Maz. o dokonanych zmianach w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
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17. 50/V/19 

28.02.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Gro-

dziskiego na 2019 rok 

 

W dniu 04.03.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą programu Bestia do Regional-

nej Izby Obrachunkowej. Pismem z dnia 

04.03.2019 r. poinformowano jednostki o doko-

nanych zmianach w uchwale budżetowej. 

 

18. 51/V/19 

28.02.2019 r. 

w sprawie diet przysługu-

jących radnemu Powiatu 

Grodziskiego oraz zwrotu 

kosztów podróży służbo-

wych i używania samocho-

dów osobowych do celów 

służbowych 

 

Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2019 r. (sygn. akt. 

II SA/Wa 1230/19) Wojewódzki Sąd Admini-

stracyjny w Warszawie uchylił uchwałę nr 

51/V/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 

lutego 2019 r. 

 

19. 

 

52/V/19 

28.02.2019 r. 

w sprawie przyjęcia stano-

wiska dotyczącego zaspo-

kojenia potrzeb zdrowot-

nych mieszkańców w za-

kresie usług świadczonych 

przez szpitalne oddziały ra-

tunkowe 

 

Stanowisko zostało przekazane Ministrowi 

Zdrowia, Prezesowi Narodowego Funduszu 

Zdrowia, Wojewodzie Mazowieckiemu, Mar-

szałkowi Województwa Mazowieckiego, Po-

słom i Senatorom z okręgów wyborczych obej-

mujących zainteresowane powiaty, Konsultan-

towi Wojewódzkiemu w dziedzinie medycyny 

ratunkowej, Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Pruszkowskiego, Przewodniczącemu Rady Po-

wiatu Warszawskiego Zachodniego, Przewod-

niczącym Rad Gmin Powiatu Pruszkowskiego, 

Warszawskiego Zachodniego i Powiatu Gro-

dziskiego, Zarządowi Powiatu Pruszkow-

skiego, Zarządowi Powiatu Warszawskiego      

Zachodniego oraz mieszkańcom. 

W piśmie z dnia 14 czerwca 2019 r. (znak: 

ROR.450.4.11.2019.AF) skierowanym do Wo-

jewody Mazowieckiego Minister Zdrowia uznał 

za zasadne podjęcie działań mających na celu 

uruchomienie nowego oddziału ratunkowego. 

 

20. 53/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie rocznej oceny 

działalności warsztatu  

terapii zajęciowej działają-

cego przy Domu Rehabili-

tacyjno-Opiekuńczym Ka-

tolickiego Stowarzyszenia 

Niepełnosprawnych Archi-

diecezji Warszawskiej w 

Milanówku za rok 2018 

 

W związku z koniecznością dokonania rocznej 

oceny działalności warsztatu terapii zajęciowej 

prowadzonego przez Dom Rehabilitacyjno-

Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Nie-

pełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w 

Milanówku na podstawie sprawozdania z dzia-

łalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środ-

ków finansowych w 2018 roku, Rada Powiatu 

oceniła pozytywnie działalność tego Warsztatu. 

 

21. 54/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie rocznej oceny 

działalności warsztatu tera-

pii zajęciowej działającego 

przy Stowarzyszeniu na 

Rzecz Osób Niepełno-

sprawnych MALWA 

PLUS w Grodzisku Mazo-

wieckim za rok 2018 

 

W związku z koniecznością dokonania rocznej 

oceny działalności warsztatu terapii zajęciowej 

prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych MALWA PLUS         

w Grodzisku Mazowieckim na podstawie Spra-

wozdania z działalności rehabilitacyjnej i wyko-

rzystania środków finansowych w 2018 roku, 

Rada Powiatu oceniła pozytywnie działalność 

tego Warsztatu. 
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22. 55/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie wskazania 

przedstawiciela Rady Po-

wiatu Grodziskiego do 

Rady Muzeum działającej 

przy Muzeum im. Anny i  

Jarosława Iwaszkiewiczów 

w Stawisku 

 

Uchwała została zrealizowana.  

Wskazanym przedstawicielem Rady Powiatu 

Grodziskiego do Rady Muzeum działającej przy 

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów 

w Stawisku został radny Wojciech Hardt. 

23. 56/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie powołania Rady 

Muzeum działającej przy 

Muzeum im. Anny i Jaro-

sława Iwaszkiewiczów w 

Stawisku 

 

Uchwała została zrealizowana.  

W dniu 05.04.2019 r. wysłano uchwałę Dyrek-

torowi Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkie-

wiczów w Stawisku. 

 

24. 57/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie powołania Rady 

Społecznej przy Samo-

dzielnym Publicznym Spe-

cjalistycznym Szpitalu Za-

chodnim im. św. Jana 

Pawła II w Grodzisku Ma-

zowieckim 

 

Uchwała została zrealizowana poprzez powoła-

nie Rady Społecznej przy SPS Szpitalu Zachod-

nim w Grodzisku Mazowieckim. Uchwałę prze-

kazano Dyrektorowi Szpitala. 

25. 58/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół  

ponadpodstawowych i spe-

cjalnych mających siedzibę 

na obszarze Powiatu Gro-

dziskiego na okres od 1 

września 2019 r. 

 

Uchwałę przekazano Dyrektorom szkół prowa-

dzonych przez Powiat Grodziski. Plan sieci pu-

blicznych szkół ponadpodstawowych i specjal-

nych mających siedzibę w obszarze Powiatu 

Grodziskiego obowiązuje od 1 września 2019 r., 

zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, na 

podstawie art. 217 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze 

zm.) oraz art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 

r., poz. 996 ze zm.). 

 

26. 59/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie likwidacji Gim-

nazjum Specjalnego Nr 4 

wchodzącego w skład  

Zespołu Szkół im.  

H. Szczerkowskiego w 

Grodzisku Mazowieckim 

przy ul. Kilińskiego 21 

 

Uchwałę przekazano Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w 

Grodzisku Mazowieckim. Likwidacji dokonano 

na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze 

zm.). 

27. 60/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie przekształcenia 

dotychczasowego trzylet-

niego Liceum Ogólno-

kształcącego wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół Nr 

1 w Grodzisku Mazowiec-

kim przy ul. Żwirki i Wi-

gury 4 w czteroletnie Li-

ceum Ogólnokształcące 

 

Uchwałę przekazano Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Od 1 

września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie Li-

ceum Ogólnokształcące stało się czteroletnim 

Liceum Ogólnokształcącym. Przekształcenia 

dokonano na podstawie art. 146 ust. 1, 2 i 3 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wpro-

wadzające ustawę – Prawo oświatowe    (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 60 ze zm.). 
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28. 61/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie przekształcenia 

dotychczasowego trzylet-

niego Liceum Ogólno-

kształcącego wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół Nr 

1 w Milanówku przy ul. 

