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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 2019 r. poz. 511) 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 wykonawczego w danym 

roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych danych członkom organu stanowiącego. 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. Raport rozpatrywany jest 

w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym o stanie Powiatu raporcie  przeprowadza się debatę.            

W debacie radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. 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  

 

 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 Milanówek – 13,44 km2, 

Gmina Podkowa Leśna – 10,11 km2, Gmina Jaktorów – 55,29 km2, Gmina Żabia Wola – 105,41 km2, 

Gmina Baranów – 75,31 km2. Należy do grupy średnich powiatów, które przeważają w całym  

województwie mazowieckim. Sąsiaduje z powiatami: sochaczewskim, żyrardowskim, grójeckim,  

piaseczyńskim, warszawskim zachodnim oraz pruszkowskim. Według danych Głównego Urzędu  

Statystycznego na koniec czerwca 2018 roku Powiat Grodziski liczył 93 420 mieszkańców. Większość 

ludności skupiona jest na obszarze gminy Grodzisk Mazowiecki, gdzie zamieszkuje 47 119  

mieszkańców. Miasto Grodzisk Mazowiecki jest zdecydowanym centrum społeczno-gospodarczym  

powiatu. Drugie pod względem wielkości miasto regionu – Milanówek zamieszkuje 16 358  

mieszkańców. Miastem o najmniejszej liczbie ludności 3 870 mieszkańców jest Podkowa Leśna.  

W poszczególnych gminach wiejskich liczba ludności wynosi: gmina Żabia Wola 8 620  

mieszkańców, gmina Jaktorów 12 204 mieszkańców, gmina Baranów 5 249 mieszkańców. 

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

 ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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; 

−  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

−  ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym  

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 



 

6 

 

−  przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

−  ochrony praw konsumenta; 

− utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów  

administracyjnych; 

−  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 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37); 

−  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 szcze-

gólności: 

− organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę, w tym Komisji  

Rewizyjnej, 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. 

 

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 budżetowej, 

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

budżetowej, 

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

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

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  

samorządowej 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. 

 

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 budżetowej, 

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 określona jest w załączniku nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu 

Grodziskiego przyjętego uchwałą nr 662/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 15 listopada  

2017 r. , zmienionego uchwałą nr 856/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 12 października 2018 

roku. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatu Grodziskiego określa status pracowników oraz  

organizację i zasady funkcjonowania 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, 
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b) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

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. 

 

Wykaz komórek organizacyjnych Starostwa określony jest w załączniku nr 2 do Regulaminu  

Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodziskiego przyjętego uchwałą nr 662/2017 Zarządu Powiatu 

Grodziskiego z dnia 15 listopada 2017 r., zmienionego uchwałą nr 856/2018 Zarządu Powiatu Grodzi-

skiego z dnia 12 października 2018 roku. 

W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań publicznych w Starostwie Powiatu Grodziskiego 

na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych było 137 pracowników. Pracownicy zatrudnieni są na  

stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych oraz na stanowiskach pomocniczych i obsługi.  

Na koniec 2018 roku w Starostwie zatrudnionych było 119 osób na stanowiskach urzędniczych  

i 18 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi. 
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IV. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM 

2017 – 2018 ROK 

 

1. DANE OGÓLNE 

 

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu roku plan dochodów na dzień 31.12.2017 roku 

wynosił 88 334 121 zł, w tym: dochody bieżące 81 681 146 zł i dochody majątkowe 6 652 975 zł,  

natomiast plan wydatków wynosił 90 621 605,63 zł, w tym: wydatki bieżące 77 169 223 zł i wydatki 

majątkowe 13 452 382,63 zł. 

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. 

 

2. DOCHODY 

 

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano w kwocie 89 842 928,23 zł, co 

stanowiło 101,71% planu. Stanowiące 7,39% ogółu uzyskanych w roku 2017 wpływów dochody 

majątkowe wykonane zostały w 99,75% planu, tj. w wysokości 6 636 579,68 zł, natomiast dochody 

bieżące w 101,87%, tj. w wysokości 83 206 348,55 zł. 

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 wykonane na dzień 31.12.2017 r. wg. źródeł 
 

 
 

dotacje unijne

266 178,56 zł

0,30%

pozostałe dotacje i pomoc 

finansowa jst

16 735 839,57 zł 

18,63%

subwencje

22 825 163 zł

25,41%

udziały w podatkach 

dochodowych

38 421 564,61 zł

42,77%

dochody własne 

powiatu

11 594 182,49 zł

12,90%
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Dochody wykonane na dzień 31.12.2018 r. wg. źródeł 

 

 

 

3. WYDATKI 

 

            Wydatki budżetu Powiatu na dzień 31.12.2017 r. ogółem wykonano w wysokości 88 723 539,84 

zł, co stanowi 97,91% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 75 471 226,32 zł, tj.  

w 97,80% wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 13 252 313,52 zł, 

tj. w 98,51% wydatków planowanych. 

Wydatki budżetu Powiatu na dzień 31.12.2018 r. ogółem wykonane zostały w wysokości 

106 018 746,56 zł, tj. w 97,68% planu, w tym: 

− wydatki majątkowe, stanowiące 23,52% ogółu poniesionych wydatków, w kwocie 24 939 972,92 zł 

(98,45% planu), 

− wydatki bieżące na poziomie 97,44% wydatków zaplanowanych i wyniosły 81 078 773,64 zł. 

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 

wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących. 

 

 

 

 

 

 

 

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%
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Wydatki wykonane na dzień 31.12.2017 r.  

wg. działów klasyfikacji budżetowej 

 
 

 

 

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2018 r.  

wg. działów klasyfikacji budżetowej 

 

 

 

 

 

transport i łączność

15 573 674,58 zł

17,55%

administracja 

publiczna

13 286 868,58 zł

14,98%

bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa

4 631 698,99 zł

5,22%

oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

25 099 248,88 zł

28,29%

pomoc społeczna 

i pozostałe 

zadania z zakresu 

polityki 

społecznej

7 919 067,34 zł

8,93%

różne rozliczenia

9 990 958 zł

11,26%

pozostałe

6 934 425,48 zł

7,82%

rodzina

5 287 597,99 zł

5,96%

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 zł

5,25%
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4. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

Budżet roku 2017 zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości  

1 119 388,39 zł. W uchwale budżetowej na 2017 rok Rada Powiatu zaplanowała deficyt na poziomie 

2 287 484,63 zł.  

Budżet roku 2018 zamknął się deficytem w wysokości 2 421 052,59 zł. W uchwale budżetowej 

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

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

31 grudnia 2017 roku przychody wyniosły 3 446 685,06 zł (wolne środki), natomiast za okres od  

początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku przychody wyniosły 8 000 405,25 zł (wolne środki  

i kredyt).  

Zaplanowane na dzień 31.12.2017 r. na poziomie 1 159 200 zł rozchody z tytułu spłaty 

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

poziomie 1 028 460,63 zł rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych 

wykonano również w 100%. 

Zadłużenie Powiatu na koniec 2017 roku wyniosło 12 087 456,63 zł, z tytułu zaciągniętych 

kredytów oraz pożyczki, co stanowiło 13,45% zrealizowanych dochodów w roku budżetowym, 

natomiast zadłużenie na koniec 2018 roku wyniosło 15 630 000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów,  

co stanowiło 15,09% zrealizowanych dochodów.  

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2017 roku wynosiły 

1 716 000 zł, natomiast na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 800 000 zł. Na dzień 31.12.2017 r. oraz 

31.12.2018 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 
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V. RAPORT Z SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO 

SZPITALA ZACHODNIEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GRODZISKU  

MAZOWIECKIM 

 

1. Działalność medyczna 

Szpital Zachodni realizował działalność statutową rozszerzając ją w stosunku do 2017 roku  

o nowe profile medyczne w zakresie szpitalnictwa. Uruchomiono dwa nowe oddziały, tj. Chirurgii  

naczyniowej i Rehabilitacji kardiologicznej, które otrzymały środki z NFZ na swoją działalność.  

 

Poniżej przedstawiono główne aspekty działalności Szpitala w liczbach. 

 

Lecznictwo zamknięte  Lecznictwo otwarte 

Wyszczególnienie Leczeni Wyszczególnienie 
Liczba pacjentów  

w 2018 roku 

 Liczba wizyt 

w 2018 roku  

Oddziały (z pacjen-

tami onkologicz-

nymi) 

18 498 Poradnie  specjalistyczne 32 768 58 323 

średnia miesięczna: 1 542 NiŚOZ  21 575 21 575 

SOR 32 492 POZ 2 749 14 706 

Podsumowanie 50 990 Podsumowanie 57 092 94 604 

 

 

Szpital wykonywał również świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego,  

rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i uzależnień oraz dializoterapii.  

W Szpitalu przeprowadzono 5087 zabiegów operacyjnych (neurochirurgicznych,  

ortopedycznych, urologicznych, chirurgii ogólnej i naczyniowej). W pracowniach diagnostycznych  

wykonano 22770 badań z zakresu: endoskopii, kardiologii, neurologii, ortopedii, okulistyki. Zakład  

Diagnostyki Obrazowej wykonał 74821 badań (RTG, USG, TK, MR). Badań Laboratoryjnych  

i Mikrobiologicznych u pacjentów hospitalizowanych wykonano 632 343, co daje średnio 12,5  

badania na pacjenta. Dla pacjentów ambulatoryjnych wykonano 63 232 badań, co daje średnio  

2 badania na pacjenta. 
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Demografia przyjęć pacjentów:    2018 rok   (bez pacjentów onkologicznych) 

Pacjenci 

przyjęci od  

01.01.2018 

do dnia   

31.12.2018 
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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 

szpitala 

5 515 2 019 1 061 1 668 1 659 169 2 011 1 586 10 173 3 597 35,15% 

Pacjenci 

przyjęci do 

SOR 

14 284 3 370 1 159 4 207 4 935 226 2 439 1 872 18 208 4 311 43,96% 

RAZEM 19 799 5389 2220 5875 6594 395 4450 3458 28 381 7 908 41,09% 

 

W 2018 roku najczęściej leczono pacjentów z chorobami: układu krążeniowego (w tym  

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

 

2. Działalność dydaktyczno-naukowa 

Szpital prowadzi szkolenia dla studentów uczelni, pracowników oraz dla jednostek  

zewnętrznych. Pracownicy Szpitala odbyli szkolenia zgodnie z rocznym planem szkoleń, uczestniczyli  

w konferencjach, zjazdach i sympozjach w Polsce  i za granicą. Uczestniczyli w szkoleniach  

obowiązkowych z zakresu BLS, przetaczania krwi i jej składników, BHP. Jako jednostka akredytacyjna  

zarejestrowana w CMKP Szpital prowadził specjalizacje lekarskie dla rezydentów w 10 oddziałach  

szpitalnych. W 2018 roku  specjalizacje odbyło 58 lekarzy. 

Praca naukowo-badawcza dotyczy prowadzenia 12 badań klinicznych. 

Pracownicy Szpitala prowadzili działania promujące zdrowie tj.: 

− porady dietetyczne, 

− akcje plakatowe, 

− artykuły informacyjne w lokalnej prasie, 

− audycje radiowe i telewizyjne dotyczące m. in. E-kiosków, 

− Dzień dla serca – 8 spotkań z mieszkańcami Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki. 
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3. Działalność finansowa 

 

Przychody Szpitala w stosunku do 2017 roku wzrosły o kwotę 23 081 379,75 zł, na które  

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

 

1. Przychody Szpitala wyniosły:    134 431 156,07 zł  

1a sprzedaż świadczeń zdrowotnych:    124 278 837,48 zł  

1b sprzedaż wg kontraktów z NFZ:    122 024 440,90 zł  

2. Koszty działalności Szpitala wyniosły:    138 988 229,04 zł  

3. 
Wynik finansowy na koniec 2018 r. 

wyniósł: 
-      4 468 072,97 zł  

 

 

Po dodaniu kosztów amortyzacji w kwocie 4 759 767,28 zł do ujemnego wyniku finansowego, 

wynik działania jest dodatni i wynosi 291 694,31 zł. 

Na działalność inwestycyjną Szpitala poniesiono nakłady ze środków własnych, EFRR  

i jednostek samorządowych w łącznej wysokości 19 103 016,68 zł. Powiat Grodziski przekazał  

3 980 000,00 zł na zakupy inwestycyjne oraz 1 100 000,00 zł przekazała Szpitalowi Gmina Grodzisk  

Mazowiecki. 

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

bloku operacyjnego.  Zakupiono m. in. sprzęt wysokospecjalistyczny tj. tomograf komputerowy,  

angiograf, aparat RTG – ramię C, aparaty USG. Wprowadzono nowoczesną technologię informatyczno 

– komunikacyjną dla e-administracji i e-zdrowia. 

 

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, 
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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) Uruchomienie pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej II dla realizacji Programu pilotażowego 

pn. Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata  

2017-2020, 

b) Kontynuowanie działań zmierzających do pozyskania środków na budowę lądowiska, 

c) Pozyskanie środków na programy zdrowotne i zakupy sprzętu medycznego, 

d) Rozwijanie nowych profili medycznych. 
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VI. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2014-2020. 

INNOWACYJNY POWIAT. REALIZACJA W 2018 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, 

− Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

− Erasmus +. 

  b) w ramach Programów krajowych: 

− Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,                                   

− Fundusz Dróg Samorządowych (lata 2018-2028), 

− Rezerwa subwencji ogólnej w ramach dofinansowania inwestycji na drogach publicznych  

powiatowych i wojewódzkich (Ministerstwo Infrastruktury), 

− 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 nadrzędnym celem i koncepcją, która znajduje zastosowanie w odniesieniu do wszystkich planowa-

nych działań jest zrównoważony rozwój powiatu przy jednoczesnej ochronie dziedzictwa kulturowego  

i środowiska  naturalnego. 

Poniżej zostały przedstawione zadania realizowane w 2018 roku w ramach poszczególnych celów. 

 

1. CEL STRATEGICZNY: PODNOSZENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEZ 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SAMORZĄDU 

 

1.1. Cel operacyjny: Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych jako  

podstawowy element obsługi klienta 

 

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

Powiatu Grodziskiego 

 

W dniach 10 – 11 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatu Grodziskiego odbył się audyt  

przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą BSI Group Polska Sp. z o.o., który zakończył się  

rekomendacją o przyznanie certyfikatu zgodnie z nową normą ISO 9001:2015. Od 29 sierpnia 2018 r. 

Starostwo Powiatu Grodziskiego przeszło na nową normę. Koszt rocznego utrzymania i przejścia na 

nową normę: 7 882 zł (budżet Powiatu). Termin realizacji od 2014 roku. 

 

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 

2018 roku została wysoko oceniona i przydatna w codziennej pracy, nie rzadko rozwiązując problemy 

ze stosowaniem przepisów lub ukierunkowując praktykę działania. W 2018 roku przeszkolono 132 pra-

cowników. Koszty poniesione w 2018 roku 45 334 zł. 

 

1.2 Cel operacyjny: Informatyzacja jako niezbędny element podnoszący standardy pracy  

Starostwa 

 

Zadanie 1: Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Starostwie  
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Zadanie jest realizowane sukcesywnie w ramach corocznie zaplanowanych środków z budżetu 

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

sprzętu oraz dostosowanie sprzętu komputerowego do rosnących wymagań oprogramowania  

wykorzystywanego przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Komunikacji. 

W 2018 roku zakupiono sprzęt komputerowy za łączną kwotę 97 662 zł, w tym m.in.  

10 zestawów komputerowych, 6 szt. drukarek, 9 szt. skanerów, 17 szt. monitorów, 8 szt. urządzeń UPS. 

 

Zadanie 2: 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 2018 roku przez ePUAP wpłynęło 

846 wiadomości. Zadanie  jest realizowane z budżetu państwa. 

 

2. CEL STRATEGICZNY: POPRAWA STANU ŚRODOWISKA W POWIECIE GRODZISKIM 

 

2.1. Cel operacyjny: Nadzór nad działaniami związanymi z korzystaniem ze środowiska,  

współpraca z innymi jednostkami 

 

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. 



 

20 

 

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. Zadanie jest  

w trakcie realizacji, planowane są dwa raporty za lata 2017-2018 i 2019-2020. 

 

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 2018 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. 

