
Starostwo Powiatu Grodzisłdego 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
ul. Kościuszki 30, tel. 724 18 33 

FZ.042.12.2021 

Grodzisk Mazowiecki, dnia 26.04.2021 r. 

Pan Piotr Wiaderny 

W odpowiedzi na interpelację / zapytanie z 1 kwietnia 2021 r. przedstawiam w poniższej 

tabeli informację o środkach finansowych pozyskanych przez Powiat Grodziski z programów 

rządowych od roku 2018 do dnia dzisiejszego. 

lp. Program Kwota (w zł) 
Rok 

Zadanie, na które przeznaczono środki 
pozyskania 

Program rozwoju 
gminnej i Przebudowa drogi powiatowej 3833W ulica 

1 
powiatowej 

2976563,00 2018 Królewska (od km 1+100 do km 3+376,25) w 
infrastruktury 

drogowej na lata 
miejscowości Kaski gmina Baranów 

2016 - 2019 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510W Stare 

Kłudno - Żuków od km 4+650 do km 5+119,25 oraz 

Fundusz Dróg 
budowa skrzyżowania drogi nr 1510W z drogą 

2 1840373,05 2019 nr 1509W Chrzanów - Żuków - Czubin 
Sa morządowych 

wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1509W 

w zakresie wykonania chodnika od km 0+072,66 do 

km 0+535,25 w miejscowości Żuków 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W 

Adamowizna - Opypy - Milanówek na odcinku od 
Fundusz Dróg 

3 2681514,00 2019 drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki -
Samorządowych 

Siestrzeń - Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do 

granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m 

Remont drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk 

4 
Fundusz Dróg 

1180424,00 2019 
Mazowiecki - Siestrzeń - Ojrzanów w miejscowości 

Samorządowych Opypy, Książenice na odcinku od km 3+037 do km 

5+837 

5 
Fundusz Dróg 

1361240,67 2020 
Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy 

Samorządowych Jaktorów na odcinku od km 5+900 do km 6+380,5 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk 

Mazowiecki - Izdebno - Cegłów - Boża Wola -

Bramki Ludne, ulicy Sadowej oraz ulicy l-go Maja, 

od km 11+709,50 do km 11+973,05 oraz 

Fundusz Dróg 
3339033,05 2020 

przebudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk 
6 

Samorządowych Mazowiecki - Izdebno - Cegłów - Boża Wola -

Bramki Ludne, ulicy Sadowej oraz ulicy l-go Maja, 

od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz od km 

11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża 

Wola, gmina Baranów 



7 
Fundusz Dróg 

346364,80 2020 
Remont drogi powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna 

Samorządowych ul. Brwinowska 

1. Remont i termomodernizacja budynku 

użyteczności publicznej przy ul. Dalekiej l1a w 

8 
Rządowy Fundusz 

2458057,00 2020 
Grodzisku Mazowieckim na przyszłą siedzibę 

Inwestycji Lokalnych Starostwa Powiatu Grodziskiego 

2.Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w 

Grodzisku Mazowieckim 

Program profilaktyki Wyposażenie / doposażenie wangiografy 
i leczenia chorób stacjonarne z przeznaczeniem do zabiegów 

9 układu sercowo- 1722590,00 2018 
wewnątrznaczyniowych w obrębie tętnic 

naczyniowego 
POLKARD wewnątrzmózgowych oddziałów udarowych 

Program profilaktyki 
i leczenia chorób Wyposażenie / doposażenie w centrale monitorujące 

10 układu sercowo- 42357,00 2018 i monitory kardiologiczne oddziałów chorób 

naczyniowego wewnętrznych 

POLKARD 
Program profilaktyki Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem 

i leczenia chorób umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu 
11 układu sercowo- 734818,50 2020 

chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z 
naczyniowego 

POLKARD zaburzeniami rytmu serca 

Program profilaktyki 
i leczenia chorób Doposażenie w aparaty USG z możliwością 

12 układu sercowo- 250000,00 2020 echokardiografii celem diagnozowania i leczenia 

naczyniowego chorób układu krążenia 
POLKARD 

Dotacja celowa 
13 (Kuratorium Oświaty 16391,63 2018 

w Warszawie) 

Dotacja celowa Podręczniki i pomoce dydaktyczne dla uczniów 
14 (Kuratorium Oświaty 18049,32 2019 (Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego 

w Warszawie) w Grodzisku Mazowieckim). 