Piasta 14 w czteroletnie Li-

ceum Ogólnokształcące 

 

Uchwałę przekazano Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Nr 1 w Milanówku. Od 1 września       

2019 r. dotychczasowe trzyletnie Liceum Ogól-

nokształcące stało się czteroletnim Liceum 

Ogólnokształcącym. Przekształcenia dokonano 

na podstawie art. 146 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 60 ze zm.). 

 

29. 62/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie przekształcenia 

dotychczasowego trzylet-

niego Liceum Ogólno-

kształcącego wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół Nr 

2 im. gen. J. Bema w Mila-

nówku przy ul. Wójtow-

skiej 3 w czteroletnie Li-

ceum Ogólnokształcące 

 

Uchwałę przekazano Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku. Od 

1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie Li-

ceum Ogólnokształcące stało się czteroletnim 

Liceum Ogólnokształcącym. Przekształcenia 

dokonano na podstawie art. 146 ust. 1, 2 i 3 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wpro-

wadzające ustawę – Prawo oświatowe    (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 60 ze zm.). 

30. 63/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie przekształcenia 

dotychczasowego trzylet-

niego Liceum Ogólno-

kształcącego dla Dorosłych 

wchodzącego w skład Ze-

społu Szkół Technicznych 

i Licealnych Nr 2 w Gro-

dzisku Mazowieckim przy 

ul. Kilińskiego 8c  

w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Do-

rosłych 

 

Uchwałę przekazano Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2                   

w Grodzisku Mazowieckim. Od 1 września 

2019 r. dotychczasowe trzyletnie Liceum Ogól-

nokształcące dla Dorosłych stało się czterolet-

nim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. 

Przekształcenia dokonano na podstawie art. 184 

ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.). 

31. 64/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie przekształcenia 

dotychczasowego trzylet-

niego Liceum Ogólno-

kształcącego dla Dorosłych 

wchodzącego w skład Ze-

społu Szkół Nr 1 w Mila-

nówku przy ul. Piasta 14 w 

czteroletnie Liceum Ogól-

nokształcące dla Dorosłych 

 

Uchwałę przekazano Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Nr 1 w Milanówku. Od 1 września       

2019 r. dotychczasowe trzyletnie Liceum Ogól-

nokształcące dla Dorosłych stało się czterolet-

nim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. 

Przekształcenia dokonano na podstawie art. 184 

ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.). 

32. 65/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie przekształcenia 

dotychczasowego cztero-

letniego Technikum nr 1 

wchodzącego w skład  

Zespołu Szkół Nr 1 w Gro-

dzisku Mazowieckim przy 

ul. Żwirki i Wigury 4 w 

pięcioletnie Technikum Nr 

1 

 

Uchwałę przekazano Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Od 1 

września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie 

Technikum Nr 1 stało się pięcioletnim Techni-

kum Nr 1. Przekształcenia dokonano na podsta-

wie art. 152 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze 

zm.). 
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33. 66/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie przekształcenia 

dotychczasowego cztero-

letniego Technikum wcho-

dzącego w skład Zespołu 

Szkół Technicznych i Lice-

alnych Nr 2 w Grodzisku 

Mazowieckim przy ul. Ki-

lińskiego 8c w pięcioletnie 

Technikum 

 

Uchwałę przekazano Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2                   

w Grodzisku Mazowieckim. Od 1 września 

2019 r. dotychczasowe czteroletnie Technikum 

stało się pięcioletnim Technikum. Przekształce-

nia dokonano na podstawie art. 152 ust. 1, 2 i 3 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wpro-

wadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r., poz. 60 ze zm.). 

34. 67/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie przekształcenia 

dotychczasowego cztero-

letniego Technikum wcho-

dzącego w skład Zespołu 

Szkół Nr 2 im. gen. J. 

Bema w Milanówku przy 

ul. Wójtowskiej 3 w pię-

cioletnie Technikum 

 

Uchwałę przekazano Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku. Od 

1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie 

Technikum stało się pięcioletnim Technikum. 

Przekształcenia dokonano na podstawie art. 152 

ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.). 

35. 68/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie dostosowania 

nazwy Policealnej Szkoły 

Zawodowej dla Dorosłych 

w Milanówku przy ul. 

Wójtowskiej 3 do przepi-

sów ustawy z dnia 14 grud-

nia 2016 r. – Prawo oświa-

towe, w brzmieniu nada-

nym niniejszą ustawą 

 

Uchwałę przekazano Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku. Do-

stosowania nazwy dokonano na podstawie art. 

106 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie 

ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2018 r., poz. 2245). 

36. 69/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie dostosowania 

nazwy Policealnej Szkoły 

Zawodowej Nr 1 w Mila-

nówku przy ul. Piasta 14 

do przepisów ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe, w 

brzmieniu nadanym niniej-

szą ustawą 

 

Uchwałę przekazano Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Nr 1 w Milanówku. Dostosowania nazwy 

dokonano na podstawie art. 106 ustawy z dnia 

22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz nie-

których innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2245). 

37. 70/VI/19 

28.03.2019 r. 

W sprawie ustanowienia 

służebności przesyłu  

na nieruchomości położo-

nej przy ul. Traugutta 41 w 

Grodzisku Maz. 

 

Służebność została ustanowiona w dniu 

12.08.2019 r. aktem notarialnym Rep. A. - 

5949/2019 (WN.6853.3.2019). 

38. 71/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie ustanowienia 

służebności przesyłu  

na nieruchomości położo-

nej w Grodzisku Maz. przy 

ul. Dalekiej 

 

Służebność została ustanowiona w drodze aktu 

notarialnego Rep. A. - 6671/2019 z dnia 

28.06.2019 r. (WN.6853.10.2018). 

 

39. 72/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie powierzenia 

Burmistrzowi Grodziska 

Mazowieckiego zadania 

zarządzania częścią drogi 

Pomiędzy zarządcami dróg w dniu       

07.06.2019 r. zostało zawarte stosowne porozu-

mienie, które opublikowano  w Dzienniku Urzę-

dowym z dnia 24.07.2019 r. pod poz. 9187. 
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powiatowej nr 1526 w re-

jonie skrzyżowania z drogą 

gminną ul. Teligi w Gro-

dzisku Mazowieckim 

 

40. 73/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie zmiany wielo-

letniej prognozy finanso-

wej Powiatu Grodziskiego 

 

W dniu 01.04.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą systemu Bestia do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

41. 74/VI/19 

28.03.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Gro-

dziskiego na 2019 rok 

 

W dniu 01.04.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą programu Bestia do Regional-

nej Izby Obrachunkowej. Pismem z dnia 

29.03.2019 r. poinformowano jednostki o doko-

nanych zmianach w uchwale budżetowej. 

 

42. 75/VII/19 

25.04.2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jed-

nolitego tekstu Statutu Po-

wiatu Grodziskiego 

 

Obwieszczenie Rady Powiatu Grodziskiego        

z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Statutu Powiatu Grodzi-

skiego zostało opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego w 

dniu 15 maja 2019 r. pod poz. 6369. Statut zo-

stał również zamieszczony w Biuletynie Infor-

macji Publicznej Powiatu Grodziskiego w za-

kładce „Akty administracyjne i prawo miej-

scowe”, podstrona „Statut”. 