 

2.2. Cel operacyjny: Ochrona przed lokalnymi podtopieniami i powodziami. 

 

Zadanie: Współpraca ze spółkami wodnymi  

 

Spółki wodne corocznie mogą korzystać z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie  

działalności bieżącej. W 2018 roku na ten cel z budżetu Powiatu udzielono dotacji w wysokości  

40 000 zł. Rozliczenie udzielonej dotacji zatwierdzone zostało Uchwałą Zarządu. 

Część spółek wodnych (Gminna Spółka Wodna: Grodzisk Mazowiecki, „Baranów I”, Spółka 

Wodna Bieganów i Mariampol, Spółka Wodna Opypy) wykorzystały przyznane z budżetu Powiatu  

dotacje na konserwacje ok. 4 km rowów melioracyjnych. Pozostałe Spółki (w Milanówku, Jaktorowie, 

Żabie Woli) w 2018 roku przyznane fundusze przeznaczyły na naprawę urządzeń drenarskich. 

 Zadanie opisane jest również na stronie 72 raportu. 

 

3. CEL STRATEGICZNY: POPRAWA STANU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

3.1. Cel operacyjny: Podnoszenie zakresu i standardów świadczonych usług przez  

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

 

Zadanie 1: Poprawa warunków, bazy lokalowej i sprzętowej Ośrodka Rehabilitacji i Oddziału  

Rehabilitacyjnego  
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W 2018 r. ze środków własnych Szpitala i sponsorów, dokonano zakupu sprzętu i urządzeń do 

rehabilitacji: cykloergometr diagnostyczno - treningowy – 3 szt. wraz ze stanowiskiem do diagnostyki 

medycznej, orbitrek, atlas, ławeczka do ćwiczeń siłowych, aparat do elektroterapii – 2 szt., stymulator 

do terapii porażeń. Koszt realizacji zadania w 2018 r. wyniósł 2 900 zł (środki własne Szpitala). 

W sierpniu 2018 r. rozstrzygnięto konkurs (RPO Województwa Mazowieckiego), w ramach 

którego w 2017 r. Szpital Zachodni złożył wniosek o dofinansowanie w zakresie wsparcia  

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. Wniosek przeszedł  

pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskał dofinansowania - pozostaje na liście rezerwowej. 

W 2018 r. nie ogłaszano naborów ze środków Funduszy Europejskich, w ramach których Szpital 

mógł ubiegać się o wsparcie poprawy warunków bazy lokalowej i sprzętowej Ośrodka Rehabilitacji 

Dziennej.  

 

Zadanie 2: Rozszerzenie oferty świadczonych usług przez Szpital Zachodni 

 

W 2018 r. oferta Szpitala Zachodniego została rozszerzona o działalność Oddziału Rehabilitacji 

Kardiologicznej oraz Pododdział Chirurgii Naczyniowej (łącznie 16 łóżek). Źródła finansowania: środki 

własne Szpitala.  

 

Zadanie 3: Budowa lądowiska dla helikopterów 

 

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

lądowiska dla helikopterów.  

Termin realizacji projektu uzależniony jest od ogłoszenia konkursu na dofinansowanie budowy 

lądowiska. W 2018 r. Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło nabór w trybie pozakonkursowym,  

w ramach którego możliwe było pozyskanie środków tylko i wyłącznie na zakup sprzętu medycznego 

(bez wsparcia istniejących SOR w zakresie budowy lądowisk). 

Szpital Zachodni, pismem z dnia 14.09.2018 r. zwrócił się z prośbą do Ministra Zdrowia  

o wsparcie finansowe w zakresie budowy lądowiska wyniesionego na dachu Szpitala. W dniu 

18.03.2019 r., Szpital wystosował kolejne pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wsparcia SOR w ww. 

zakresie. 

Planowany koszt realizacji zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 5 125 715 zł. 

 

Zadanie 4: Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Zachodniego 

 

Szpital w 2018 r. realizował zadanie poprzez:  
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1) projekty inwestycyjne, obejmujące m.in. zakup sprzętu medycznego, dofinansowane ze środ-

ków zewnętrznych: Funduszy Europejskich, krajowych. Opis projektów poniżej: 

Lp. 
Nazwa projektu  

i główny zakres 

Rok  

realiza-

cji 

Etap realizacji Wartość projektu 

1.  Modernizacja strefy zielonej 

SOR i zakup sprzętu  

medycznego dla Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego Samo-

dzielnego Publicznego Specjali-

stycznego Szpitala Zachodniego 

im.  św. Jana Pawła II w Grodzi-

sku Mazowieckim 

2017 – 

2018 

W 2018 r. kontynuowano  

realizację projektu: zrealizo-

wano prace budowlane  

(modernizacja pomieszczeń 

na potrzeby zielonej strefy 

SOR). Zakupiono dodatkowy 

sprzęt medyczny:  

− Bronchofiberoskop – 1 szt.  

− Bronchofiberoskop prze-

nośny – 1 szt. 

− Fotel do transportu pacjen-

tów – 6 szt.  

− Wózek do przewożenia pa-

cjentów 2-segmentowy – 6 

szt.  

− Fotel zabiegowy – 4 szt.  

− Urządzenie do komplekso-

wej diagnostyki laryngolo-

gicznej – 1 szt.  

− Zestaw: deska ortope-

dyczna z pasami i stabiliza-

torem – 2 szt.  

 

Całkowita wartość pro-

jektu: 3 421 870 zł 

 

Wysokość dofinansowa-

nia z Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura  

i Środowisko:  

2 705 070 zł 

 

Środki Powiatu w 2018 r. 

przeznaczone na realiza-

cję projektu ogółem:  

646 757 zł 

 

2.  Wsparcie Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego w Grodzisku  

Mazowieckim w nowoczesny 

sprzęt medyczny – tomograf 

komputerowy – przeznaczony 

dla potrzeb intensywnej terapii 

SOR Samodzielnego Publicz-

nego Specjalistycznego Szpitala 

Zachodniego im. św. Jana Pawła 

II w Grodzisku Mazowieckim 

2017 –

2018 

W 2018 r. zakupiono tomo-

graf komputerowy z wyposa-

żeniem.  

Całkowita wartość pro-

jektu: 3 288 441 zł 

 

Wysokość dofinansowa-

nia z Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura  

i Środowisko:  

2 287 248 zł 

 

Środki JST w 2018 r. 

przeznaczone na realiza-

cję projektu ogółem:  

- Powiat Grodziski: 

800 590 zł 

- Gmina Jaktorów:  

200 000 zł 

 

3.  Rozwój e-usług i ich integracja  

z systemem informatycznym  

z wykorzystaniem innowacyj-

nych technologii w SPS Szpitalu 

Zachodnim im. św. Jana Pawła II 

2016 - 

2019 

W 2018 r. zakupiono sprzęt 

medyczny: 

− lampę operacyjną z  

kamerą medyczną –  

4 szt.  

− aparat EKG 12 kanałowy – 

5 szt.  

− aparat EKG 1 kanałowy – 

10 szt.  

− aparat EKG 6 kanałowy – 

20 szt.  

 

Całkowita wartość pro-

jektu: 8 591 550 zł 

 

Wysokość dofinansowa-

nia z  Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego 

Województwa Mazo-

wieckiego: 6 696 014 zł 

 

Środki JST w 2018 r. 

przeznaczone na realiza-

cję projektu ogółem: 
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- Powiat Grodziski:       

462 652 zł 

- Gmina Grodzisk Mazo-

wiecki: 650 000 zł 

 

4.  Program Profilaktyki i Leczenia 

Chorób Układu Sercowo-Naczy-

niowego POLKARD na lata 

2017-2020 – zadanie pn. 

„Wyposażenie / doposażenie  

w centrale monitorujące i moni-

tory kardiologiczne oddziałów 

chorób wewnętrznych w roku 

2018” 

 

2018 W 2018 r. zakupiono: 

− centralę monitorującą – 

1 szt.  

− kardiomonitor – 6 szt.   

Całkowita wartość pro-

jektu: 57 160 zł 

 

Wysokość dofinansowa-

nia ze środków Minister-

stwa Zdrowia: 42 357 zł 

5.  Program Profilaktyki i Leczenia 

Chorób Układu Sercowo-Naczy-

niowego POLKARD na lata 

2017-2020 – zadanie pn. 

„Wyposażenie / doposażenie  

w angiografy stacjonarne  

z przeznaczeniem do zabiegów  

wewnątrznaczyniowych w obrę-

bie tętnic wewnątrzmózgowych 

oddziałów udarowych w roku 

2018” 

2018 W 2018 r. zakupiono angio-

graf cyfrowy dwupłaszczy-

znowy - 1 szt.  

Całkowita wartość pro-

jektu: 3 295 691 zł 

 

Wysokość dofinansowa-

nia ze środków Minister-

stwa Zdrowia:  

1 722 590 zł 

 

Środki JST w 2018 r. 

przeznaczone na realiza-

cję projektu ogółem: 

- Powiat Grodziski:  

  600 000 zł 

- Gmina Grodzisk Mazo-

wiecki: 350 000 zł 

 

6.  Dofinansowanie zakupu sprzętu 

medycznego dla Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego w Sa-

modzielnym Publicznym Spe-

cjalistycznym Szpitalu Zachod-

nim im. św. Jana Pawła II  

w Grodzisku Mazowieckim 

2018-

2019 

W 2018 r. Ministerstwo 

Zdrowia przeprowadziło  

nabór w trybie pozakonkur-

sowym, w ramach którego 

Szpital Zachodni pozyskał 

dofinansowanie na zakup 

sprzętu do SOR. W lutym br. 

rozstrzygnięto przetarg na 

zakup: 

− kardiomonitora – 3 szt.  

− defibrylatora – 1 szt.  

− respiratora – 1 szt.  

− USG – 1 szt.  

− pompy infuzyjnej -3 szt.  

− pulsoksymetru – 3 szt.  

Całkowita wartość pro-

jektu: 296 000 zł 

 

Wysokość dofinansowa-

nia ze środków Programu 

Operacyjnego Infrastruk-

tura i Środowisko: 

236 800 zł 

Źródło: dane Szpitala Zachodniego 
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2) zakupy realizowane w 2018 r. finansowane ze środków własnych, Powiatu Grodziskiego, gmin  

i stałych sponsorów: 

 

Lp. Nazwa sprzętu medycznego Wartość w zł Źródło finansowania 

1.  Aparat USG 126 900 Powiat Grodziski 

2.  Aparat RTG ramię C 579 277 
Powiat Grodziski /środki wła-

sne Szpitala 

3.  Aparat do hemodializy – 3 szt. 93 312 środki własne Szpitala 

4.  Aspirator ultradźwiękowy z wyposażeniem 199 571 Powiat Grodziski 

5.  System mocowania głowy mayfield 28 944 Powiat Grodziski 

6.  Monitor medyczny – 4 szt. 72 485 Powiat Grodziski 

7.  Aparat do echokardiografii 229 932 
Powiat Grodziski /środki wła-

sne Szpitala 

8.  Myjnia dezynfektor – 4 szt. 121 068 Powiat Grodziski 

9.  
Cykloergometr diagnostyczno-treningowy – 3 szt.  

wraz ze stanowiskiem do diagnostyki medycznej 
49 896 Gedeon Richter 

10.  Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych 16 000 WOŚP 

11.  Kardiomonitor – 2 szt. 15 993 WOŚP 

12.  Aparat USG z wyposażeniem 61 570 WOŚP 

13.  Pulsoksymetr z wyposażeniem 19 991 WOŚP 

Źródło: dane Szpitala Zachodniego 

 

Zadanie 5: Ocieplenie budynku Szpitala Zachodniego wraz z wymianą stolarki 

 

O dofinansowanie realizacji zadania SPS Szpital Zachodni złożył wniosek do Narodowego  

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2018 r. projekt pn. „Termomodernizacja  

Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim” uzyskał negatywną ocenę. 

 

Zadanie 6: Wzmocnienie zastosowań Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych dla  

e-administracji i e-zdrowia w Szpitalu Zachodnim 

 

W ramach zadania, SPS Szpital Zachodni w latach 2016 – 2019  realizuje projekt pn. „Rozwój 

e-usług i ich integracja z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii  

w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II”.  

Inwestycja ma na celu uruchomienie w Szpitalu publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia 

świadczonych drogą elektroniczną, służących poprawie jakości opieki zdrowotnej. 

Całkowita wartość projektu: 8 591 550 zł, w tym: dofinansowanie z  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: 6 696 014 zł. 
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Zadanie 7: Aktywne i zdrowe starzenie się - program prowadzony przez lekarzy i rehabilitantów  

Szpitala Zachodniego 

 

W ramach zadania, w 2018 r. zakończono realizację projektu pn. „Stawiamy na DDOM –  

wsparcie rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia”, którego grupą docelową były głównie osoby 

powyżej 65 roku życia.  

W ramach projektu zrealizowano 6 turnusów obejmujących:  

− dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na DDOM oraz jego wyposażenie w sprzęt medyczny,  

− realizację świadczeń zdrowotnych w formie usług pielęgniarskich, usprawnienia ruchowego,  

rehabilitacji leczniczej, stymulacji poznawczej, terapii zajęciowej,  

− edukację pacjenta nt. samoopieki i samopielęgnacji, wsparcie rodziny pacjenta w zakresie  

kontynuacji opieki poprzez działania edukacyjne, 

− zapewnienie badań diagnostycznych, specjalistycznych konsultacji lekarskich. 

Wartość projektu: 998 302 zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój: 968 302 zł. W 2018 r. koszty realizacji projektu poniósł Szpital ze środków własnych.  

  

Ponadto w 2018 roku Szpital zorganizował akcję „Dzień dla serca" - bezpłatne badanie EKG, 

pomiar ciśnienia tętniczego, konsultacje kardiologiczne, porady dietetyczne. Zrealizowano cykl 7 spo-

tkań na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w okresie wrzesień-październik 2018 r. 

 

3.2. Cel operacyjny: Zapewnienie osobom z problemami psychicznymi wielostronnej, dostępnej 

opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy umożliwiających życie w środowisku rodzinnym  

i społecznym 

 

Zadanie: 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  

skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, a w efekcie końcowym ustalenie obszarów  

wymagających zmian oraz podjęcia działań. 

Działania priorytetowe do realizacji to utworzenie: 

− Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, 

− Świetlicy Terapeutycznej dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, 
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− Punktu Interwencji Kryzysowej. 

Zadanie opisane jest również na stronie 43 raportu. 

 

3.3. Cel operacyjny:  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

 

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

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

 

W 2018 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 ponadgimnazjalnych, ich rodziców i nauczycieli w obszarze przeciwdziałania przemocy  

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

8 uczniów skorzystało z oferty udziału w programie wczesnej interwencji FreD w związku z używaniem 

marihuany. 

Ponadto w ramach zadania zleconego zrealizowano 30 godz. zajęć  z zakresu profilaktyki  

uniwersalnej i zachowań ryzykownych dla uczniów szkoły specjalnej. 

Łącznie w 2018 roku, w zajęciach wzięło udział 124 uczniów, w warsztatach uczestniczyło  

14 rodziców, zaś w zajęciach dla nauczycieli wzięły udział 24 osoby. Koszty w 2018 r. wyniosły  

15 000 zł + 3 000 zł na zadanie zlecone. 

 

4. CEL STRATEGICZNY: STWORZENIE SYSTEMU SKUTECZNEJ, NOWOCZESNEJ 

EDUKACJI ZAPEWNIAJĄCEJ WYSOKĄ JAKOŚĆ NAUCZANIA DOSTOSOWANĄ DO 

KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA NA WYŻSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM ORAZ  

POTRZEB RYNKU PRACY 

 

4.1. Cel operacyjny:  Poprawa efektywności kształcenia. 

 

Zadanie 1: Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych  

 

W ramach projektu stypendialnego przyznawane są stypendia na edukacyjne cele zawodowe 

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

w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, dofinansowane z Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

W roku szkolnym 2017/2018 przyznano stypendium dwóm uczniom Zespołu Szkół Nr 2  

w Milanówku w wysokości po 4 500 zł na rok. W roku szkolnym 2018/2019 przyznano stypendium 

dwóm uczniom Zespołu Szkół Nr 2 w Milanówku w wysokości po 4 924 zł na rok. 
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Zadanie 2: Dobry start w zawodzie 

 

Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim w roku szkolnym 

2016/2017 i 2017/2018.  