Dotacja celowa 
15 (Kuratorium Oświaty 16891,10 2020 

w Warszawie) 

16 
Rządowy program 

90521,89 2018 
"Za życiem" 

Zajęcia specjalistyczne w ramach wczesnego 
Rządowy program wspomagania rozwoju dziecka 

17 "Za życiem" 92406,49 2019 (Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego 
w Grodzisku Mazowieckim). 

Rządowy program 
18 "Za życiem" 30513,88 2020 



Ogólnopolski Plener Plener miał na celu integrację środowisk Publicznych 
malarski dla uczniów Ognisk Plastycznych w Polsce, wspólne działania 

i nauczycieli artystyczne, wymianę doświadczeń pedagogicznych 
19 Publicznych Ognisk 15350,00 2018 i artystycznych oraz zaplanowanie współpracy 

Plastycznych w w dalszej perspektywie pomiędzy Ogniskami. 
Polsce (finansowany (Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku 
przez CEA - MKiDN) Mazowieckim ). 

Ministerstwo 
Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 

20 Edukacji Narodowej 30000,00 2019 
Rezerwa budżetowa 

(Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku). 

Szkoły 

prowadzone 
przez Powiat 

Dofinansowanie (500 zł) do zakupu sprzętu dla 
Rządowe wsparcie Grodziski: 

dla nauczycieli 142 500,00 (plan) 
nauczycieli do zdalnego nauczania. 

21 - 500 zł na naukę 112669,94 2020 
(Przeznaczone dla szkół i placówek oświatowych 

zdalną (wykorzystano) 
prowadzonych przez Powiat Grodziski oraz szkół 

Szkoły 
i placówek niepublicznych z terenu powiatu 

niepubliczne 
grodziskiego). 

16226,45 
(wykorzystano) 

Program z zakresu 
Organizacja wystawy "Stulecie grupy Skamander" 

kultury i ochrony 
22 

dziedzictwa 
32000,00 2018 (Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w 

narodowego 
Stawisku). 

Program z zakresu 
Program "Muzyka", dat. organizacji XX Festiwalu 

kultury i ochrony 
23 

dziedzictwa 
50000,00 2020 Muzyczne Konfrontacje (Muzeum im. Anny i 

narodowego 
Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku). 

Tarcza 
Pomoc udzielona przedsiębiorcom w ramach Tarczy 

24 
antykryzysowa 

39 249 962,00 2020 Antykryzysowej przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Grodzisku Mazowieckim. 

Program korekcyjno-

25 
edukacyjny dla osób 

8460,00 2018 
stosujących przemoc RealizaCja programu korekcyjno-edukacyjnego dla 

w rodzinie osób stosujących przemoc w rodzinie. Podstawowym 
Program korekcyjno- celem Programu była zmiana postawy uczestników i 

26 
edukacyjny dla osób 

8460,00 2019 
tym samym zatrzymanie przemocy w rodzinie. 

stosujących przemoc Program grupy opierał się na założeniach i 
w rodzinie wytycznych programu korekcyjno-edukacyjnego oraz 

Program korekcyjno- podejścia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach 

27 
edukacyjny dla osób 

8460,00 2020 
i modelu komunikacji "Porozumienie bez przemocy". 

stosujących przemoc 
w rodzinie 

Środki przeznaczono na realizacje Programu 
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, którego 

Asystent Osobisty głównym celem było zapewnienie wsparcia 
28 Osoby 106530,00 2020 dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym i 

Niepełnosprawnej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 
funkcjonowaniu w życiu społecznym i w 
wykonywaniu codziennych czynności. 



Środki będą przeznaczone na realizacje Programu 
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, którego 

Asystent Osobisty 
głównym celem jest zapewnienie wsparcia dzieciom 

29 Osoby 530336,25 2021 
z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobom 

Niepełnosprawnej 
dorosłym ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności w funkcjonowaniu 
w życiu społecznym i w wykonywaniu codziennych 
czynności. 

Program asystent 
rodzinny i 

30 koordynator 114811,00 2018 
rodzinnej pieczy 

Środki przeznaczone na dofinasowanie do 
zastępczej 

Program asystent 
wynagrodzenia brutto koordynatorów rodzinnej 

rodzinny i 
pieczy zastępczej. 

31 koordynator 83301,00 2019 
rodzinnej pieczy 

zastępczej 

ST~ 

~ieżbicki 