 

43. 76/VII/19 

25.04.2019 r. 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zakup sprzętu 

medycznego przez Samo-

dzielny Publiczny Specjali-

styczny Szpital Zachodni 

im. św. Jana Pawła II w 

Grodzisku Mazowieckim 

 

Uchwała została zrealizowana poprzez dokona-

nie zakupu przez SPS Szpital Zachodni w Gro-

dzisku Mazowieckim aparatu USG. W ramach 

umowy nr WF.3033.6.2019 z dnia 08.04.2019 

r., zawartej pomiędzy SPS Szpitalem Zachod-

nim i Powiatem Grodziskim, w dniu 09.04.2019 

r. Szpital Zachodni otrzymał środki finansowe 

na zakup sprzętu medycznego, w tym m.in. na 

zakup ww. aparatu USG. Aparat zakupiony zo-

stał od firmy VARIMED Sp. z o.o. z Wrocła-

wia, za łączną kwotę 189 000 zł, na podstawie 

dokumentu sprzedaży nr (S)FS-MED./U-

33/05/2019 z dnia 31.05.2019 r. 

Zakup zrealizowano w ramach środków pozy-

skanych łącznie: od Powiatu Grodziskiego 

(176 899,40 zł), od Gminy Jaktorów (7 349,13 

zł) oraz środków własnych SPS Szpitala Za-

chodniego w Grodzisku Mazowieckim 

(4 751,41 zł). 

 

44. 77/VII/19 

25.04.2019 r. 

w sprawie zmiany wielo-

letniej prognozy finanso-

wej Powiatu Grodziskiego 

 

W dniu 29.04.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą systemu Bestia do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

45. 78/VII/19 

25.04.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Gro-

dziskiego na 2019 rok 

 

W dniu 29.04.2019 r. uchwała została przeka-

zana do Regionalnej Izby Obrachunkowej za 

pomocą programu Bestia. Pismem z dnia 

26.04.2019 r. poinformowano jednostki o doko-

nanych zmianach w uchwale budżetowej. 
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46. 79/VIII/19 

30.05.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie nadania Statutu 

Samodzielnemu Publicz-

nemu Specjalistycznemu 

Szpitalowi Zachodniemu 

im. św. Jana Pawła II w 

Grodzisku Mazowieckim 

 

Uchwała została zrealizowana.  

Statut Samodzielnego Publicznego Specjali-

stycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana 

Pawła II w Grodzisku Mazowieckim – po zmia-

nach, został ogłoszony w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Mazowieckiego. 

47. 80/VIII/19 

30.05.2019 r. 

w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem 

pomieszczenia Samodziel-

nego Publicznego Specjali-

stycznego Szpitala Zachod-

niego im. św. Jana Pawła II 

w Grodzisku Mazowiec-

kim 

 

W ramach podjętej uchwały - w dniu 

27.06.2019 r. podpisany został aneks nr 2 (do 

umowy najmu Nr 5/2016 z dnia 01.08.2016 r.) 

z dotychczasowym najemcą, tj. firmą Telecom 

Consulting Sp. z o.o., świadczącą na rzecz Szpi-

tala Zachodniego usługi teleinformatyczne i 

eksploatacyjne oprogramowania sieci teleinfor-

matycznej. 

Na podstawie ww. aneksu nr 2 wydłużony zo-

stał o kolejny 1 rok okres najmu pomieszczenia 

o pow. 15,50 m2, zlokalizowanego na poziomie 

1 (blok F3) w budynku Szpitala – tj. z okresu 36 

m-cy najmu, na okres 48 m-cy. 

Po zmianach dokonanych aneksem nr 2, obo-

wiązuje umowa najmu zawarta na okres 4 lat – 

od dnia 01.08.2016 r. do dnia 31.07.2020 r. 

 

48. 81/VIII/19 

30.05.2019 r. 

w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w  

najem pomieszczeń  

Samodzielnego Publicz-

nego Specjalistycznego 

Szpitala Zachodniego im. 

św. Jana Pawła II w Gro-

dzisku Mazowieckim 

 

W oparciu o podjętą uchwałę kontynuuje dzia-

łalność apteka ogólnodostępna zlokalizowana 

na parterze (blok F2) przy wejściu głównym do 

budynku SPS Szpitala Zachodniego w Grodzi-

sku Mazowieckim (w pomieszczeniach o łącz-

nej pow. 112 m2). W dniu 11.09.2019 r. podpi-

sano umowę najmu nr 7/2019 z firmą MEDEA 

Sp. z o.o. z Katowic, zawarta na okres 48 m-cy, 

począwszy od dnia 01.10.2019 r. 

 

49. 82/VIII/19 

30.05.2019 r. 

w sprawie nabycia nieru-

chomości gruntowej  

we wsi Władków 

 

Uchwałą nr 286/2020 z dnia 11 marca 2020r. 

Zarząd Powiatu Grodziskiego zatwierdził pro-

tokół uzgodnień nabycia działki ew. nr 112/1 o 

pow. 0,04 ha. Protokół uzgodnień został podpi-

sany, po ustaniu stanu epidemicznego zostanie 

zawarty akt notarialny. 

 

50. 

 

83/VIII/19 

30.05.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

nr 332/XLVI/18 Rady Po-

wiatu Grodziskiego z dnia 

29 maja 2018 r. dotyczącej 

określenia zasad udzielania 

dotacji celowej spółkom 

wodnym z budżetu Po-

wiatu Grodziskiego, trybu 

postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i spo-

sobu jej rozliczania 

 

Uchwała nr 332/XLVI/18 Rady Powiatu Gro-

dziskiego z dnia 29 maja 2018 r. dotycząca 

określenia zasad udzielania dotacji celowej 

spółkom wodnym z budżetu Powiatu Grodzi-

skiego, trybu postępowania w sprawie udziela-

nia dotacji i sposobu jej rozliczania została 

zmieniona poprzez zwiększenie maksymalnej 

kwoty, która może być przyznana spółce wod-

nej. 
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51. 84/VIII/19 

30.05.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji Re-

wizyjnej Rady Powiatu 

Grodziskiego na II półro-

cze 2019 roku 

 

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komi-

sji Rewizyjnej za II półrocze 2019 roku zostało 

przyjęte na XVIII sesji Rady Powiatu Grodzi-

skiego w dniu 27 lutego 2020 r. 

 

52. 85/VIII/19 

30.05.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Komisji sta-

łych Rady Powiatu Grodzi-

skiego na II półrocze 2019 

roku 

 

Sprawozdania z działalności Komisji stałych 

Rady Powiatu Grodziskiego za II półrocze 2019 

roku zostały przyjęte na XVIII sesji Rady Po-

wiatu Grodziskiego w dniu 27 lutego 2020 r. 

53. 86/VIII/19 

30.05.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania fi-

nansowego Muzeum im. 