Zakres projektu: dostosowanie kompetencji i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych 131 

uczniów Technikum  do potrzeb lokalnych i regionalnych oczekiwań pracodawców w branży  

spożywczo – gastronomiczno – hotelarskiej, staże zawodowe dla uczniów, szkolenia i warsztaty  

specjalistyczne dla uczniów, stworzenie warunków technicznych w pracowniach kształcenia  

praktycznego. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 967 802 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 871 022 zł (wkład własny: sale wykorzystane podczas 

realizacji projektu). 

 

Zadanie 3: Projekty  realizowane przez Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim finansowane ze 

środków unijnych – w ramach programu Erasmus + 

 

Zadanie realizowane cyklicznie od 6 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  

otrzymują międzynarodowy certyfikat. Projekty są w 100% dofinansowane z UE - wkład własny  

refundowany po zakończeniu projektu.  

W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowano projekt „Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce” 

za kwotę 60 781 euro, zaś w roku szkolnym 2018/2019 realizowany jest projekt „Gastronomia  

i hotelarstwo nie znają granic” o wartości 57 897 euro. 

 

4.2. Cel operacyjny:  Dostosowywanie oferty edukacyjno – terapeutycznej do potrzeb dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych 

 

Zadanie: 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  

specjalnego dla dzieci z wadami słuchu, wzroku oraz dzieci  z autyzmem i zespołem Aspergera. 

W 2018 roku wydano 121 orzeczeń i opinii dot. autyzmu i zespołu Aspergera oraz 68 dot.  

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

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

koordynacyjno - 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 2018 roku wczesnym wspomaganiem rozwoju objęto 40 dzieci. 

 

4.3. Cel operacyjny:  Poprawa bezpieczeństwa uczniów 

 

Zadanie: 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 projektów – Bezpieczeństwo danych osobowych – Cyberprzemoc, 

− 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. 

 

4.4. Cel operacyjny:  Poprawa efektywności kształcenia zawodowego 

 



 

29 

 

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

 

W 2018 roku dokonano niezbędnych remontów w placówkach oświatowych oraz dokonano  

zakupu wyposażenia i pomocy naukowych, były to:  

− remont boiska w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku oraz w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych 

Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim za kwotę 286 704 zł (Powiat występował o dofinasowanie w ramach 

programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”  

po 100 000 zł na każde zadanie, jednak projekty nie otrzymały rekomendacji Zarządu Województwa  

Mazowieckiego do dofinansowania), 

− wykonanie windy za kwotę 214 045 zł w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku 

Maz. (na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie z PFRON: 50 214 zł), 

− w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim wykonano remont posadzek z ułożeniem  

wykładziny PCV na korytarzach I i II piętra szkoły oraz w sali komputerowej (78 896 zł),  

wycyklinowano i polakierowano podłogi w sali gimnastycznej dolnej (19 926 zł), wyremontowano 

gabinet pielęgniarki szkolnej (8 737 zł),  

− w Zespole Szkół Technicznych i  Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim wyremontowano po-

sadzki w holu i schody (59 040 zł), dokonano wymiany drzwi do sal lekcyjnych i pomieszczeń szkol-

nych z dostosowaniem dla niepełnosprawnych (174 131 zł), wykonano remont podłogi  

korytarza górnego w Centrum Kształcenia Praktycznego (35 424 zł),  

− w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku wymieniono siłowniki w sali gimnastycznej (6 144 zł),  

rozbudowano monitoring (2 100 zł), wykonano remont w salach dydaktycznych,  klatkach  

schodowych, korytarzach i stołówce (179 299 zł), naprawiono instalację wodno - kanalizacyjną  

w łazienkach i  sekretariacie (3 200 zł), 

− w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku ocieplono elewację budynku (150 000 zł), wykonano remont 

elewacji ścian budynku (19 680 zł), dokonano remontu sal dydaktycznych (13 500 zł), dokonano 

naprawy pokrycia dachu (6 253 zł),  

− w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej postawiono ściankę działową w celu wydzielenia  

dodatkowego pomieszczenia (4 809 zł) oraz dokonano remontu centrali systemu sygnalizacji  

włamania i napadu (1 205 zł). 

 

4.5. Cel operacyjny:  Usprawnienie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych 

 

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

oświatowych 

Prowadzone są comiesięczne spotkania dyrektorów szkół z przedstawicielami organu  

prowadzącego, na których na bieżąco omawiane są zadania realizowane w ramach Strategii Oświatowej, 
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przekazywane informacje wynikające ze zmian prawa oświatowego, rozwiązywane problemy oraz  

planowane wspólne działania. 

 

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

KULTURY NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO 

 

5.1. Cel operacyjny:  Opracowanie, przyjęcie i realizacja Powiatowego Programu Opieki nad  

Zabytkami Powiatu Grodziskiego na lata 2015 – 2018 

 

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

zapewniającym trwałe zachowanie jego wartości 

 

W ramach wsparcia finansowego działalności kulturalnej, zrealizowano m. in.: „Dialog Dwóch 

Kultur”, Festiwal „Muzyczne Konfrontacje”, „Wiosna Poetycka w Stawisku”, „Noc Muzeów”, Festiwal 

„Otwarte Ogrody”, Konkurs Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza, podjęto współpracę z Biblioteką Polską 

w Paryżu. 

Za kwotę 28 996 zł pochodzącą z umorzenia pożyczki udzielonej w 2016 roku przez WFOŚiGW 

na zadanie „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Ośrodku Zdrowia przy ulicy Piasta 30  

w Milanówku”, wykonano prace na terenie parku otaczającego Muzeum takie jak: zabiegi pielęgnacyjne 

5 pomników przyrody - sosny zwyczajnej, udrożnienie i oczyszczenie alei parkowych, prace  

porządkowo – pielęgnacyjne w sadzie owocowym. 

Ponadto w 2018 roku wydatkowano kwotę 13 297 zł na drobne remonty, naprawy  

i obowiązkowe przeglądy. 

 

5.2. Cel operacyjny:  Promocja walorów kulturalnych i zabytkowych Powiatu Grodziskiego 

 

Zadanie 1: Wydawanie przewodników, albumów, folderów itp. promujących wiedzę o powiecie  

grodziskim oraz jego walorach przyrodniczych i kulturalnych 

 

W 2018 roku wydano publikację pt. „Podsumowania kadencji 2014-2018 w powiecie  

grodziskim”.  Koszt  wydania  wyniósł 15 225 zł. 

 

Zadanie 2: Przygotowanie i realizacja Powiatowego Kalendarza Imprez o charakterze kulturalnym, 

sportowym i ekologicznym 
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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 2018 roku za kwotę 313 000 zł, zrealizowano łącznie 94 imprezy, w tym:  

44 kulturalne, 39 sportowych i 11 o charakterze ekologicznym. 

 

6. CEL STRATEGICZNY: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I KOMUNIKACJI 

 

6.1. Cel operacyjny: Remont i przebudowa sieci drogowej 

 

Zadanie 1: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505W Grodzisk Mazowiecki - Józefina na odc. 

 od km 4+455 do km 4+710 w miejscowości Adamowizna i Osowiec - etap IV  polegający  

na budowie chodnika dla pieszych wraz z kładką przez rzekę Mrownę, przebudowie rowu  

w ciągu projektowanego chodnika na odcinku od km 4+455 do km 4+579 

 

Zakres robót obejmował budowę kładki dla pieszych przez rzekę Mrowna wraz z budową  

chodnika z poszerzeniem istniejącego, wymianę barier stalowych na moście oraz przebudowę rowu  

w ciągu nowo wybudowanego chodnika na odcinku 124 m. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 873 690 zł, w tym: dofinansowanie z rezerwy subwencji 

ogólnej w ramach dofinansowania inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich: 

508 800 zł, środki Powiatu:  364 890 zł. 

Zadanie opisane jest również w na stronie 60 raportu. 

Ponadto za kwotę 51 660 zł, na drodze powiatowej nr 1505W zmodernizowano sygnalizację  

świetlną na ul. Montwiłła w Grodzisku Mazowieckim i na ul. Osowieckiej w Adamowiźnie, poprzez 

wprowadzenie systemu dyscyplinującego kierowców.  

Zadanie opisane jest również na stronie 63 raportu. 

 

Zadanie 2: Modernizacja drogi Nr 1521W Żabia Wola – Piotrkowice w miejscowości Żabia Wola,  

Kaleń, Ciepłe 

 

Zakres robót m.in. obejmuje: 

− modernizację odcinka drogi o długości  712 m (od ul. Kaleńskiej w kierunku południowo- 

zachodnim) w m. Kaleń, Ciepłe, Skuły, poboczy z poszerzeniem jezdni z kruszywa łamanego  

kamiennego, wyrównanie kruszywem łamanym kamiennym gruntowych zjazdów indywidualnych  

i zjazdów w drogi boczne, 
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− modernizację odcinka drogi o długości  292 m (od drogi gminnej ul. Główna w Hucie Żabiowolskiej 

w kierunku południowym) w m. Huta Żabiowolska, poboczy z poszerzeniem jezdni z kruszywa  

łamanego kamiennego, peronów z kostki betonowej. 

Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 1 245 003 zł. 

Zadanie opisane jest również na stronie 62 raportu. 

 

Zadanie 3: 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 1 558 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. 

Planowana całkowita wartość inwestycji: 5 457 112 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu  

Województwa Mazowieckiego: 3 243 751 zł, środki Powiatu: 863 361 zł, środki Gminy Grodzisk  

Mazowiecki: 1 350 000 zł. W 2018 roku na zadnie wydatkowano 2 971 875 zł (okres realizacji projektu:  

2018 - 2019 rok). 

Zadanie opisane jest również na stronie 59 raportu. 

 

Zadanie 4: Modernizacja drogi powiatowej nr 1510 Stare Kłudno – Żuków w miejscowości Tłuste – 

Żuków 

 

Zakres robót obejmuje m.in. modernizację drogi o długości 1 150 m oraz wykonanie poboczy, 

wyrównanie kruszywem łamanym gruntowych zjazdów indywidualnych i zjazdów w drogi boczne.  

Całkowita wartość robót wynosi 1 964 484 zł, w 2018 roku wykonano roboty o wartości  

1 268 921 zł. 

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające zakończenie robót  

wydłużono termin realizacji umowy do 31.05.2019 r. Pozostały do wykonania roboty asfaltowe i jedna 

warstwa podbudowy za kwotę 695 563 zł.  

Zadanie opisane jest również na stronie 61 raportu. 

 

Dodatkowe zadania zrealizowane w 2018 roku w ramach Celu operacyjnego: Remont  

i przebudowa sieci drogowej: 
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Zadanie 5: Przebudowa drogi powiatowej 3833 W ul. Królewska (od km 1+100 do km 3+375,25) 

w miejscowości Kaski Gmina Baranów 

 

W ramach zadania m.in. przebudowano odcinek drogi o długości 2 276 m wraz z wykonaniem 

chodnika, zjazdów, utwardzonego pobocza, oznakowania, peronów przystankowych i odwodnienia. 

            Całkowita wartość projektu wyniosła 6 136 347 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu Państwa 

w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”  

2 976 563 zł, środki Powiatu 2 159 784 zł, środki Gminy Baranów 1 000 000 zł. 

Zadanie opisane jest również na stronie 59 raportu. 

 

Zadanie 6: Modernizacja drogi powiatowej nr 1507W w miejscowości Cegłów    

                                                                        

Zakres robót obejmuje m.in.: 

− modernizację odcinka drogi o długości 320 m, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,  

wyrównanie kruszywem łamanym kamiennym zjazdów indywidualnych i oczyszczenie rowów  

z namułu,  

− modernizację odcinka drogi o długości 287 m, wykonanie chodnika i peronu, zjazdów do posesji  

z kostki betonowej, poboczy, wyrównanie kruszywem łamanym kamiennym zjazdu gruntowego, 

przepustów pod zjazdem do posesji i peronem i pod włączeniem w drogę boczną, oczyszczenie  

rowów z namułu, oznakowania poziomego grubowarstwowego. 

Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 903 882 zł. 

Zadanie opisane jest również na stronie 60 raportu. 

 

Zadanie 7: Modernizacja drogi Nr 1514W Jaktorów – Budy Zosine  

 

Zakres robót obejmuje modernizację drogi  na odcinku o długości 2407 m (od drogi powiatowej 

nr 3832W w kierunku zachodnim) oraz wykonanie pobocza z kruszywa łamanego.  

Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 1 669 220 zł. 

Zadanie opisane jest również na stronie 62 raportu. 

 

Zadanie 8: Modernizacja drogi Nr 1516W Baranów -  Stare Budy w gminie Jaktorów 

 

Zakres robót obejmuje modernizację drogi na odcinkach o łącznej długości 2146 m wraz  

z poboczami (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1514W w kierunki południowym) oraz wykonanie 

pobocza z kruszywa łamanego.  

Wartość robót z nadzorem inwestorskim wynosi 1 218 482 zł. 

Zadanie opisane jest również na stronie 61 raportu. 
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Zadanie 9: Budowa zatoki autobusowej ul. Mazowiecka w rejonie przychodni w miejscowości  

Książnice gmina Grodzisk Mazowiecki 

  

Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie zatoki autobusowej, peronu o szer. 2,0 m, chodnika  

o szerokości 2,0 m, na ulicy Mazowieckiej w rejonie przychodni, przepustu pod zatoką i chodnikiem  

w rejonie przejścia dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie barier U-11a oraz 

wykonanie muru oporowego żelbetowego. 

Wartość robót wynosi 163 343 zł. 

Zadanie opisane jest również na stronie 61 raportu. 

Zadanie 10: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w miejscowości Żelechów 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku  

o długości 380 m, zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej i wyprofilowanie rowów przydrożnych, 

przepustów pod zjazdami. 

Wartość robót jest zgodna z zawartą umową  i wynosi 296 201 zł. 

Zadanie opisane jest również na stronie 62 raportu. 

 

Zadanie 11: Budowa chodnika na ul. Brwinowskiej na odc. od ul. Orlej do Sokolej w Podkowie Leśnej  

 

Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika o szer. 1,50 m, zjazdu indywidualnego, drenu  

odwadniającego, studni kanalizacyjnych oraz oczyszczenie i pogłębienie rowu przydrożnego.  

Wartość robót  wynosi 82 423 zł. 

Zadanie opisane jest również na stronie 61 raportu. 

 

7. CEL STRATEGICZNY: PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU I PROMOWANIE  

AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY 

 

7.1. Cel operacyjny:  Ograniczenie bezrobocia wśród młodzieży 

 

Zadanie: Działania na rzecz likwidacji bezrobocia wśród osób młodych 

 

W 2018 roku w ramach zadania udzielono wsparcia 189 osobom bezrobotnym, w tym: staże – 

72 osoby, szkolenia – 53 osoby, roboty publiczne – 4 osoby, prace interwencyjne – 26 osób, refundacja 

części kosztów za osoby do 30  roku życia – 9 osób, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy – 2 osoby, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 23 osoby. 

Poniesione wydatki ogółem: 1 801 004 zł, w tym: 
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− środki z Funduszu Pracy: 751 801 zł, 

− środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 973 909 zł, 

− dodatkowe środki z  rezerwy Funduszu Pracy „Mazowsze 2018”: 70 998 zł, 

− dodatkowe środki Funduszu Pracy (na realizację stażu w placówce ARiMR): 4 296 zł. 

 

7.2. Cel operacyjny:  Przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu 

 

Zadanie: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy 

 

W 2018 roku w ramach zadania wsparcie otrzymało  71 osób długotrwale bezrobotnych, w tym: 

staże – 8 osób, szkolenia – 13 osób, studia podyplomowe – 1 osoba, roboty publiczne – 7 osób, prace  

interwencyjne – 15 osób, prace społecznie użyteczne – 18 osób, refundacja części kosztów za osoby do 

30  roku życia – 1 osoba, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 2 osoby, 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 6 osób. 

Poniesione wydatki ogółem: 372 638 zł, w tym: 

− środki z Funduszu Pracy: 110 211 zł, 

− dodatkowe środki z  rezerwy Funduszu Pracy „Mazowsze 2018”: 70 957 zł, 

− środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 46 003 zł, 

− środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: 145 467 zł. 