Anny i Jarosława Iwasz-

kiewiczów w Stawisku za 

2018 rok 

 

Na podstawie uchwały i na wniosek Dyrektora 

Muzeum, o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze 

Instytucji Kultury, w dniu 15.03.2019 r. doko-

nano wpisu do Księgi Rejestrowej Instytucji 

Kultury w Dziale III – Mienie instytucji kultury, 

poz. 20 – informacja o złożeniu do rejestru – 

rocznego sprawozdania finansowego za rok 

2018 (bilans na dzień 31.12.2018 r.). 

 

54. 87/VIII/19 

30.05.2019 r. 

w sprawie zmiany wielo-

letniej prognozy finanso-

wej Powiatu Grodziskiego 

 

W dniu 03.06.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą systemu Bestia do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie. Pismem z 

dnia 03.06.2019 r. poinformowano PZD o do-

konanych zmianach w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. 

 

55. 88/VIII/19 

30.05.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej  

Powiatu Grodziskiego na 

2019 rok 

 

W dniu 03.06.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą programu Bestia do Regional-

nej Izby Obrachunkowej. Pismem z dnia 

03.06.2019 r. poinformowano jednostki o doko-

nanych zmianach w uchwale budżetowej. 

 

56. 89/VIII/19 

30.05.2019 r. 

w sprawie przekazania 

skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w 

Warszawie 

 

Pismem (odpowiedź na skargę) z dnia 30 maja 

2019 r. znak: BRP.0751.2.2019 skarga z dnia 25 

kwietnia 2019 r. Wojewody Mazowieckiego na 

uchwałę Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 

lutego 2019 r. nr 51/V/19 w sprawie diet przy-

sługujących radnemu Powiatu Grodziskiego 

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych i 

używania samochodów osobowych do celów 

służbowych została przekazana do Wojewódz-

kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

 

57. 90/VIII/19 

30.05.2019 r. 

w sprawie przekazania 

skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w 

Warszawie 

 

Pismem (odpowiedź na skargę) z dnia 19 

czerwca 2019 roku znak: BRP.0751.3.2019 

skarga Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 

maja 2019 r. na uchwałę nr 45/V/19 Rady Po-

wiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w 

sprawie ustalenia na rok 2019 maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nau-

czycieli, pobieranych przez uczelnie, ustalenia 

specjalności i form kształcenia oraz przyjęcia 
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planu dofinansowania form doskonalenia zawo-

dowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Grodziski została przekazana do Woje-

wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warsza-

wie. 

 

58. 91/IX/19 

27.06.2019 r. 

w sprawie udzielenia Za-

rządowi Powiatu Grodzi-

skiego wotum zaufania 

Udzielono Zarządowi Powiatu Grodziskiego 

wotum zaufania. 

Uchwała w dniu 1.07.2019 r. została przesłana 

Wojewodzie Mazowieckiemu w trybie nadzoru. 

 

59. 92/IX/19 

27.06.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Po-

wiatu Grodziskiego za 

2018 rok 

 

Uchwała w dniu 1.07.2019 r. została przesłana 

Wojewodzie Mazowieckiemu w trybie nadzoru. 

Uchwała w dniu 3.07.2019 r. w formie elektro-

nicznej została przekazana do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

60. 93/IX/19 

27.06.2019 r. 

w sprawie udzielenia  

absolutorium dla Zarządu 

Powiatu Grodziskiego  

z tytułu wykonania bu-

dżetu za 2018 rok 

 

Udzielono Zarządowi Powiatu Grodziskiego 

absolutorium. 

Uchwała w dniu 1.07.2019 r. została przesłana 

Wojewodzie Mazowieckiemu w trybie nadzoru. 

Uchwała w dniu 3.07.2019 r. w formie elektro-

nicznej została przekazana do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

 

61. 94/IX/19 

27.06.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania fi-

nansowego za 2018 rok Sa-

modzielnego Publicznego 

Szpitala Zachodniego im. 

św. Jana Pawła II w Gro-

dzisku Mazowieckim 

 

Uchwała w dniu 1.07.2019 r. została przesłana 

Wojewodzie Mazowieckiemu w trybie nadzoru. 

 

62. 95/IX/19 

27.06.2019 r. 

w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej 

Samodzielnego Publicz-

nego Specjalistycznego 

Szpitala Zachodniego im. 

św. Jana Pawła II w Gro-

dzisku Mazowieckim przy 

ul. Dalekiej 11 

Uchwała została zrealizowana poprzez dokona-

nie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Sa-

modzielnego Publicznego Specjalistycznego 

Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w 

Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11. 

 

63. 96/IX/19 

27.06.2019 r. 

w sprawie wskazania 

przedstawiciela Rady Po-

wiatu Grodziskiego do Po-

wiatowej Społecznej Rady 

Do Spraw Osób Niepełno-

sprawnych 

Uchylona uchwałą nr 104/X/19 Rady Powiatu 

Grodziskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

64. 97/IX/19 

27.06.2019 r. 

w sprawie stanowienia słu-

żebności przesyłu na nieru-

chomości położonej w Mi-

lanówku przy ul. Wójtow-

skiej 

 

W trakcie realizacji. Przedstawiono inwesto-

rowi PGE protokół uzgodnień ws. ustanowienia 

służebności przesyłu na nieruchomości powia-

towej. 



 

122 

 

65. 98/IX/19 

27.06.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

nr 45/V/19 Rady Powiatu 

Grodziskiego z dnia 28  

lutego 2019 r. dotyczącej 

ustalenia na rok 2019 mak-

symalnej kwoty dofinanso-

wania opłat za kształcenie 

nauczycieli, pobieranych 

przez uczelnie, ustalenia 

specjalności i form kształ-

cenia oraz przyjęcia planu 

dofinansowania form  

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzo-

nych przez Powiat Grodzi-

ski 

 

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych zo-

stali poinformowani o zmianach w uchwale. 

66. 99/IX/19 

27.06.2019 r. 

w sprawie zakresu i formy 

informacji o przebiegu wy-

konania budżetu powiatu 

za I półrocze roku budżeto-

wego, informacji o kształ-

towaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz 

informacji o przebiegu wy-

konania planu finansowego 

Muzeum im. Anny i Jaro-

sława Iwaszkiewiczów w 

Stawisku oraz Samodziel-

nego Publicznego Specjali-

stycznego Szpitala Zachod-

niego im. św. Jana Pawła II 

w Grodzisku Mazowiec-

kim 

 

Uchwała w dniu 1.07.2019 r. została przesłana 

Wojewodzie Mazowieckiemu w trybie nadzoru. 

Uchwała w dniu 3.07.2019 r. w formie elektro-

nicznej została przekazana do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

67. 100/IX/19 

27.06.2019 r. 

w sprawie zmiany wielo-

letniej prognozy finanso-

wej Powiatu Grodziskiego 

 

W dniu 01.07.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą systemu Bestia do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie. Pismem z 

dnia 01.07.2019 r. poinformowano ZS Nr 1 w 

Grodzisku Maz. o dokonanych zmianach w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

68. 101/IX/19 

27.06.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Gro-

dziskiego na 2019 rok 

 

W dniu 01.07.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą programu Bestia do Regional-

nej Izby Obrachunkowej. Pismem z dnia 

01.07.2019 r. poinformowano jednostki o doko-

nanych zmianach w uchwale budżetowej. 

 

69. 102/X/19 

29.08.2019 r. 

w sprawie określenia zadań 

z zakresu rehabilitacji za-

wodowej i społecznej, na 

które zostaną przeznaczone 

Po dokonaniu analizy wydatkowania środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przez Powiatowy Urząd 

Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-

nie pozostaje niewykorzystana kwota w łącznej 
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środki Państwowego Fun-

duszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przy-

znane Powiatowi Grodzi-

skiemu w 2019 roku 

 

wysokości 16 800,00 zł, z czego: w Powiato-

wym Urzędzie Pracy kwota 16 300,00 zł,  w Po-

wiatowym Centrum kwota 500,00 zł. Środki te 

przeznaczone były na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej, w ramach, których 

udzielono dofinansowań do uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnu-

sach rehabilitacyjnych. Szczegółowy podział 

środków stanowi załącznik do uchwały. 

Środki zostały rozdysponowane na: 

I. Rehabilitację społeczną w kwocie -              

1 724 997,00 zł: 

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób nie-

pełnosprawnych i ich opiekunów w tur-

nusach rehabilitacyjnych – 164 800,00 

zł, 

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortope-

dyczne i środki pomocnicze dla osób 

niepełnosprawnych –  132 027,00 zł, 

3. Dofinansowanie barier architektonicz-

nych, w komunikowaniu się i technicz-

nych w związku z indywidualnymi po-

trzebami osób niepełnosprawnych – 

103 000,00 zł, 

4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekre-

acji i turystyki osób niepełnosprawnych 

– 79 450,00  zł,        

5. Dofinansowanie kosztów tworzenia        

i działania warsztatów terapii zajęcio-

wej – 1 245 720,00 zł. 

II. Rehabilitację zawodową - 64 700,00 zł: 

1. Zwrot wydatków na instrumenty               

i usługi rynku pracy na rzecz osób nie-

pełnosprawnych poszukujących pracy i 

niepozostających w zatrudnieniu -           

2 500,00 zł, 

2. Jednorazowe środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej 

albo na wniesienie wkładu do spół-

dzielni socjalnej - 25 000,00 zł, 

3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowi-

ska pracy - 30 000,00 zł, 

4. Finansowanie kosztów szkoleń                   

i przekwalifikowania zawodowego 

osób niepełnosprawnych - 7 200,00 zł. 

 

70. 103/X/19 

29.08.2019 r. 

w sprawie nabycia części 

nieruchomości gruntowej 

we wsi Boża Wola 

 

Uchwałą nr 306/2020 z dnia 6 kwietnia 2020r. 

Zarząd Powiatu Grodziskiego zatwierdził pro-

tokół uzgodnień nabycia działki ew. nr 92/18 o 

pow. 0,0534 ha. Po podpisaniu protokołu 

uzgodnień przez współwłaścicieli zostanie za-

warty akt notarialny w terminie określonym w 

porozumieniu.  
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71. 104/X/19 

29.08.2019 r. 

w sprawie uchylenia 

uchwały nr 96/IX/19 Rady 

Powiatu Grodziskiego z 

dnia 27 czerwca 2019 r. w 

sprawie wskazania przed-

stawiciela Rady Powiatu 

Grodziskiego do Powiato-

wej Społecznej Rady Do 

Spraw Osób Niepełno-

sprawnych 

Uchwała została zrealizowana. 

72. 105/X/19 

29.08.2019 r. 

w sprawie zmiany składu 

Powiatowej Społecznej 

Rady Do Spraw Osób Nie-

pełnosprawnych 

 

Skład Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych został zmieniony. 

73. 106/X/19 

29.08.2019 r. 

w sprawie zmiany wielo-

letniej prognozy finanso-

wej Powiatu Grodziskiego 

 

W dniu 02.09.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą systemu Bestia do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie. Pismem z 

dnia 30.08.2019 r. poinformowano ZS Nr 1 w 

Grodzisku Maz., PZD i Starostwo Powiatu Gro-

dziskiego o dokonanych zmianach w Wielolet-

niej Prognozie Finansowej. 

 

74. 107/X/19 

29.08.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Gro-

dziskiego na 2019 rok 

 

W dniu 02.09.2019 r. uchwała została przeka-

zana do Regionalnej Izby Obrachunkowej za 

pomocą programu Bestia. Pismem z dnia 

30.08.2019 r. poinformowano jednostki o doko-

nanych zmianach w uchwale budżetowej. 

 

75. 108/X/19 

29.08.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działanie organu 

wykonawczego 

Pismem z dnia 2 września 2019 r. (znak: 

BRP.1510.1.2019) uchwała została przekazana 

skarżącej. 

 

76. 109/X/19 

29.08.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

Nr 195/XXX/09 Rady Po-

wiatu Grodziskiego z dnia 

26 marca 2009 r. w spra-

wie ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Po-

wiat Grodziski 

 

Uchwała została przekazana Dyrektorom szkół 

i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Grodziski. Na jej podstawie ustalono do-

datek z tytułu sprawowania funkcji wycho-

wawcy klasy w wysokości 300 zł. 

77. 110/XI/19 

9.09.2019 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Gro-

dziskiego na 2019 rok 

 

W dniu 11.09.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą programu Bestia do Regional-

nej Izby Obrachunkowej. Pismem z dnia 

11.09.2019 r. poinformowano jednostki o doko-

nanych zmianach w uchwale budżetowej. 

 

78. 111/XII/19 

26.09.2019 r. 

w sprawie wystąpienia do 

Trybunału Konstytucyj-

nego z wnioskiem o zbada-

nie zgodności z Konstytu-

Uchwała została przekazana do Trybunału Kon-

stytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny w dniu 3 

grudnia 2019 r. (sygn. akt. Tw 12/19), po wstęp-

nym rozpoznaniu, postanowił wnioskowi Rady 

Powiatu Grodziskiego nadać dalszy bieg. 
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cją Rzeczypospolitej Pol-

skiej art. 13 ustawy z dnia 

22 lipca 2010 r. o zmianie 

ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych 

innych ustaw 

79. 112/XII/19 

26.09.2019 r. 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zaciągnięcie po-

życzki z Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w ra-

mach  

programu priorytetowego 

„Budownictwo energoosz-

czędne. Część 1) Zmniej-

szenie zużycia energii w 

budownictwie” na realiza-

cję projektu „Zwiększenie 

efektywności energetycz-

nej budynków Szpitala Za-

chodniego w Grodzisku 

Mazowieckim” 

 

Uchwała nie została zrealizowana. 

SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II        

w Grodzisku Mazowieckim ostatecznie nie wy-

stąpił o planowane dofinansowanie i pożyczkę. 