 

7.3. Cel operacyjny:  Promocja i rozwój przedsiębiorczości 

 

Zadanie: Promowanie samozatrudnienia 

 

W 2018 roku w ramach zadania 56 osób bezrobotnych otrzymało jednorazowe środki na  

podjęcie działalności gospodarczej, w tym: 16 osób z Funduszu Pracy, 7 osób z rezerwy Funduszu Pracy 

„Mazowsze 2018”, 21 osób z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 12 osób  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

Poniesione wydatki ogółem:1 135 591 zł, w tym: 

− środki z Funduszu Pracy:  306 897 zł, 

− dodatkowe środki z  rezerwy Funduszu Pracy „Mazowsze 2018”: 146 398 zł, 

− środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 432 499 zł, 

− środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: 249 797 zł. 

 

7.4. Cel operacyjny:  Poprawa skuteczności działań  na lokalnym rynku pracy 
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Zadanie: Promocja działań Powiatowego Urzędu Pracy   

 

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy podejmował następujące działania promocyjne: 

− prowadzenie strony internetowej urzędu, 

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

− 3 wywiady dyrektora PUP w Radio Bogoria i 1 dla Telewizji Polskiej TVP 3, 

Ponadto 90% kadry PUP wzięło udział  w szkoleniach. 

 

8. CEL STRATEGICZNY: WZMACNIANIE I ROZWÓJ SYSTEMU OPIEKI SPOŁECZNEJ 

 

8.1. Cel operacyjny:  Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej 

 

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

kandydatów na rodziny zastępcze 

 

W 2018 roku przeprowadzono następujące szkolenia: 

− szkolenie warsztatowe  „Relacje w rodzinie – konflikt lojalnościowy” – zorganizowane  

w dwóch terminach (do wyboru) 10 lub 23 października przez pracowników Zespołu  

(37 uczestników), 

− szkolenie warsztatowe „Elementy pozytywnej dyscypliny – co, gdzie, kiedy i jak?” w dniach 20 lub 

28 listopada prowadzone przez pracowników Zespołu (40 osób), 

− szkolenie warsztatowe „Robimy to dla siebie” skierowane do wybranych dzieci z rodzin  

zastępczych w wieku 12 – 14 lat  (8 osób) i ich opiekunów (9 osób) dot. zapobiegania agresji. 

Warsztaty obyły się w dniach 21 czerwca – 03 lipca 2018 roku, 

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

funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. W roku sprawozdawczym ze względu na brak  

możliwości skompletowania grupy szkoleniowej kandydaci z terenu powiatu grodziskiego (trzy 

małżeństwa) ukończyli szkolenie organizowane przez PCPR w Ożarowie Mazowieckim.  

Szkolenie odbyło się w okresie 5 kwietnia – 21 czerwca 2018 roku. Wszystkie osoby otrzymały 

zaświadczenia kwalifikacyjne, 

− PRIDE – Zawodowa Opieka Zastępcza, szkolenie przygotowujące kandydatów do pełnienia funkcji 

zawodowej rodziny zastępczej. W roku sprawozdawczym, także w porozumieniu  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim, odbyło się ono w dniach 27 

września – 25 października. Szkolenie ukończyły dwie rodziny zastępcze niezawodowe  

z powiatu grodziskiego. Z jedną z nich podpisano umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej od 1 stycznia 2019 roku. 
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8.2. Cel operacyjny:  Prowadzenie instytucjonalnych form pieczy zastępczej 

 

Zadanie: 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 31.12.2018 r. w Domu przebywało 13 dzieci. 

W 2018 roku na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 757 328 zł. 

Zadanie opisane jest również na stronie 47 raportu. 

 

8.3. Cel operacyjny:  Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu powiatu  

grodziskiego 

 

Zadanie 1: Zwiększenie dostępu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze, likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się  

i technicznych 

 

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

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki PFRON przeznaczane są na:  

− Rehabilitację zawodową, w tym na: 

• instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących 

pracy i niepozostających w zatrudnieniu,  

• wyposażenie stanowiska pracy, 

• szkolenia i przekwalifikowanie zawodowe osób niepełnosprawnych. 

− Rehabilitację społeczną, w tym na: 

• tworzenie i działanie warsztatów terapii zajęciowej, 

• zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

dla osób niepełnosprawnych, 

• bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne,  

• w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

• organizację sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. 

Zadanie opisane jest również na stronie 52 raportu.  

 

Dodatkowe zadania zrealizowane w 2018 roku w ramach Celu operacyjnego:  Poprawa jakości 

życia osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Grodziskiego  
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Zadanie 2: Zakup samochodu osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu   

niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego  

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej 

 

W ramach dofinansowania z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,  

zakupiono 9-cio osobowy mikrobus marki Opel Vivaro dostosowany do przewozu osób  

niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach. O dofinansowanie wnioskował Powiat  

Grodziski, zaś Beneficjentem jest Środowiskowy Dom Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia  

Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej. 

Koszt zakupu wyniósł 132 840 zł, w tym dofinansowanie z PFRON 65 780 zł, wkład KSNAW 

(pochodzący z darowizn) 67 060 zł. 

 

Zadanie 3: Wykonanie windy w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku  

Mazowieckim   

  

W ramach dofinansowania z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w 2018 

roku dostosowano budynek szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie windy  

w głównej klatce schodowej. Całkowita wartość projektu wyniosła 214 045 zł, w tym dofinansowanie 

z PFRON 50 214 zł, środki Powiatu 163 831 zł. 

 

8.3. Cel operacyjny: Zapewnienie opieki i wsparcia osobom dotkniętym niepełnosprawnością       

intelektualną  oraz zaburzonym psychicznie 

 

Zadanie 1: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 

 

Zadanie realizowane jest  zgodnie z umową na czas określony od dnia 01.01.2014 roku do dnia 

31 grudnia 2018 roku, zawartą na podstawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 

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

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. 

W 2018 roku Dom liczył 55 mieszkańców, poniesione koszty wyniosły 1 077 975 zł. 

 

Zadanie 2: Wpieranie 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. 



 

39 

 

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

kulinarnych, zajęciach z psychologiem. 

W 2018 roku udział brało 33 uczestników, koszty poniesione w 2018 roku 666 221 zł. 
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VII. OPIS ZADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM POLITYK, STRATEGII  

I PROGRAMÓW 

 

Tabela 1 
Nazwa zadania Edukacja publiczna. 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

Powiat Grodziski prowadzi 5 Zespołów Szkół, w tym Zespół Szkół 

Specjalnych. W ramach Zespołów Szkół funkcjonują: 

- 8-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna, 

- Gimnazjum Specjalne (III klasa), 

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia z oddziałami dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,  

- Branżowa Szkoła I stopnia z oddziałami dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej, 

- dwa 3-letnie Licea Ogólnokształcące, 

- 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

- trzy 4-letnie Technika. 

Głównym założeniem polityki oświatowej powiatu jest dążenie 

do tego, aby nasi absolwenci jak najlepiej zdawali egzaminy maturalne 

i zdobywali indeksy wybranych uczelni wyższych. Dostosowanie  

systemu powiatowej edukacji do szybko zmieniającego się rynku 

pracy, oczekiwań pracodawców i sytuacji demograficznej.  

Podniesienie poziomu nauczania zarówno ogólnego jak i zawodowego 

oraz poprawienie zdawalności egzaminów zawodowych. Zapewnienie  

odpowiedniego zaplecza kadrowego oraz technicznego dla działalno-

ści szkół. W ww. szkołach uczyło się 1973 uczniów. 

Technika kształcą w zawodach: 

- technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii  

żywności, technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych, 

technik informatyk, technik logistyk, technik organizacji reklamy, 

technik ekonomista, technik obsługi turystycznej. 

Branżowe szkoły I stopnia kształcą w zawodach: 

- mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów  

samochodowych, kucharz, fryzjer, sprzedawca. 

Licea Ogólnokształcące prowadzą oddziały: 

- humanistyczny, matematyczny, matematyczno-fizyczny, lingwi-

styczny, prawny, lingwistyczno-geograficzne,biologiczno-chemiczny, 

kulturowo-społeczny, ogólny z elementami wiedzy medycznej i proz-

drowotnej, ogólny z elementami wiedzy o bezpieczeństwie narodo-

wym. 

Powiat Grodziski prowadzi ponadto 2 placówki oświatowe: 

1. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 

Do podstawowych zadań Poradni należy diagnozowanie dzieci  

i młodzieży. Efektem takiej diagnozy jest wydanie opinii lub orzecze-

nia, w tym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie  
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zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespoło-

wych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie  

w stopniu głębokim, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania 

i indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przed-

szkolnego. 

Drugim ważnym zadaniem realizowanym przez Poradnię jest  

udzielanie dzieciom, młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy  

psychologiczno-pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku kształ-

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

wej. Kolejnym obszarem pracy, wynikającym z przepisów prawa, jest 

realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowaw-

czą i edukacyjną funkcje przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspie-

ranie 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. Pod opieką Poradni znajduje 

się 51 szkół i 56 przedszkoli (19 370 osób w wieku od 0 – do  

ukończenia szkoły średniej). 

2. Publiczne Ognisko Plastyczne, które w cyklu tygodniowym 

prowadzi zajęcia: 

1) Malarstwo sztalugowe (technika olejna i wodna) i rysunek, 

2) Malarstwo akwarelowe, 

3) Wykłady z historii sztuki, 

4) Grafika warsztatowa – linoryt, 

5) Fotografia artystyczna, 

6) Fotografia – kurs dla poczatkujących, 

7) Malarstwo i rysunek, studium modela – przygotowanie na 

wyższe uczelnie artystyczne, 

8) Podstawy perspektywy i rysunek, 

9) Ceramika dla dzieci i dorosłych,  

10) Zabawy plastyczne dla dzieci od 7 lat. 

Na zajęcia zapisało się 250 słuchaczy. 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

Link do „Informacji o realizacji zadań oświatowych”: http://www.bip.powiat-grodzi-

ski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=11798  

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=11798
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=11798
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Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego doty-

czy zadanie (jeżeli dotyczy) 

w roku sprawozdawczym 

 

Inwestycje i remonty w roku 2018 zostały opisane na stronie 29  

raportu.  

Link do „Inwestycje i remonty w roku szkolnym 2017/2018”: http://www.bip.powiat-

grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=11799  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=11799
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=11799
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Tabela 2 

Nazwa zadania Promocja i ochrona zdrowia. 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata  

2018 – 2022 przyjęto uchwałą Nr 314/XLIII/18 Rady Powiatu  

Grodziskiego 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  

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 i dotyczą 

one w szczególności: 

1) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom  

psychicznym; 

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  

właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, 

życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji. 

Sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2018 zostało sporządzone 

29.03.2019 r., przekazane Zarządowi Powiatu i przyjęte przez Zarząd 

w dniu 10.04.2019 r.  

Uchwałą Nr 649/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 

18.10.2017 r. ustalono 15 - osobowy skład Zespołu Koordynującego 

Realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  

w Powiecie Grodziskim.  

Zadanie opisane jest również na stronach 25-26 raportu. 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji Zdrowia 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 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 Powiatu Grodziskiego w zakładce 

Ochrona Zdrowia, na stronie PCPR i PUP oraz wysłany do  

Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu  

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 29.12.2017 r. 

Wyżej wymieniony informator został uaktualniony 21.12.2018 r.  

i również podany do publicznej wiadomości w sposób podany wyżej. 
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Tabela 3 

Nazwa zadania Pomoc społeczna. 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

 

W celu usystematyzowania realizacji zadań z zakresu pomocy społecz-

nej opracowana została Strategia Rozwiązywania Problemów  

Społecznych Powiatu Grodziskiego na lata 2016-2020 przyjęta 

uchwałą nr 178/XXII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 

25.08.2016 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  

Powiatu Grodziskiego jest dokumentem programowym, który  

w sposób zaplanowany i celowy umożliwia realizację zadań Powiatu 

w obszarze polityki społecznej w latach 2016 – 2020. Zadaniem  

strategii jest wytyczenie kierunków działań, które służyć mają rozwią-

zywaniu niekorzystnych zjawisk społecznych. Głównym celem  

działań strategicznych jest doskonalenie systemu pomocy społecznej 

dla stworzenia mieszkańcom powiatu grodziskiego odpowiednich  

warunków rozwoju i godnego życia. Podejmowane działania prowa-

dzić mają do wzmacniania samodzielności osób i rodzin, a także do 

pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Stan realizacji 

na koniec 2018 r. – w trakcie realizacji. 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim 

− Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim  

− Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim 

− Starostwo Powiatu Grodziskiego 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

Informacja na temat realizacji strategii oraz osiągniętych efektów jest 

corocznie przedstawiana przez dyrektora PCPR do dnia 30 września 

każdego roku na posiedzeniu Rady Powiatu. 

W celu wzmacniania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną  

cyklicznie organizowane były akcje promujące rodzicielstwo  

zastępcze oraz we wrześniu 2018 r. zorganizowany został „Piknik  

rodzinny” z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Przeprowadzone 

zostały 3 szkolenia warsztatowe dla już istniejących rodzin  

zastępczych, jak również organizowane były 2 szkolenia PRIDE dla 

kandydatów na rodziny zastępcze. W celu poprawy jakości życia osób 

niepełnosprawnych z terenu powiatu grodziskiego w ramach środków 

finansowych otrzymanych z PFRON udzielano różnego rodzaju  

dofinansowań, a Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraw-

ności rozpatrywał wnioski o orzeczenie niepełnosprawności i 

stopnia niepełnosprawności oraz wydanie legitymacji osoby  

niepełnosprawnej – łącznie w 2018 roku rozpatrzono 1988 wniosków. 

Ponadto rozpatrzonych zostało 381 wniosków o wydanie karty parkin-

gowej dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się  

osobami niepełnosprawnymi. Na zlecenie Powiatu prowadzony jest 
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przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Archidie-

cezji Warszawskiej Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla osób nie-

pełnosprawnych intelektualnie (55 mieszkańców) oraz Środowiskowy 

Dom Samopomocy (35 uczestników). Ponadto na terenie powiatu 

działają dwa WTZ-y (w Grodzisku Mazowieckim i Milanówku),  

gdzie w zajęciach uczestniczy 70 osób niepełnosprawnych. 

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 niepeł-

nosprawnych oraz osób z ich otoczenia.  

Mając na uwadze przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  

i marginalizacji osób starszych w Izdebnie Kościelnym prowadzony 

jest Dom Pomocy Społecznej z filią w Grodzisku Mazowieckim, gdzie 

wg. stanu na 31.12.2018 r. przebywało 35 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 2018 udzielono 942 

konsultacji, z których skorzystało 879 osób. 
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Tabela 4 

Nazwa zadania Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

Mając na względzie konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby 

miejsc w rodzinnych i instytucjonalnych formach opieki zastępczej, 

właściwych warunków oraz stosownych środków finansowych  

przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej  

art. 180 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakłada 

na powiaty obowiązek opracowywania i realizacji 3-letnich progra-

mów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. Realizacją powyższego  

obowiązku jest Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej  

w Powiecie Grodziskim na lata 2018-2020 przyjęty uchwałą  

nr 353/XLVII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28.06.2018 r.  

Cele i zadania zawarte w Programie zostały określone na podstawie 

analizy zagrożeń występujących w środowiskach lokalnych zagrożo-

nych patologią, niewydolnością wychowawczą oraz niedostosowa-

niem społecznym. 

Adresaci Programu:  

1. dzieci przebywające w pieczy zastępczej, 

2. funkcjonujące rodziny zastępcze, 

3. rodzice naturalni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

4. osoby usamodzielniane, 

5. kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,  

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka, 

6. rodziny pomocowe sprawujące tymczasową opiekę nad dzieckiem 

pozbawionym opieki rodziców, 

7. kierownictwo i kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

8. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, 

9. pracownicy służb społecznych (pracownicy socjalni, asystenci  

rodzin) i sądowych (kuratorzy i sędziowie z Wydziału Rodzinnego 

i Nieletnich). 

Celem głównym programu jest zbudowanie w Powiecie Grodziskim 

zintegrowanego systemu pieczy zastępczej. 

Stan realizacji na koniec 2018 r - w trakcie realizacji. 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

W roku 2018 pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

pozostawały 102 rodziny zastępcze, a w nich 135 dzieci, w tym:  

65 rodzin zastępczych spokrewnionych, a w nich 80 dzieci, 35 rodzin 

zastępczych niezawodowych, a w nich 46 dzieci oraz 2 rodziny  

zastępcze zawodowe, a w nich 9 dzieci. Na terenie powiatu nie  
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funkcjonuje rodzinny dom dziecka ani też rodzina zastępcza zawo-

dowa o charakterze pogotowia rodzinnego. Od 1 stycznia 2018 r. na  

zlecenie Powiatu Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja” 

prowadzi w Grodzisku Mazowieckim placówkę opiekuńczo- 

wychowawczą, w której wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przebywało 

13 dzieci. Ogółem w roku 2018 w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

przebywało 82 dzieci z terenu powiatu grodziskiego (Zadanie opisane 

jest również na stronie 37 raportu). 

W analizowanym okresie przygotowanych zostało we współpracy  

z asystentem 90 planów pomocy dziecku i 31 modyfikacji planów.  

Rodzice biologiczni podpisali 6 dobrowolnych umów alimentacyj-

nych. Mając na względzie podtrzymywanie więzi rodzinnych PCPR 

organizowało także kontakty rodziców biologicznych z dziećmi  

(osobiste, telefoniczne) - 65 spotkań.  

Ponadto w roku 2018 odbyły się 3 szkolenia dla rodzin zastępczych 

oraz 2 szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze . W analizowa-

nym okresie utworzonych zostało 17 nowych rodzin zastępczych,  

10 osób zakwalifikowanych zostało do szkolenia na rodzinę zastępczą  

i 10 osób ukończyło szkolenie i uzyskało świadectwo kwalifikacyjne. 

Ponadto w ciągu roku cyklicznie organizowane były akcje promujące 

rodzicielstwo zastępcze. 
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Tabela 5 

Nazwa zadania Polityka prorodzinna. 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/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/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.02.2016 r. Pro-

gram określa kompleksowe działania skierowane zarówno na profilak-

tykę przeciwdziałania przemocy, jak również na ochronę ofiar prze-

mocy i edukację sprawców stosujących przemoc. Skierowany jest do 

ofiar przemocy w rodzinie (w tym: dzieci, współmałżonków lub part-

nerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełno-

sprawnych), sprawców przemocy w rodzinie, a także świadków prze-

mocy w rodzinie. Główne cele programu to: 

− zmiana postaw, przekonań i zachowań mieszkańców powiatu gro-

dziskiego wobec zjawiska przemocy,  

− promowanie wartości rodziny i wychowania bez przemocy, 

− edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie konsekwencji 

wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie, 

− rozwijanie świadomości w środowiskach młodzieżowych oraz 

wśród dzieci i dorosłych dotyczącej postaw wyrażających szacu-

nek oraz życzliwość wobec człowieka, jak również skoordynowa-

nie działań i zintegrowanie środowisk lokalnych na rzecz ograni-

czenia przemocy w rodzinie, 

− cykliczne analizowanie postaw społecznych oraz poziomu wiedzy 

społeczności lokalnych wobec zjawiska przemocy w rodzinie, 

− ograniczenie i zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie w 

powiecie grodziskim. 

Monitoring polega na bieżącej analizie podjętych działań ujmowanej 

w rocznym sprawozdaniu z działalności Powiatowego Centrum Po-

mocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim. Stan realizacji na koniec 

2018 r - w trakcie realizacji. 

Dopełnieniem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Grodziskim jest Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno- 

Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2015 

- 2019 przyjęty uchwałą nr 76/X/15 Rady Powiatu Grodziskiego  

z dnia 27.08.2015 r. Program określa szczegółowe kierunki prowadze-

nia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców  

przemocy, których efektem powinna być zmiana zachowań i postaw 

osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie 

sprawców i zakończenie przemocy poprzez zwiększenie ich zdolności 

do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współży-

cia w rodzinie. Głównym celem działań programowych jest powstrzy-

manie sprawców i zaprzestanie przemocy w rodzinie. Adresatami  

programu są: 

1. osoby skazane, które odbywają karę pozbawienia wolności,  

2. osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy  
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w rodzinie, którym Sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary, zobo-

wiązując do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, 

3. osoby, których rodzina została objęta procedurą „Niebieskiej Karty” 

wskazane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Prze-

mocy w Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Komisje do spraw 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp., 

4. osoby będące sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą  

w terapii uzależnienia od alkoholu, pod warunkiem, że udział w pro-

gramie stanowi uzupełnienie terapii  prowadzonej w zakładach opieki 

zdrowotnej,  

5. osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika  

z osobistej decyzji. 

Monitoring opiera się na następujących działaniach: 

− monitoring obecności zakwalifikowanych osób na poszczególnych 

zajęciach,  

− monitoring osób, które uczestniczyły w programie przez trzy lata 

po jego zakończeniu (zobowiązanie przez kontrakt do zgłaszania 

się 2 x do roku na konsultacje indywidualne), 

− analiza informacji otrzymanych od instytucji współpracujących 

przy realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego o ilości osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim   

− Placówki oświatowo-wychowawcze 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

Realizując cele przyjętego programu Powiatowe Centrum Pomocy  

Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim w roku sprawozdawczym  

2018 współpracowało z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Komendą  

Powiatową Policji, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej dla  

Nieletnich Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim  

i w Żyrardowie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Szkołami 

oraz organizacjami pozarządowymi. Ważnym elementem współpracy 

był udział pracowników Powiatowego Centrum w pracach Zespołów 

Interdyscyplinarnych oraz Grupach Roboczych. Do Powiatowego 

Centrum zgłaszały się osoby potrzebujące pomocy zarówno stosujące 

przemoc jak również osoby doświadczające przemocy domowej. 

Wszystkim zgłaszającym się osobom Centrum udzieliło informacji  

o możliwości skorzystania ze wsparcia specjalistów. Ogólnie, z porad, 

terapii i wsparcia specjalistów w 2018 roku skorzystało 879 mieszkań-

ców powiatu grodziskiego, w tym z pomocy: 

−  specjalisty terapii uzależnień - 33 osób, w tym w obszarze przemocy 

domowej 23, 

−  psychologa dla osób dorosłych - 148 osób, w tym w obszarze prze-

mocy domowej 3, 
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−  psychologa do pracy z dziećmi oraz ich rodzinami - 577 osób,  

w tym w obszarze przemocy domowej 27, 

−  prawnika - 121 osób, w tym w obszarze przemocy domowej 29. 

 

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 2018 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 szko-

leniach, dyżurach specjalistów, możliwościach skorzystania z bezpłat-

nych porad świadczonych przez specjalistów oraz organizacje i insty-

tucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Systema-

tycznie zamieszczane są również ulotki dla mieszkańców powiatu 

związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, z którymi każdy 

potrzebujący wsparcia i pomocy może się zapoznać. 

W roku 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku  

Mazowieckim otrzymało środki finansowe na realizację programu  

korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie  

w wysokości 8 460 zł. W procesie rekrutacji do Programu zostało  

zgłoszonych 14 osób, a zakwalifikowanych zostało 8 mężczyzn i 2  

kobiety. Program grupy opierał się na założeniach i wytycznych  

programu korekcyjno-edukacyjnego oraz terapii skoncentrowanej na 

rozwiązaniach i modelu komunikacji „Porozumienie bez przemocy”. 

Podstawowym celem Programu była zmiana postawy uczestników  

i tym samym zatrzymanie przemocy w rodzinie. 

 

Link do: „Sprawozdanie z realizacji programu dla rodzin wielodzietnych Karata Du-

żej Rodziny za rok 2018”:  

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2018/Sprawoz-

danie_z_realizacji_programu_dla_rodzin_wielodzietnych_Karta_Duzej_Ro-

dziny_za_rok_2018.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2018/Sprawozdanie_z_realizacji_programu_dla_rodzin_wielodzietnych_Karta_Duzej_Rodziny_za_rok_2018.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2018/Sprawozdanie_z_realizacji_programu_dla_rodzin_wielodzietnych_Karta_Duzej_Rodziny_za_rok_2018.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2018/Sprawozdanie_z_realizacji_programu_dla_rodzin_wielodzietnych_Karta_Duzej_Rodziny_za_rok_2018.pdf
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Tabela 6 

Nazwa zadania Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych opisane zostało w Ramowym  

Programie Samorządowym dla Powiatu Grodziskiego pt.: „Osoby  

niepełnosprawne i działania na rzecz ich integracji w społeczności lo-

kalnej na lata 2016 – 2020” przyjętym uchwałą nr 146/XVIII/16 Rady 

Powiatu Grodziskiego z dnia 28.04.2016 r. Program jest komplekso-

wym spojrzeniem na problemy osób niepełnosprawnych i planowe ich 

rozwiązanie w Powiecie Grodziskim. Zadania programu koncentrują 

się na skuteczności działań zapobiegających 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. Celem programu jest inspirowanie do podejmo-

wania działań sprzyjających tworzeniu środowiska lokalnego przyjaz-

nego niepełnosprawnym i umożliwiającego im pełnienie ról społecz-

nych. Monitoring odbywa się poprzez przekazywanie Wojewodzie 

Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji przedmiotowego  

programu. Stan realizacji na koniec 2018 r. – w trakcie realizacji. 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowiecki 

− Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim 

Starostwo Powiatu Grodziskiego 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w sposób ciągły na bieżąco 

tworzy bazy danych dotyczących osób niepełnosprawnych korzystają-

cych ze świadczeń z zakresu rehabilitacji społecznej oraz ewidencjo-

nuje osoby, którym wydano orzeczenia o niepełnosprawności przez 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku 

Mazowieckim. Urząd Pracy na bieżąco rejestruje sytuację na lokalnym 

rynku pracy, prowadzi ewidencję bezrobotnych i poszukujących pracy 

osób niepełnosprawnych. Sposobem rozpowszechniania informacji na 

temat osób niepełnosprawnych ich uprawnień i aktualnych wydarzeń 

zaangażowane jest lokalne Radio BOGORIA w cyklicznym programie 

pt. „My jesteśmy”. Publikacje artykułów dotyczących niepełnospraw-

ności i artykułów dotyczących bieżących zagadnień zamieszczane są 

na lokalnych portalach internetowych powiatu oraz gmin. W ramach 

działań o charakterze środowiskowym w 2018 roku zorganizowano 

XIV Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej „Ogrody Integra-

cji”.  
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W ramach działań odnoszących się do rehabilitacji PCPR ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

udziela osobom niepełnosprawnym dofinansowania do zaopatrzenia  

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz do sprzętu  

rehabilitacyjnego. W 2018 roku udzielono dofinansowania do  

przedmiotów i środków pomocniczych 101 osobom niepełnospraw-

nym na kwotę 188 324,00 zł. Dofinansowanie przeznaczone było na 

zakup m.in. aparatów słuchowych, obuwia ortopedycznego, wózków 

inwalidzkich, protez. 

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla indywi-

dualnych osób niepełnosprawnych (11 osób) na kwotę 25 328,00 zł.  

Dofinansowanie przeznaczone było na zakup m.in łóżek, rowerków  

i materacy rehabilitacyjnych. 

Dofinansowano także kwotą 2 527,00 zł 1 wniosek organizacji poza-

rządowych na zaopatrzenie w sprzęt do rehabilitacji. 

W 2018 roku udzielone zostały dofinansowania do uczestnictwa  

w turnusach rehabilitacyjnych dla 193 osób niepełnosprawnych wraz 

z opiekunami (127 osób niepełnosprawnych, 66 opiekunów) na łączną 

kwotę 175 623,00 zł. 

W ramach podniesienia dostępności dla osób niepełnosprawnych ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych z dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komu-

nikowaniu się i technicznych dla indywidualnych osób niepełnospraw-

nych skorzystało łącznie 26 osób niepełnosprawnych, z czego na  

bariery: architektoniczne 8 osób –50 531,00 zł, w komunikowaniu się 

15 osób – 47 500,00 zł, techniczne 3 osób – 5 897,00 zł. Łącznie wy-

datkowano kwotę w wysokości 103 928,00 zł. 

Wraz ze wzrostem świadomości oraz możliwościami finansowymi  

samorządu lokalnego, na przejściach dla pieszych wraz z sygnalizacją 

świetlną zamontowana jest sygnalizacja dźwiękowa. 

Osoby niepełnosprawne korzystały także z dofinansowania do zakupu 

aparatów słuchowych w ramach środków Narodowego Funduszu 

Zdrowia oraz środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortope-

dyczne i środki pomocnicze. W roku 2018 dofinansowano kwotą 

81 282,00 zł aparaty słuchowe dla 41 osób. 

Zadanie opisane jest również na stronie 37 raportu. 

Ponadto osoby niepełnosprawne miały możliwość korzystania  

z różnych form wsparcia w ramach pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd”. Wsparcie obejmowało dwa moduły: 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną  

i zawodową, w tym:  

- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samo-

chodu, 

- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, 
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- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach  

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka  

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowocze-

sne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie  

jakości, 

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 

(co najmniej na III poziomie jakości), 

- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej, 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

Powiat na realizację Programu otrzymał środki finansowe w łącznej 

wysokości 221 851,00 zł, z czego kwotę: 

– 87 356,00 zł - na Moduł I,   

– 121 434,00 zł - na Moduł II,   

– 10 047,00 zł - na obsługę programu, 

– 2 003,00 zł - na promocję programu, 

– 1 011,00 zł - na ewaluację programu. 

W Programie zostały złożone 63 wnioski, z czego wszystkie rozpa-

trzono pozytywnie, w tym w Module I rozpatrzono - 17 wniosków,  

a w Module II – 46 wniosków. 

W ramach rehabilitacji zawodowej aktywnymi formami wsparcia ze 

środków Funduszu Pracy oraz EFS w 2018 roku objęto 18 osób nie-

pełnosprawnych bezrobotnych.  

Ponadto ze środków PFRON za osobę poszukującą pracy niepozosta-

jącą w zatrudnieniu poniesiono koszt 6 684,16 zł (za zobowiązania 

przechodzące z 2017 roku). 

 W 2018 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

wsparcie otrzymało 8 osób, w tym:  

1. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

2 osoby zostały skierowane do odbycia stażu na stanowiskach pracow-

nik biurowy oraz manikiurzystka, koszt wyniósł: 13 971,16 zł.  

2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Mazowieckiego 6 osób skorzystało z aktywnych form wsparcia,  

w tym:  

- 1 osoba została skierowana do odbycia stażu na stanowisku pomoc-

nik archiwisty, koszt wyniósł: 7 698,92 zł, 

- 2 osoby odbyły szkolenia indywidualne: Kurs prawa jazdy kat. C oraz 

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do bloku programowego C1, 

C1+E, C, C+E, Kurs prawa jazdy kat. D po B oraz Kwalifikacja 

wstępna przyśpieszona do bloku programowego D1, D1+E, D, D+E , 

koszt wyniósł: 13 083,02 zł, 

 - 3 osoby podjęły pracę w ramach prac interwencyjnych na stanowi-

skach: pomoc kuchenna, renowator mebli artystycznych, specjalista 

ds. doskonalenia, koszt wyniósł: 11 290,45 zł. 
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Ze środków Funduszu Pracy 10 osób skorzystało z aktywnych form 

wsparcia, w tym: 

- 1 osoba odbyła szkolenie indywidualne: Zasady prowadzenia małego 

biznesu, koszt wyniósł: 562,70 zł, 

- 1 osoba otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności  

gospodarczej w ramach programu ”MAZOWSZE 2018” na naukę 

jazdy samochodem osobowym, wysokość dotacji: 21 000,00 zł, 

- 1 osoba podjęła pracę w ramach robót publicznych w ramach  

programu regionalnego ”MAZOWSZE 2018” na stanowisku robotnik 

gospodarczy, koszt wyniósł: 4 187,90 zł, 

 - 1 osoba otrzymała dofinansowanie kosztów studiów podyplomo-

wych w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, koszt  

wyniósł: 3 387,30 zł, 

- 5 osób zostało skierowanych do odbycia prac społecznie użytecznych 

w gminach Grodzisk Mazowiecki, Milanówek oraz Podkowa Leśna, 

koszt wyniósł: 7 551,36 zł, w tym: zobowiązania przechodzące z 2018 

roku: 1 166,40 zł, 

- 1 osoba do 30 roku życia podjęła pracę w ramach refundacji kosztów 

150f na stanowisku magazyniera (po okresie refundacji). 