80. 113/XII/19 

26.09.2019 r. 

w sprawie zmiany wielo-

letniej prognozy finanso-

wej Powiatu Grodziskiego 

 

W dniu 30.09.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą systemu Bestia do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie. Pismem z 

dnia 30.09.2019 r. poinformowano PZD o do-

konanych zmianach w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. 

 

81. 114/XII/19 

26.09.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Gro-

dziskiego na 2019 rok 

 

W dniu 30.09.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą programu Bestia do Regional-

nej Izby Obrachunkowej. Pismem z dnia 

30.09.2019 r. poinformowano jednostki o doko-

nanych zmianach w uchwale budżetowej. 

 

82. 115/XIII/19 

31.10.2019 r. 

w sprawie określenia tygo-

dniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nau-

czycieli wymienionych  

w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d 

ustawy Karta Nauczyciela, 

zatrudnionych we wszyst-

kich typach szkół, dla któ-

rych organem prowadzą-

cym jest Powiat Grodziski 

 

Uchwała została przekazana Dyrektorom szkół,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Grodziski.  

Na jej podstawie Dyrektorzy dokonali zmiany 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-

dzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki za-

wodu (na 20 godzin) w arkuszach organizacji na 

rok szkolny 2019/2020. 

83. 116/XIII/19 

31.10.2019 r. 

w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychcza-

sowego Centrum Kształce-

nia Praktycznego w Ze-

spole Szkół Technicznych i 

Licealnych Nr 2 w Grodzi-

sku Mazowieckim w Cen-

Uchwałę przekazano Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2                   

w Grodzisku Mazowieckim.  

Przekształcenia dokonano zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami prawa, na podstawie art. 50 

ust. 2 oraz art. 51 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 22 

listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 
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trum Kształcenia Zawodo-

wego w Zespole Szkół 

Technicznych i Licealnych 

Nr 2 w Grodzisku Mazo-

wieckim przy ul. Kiliń-

skiego 8c 

 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz nie-

których innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2245 ze zm.). W związku z koniecznością do-

konania przekształcenia, aktualnie w skład Ze-

społu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w 

Grodzisku Mazowieckim wchodzi Centrum 

Kształcenia Zawodowego. 

 

84. 117/XIII/19 

31.10.2019 r. 

w sprawie uchwalenia Pro-

gramu współpracy Powiatu 

Grodziskiego z organiza-

cjami pozarządowymi oraz 

podmiotami na 2020 r. 

 

Program jest realizowany.  

Uchwała nr 117/XIII/19 została zamieszczona 

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Grodziskiego (m.in. w zakładce „Starostwo”, 

podstrona „Współpraca z organizacjami poza-

rządowymi”). 

 

85. 118/XIII/19 

31.10.2019 r. 

w sprawie określenia zadań 

z zakresu rehabilitacji za-

wodowej i społecznej, na 

które zostaną przeznaczone 

środki Państwowego Fun-

duszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przy-

znane Powiatowi Grodzi-

skiemu w 2019 roku 

 

W związku ze zwiększeniem rocznych kosztów 

pobytu uczestnika warsztatu terapii zajęciowej 

oraz zmianą rozporządzenia ministra finansów 

w sprawie algorytmu przyznawania środków fi-

nansowych PFRON powiatom, Państwowy 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych zwiększył plan finansowy Powiatowi Gro-

dziskiemu o kwotę 66 646,00 zł. Powiat będzie 

dysponował środkami finansowymi w wysoko-

ści 1 856 343,00 zł z przeznaczeniem na reali-

zację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej. Z kwoty zwiększenia, środki w wy-

sokości 21 000,00 zł przeznacza się na działal-

ność warsztatów terapii zajęciowej a pozostałą 

kwotę w wysokości 45 646,00 zł przeznacza się 

na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej. 

Jednocześnie Powiatowe Centrum i Powiatowy 

Urząd Pracy dokonały analizy wydatkowania 

środków i dokonano przesunięć z Powiatowego 

Urzędu Pracy – 32 870,00 zł, która zostanie 

przekazana na zadania realizowane przez 

PCPR. Łączną kwota w wysokości 78 516,00 zł 

została przeznaczona na dofinansowania zaopa-

trzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty or-

topedyczne i środki pomocnicze. 

Środki zostały rozdysponowane na poszcze-

gólne zadania: 

I. Rehabilitacja społeczna w kwocie –        

1 824 513,00 zł: 

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób nie-

pełnosprawnych i ich opiekunów w tur-

nusach rehabilitacyjnych – 164 800,00 

zł, 

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortope-

dyczne i środki pomocnicze dla osób 

niepełnosprawnych –  210 543,00 zł, 
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3. Dofinansowanie barier architektonicz-

nych, w komunikowaniu się i technicz-

nych w związku  z indywidualnymi po-

trzebami osób niepełnosprawnych – 

103 000,00 zł, 

4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekre-

acji i turystyki osób niepełnosprawnych 

– 79 450,00 zł, 

5. Dofinansowanie kosztów tworzenia        

i działania warsztatów terapii zajęcio-

wej – 1 266 720,00 zł. 

 II. Rehabilitację zawodową - 31 830,00 zł: 

1. Jednorazowe środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej 

albo na wniesienie wkładu do spół-

dzielni socjalnej - 24 630,00 zł, 

2. Finansowanie kosztów szkoleń                   

i przekwalifikowania zawodowego 

osób niepełnosprawnych - 7 200,00 zł. 

 

86. 

 

119/XIII/19 

31.10.2019 r. 

w sprawie przyjęcia od 

Wojewody Mazowieckiego 

zadań publicznych z za-

kresu administracji rządo-

wej 

 

1. Powołano skład Powiatowej Komisji 

Lekarskiej w Grodzisku Mazowieckim. 

2. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia 

dla pielęgniarek i sekretarza Powiato-

wej Komisji Lekarskiej za udział w pra-

cach Komisji. 

 

87. 120/XIII/19 

31.10.2019 r. 

w sprawie nabycia nieru-

chomości gruntowej we 

wsi Boża Wola 

 

Działka nr 182/2 o pow. 0,0714 ha ma czę-

ściowo nieuregulowany stan prawny. Przed Są-

dem Rejonowym w Pruszkowie toczy się postę-

powanie o stwierdzenie nabycia spadku po 

współwłaścicielu.  

Po zakończeniu postępowania spadkowego zo-

staną podjęte czynności w sprawie nabycia 

działki. 

 

88. 121/XIII/19 

31.10.2019 r. 

w sprawie powierzenia 

Burmistrzowi Grodziska 

Mazowieckiego zadania 

zarządzania częścią drogi 

powiatowej nr 1505 na od-

cinku od ul. Niedźwiedziej 

do ul. Promiennej we wsi 

Adamowizna 

 

Pomiędzy zarządcami dróg w dniu                            

26.11.2019 r. zostało zawarte stosowne porozu-

mienie, które zostało opublikowane w Dzien-

niku Urzędowym w dniu 11.12.2019 r. pod poz. 

14931. 