Dla pełniejszego rozeznania potrzeb osób niepełnosprawnych Powiat 

współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie spotkań i konsultacji. 

Podejmowane działania oraz kierunki wydatkowania środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

konsultowane są z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełno-

sprawnych. 

 

Link do: „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Grodzisku Mazowieckim za okres 01.01.2018 - 31.12.2018.”:  

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2018/Sprawoz-

danie_z_dzialalnosci_Powiatowego_Centrum_Pomocy_Rodzinie_2018..pdf 

 

Link do: „Ocena zasobów pomocy Społecznej za 2018 rok dla Powiatu Grodzi-

skiego”:  

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2018/Ocena_za-

sobow_pomocy_Spolecznej_za_2018_rok_dla_Powiatu_Grodziskiego.pdf 

 

Link do: „Sprawozdanie z działalności WTZ KSN AW w Milanówku”:  

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2018/Sprawoz-

danie_z_dzialalnosci_WTZ_KSN_AW_w_Milanowku.pdf 

 

Link do: „Sprawozdanie z działalności WTZ Malwa Plus w Grodzisku Maz.”:  

www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2018/Sprawozda-

nie_zdzialalnosci_WTZ_Malwa_Plus_w_Grodzisku_Maz..pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2018/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Powiatowego_Centrum_Pomocy_Rodzinie_2018..pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2018/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Powiatowego_Centrum_Pomocy_Rodzinie_2018..pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2018/Ocena_zasobow_pomocy_Spolecznej_za_2018_rok_dla_Powiatu_Grodziskiego.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2018/Ocena_zasobow_pomocy_Spolecznej_za_2018_rok_dla_Powiatu_Grodziskiego.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2018/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_WTZ_KSN_AW_w_Milanowku.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2018/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_WTZ_KSN_AW_w_Milanowku.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2018/Sprawozdanie_zdzialalnosci_WTZ_Malwa_Plus_w_Grodzisku_Maz..pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Raport_o_stanie_powiatu_2018/Sprawozdanie_zdzialalnosci_WTZ_Malwa_Plus_w_Grodzisku_Maz..pdf
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Tabela 7 
Nazwa zadania Transport i komunikacja. 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/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. W oparciu o przepisy ustawy z dnia  

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym Zarząd  

Powiatu Grodziskiego przygotował projekt planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Grodzi-

skiego. W dniu 16.12.2016 r. podano informację o ogłoszeniu projektu 

planu transportowego. Do dnia 09.01.2017 r. mieszkańcy powiatu 

mieli możliwość złożenia opinii dot. publicznego transportu zbioro-

wego. Żadna opinia nie wpłynęła. Od tego czasu ciągle trwające prace 

legislacyjne nad zmianami ustawy o publicznym transporcie zbioro-

wym wstrzymywały dalsze prace w tym kierunku, ponieważ od osta-

tecznej treści tych zmian będą zależały dalsze działania Starostwa  

Powiatu Grodziskiego.  

Ponadto w ramach przedmiotowego zadania, powiat prowadzi działa-

nia: rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy, licencje na wyko-

nywanie krajowego transportu drogowego, zezwolenia na przewozy 

drogowe na potrzeby własne. 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

Wydział Komunikacji  

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

Monitorowanie zmian w procesie legislacyjnym dot. zmiany ustawy  

o publicznym transporcie zbiorowym.  

 

Zestawienia ilościowe na podstawie rejestrów prowadzonych przez 

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego. 

 Ilość na dzień 

31.12.2018 r. 

Ilość w okresie  

od 01.01.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

POJAZDY 

Ilość pojazdów zarejestrowanych 140 833 27 750 

PRAWA JAZDY 

Ilość wydanych  

praw jazdy 
52 636 2 718 
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Ilość wydanych  

praw jazdy międzynarodowych 
1 370 51 

Ilość wydanych pozwoleń na kiero-

wanie tramwajem 
18 4 

TRANSPORT 

Ilość wydanych zezwoleń na wyko-

nywanie zawodu przewoźnika dro-

gowego osób 

16 1 

Ilość wydanych zezwoleń na wyko-

nywanie zawodu przewoźnika dro-

gowego rzeczy 

232 19 

Ilość wydanych licencji na pośred-

nictwo przy przewozie rzeczy 
66 8 

Ilość wydanych zaświadczeń 

 na przewozy drogowe  

na potrzeby własne 

147 12 

Ilość wydanych zezwoleń  

na przejazd pojazdów nienorma-

tywnych 

19 2 

Liczba wydanych zezwoleń  

na wykonywanie regularnych prze-

wozów osób w krajowym transpor-

cie drogowym 

4 0 

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW / INSTRUKTORZY 

Ilość przedsiębiorców wpisanych 

do rejestru ośrodków szkolenia kie-

rowców 

11 1 

Liczba instruktorów nauki jazdy 

wpisanych do ewidencji 
40 4 

STACJE KONTROLI POJAZDÓW 

Ilość przedsiębiorców wpisanych 

do rejestru stacji kontroli pojazdów 
10 0 
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DROGI 

Ilość wydanych zezwoleń  

na wykorzystanie drogi  

w sposób szczególny 

74 13 

Ilość zatwierdzonych projektów 

czasowej organizacji ruchu 
  377 

Ilość zatwierdzonych projektów 

stałej organizacji ruchu 
  131 

 

 

Z dniem 4 września 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - 

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta ustaliła nowe zasady postępowania 

z pojazdami usuniętymi z drogi publicznej oraz procedurę ich likwidacji.  

Wraz ze zmianą przepisów dotyczących orzekania o przepadku pojazdów zmieniły się także 

zasady i tryb rozliczania się przedsiębiorców prowadzących parkingi z podmiotami publicznymi  

(starostami), którym powierzono zadania w zakresie usuwania pojazdów z dróg publicznych. 

W związku z tym podmiot prowadzący parking złożył do Starosty Grodziskiego 26 wniosków 

o przyznanie zwrotu kosztów dozoru i wynagrodzenia za dozór pojazdów 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 Grodzi-

skiego.  

W konsekwencji Starosta Grodziski zgodnie ze stanowiskiem Samorządowego Kolegium  

Odwoławczego w Warszawie przyznał podmiotowi łączną kwotę w wysokości 103 586,55 zł, w spra-

wach dotyczących spraw przed zmianą przepisów i 164 175,00 zł z tytułu spraw dotyczących okresu po 

zmianie przepisów. Przedmiotowe kwoty zostały wypłacone przez Powiat w latach 2017 - 2018 na pod-

stawie wystawionych przez przedsiębiorcę faktur.  

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie działając  

w trybie art. 65 § 1 kpa przekazał Staroście Grodziskiemu zgodnie z właściwością 182 wnioski złożone 

przez podmiot prowadzący parking dotyczące zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem dozoru 

oraz wynagrodzenia za dozór pojazdów przejętych na rzecz Skarbu Państwa na łączną kwotę  

1 604 628,30 zł. Po analizie spraw Starosta Grodziski zwrócił przedmiotowe wnioski. 

Naczelnicy Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie systematycznie przeka-

zują wnioski wraz z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazującym 

Starostę Grodziskiego jako organ właściwy w sprawie. 

W kilkunastu sprawach Starosta Grodziski wydał postanowienie o umorzeniu postępowania  

w całości w sprawie przyznania zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem dozoru 

oraz wynagrodzenia za dozór pojazdów. Od przedmiotowych postanowień złożono zażalenia. W chwili 

obecnej w 6 sprawach Powiat Grodziski reprezentowany przez radcę prawnego złożył skargi kasacyjne 

od postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Jednocześnie podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Parking Strzeżony i Au-

toholowanie Pojazdów świadczy usługi zgodnie z umową nr ZP.273.1.3.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. 

dla Starostwa Powiatu Grodziskiego 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 2018 r., poz. 1990 z 
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późn. zm.). W ramach zawartej umowy w roku 2018 Powiat Grodziski wypłacił przedsiębiorcy na pod-

stawie wystawionych faktur łączną kwotę 87 435,73 zł. Wpływy do budżetu Powiatu z tytułu realizacji 

zadań wyniosły 60 109,25 zł. Strata poniesiona przez Powiat Grodziski z tytułu przechowywania pojaz-

dów znajdujących się na parkingu wyniosła 27 326,48 zł. Strata spowodowana jest ponoszeniem kosz-

tów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oczekujących na orzeczenie przez sąd ich 

przepadku na rzecz Powiatu lub pojazdów, co do których nie ustalono właściciela pomimo dołożenia 

należytej staranności. Dodać należy, że Powiat oczekuje na wydanie prawomocnego postanowienia o 

orzeczeniu przepadku często ok. 1 roku. Natomiast reguluje należności na podstawie złożonych faktur 

w ujęciu miesięcznym. 

Ponadto na 16 decyzji nakładających na właścicieli obowiązek zwrotu kosztów z tytułu  

usunięcia i przechowywania pojazdów wystawionych w 2018 r. na łączną kwotę 121 402,97 zł  

wyegzekwowanych zostało jedynie 4 909,23 zł. 
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Tabela 8 

Nazwa zadania Drogi publiczne. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

Inwestycje i remonty dróg powiatowych. 

 

Jednostki organizacyjne po-

wiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

1. Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi  

powiatowej nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina 

Grodzisk Mazowiecki.  

                                                                            Plan: 2 971 875,50 zł 

                                                                  Wykonanie: 2 971 875, 00 zł 

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z budżetu Woje-

wództwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju spo-

łeczno – gospodarczego regionu”. Zakres robót obejmował wykona-

nie: przebudowy drogi na odc. o dł. 1557,95 m wraz z utwardzeniem 

poboczy kruszywem, zjazdów do posesji, skrzyżowania i włączeń w 

drogi boczne, peronów, chodnika, oczyszczenia z pogłębieniem i wy-

profilowaniem rowów przydrożnych, przepustów pod koroną drogi, 

oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzal-

nych, oznakowania pionowego, wycinki drzew i krzewów z karczo-

waniem pni oraz karczowaniem pni po wyciętych drzewach. Wartość 

robót wraz z nadzorem inwestorskim zgodnie z zawartymi umowami 

wynosi ogółem 4 470 529,03 zł, z czego na rok 2018 zgodnie z planem 

budżetu przypada kwota 2 971 875 zł. 

Termin zakończenia 31.05.2019 r. 

Zadanie opisane jest również na stronie 32 raportu. 

 

2. Przebudowa drogi powiatowej 3833 W ul. Królewska (od km1+100 

do km 3+375,25) w miejscowości Kaski Gmina Baranów 

Plan: 6 168 827,00 zł 

Wykonanie: 6 149 249,70 zł 

Zadanie zrealizowano w ramach dofinansowania z „Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

Zakres robót obejmował wykonanie poszerzenia jezdni, poszerzenia 

jezdni z całkowitą lub częściową wymianą konstrukcji, utwardzonych 

poboczy kruszywem, zjazdów w drogi, zjazdów do posesji, azylu dla 

pieszych, peronów i chodnika, oczyszczenia, pogłębienia                             

i wyprofilowania rowów przydrożnych, studzienek ściekowych               

z przykanalikami pod jezdnią do rowu, przepustów pod zjazdami             

i peronami, oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas 

chemoutwardzalnych, oznakowania pionowego, humusowania                 

i obsiania trawą, wycinki drzew i krzewów. Zadanie zrealizowano. 

Zadanie opisane jest również na stronie 33 raportu. 
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3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505W Grodzisk Mazowiecki -  

Józefina na odcinku od km 4+455 do km 4+710 w m. Adamowizna  

i Osowiec etap IV polegający na budowie chodnika dla pieszych wraz 

z kładką przez rzekę Mrownę, przebudowie rowu w ciągu projektowa-

nego chodnika na odcinku od km 4+555 do km 4+579,59  

                                                                                Plan: 873 700,00 zł  

Wykonanie: 873 690,82 zł 

Zadanie realizowano przy udziale dofinansowania inwestycji z re-

zerwy subwencji ogólnej w ramach dofinansowania inwestycji na dro-

gach publicznych powiatowych, wojewódzkich oraz na drogach po-

wiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach 

powiatu, w zakresie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526  

ze zm.). Zakres robót obejmował budowę kładki dla pieszych przez 

rzekę Mrowna, chodnika na odc. od ul. Nałkowskiej do drogi gminnej 

dz. ew. nr 3 obręb Osowiec, zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu (bariery stalowe ochronne typ mostowy, balustrady U12a typ 

Olsztyński wzdłuż chodnika), umocnienie skarp i rowów korytami 

ściekowymi i płytami ażurowymi, humusowanie i obsianie trawą po-

boczy, skarp. Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim wynosiła 

873 690,82 zł.  

Zadanie jest ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 

2014-2020. 

Zadanie opisane jest również na stronie 31 raportu. 

 

4. Modernizacja drogi powiatowej nr 1507W w miejscowości Cegłów  

                                                                                 Plan: 906 900,00 zł 

                                                                      Wykonanie: 903 882,30 zł 

Zakres robót obejmuje:  

- Odcinek od km 0+800 do km 1+120 obejmuje wykonanie frezowania 

istniejącej nawierzchni asfaltowej, warstwy podbudowy z kruszywa 

kamiennego łamanego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, war-

stwy ścieralnej, utwardzonych poboczy z destruktu i z kruszywa łama-

nego, wyrównania kruszywem łamanym kamiennym zjazdów indywi-

dualnych i oczyszczenie rowów z namułu z robotami ziemnymi. 

- Odcinek od km 1+120 do km 1+1407 obejmuje wykonanie rozbiórki 

istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej,  

krawężnika, frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej, ścieku         

z prefabrykatów betonowych, warstwy podbudowy z betonu cemento-

wego na poszerzeniu jezdni, warstwy wyrównawczej z betonu asfalto-

wego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej, 

chodnika i peronu, zjazdów do posesji z kostki betonowej, utwardzo-

nych poboczy z destruktu i z kruszywa łamanego, wyrównania kruszy-

wem łamanym kamiennym zjazdu gruntowego, przepustów pod zjaz-

dem do posesji i peronem i pod włączeniem w drogę boczną, oczysz-

czenie rowów z namułu, oznakowania poziomego grubowarstwo-

wego. Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 

903 882,30 zł. 

Zadanie opisane jest również na stronie 33 raportu. 
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5. Budowa chodnika na ul. Brwinowskiej na odc. od ul. Orlej do  

Sokolej w Podkowie Leśnej 

                                                                                  Plan: 82 500,00 zł  

Wykonanie: 82 423,91 zł 

Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika o szer. 1,50 m, zjazdu 

indywidualnego, drenu odwadniającego, 2 studni kanalizacyjnych 

oraz oczyszczenie i pogłębienie rowu przydrożnego na odc. od ul. 

Orlej do rowu melioracyjnego, wycinkę z karczowaniem drzew z 

robotami ziemnymi, rozbiórkę istniejących elementów. Wartość robót 

zgodnie z zawartą umową wynosi 82 423,91 zł. 

Zadanie opisane jest również na stronie 34 raportu. 
 

6. Budowa zatoki autobusowej ul. Mazowiecka w rejonie przychodni 

w miejscowości Książnice Gmina Grodzisk Mazowiecki 

                                                                                Plan: 163 400,00 zł 

 Wykonanie: 163 343,14 zł 

Zakres robót obejmuje wykonanie zatoki autobusowej, peronu o szer. 

2 m, chodnika o szerokości 2 m na ulicy Mazowieckiej w rejonie 

przychodni, przepustu pod zatoką, przepustu pod chodnikiem                  

w rejonie przejścia dla pieszych wraz z robotami ziemnymi                         

i rozbiórkowymi, oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie 

barier U-11a oraz wykonanie muru oporowego żelbetowego. Wartość 

robót zgodnie z zawartą umową wynosi 163 343,14 zł. 

Zadanie opisane jest również na stronie 34 raportu. 
 

7. Modernizacja drogi powiatowej nr 1510W Stare Kłudno – Żuków 

w miejscowości Tłuste – Żuków 

                                                                             Plan: 2 000 000,00 zł 

                                                                 Wykonanie: 1 268 921,36 zł  

Zakres robót obejmuje wykonanie na odcinku od km 3+500 do km 

4+650 o długości 1150 m warstwy podbudowy z kruszywa 

kamiennego łamanego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, 

warstwy ścieralnej, utwardzonych poboczy z poszerzeniem jezdni            

z kruszywa łamanego kamiennego, wyrównania kruszywem łamanym 

kamiennym gruntowych zjazdów indywidualnych i zjazdów w drogi 

boczne, robót ziemnych. Wartość robót według zawartych umów 

wynosi 1 964 484,68 zł. Z uwagi na niekorzystne warunki 

atmosferyczne uniemożliwiające zakończenie robót wydłużono termin 

realizacji umowy do 31.05.2019 r. Pozostały do wykonania roboty 

asfaltowe i jedna warstwa podbudowy za kwotę 695 563,32 zł.  

Zadanie jest ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 

2014-2020. 

Zadanie opisane jest również na stronie 32 raportu. 
 

8. Modernizacja drogi Nr 1516W Baranów – Stare Budy w gminie  

Jaktorów 

                                                                             Plan: 1 220 000,00 zł 

Wykonanie: 1 218 482,25 zł 

Roboty obejmują wykonanie na odcinkach od km 3+289 do km 4+189, 

od km 0+000 do km 0+917 i od km 0+993,2 do km 1+322 wraz  

z poboczami o łącznej długości 2145,7 m tj. (od skrzyżowania z drogą 

powiatową 1514W w kierunku południowym) warstwy wyrównaw-

czej z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

oraz wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa łamanego. War-

tość robót z nadzorem inwestorskim wynosi: 1 218 482,25. 
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Zadanie opisane jest również na stronie 33 raportu. 

 

9. Modernizacja drogi Nr 1521W Żabia Wola – Piotrkowice  

w miejscowości Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe 

                                                                             Plan: 1 275 533,00 zł 

                                                                  Wykonanie: 1 245 003,14 zł  

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

- na odc. od km 0+049,60 do km 0+761,50 o długości 711,9 m (od ul. 

Kaleńskiej w kierunku południowo-zachodnim w m. Kaleń, Ciepłe, 

Skuły) wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej, 

warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, warstwy 

wiążącej z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej, utwardzonych 

poboczy z poszerzeniem jezdni z kruszywa łamanego kamiennego, 

wyrównania kruszywem łamanym kamiennym gruntowych zjazdów 

indywidualnych i zjazdów w drogi boczne, przełożenie zjazdów              

o nawierzchni z kostki betonowej, robót ziemnych, 

- na odc. od km 1+179,60 do km 1+471,90 o długości 292,3 m (od 

drogi gminnej ul. Główna w Hucie Żabiowolskiej w kierunku 

południowym w m. Huta Żabiowolska) wykonanie frezowania 

istniejącej nawierzchni asfaltowej, warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego, warstwy ścieralnej, utwardzonych poboczy z 

poszerzeniem jezdni z kruszywa łamanego kamiennego, przełożenie 

zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, peronów z kostki. Wartość 

robót wraz z nadzorem inwestorskim:1 245 003,14 zł. 

Zadanie jest ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 

2014-2020. 

Zadanie opisane jest również na stronach 31-32 raportu. 

 

10. Modernizacja drogi Nr 1514W Jaktorów – Budy Zosine  

                                                                             Plan: 1 670 000,00 zł 

                                                                  Wykonanie: 1 669 220,34 zł  

Zakres robót obejmuje wykonanie na odcinku o długości 2407 m (od 

drogi powiatowej nr 3832W w kierunku zachodnim) frezowania ist-

niejącej nawierzchni asfaltowej, warstwy wiążącej z betonu asfalto-

wego, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonanie utwar-

dzonego pobocza z kruszywa łamanego. Wartość robót wraz z nadzo-

rem inwestorskim wynosi 1 669 220,34 zł. 

Zadanie opisane jest również na stronie 33 raportu. 

 

11. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W  

w miejscowości Żelechów 

                                                                                 Plan: 296 300,00 zł 

                                                                     Wykonanie: 296 201,54 zł 

Zakres robót obejmuje wykonanie na odcinku od km 2+659 do km 

3+039,59 (od cmentarza do drogi gminnej ul. Topolowa / Krakowiań-

ska) chodnika o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej, zjazdów    

o nawierzchni z kostki betonowej szarej,  przepustów pod zjazdami, 

pogłębienie i wyprofilowanie rowów przydrożnych, humusowanie            

i obsianie trawą, roboty rozbiórkowe i ziemne. Wartość robót wynosi 

296 201,54 zł.  

Zadanie opisane jest również na stronie 34 raportu. 
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12. Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Montwiłła w Grodzisku 

Mazowieckim i na ul. Osowieckiej w Adamowiźnie – wprowadzenie 

systemu dyscyplinującego kierowców.  

                                                                                   Plan: 60 000,00 zł 

                                                                        Wykonanie: 51 660,00 zł 

Wartość zadania wynosi 51 660,00 zł.  

Zadanie opisane jest również na stronie 31 raportu. 

  

 

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 
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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 

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  
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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 

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 
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− Gmina Podkowa Leśna 

Nazwa drogi (Ciąg drogowy) Długość odcinka 

1502 Książenice – Żółwin – Podkowa Leśna 2,059 km 

Ogółem 2,059 km 

 

− Gmina Żabia Wola  

 

Długości dróg gruntowych wchodzących w skład dróg powiatowych powiatu grodziskiego: 

 

 

Nazwa drogi (Ciąg drogowy) Długość odcinka 

1503 Grodzisk – Siestrzeń – Ojrzanów 8,551km 

1505 Grodzisk Maz. – Józefina 5,054 km 

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 9 

Nazwa zadania Geodezja, kartografia i kataster. 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

Zadania są realizowane na podstawie przepisów ustawy prawo geode-

zyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725) oraz przepisów wy-

konawczych – rozporządzeń. Do zadań starosty na podst. art. 7 w/w 

ustawy należy w szczególności:  

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

w tym m.in. prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów  

i budynków, tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań  

kartograficznych, koordynacja usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu. 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

Wydział Geodezji i Kartografii:  

− Referat Ewidencji Gruntów i Budynków  

− Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

Zarejestrowano 5205 zgłoszeń prac geodezyjnych oraz 4 357  

wniosków o udostępnienie materiałów PZGiK, wprowadzono 10 900 

zmian do ewidencji gruntów i budynków, wydano 6 051 wypisów oraz 

3 227 wyrysów z ewidencji gruntów, 683 uzgodnień ZUD. 

 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego doty-

czy zadanie (jeżeli dotyczy) 

w roku sprawozdawczym 

 

Na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowiec-

kiego rozpoczęto realizację modernizacji ewidencji gruntów na obsza-

rze 7 wsi w trzech gminach powiatu grodziskiego.  

Wartość podpisanych umów na modernizację to 621 000 zł brutto. 
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Tabela 10 

Nazwa zadania Gospodarka nieruchomościami. 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

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 wyszcze-

gólnieniem programu zagospodarowania nieruchomości Powiatu  

Grodziskiego zawierający 11 punktów priorytetowych działań w za-

kresie gospodarowania nieruchomościami.  

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Uzyskano zgodę Rady Powiatu Grodziskiego na wydzierżawienie 

działki ew. nr 1/2 w obr. 2 w Podkowie Leśnej. Umowy dzierżawy nie 

udało się zawrzeć, gdyż wnioskodawczyni po podjęciu uchwały przez 

Radę zrezygnowała z chęci wydzierżawienia przedmiotowego gruntu. 

Obecnie w/w działka przeznaczona została na sprzedaż.  

Aktami notarialnymi oraz z mocy prawa nabyto 66 działek pod drogi 

powiatowe.  

Podjęto działania związane z remontem budynku przy ulicy Dalekiej 

11A w Grodzisku Mazowieckim w związku z planowanym przenie-

sieniem siedziby Starostwa Powiatu Grodziskiego (prace te są konty-

nuowane w roku 2019).  

W 2018 r. z mieszkania chronionego korzystały 2 osoby. 

W budynku przy ul. Piasta w Milanówku do listopada pod najem  

przeznaczone były wszystkie dostępne pomieszczenia. W listopadzie 

2018 r. zrezygnował najemca pomieszczeń, w których prowadzona 

była apteka. Uchwałą Rady Powiatu pomieszczenia te użyczono Kato-

lickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji War-

szawskiej. Wystąpiono do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków  

o zgodę na wycinkę drzew w celu budowy parkingów wraz z nową 

organizacją ruchu wokół budynku przy ulicy Piasta w Milanówku. 

Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o nabycie przez  

Powiat w drodze komunalizacji ¼ udziału w działce ew. nr 17 z obr. 

11 w Grodzisku Mazowieckim. Po uzyskaniu decyzji potwierdzającej 

ten fakt, możliwe będzie rozpatrzenie wniosku Mazowieckiego Za-

rządu Dróg Wojewódzkich o wykup udziału od Powiatu Grodziskiego, 

co ewentualnie zapewni środki finansowe na rozbudowę bazy Powia-

towego Zarządu Dróg  w Kozerkach. Decyzję w tej sprawie podejmo-

wać będzie Rada Powiatu Grodziskiego. 
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Tabela 11 

Nazwa zadania Administracja architektoniczno-budowlana. 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

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

rządzie powiatowym - Powiat wykonuje określone ustawami zadania 

publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie administracji  

architektoniczno-budowlanej. 

Zadania: 

1. Wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę: 

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

Prawo budowlane – starosta jako organ administracji architekto-

niczno-budowlanej pierwszej instancji wydaje decyzje o pozwoleniu 

na budowę.  

W 2018 r. wpłynęło 1971 wniosków o wydanie pozwolenia na  

budowę/rozbiórkę. 

Ilość wydanych w 2018 r. pozwoleń na budowę/rozbiórkę – 1 833.  

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 ar-

chitektoniczno-budowlanej pierwszej instancji przyjmuje zgłoszenia  

z projektem budowlanym. 

W 2018 r. wpłynęły 184 zgłoszenia, z których przyjęto bez sprzeciwu 

165. 

3. Przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych bez projektu:  

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  

budowlanych. 

W 2018 r. wpłynęło 730 zgłoszeń, z których przyjęto bez sprzeciwu 

664. 

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-

niczno-budowlanej pierwszej instancji wydaje postanowienia  

o odstępstwie od przepisów techniczno-budowlanych. W 2018 r. 

udzielono 17 zgód na odstępstwo i wydano 1 odmowę zgody. 

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 2018 r. wpłynęły 154 wnioski o wydanie zaświadczenia i wydano 

145 zaświadczeń. 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 
 

Wydział Architektoniczno-Budowlany 
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Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

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

30 dni w sprawach prostych i do 65 dni w sprawach skomplikowa-

nych - 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, je-

żeli 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 usta-

nowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, 

udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo. 

4. Organ wydaje zaświadczenia w terminie do 7 dni. 
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Tabela 12 

Nazwa zadania Gospodarka wodna. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

 

Zadanie uwzględnione w „Programie Ochrony Środowiska dla  

Powiatu Grodziskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata  

2021-2024” przyjętym uchwałą nr 258/XXXV/17 Rady Powiatu Gro-

dziskiego z dnia 29 czerwca 2017 roku. Jako nadrzędny cel  

programu zdefiniowano: „Zrównoważony, niezagrażający środowisku 

rozwój społeczny oraz gospodarczy powiatu grodziskiego”. 

 

 

Jednostki organizacyjne po-

wiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

Od 1.01.2018 r. sprawy związane z gospodarką wodną przestały  

należeć do kompetencji starostów. W związku z tym Wydział Ochrony  

Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatu  

Grodziskiego nie prowadził postępowań administracyjnych w tym  

zakresie. Prowadzono nadzór nad działalnością Spółek Wodnych. 

Udzielono spółkom wodnym dotacji w kwocie 40 000 zł na bieżące 

utrzymanie wód i urządzeń wodnych w oparciu o uchwałę  

nr 332/XLVI/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 maja 2018 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom  

wodnym z budżetu Powiatu Grodziskiego, trybu postępowania w spra-

wie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Przeprowadzono  

renowację urządzeń wodnych w obrębie pasa drogi powiatowej  

i rowu melioracyjnego B-1/2/9 w miejscowości Chlebnia. 

Zadanie opisane jest również na stronie 20 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/in-

dex.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8797  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8797
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8797
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Tabela 13 

Nazwa zadania Ochrona środowiska i przyrody. 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

Dla zadania opracowano „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

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

przyjęty uchwałą nr 258/XXXV/17 Rady Powiatu Grodziskiego  

z dnia 29 czerwca 2017 roku. Jako nadrzędny cel programu zdefinio-

wano: „Zrównoważony, niezagrażający środowisku rozwój społeczny 

oraz gospodarczy powiatu grodziskiego”. 

 

 

Jednostki organizacyjne po-

wiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

− Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej  

− Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Cele programu realizowane były sukcesywnie. Wydział Ochrony  

Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatu  

Grodziskiego prowadził postępowania administracyjne na podstawie 

obowiązujących przepisów. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu  

Starostwa Powiatu Grodziskiego prowadził edukację ekologiczną: 

Turniej wiedzy pożarniczej młodzieżowych drużyn pożarniczych, 

konkurs ekologiczny „Babie lato”, prelekcja nt. „Wpływ zanieczysz-

czenia środowiska na florę i faunę jeziora”, spotkania z zakresu zasad 

właściwej opieki nad zwierzętami domowymi (postępowanie,  

obowiązki), prelekcja nt. „Wpływ człowieka na środowisko natu-

ralne”.  

 

Link do „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Grodziskiego na lata 2017-2020 

z perspektywą na lata 2021-2024”: http://www.bip.powiat-grodziski.pl/in-

dex.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8797 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8797
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8797
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Tabela 14 

Nazwa zadania Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe. 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

Zadanie uwzględnione w „Programie Ochrony Środowiska dla  

Powiatu Grodziskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata  

2021-2024” przyjętym uchwałą nr 258/XXXV/17 Rady Powiatu Gro-

dziskiego z dnia 29 czerwca 2017 roku. Jako nadrzędny cel  

programu zdefiniowano: „Zrównoważony, niezagrażający środowisku 

rozwój społeczny oraz gospodarczy powiatu grodziskiego”. 

 

 

Jednostki organizacyjne po-

wiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej  

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej  

Starostwa Powiatu Grodziskiego prowadził postępowania administra-

cyjne na podstawie obowiązujących przepisów, w tym np. rejestracja 

łodzi, wydawanie kart wędkarskich, zadania z zakresu ochrony  

gruntów rolnych (decyzje, uzgodnienia). Zostały zatwierdzone uprosz-

czone plany urządzania lasów dla miasta Grodzisk Mazowiecki oraz 

gmin Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów i Baranów. 

 

Link do „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Grodziskiego na lata 2017-2020 

z perspektywą na lata 2021-2024”: http://www.bip.powiat-grodziski.pl/in-

dex.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8797 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8797
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8797
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Tabela 15 

Nazwa zadania Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

 

Jednostki organizacyjne po-

wiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

1. Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku 

Mazowieckim 

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

3. Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim 

4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku  

Mazowieckim 

5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018r. 

Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku  

Mazowieckim: 

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej podejmuje następujące działania: 

− zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski 

żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 

− zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski  

żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 

− prowadzenie działań ratowniczych. 

Podstawowym zakresem działań w ramach realizacji działalności  

zapobiegawczej jest przeprowadzanie czynności kontrolno- 

rozpoznawczych.  

W roku 2018 przeprowadzono 71 czynności kontrolno-rozpoznaw-

czych, w tym: 

− 42 planowe kontrole przeprowadzone w obiektach istniejących i 

użytkowanych, 

− 29 odbiorów, tj. kontroli w obiektach w związku z zamiarem 

przystąpienia do użytkowania. 

W wyniku działań pokontrolnych wydano: 

− 18 opinii, 

− 27 decyzji, 

− 4 upomnienia, 

− 2 mandaty. 

Ogółem stwierdzono 79 nieprawidłowości. 

Niezależnie od działań kontrolnych podejmowano także działania  

o charakterze szkoleniowo-popularyzacyjnym. 

W ramach działalności szkoleniowej w 2018 r. KP PSP w Grodzisku 

Mazowieckim zorganizowała i przeprowadziła szereg ćwiczeń,  

wynikających m. in. z obowiązku realizacji „Planu szkolenia JRG 

PSP”.  