89. 122/XIII/19 

31.10.2019 r. 

w sprawie oddania w dzier-

żawę na okres 10 lat nieru-

chomości gruntowej w 

Podkowie Leśnej 

 

Do przetargu ogłoszonego na dzień      

23.01.2020 r. nie zgłosił się żaden oferent. 

90. 123/XIII/19 

31.10.2019 r. 

w sprawie zmiany wielo-

letniej prognozy finanso-

wej Powiatu Grodziskiego 

 

W dniu 05.11.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą systemu Bestia do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie. Pismem z 

dnia 05.11.2019 r. poinformowano PZD, ZSTiL 

Nr 2 w Grodzisku Maz. i ZS Nr 2 w Milanówku 
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o dokonanych zmianach w Wieloletniej Progno-

zie Finansowej. 

 

91. 124/XIII/19 

31.10.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Gro-

dziskiego na 2019 rok 

 

W dniu 05.11.2019 r. uchwała została przeka-

zana do Regionalnej Izby Obrachunkowej za 

pomocą programu Bestia. Pismem z dnia 

04.11.2019 r. poinformowano jednostki o doko-

nanych zmianach w uchwale budżetowej. 

 

92. 125/XIII/19 

31.10.2019 r. 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zakup sprzętu 

medycznego przez Samo-

dzielny Publiczny Specjali-

styczny Szpital Zachodni 

im. św. Jana Pawła II w 

Grodzisku Mazowieckim 

 

Uchwała została zrealizowana.  

W ramach umowy nr WF.3033.33.2019 z dnia 

08.11.2019 r., zawartej pomiędzy SPS Szpita-

lem Zachodnim i Powiatem Grodziskim (zmie-

nionej aneksem nr 1 z dnia 02.12.2019 r.) - w 

dniach 14.11.2019 r. i 06.12.2019 r., Szpital Za-

chodni otrzymał środki finansowe w łącznej 

kwocie 1 820 000 zł (tj. 1 700 000 zł oraz 

120 000 zł), na zakup sprzętu medycznego,         

w tym m.in. na zakup toru wizyjnego do 

zabiegów laparoskopowych chirurgicznych          

i neurochirurgicznych oraz zakup myjki endo-

skopowej z szafą i wózkiem. 

Tor wizyjny zakupiony został od firmy MEDIN 

Sp. z o.o. z Piaseczna, za łączną kwotę 

444 953,27 zł (w całości ze środków otrzyma-

nych od Powiatu Grodziskiego), na podstawie 

faktury VAT nr DSM/FV/19/3067 z dnia 

30.12.2019 r. 

Myjka endoskopowa z szafą i wózkiem zaku-

piona została od firmy GREENPOL Instytut 

Kształtowania Środowiska z Zielonej Góry, za 

kwotę 237 384 zł (w całości ze środków otrzy-

manych od Powiatu Grodziskiego), na podsta-

wie faktury VAT nr 2679/MAG/2019 z dnia 

30.12.2019 r. 

 

93. 126/XIII/19 

31.10.2019 r. 

w sprawie określenia trybu 

prac nad projektem 

uchwały budżetowej 

W dniu 6.11.2019 r. uchwała została przesłana 

Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w trybie nadzoru. 

 

94. 127/XIII/19 

31.10.2019 r. 

w sprawie przyznania na-

grody jubileuszowej Staro-

ście Grodziskiemu 

 

Uchwała została zrealizowana. 

95. 128/XIII/19 

31.10.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia pe-

tycji dotyczącej wprowa-

dzenia Polityki Zarządza-

nia Konfliktem Interesów 

 

Pismem z dnia 31 października 2019 r. znak: 

BRP.152.1.2019 uchwała została przekazana 

wnoszącemu petycję. 

Uchwała została również zamieszczona                

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Grodziskiego (m.in. w zakładce „Informacje 

podstawowe”, podstrona „Petycje”). 

 

96. 129/XIV/19 

14.11.2019 r. 

w sprawie zmiany wielo-

letniej prognozy finanso-

wej Powiatu Grodziskiego 

W dniu 20.11.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą systemu Bestia do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie. Pismem z 
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 dnia 21.11.2019 r. poinformowano PZD o do-

konanych zmianach w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. 

 

97. 130/XIV/19 

14.11.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Gro-

dziskiego na 2019 rok 

 

W dniu 20.11.2019 r. uchwała została przeka-

zana do Regionalnej Izby Obrachunkowej za 

pomocą programu Bestia. Pismem z dnia 

15.11.2019 r. poinformowano jednostki o doko-

nanych zmianach w uchwale budżetowej. 

                              

98. 131/XV/19 

28.11.2019 r. 

w sprawie przyjęcia Ra-

portu za lata 2017–2018 z 

realizacji „Programu 

Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Grodziskiego na 

lata 2017–2020 z perspek-

tywą na lata 2021–2024 

 

Raport za lata 2017–2018 z realizacji „Pro-

gramu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gro-

dziskiego na lata 2017–2020 z perspektywą na 

lata 2021–2024 został przyjęty. Po przyjęciu 

przez Radę Powiatu raport został przekazany do 

organu wykonawczego województwa. 

99. 132/XV/19 

28.11.2019 r. 

w sprawie ustalenia  

wysokości opłat za usunię-

cie pojazdu z drogi i jego 

przechowywanie na par-

kingu strzeżonym oraz wy-

sokości kosztów powsta-

łych w przypadku odstą-

pienia od usunięcia po-

jazdu, na terenie  

Powiatu Grodziskiego 

 

 

 

 

 

 

Opłatę zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady 

Powiatu Grodziskiego z tytułu usunięcia po-

jazdu z drogi i jego przechowywania na par-

kingu nalicza upoważniony pracownik parkingu 

strzeżonego i przekazuję informację o jej wyso-

kości właścicielowi lub osobie upoważnionej do 

jego odbioru. 

Wpłaty z tytułu usunięcia i przechowywania po-

jazdu są uiszczane na konto Starostwa Powiatu 

Grodziskiego w banku Pekao S.A.: 35 1240 

6973 1111 0010 8249 9863 lub w kasie Staro-

stwa Powiatu Grodziskiego przy ulicy Ko-

ściuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim we 

wskazanych godzinach. 

Do dnia 13 września 2019 r. właściciel lub 

osoba upoważniona miała możliwość odbioru 

pojazdu z parkingu po wcześniejszym uiszcze-

niu opłaty. 

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytu-

cyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r.  K 6/17 (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 2322) od dnia 13 września 2019 

r. każdy usunięty pojazd może zostać odebrany 

z parkingu przez właściciela lub osobę przez 

niego upoważnioną bez konieczności wcze-

śniejszego uiszczania opłaty z tytułu jego usu-

nięcia i przechowywania. Jednocześnie właści-

ciel zostaje pouczony o konieczności wniesienia 

opłaty w terminie 7 dni od dnia odbioru pojazdu 

z parkingu, co potwierdza własnoręcznym pod-

pisem na dokumencie „ Informacja o wysokości 

opłat”.  

Łączna kwota wpłat z tytułu odebrania pojaz-

dów z parkingu uiszczona przez ich właścicieli 

lub osoby upoważnione do ich odbioru w roku 

2019 wyniosła: 41 293,00 zł i dotyczyła 81 po-

jazdów. 
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100. 133/XV/19 

28.11.2019 r. 

w sprawie oddania w na-

jem części nieruchomości 

przy ul. Traugutta w Gro-

dzisku Mazowieckim 

 

Umowa najmu została zawarta w dniu 

31.12.2019 r. (WN.6845.49.2019) i obowiązuje 

do 31.12.2022 r. 

101. 134/XV/19 

28.11.2019 r. 

w sprawie oddania w na-

jem powierzchni w bu-

dynku przy ul. Dalekiej 

11A w Grodzisku Mazo-

wieckim 

 

Umowa najmu została zawarta w dniu 

31.12.2019 r. (WN.6845.52.2019) i obowiązuje 

do 31.12.2020 r. 

102. 135/XV/19 

28.11.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji Re-

wizyjnej na I półrocze 

2020 roku 

 

Uchwała została zamieszczona w Biuletynie In-

formacji Publicznej Powiatu Grodziskiego 

(m.in. w zakładce „Rada Powiatu”, podstrona 

„Kadencja Rady Powiatu (2018 - 2023)”; „Ko-

misje Rady Powiatu Grodziskiego”; „Skład i za-

kres działania”). 

Uchwała realizowana.  

 

103. 136/XV/19 

28.11.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Komisji sta-

łych Rady Powiatu Grodzi-

skiego na I półrocze 2020 

roku 

 

Uchwała została zamieszczona w Biuletynie In-

formacji Publicznej Powiatu Grodziskiego 

(m.in. w zakładce „Rada Powiatu”, podstrona 

„Kadencja Rady Powiatu (2018 - 2023)”; „Ko-

misje Rady Powiatu Grodziskiego”; „Skład i za-

kres działania”). 

Uchwała realizowana. 

 

104. 137/XV/19 

28.11.2019 r. 

w sprawie przyjęcia planu 

pracy Rady Powiatu Gro-

dziskiego na 2020 rok 

 

Uchwała została zamieszczona w Biuletynie In-

formacji Publicznej Powiatu Grodziskiego 

(m.in. w zakładce „Rada Powiatu”, podstrona 

„Kadencja Rady Powiatu (2018 - 2023)”; „Rada 

Powiatu”; „Plan pracy Rady Powiatu Grodzi-

skiego na 2020 rok”). 

Uchwała realizowana.  

 

105. 138/XV/19 

28.11.2019 r. 

w sprawie zmiany wielo-

letniej prognozy finanso-

wej Powiatu Grodziskiego 

 

W dniu 03.12.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą systemu Bestia do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

106. 139/XV/19 

28.11.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Gro-

dziskiego na 2019 rok 

 

W dniu 03.12.2019 r. uchwała została przeka-

zana do Regionalnej Izby Obrachunkowej za 

pomocą programu Bestia. Pismem z dnia 

29.11.2019 r. poinformowano jednostki o doko-

nanych zmianach w uchwale budżetowej. 

 

107. 140/XVI/19 

19.12.2019 r. 

w sprawie powierzenia Po-

wiatowi Żyrardowskiemu 

zadania organizacji pu-

blicznego transportu zbio-

rowego 

 

W dniu 20 grudnia 2019 r. Powiaty Żyrardow-

ski i Grodziski zawarły porozumienie, zgodnie            

z którym Powiat Grodziski powierzył Powia-

towi Żyrardowskiemu do realizacji zadanie pla-

nowania, organizowania i zarządzania publicz-

nym transportem zbiorowym na linii komunika-

cyjnej w powiatowych przewozach pasażer-

skich na obszarze Powiatu Grodziskiego, zgod-

nie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku o pu-

blicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 
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2018 r., poz. 2016 z późn. zm.), na linii komu-

nikacyjnej Grodzisk Mazowiecki - Radziejo-

wice – Mszczonów. Przebieg powyższej linii 

komunikacyjnej na obszarze powiatu grodzi-

skiego w ciągu roku wyniesie: 31 840,20 km na-

tomiast na obszarze Powiatu Żyrardowskiego 

wyniesie: 70 756 km. Na realizację w/w zadania 

Powiat Grodziski przekazał dotację w wysoko-

ści 26 000,00 zł. Uchwała została wdrożona - 

przewozy realizowane. 

 

108. 141/XVI/19 

19.12.2019 r. 

w sprawie wyboru firmy 

audytorskiej do przeprowa-

dzenia badania sprawozdań 

finansowych  

Samodzielnego Publicz-

nego Specjalistycznego 

Szpitala Zachodniego im. 

św. Jana Pawła II w Gro-

dzisku Mazowieckim za 

lata 2019 i 2020 

 

W dniu 23.12.2019 r. uchwała została przesłana 

Wojewodzie Mazowieckiemu w trybie nadzoru 

oraz przekazana do SPS Szpitala Zachodniego 

im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowiec-

kim. 

109. 142/XVI/19 

19.12.2019 r. 

w sprawie zmiany wielo-

letniej prognozy finanso-

wej Powiatu Grodziskiego 

 

W dniu 24.12.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą systemu Bestia do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie. Pismem z 

dnia 24.12.2019 r. poinformowano PZD o do-

konanych zmianach w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. 

 

110. 143/XVI/19 

19.12.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Gro-

dziskiego na 2019 rok 

 

W dniu 24.12.2019 r. uchwała została przeka-

zana do Regionalnej Izby Obrachunkowej za 

pomocą programu Bestia. Pismem z dnia 

23.12.2019 r. poinformowano jednostki o doko-

nanych zmianach w uchwale budżetowej. 

 

111. 144/XVI/19 

19.12.2019 r. 

w sprawie ustalenia  

wydatków, które nie wyga-

sają z upływem roku 

budżetowego 2019 

 

W dniu 23.12.2019 r. uchwała została przeka-

zana Wojewodzie Mazowieckiemu w trybie 

nadzoru. 

W dniu 24.12.2019 r. uchwała w formie elektro-

nicznej została przesłana do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

 

112. 145/XVI/19 

19.12.2019 r. 

w sprawie przyjęcia wielo-

letniej prognozy finanso-

wej Powiatu Grodziskiego 

 

W dniu 24.12.2019 r. uchwała została przeka-

zana za pomocą systemu Bestia do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie. Pismem z 

dnia 24.12.2019 r. poinformowano jednostki o 

przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

113. 146/XVI/19 

19.12.2019 r. 

w sprawie budżetu Powiatu 

Grodziskiego na 2020 rok 

 

W dniu 24.12.2019 r. uchwała została przeka-

zana do Regionalnej Izby Obrachunkowej za 

pomocą programu Bestia. Pismem z dnia 

20.12.2019 r. poinformowano jednostki o przy-

jęciu uchwały budżetowej i dostosowaniu planu 

finansowego przez jednostki. 
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