Na terenie powiatu grodziskiego w 2018 r. odnotowano 1425 zdarzeń 

wymagających interwencji straży pożarnej. W porównaniu do 2017 r. 

nastąpił spadek ilości zdarzeń o 26,7 % (w 2017 roku odnotowano 

1943 zdarzenia). 
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Zestawienie zdarzeń w 2018 r. na terenie powiatu grodziskiego wg 

wielkości w rozbiciu na gminy: 

Łączny średni czas dojazdu do zdarzenia jednostek ochrony przeciw-

pożarowej na terenie powiatu grodziskiego w 2018 r. wyniósł 9 min. 

10 sekund. 

Średni czas lokalizacji zdarzeń wyniósł 27 minut i 29 sekund. 

Potencjał ratowniczy PSP i OSP w powiecie grodziskim (stan  

ilościowy pojazdów wg rodzajów na dzień 31.12.2018 r.): 

− samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie – 4, 

− samochody ratowniczo-gaśnicze średnie – 18, 

− samochody ratowniczo-gaśnicze ciężkie – 10, 

− podnośniki hydrauliczne – 2, 

− samochody specjalistyczne – 10.  

Stan członków czynnych - strażaków OSP w powiecie grodziskim - 

830. Liczba członków spełniających wymagania bezpośredniego 

udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych - 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 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1202) w roku 2018 wszczął 29 postępowań 

administracyjnych w sprawie stanu technicznego obiektów 

budowlanych.  

W roku 2018 r. uprawnieni inspektorzy nadzoru przeprowadzili 

odpowiednio:  

− 119 kontroli obowiązkowych nowo wybudowanych obiektów 

budowlanych,  

− 300 kontroli budynków i obiektów budowlanych,  

− 55 kontroli utrzymania obiektów budowlanych.  
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PINB w Powiecie Grodziskim wydał dwie decyzje nakazowe  

w sprawie wyłączenia z użytkowania oraz opróżnienia budynków 

mieszkalnych: 

−  decyzja nr 48/18 dot. budynku ul. Kościuszki 13 w Grodzisku 

Mazowieckim,  

−  decyzja nr 122/18 dot. budynku przy ul. Harcerskiej 6  w 

Grodzisku Mazowieckim.  

W okresie objętym Raportem nie miały miejsca zdarzenia 

kwalifikowane jako katastrofy budowlane.  

Organ nadzoru budowlanego zawiadomił właściwe terytorialnie 

Prokuratury Rejonowe o 34 przypadkach podejrzenia o popełnieniu 

przestępstwa. 

W ramach szczególnej dbałości o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

uprawnieni pracownicy inspektoratu przeprowadzili w badanym 

okresie 10 kontroli obiektów oświatowych zlokalizowanych na terenie 

powiatu grodziskiego.  

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 d/s Bezpieczeństwa. 

PINB w 2018 r. wydał łącznie 594 rozstrzygnięcia administracyjne 

(decyzje i postanowienia) w ramach prowadzonych postępowań 

administracyjnych. 

 

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim: 

Do priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2016 - 2018  

należało: 

− zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia 

współpracy ze społeczeństwem; 

− podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji  

i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym cy-

berprzestępczości; 

− wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości 

najbardziej uciążliwej społecznie; 

− działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym; 

− optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeń-

stwa imprez masowych; 

− podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez  

sukcesywne podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjona-

riuszy i pracowników Policji; 

− doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów  

i pracowników Policji poprzez zapewnienie optymalnych  

warunków pełnienia służby/pracy; 
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− optymalizacja czasu reakcji na zdarzenie; 

− szybka i skuteczna obsługa interesanta. 

Każdego dnia w 2018 r. grodziscy policjanci średnio: 

− pełnili 25 służb patrolowych i obchodowych; 

− przeprowadzili 43 interwencje; 

− legitymowali 68 osób; 

− kontrolowali 47 uczestników ruchu drogowego; 

− przeprowadzili 165 badań stanu trzeźwości; 

− zatrzymali 1,24 sprawców przestępstw na gorącym uczynku. 

Na terenie KPP Grodzisk Maz. w 2018 r. średni czas reakcji na  

zdarzenie wyniósł: 

− pilne - 7 min. 24 sek., 

− zwykłe - 11 min. 13 sek. 

(wartość oczekiwana - pilne do 9 min. 54 sek.). 

W roku 2018 na terenie podległym KPP w Grodzisku Mazowieckim 

odnotowano 15 868 interwencji. Jest to o 1976 mniej niż w roku 2017 

(17 844 interwencji). 

Wskaźnik wykrywalności przestępczości:  

− ogólnej wyniósł 72,5 %; 

− kryminalnej wyniósł 67,5 %; 

− kradzieży cudzej rzeczy wyniósł 38,7 %; 

− kradzieży z włamaniem wyniósł 31,1 %; 

− uszkodzenia rzeczy 41,9 %; 

− kradzieży samochodów 23,1 %; 

− uszczerbek na zdrowiu 86,7 %; 

− bójka i pobicie 83,3 %; 

− rozbójniczej 70,6 %; 

− gospodarczej 66,5 %; 

− narkotykowej 98,1 %. 

W 2018 roku Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim 

prowadziła również działania profilaktyczne. W ciągu całego roku 

podczas akcji znakowania rowerów oznakowali 119 jednośladów. 

W roku 2018 na terenie powiatu grodziskiego na mapie zagrożeń  

zostało naniesionych 1591 zgłoszeń.  

 

Kategorie i liczbę zgłoszeń przedstawia poniższa tabela: 

Kategoria liczba zgłoszeń procent 

Akt wandalizmu 6 0,38% 

Bezdomność 1 0,06% 

Dzikie kąpieliska  1 0,06% 

Dzikie wysypiska śmieci  18 1,13% 

Grupowanie się małoletnich za-

grożonych demoralizacją 8 0,50% 
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Kłusownictwo  1 0,06% 

Nielegalna wycinka drzew  1 0,06% 

Nielegalne rajdy samochodowe  14 0,88% 

Nieprawidłowe parkowanie  626 39,35% 

Niestrzeżony przejazd kolejowy  1 0,06% 

Niewłaściwa infrastruktura dro-

gowa  21 1,32% 

Przekraczanie dozwolonej pręd-

kości  585 36,77% 

Spożywanie alkoholu w m. nie-

dozwolonym 169 10,62% 

Używanie środków odurzają-

cych  87 5,47% 

Wałęsające się bezpańskie psy  2 0,13% 

Wypalanie traw  1 0,06% 

Znęcanie się nad zwierzętami  1 0,06% 

Zła organizacja ruchu drogo-

wego  47 2,95% 

Żebractwo  1 0,06% 

potwierdzone 338 

nie potwierdzone 734 

potwierdzone wyeliminowane 423 

żart, pomyłka 96 

razem 1591 
 

Inwestycje realizowane w 

obszarze, którego dotyczy 

zadanie (jeżeli dotyczy) w 

roku sprawozdawczym. 
 

 

Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli z rozbiórką 

istniejącej zabudowy. 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018r. 

 

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 2018 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. 
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Ponadto realizowano zadania w zakresie: 

− oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, 

− zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, 

− działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej. 

W roku 2018 działalność administracyjno-egzekucyjna Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim 

przedstawiała się następująco: 

− objęte nadzorem były 2564 obiekty; 

− przeprowadzono 1591 kontroli; 

− nałożono 33 mandaty na sumę 9700 złotych; 

− wydano 1168 decyzji administracyjnych; 

− wydano 325 opinii i decyzji dotyczących zapobiegawczego 

nadzoru sanitarnego; 

− wydano 9 postanowień; 

− zarejestrowano 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. 85 tys. mieszkańców. Na terenie 

powiatu grodziskiego woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia 

ludności pochodziła wyłącznie z ujęć głębinowych. 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 Kozery Nowe, Cegłów, Podkowa Leśna, Żelechów) i 

braku przydatności do spożycia przez ludzi (dot. wodociągu 

publicznego Kozery Nowe, Bartoszówka), spełniała wymagania 

zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 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 Mazo-

wieckim nie posiada pod swoim nadzorem szpitali, zakładów opiekuń-

czo – leczniczych oraz zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych. 

• Domy pomocy społecznej oraz inne placówki zapewniające 

całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, w 

podeszłym wieku oraz przewlekle chorymi 
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• Dworce 

• Noclegownie dla bezdomnych 

• Ustępy publicznie i toalety ogólnodostępne 

• Obiekty hotelarskie 

Obiekty 
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Domy Pomocy Społecznej 1 1 0 0 0 

Inne jednostki 

organizacyjne pomocy 

społecznej 

0 0 0 0 0 

Inne placówki 

zapewniające całodobową 

opiekę 

5 3 4 1 400 zł 
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Dworce  

i Stacje kolejowe 
20 12 0 0 0 

Dworce autobusowe 0 0 0 0 0 

Porty lotnicze 0 0 0 0 0 
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Noclegownie dla 

bezdomnych 
1 1 0 0 0 

Obiekty 
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Ustępy publiczne 33 31 0 0 0 

Ustępy ogólnodostępne 11 0 0 0 0 
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• Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej 

• Na terenie powiatu grodziskiego znajduje się 13 cmentarzy 

objętych nadzorem sanitarnym. W roku sprawozdawczym 

skontrolowano 8 cmentarzy. Podczas kontroli nie stwierdzono 

naruszeń wymogów sanitarno-higienicznych. Tereny, na których 

usytuowano cmentarze są ogrodzone, zapewniono na nich dostęp 

do wody bieżącej. W sąsiedztwie zapewniono kontenery na 

odpady. 

• Inne obiekty użyteczności publicznej 

W 2018 roku skontrolowano 1 teren rekreacyjny, 1 parking, 3 świetlice 

wiejskie, 1 boisko sportowe, 1 budynek usługowy, 4 domy 

pogrzebowe, 10 aptek, 1 pralnię, 2 sklepy zielarsko-medyczne,  

1 galerię handlową, 1 budynek sportowy zarządzany przez Ośrodek 

Sportu i Rekreacji, 3 Urzędy Gminy, place zabaw na terenie 

Milanówka, 18 Stacji Uzdatniania Wody, 1 laboratorium analityczne 

oraz 3 przychodnie i 2 zakłady leczenia uzależnień – „CISOWA”  

w Czarnym Lesie oraz MONAR w Budach Zosinych.  

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 

2018 roku obejmowała nadzorem sanitarnym 1163 obiekty.  
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Hotele 7 1 0 0 0 

Motele 1 0 0 0 0 

Pensjonaty 2 0 0 0 0 

Inne obiekty, w których 

świadczone są usługi 

hotelarskie 

11 2 0 0 0 
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Zakłady 

fryzjerskie 
57 30 4 2 250 zł 

Zakłady 

kosmetyczne 
37 14 0 0 0 

Salony odnowy 

biologicznej 
6 1 1 0 0 

Salony tatuażu 3 2 0 0 0 

Inne zakłady świadczące 

więcej niż jedną  

z usług: fryzjerskich, 

kosmetycznych, odnowy 

biologicznej, tatuażu 

44 29 1 1 100 zł 
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W obiektach tych przeprowadzono ogółem 464 kontroli i rekontroli.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 13 decyzji administra-

cyjnych.  

W porównaniu do 2017 r. wzrosła liczba decyzji wstrzymania działal-

ności produkcyjnej w obiekcie (z 3 do 6 szt.). W 2018 r. nałożono  

nieznacznie więcej mandatów karnych (w 2017 r. wydano 25 szt. na 

sumę 7400 zł, zaś w 2018 r. - 26 szt. na kwotę 7650 zł). Liczba obiek-

tów objętych nadzorem w 2018 r. zwiększyła się w stosunku do roku 

2017 (1154 obiekty w 2017 r. i 1163 obiekty w 2018 r.).  

W 2018 r. nie odnotowano w nadzorowanych obiektach na terenie  

powiatu grodziskiego ognisk zbiorowego zatrucia. 

W 2018 r. wydano 6 decyzji zamknięcia zakładu/ograniczenia działal-

ności z natychmiastowym trybem wykonania. 

W 2018 r. pod nadzorem znajdowało się 126 obiektów żywienia  

zbiorowego zamkniętego. Skontrolowano 26 zakładów, przeprowa-

dzono 30 kontroli i rekontroli. Nałożono 4 mandaty karne na kwotę 

1250 zł.  

Działalność Sekcji Higieny Żywienia spowodowała wzrost liczby 

obiektów z wdrożonymi zasadami GHP i GMP oraz procedurami 

opartymi na zasadach systemu HACCP. Jednocześnie, przeprowa-

dzone kontrole interwencyjne, podczas których ujawniono obiekty 

prowadzące działalność bez uzyskania decyzji zatwierdzającej (zakład 

produkcyjny, obiekty obrotu żywnością i obiekty żywienia zbioro-

wego) w warunkach antysanitarnych spowodowały ich unieruchomie-

nie i wyeliminowanie zagrożenia dla dużej grupy konsumentów.  

W 2018 roku w ewidencji sekcji Higieny Pracy znajdowało się 518 

zakładów zatrudniających łącznie 13 844 osób.  

W 2018 roku pracownicy sekcji Higieny Pracy przeprowadzili 209 

kontroli w 145 przedsiębiorstwach. Podczas 74 kontroli, które dotyczyły 

62 zakładów, stwierdzono nieprawidłowości. W efekcie wydano 

27 decyzji nakazujących ich usunięcie.  

W roku 2018 Sekcja Epidemiologii obejmowała nadzorem 173 obiekty 

prowadzące działalność leczniczą na terenie powiatu grodziskiego,  

w tym: 

− podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne (inne niż szpitale) - 7; 

− podmioty lecznicze wykonujące ambulatoryjne świadczenia 

zdrowotne - 72; 

− gabinety indywidualnej specjalistycznej i grupowej praktyki 

lekarskiej o profilu niezabiegowym - 27; 

− gabinety indywidualnej, specjalistycznej i grupowej praktyki 

lekarskiej o profilu zabiegowym - 67 (w tym gabinety 

stomatologiczne - 53). 

Kontrole wykonane w roku 2018: 

− ogółem 99, w tym: 

− podstawowe - 80; 

− sprawdzające - 3; 
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− interwencyjne - 3; 

− tematyczne - 2; 

− wizja-odbiór - 11. 

Stan sanitarno-techniczny i funkcjonalny kontrolowanych podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą nie budził zastrzeżeń.  

W 2018 r. zgłoszono do PSSE w Grodzisku Mazowieckim ogółem       

44 124 zachorowania/podejrzenia zachorowań na choroby zakaźne. 

Najwięcej zgłoszeń zachorowań/podejrzeń zachorowań dotyczyło 

następujących jednostek chorobowych: 

− grypa (43 055); 

− ospa wietrzna (332); 

− płonica/szkarlatyna (61); 

− wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy (65); 

− salmoneloza (25); 

− biegunka i zapalenie żołądkowo – jelitowe o prawdopodobnie 

zakaźnym pochodzeniu (165); 

− borelioza (37). 

W ramach bieżącego nadzoru nad chorobami zakaźnymi 

przeprowadzono ogółem 246 dochodzeń epidemiologicznych,  

z otoczenia chorych objęto nadzorem epidemiologicznym 450 osób. 

Ogółem w 2018 roku nadzorem objęto 85 placówek stałych ze 129 

figurujących w ewidencji, jako placówki oświatowe i opiekuńczo-

wychowawcze.  

Liczba placówek w ewidencji w 2018 roku wynosiła: 

− 14 żłobków; 

− 46 przedszkoli; 

− 31 szkół podstawowych; 

− 4 gimnazja; 

− 3 licea ogólnokształcące; 

− 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne; 

− 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza; 

− 14 innych form wychowania przedszkolnego; 

− 3 placówki wsparcia dziennego; 

− 1 szkoła policealna dla dorosłych; 

− 2 placówki kształcenia ustawicznego; 

− 8 placówek wychowania pozaszkolnego. 

W nadzorowanych placówkach przeprowadzono 114 kontroli 

sanitarnych, w tym 13 w placówkach sezonowych (akcja letniego  

i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży).  

Sprawowanie nadzoru nad warunkami sanitarno-higienicznymi  

i sanitarno-technicznymi w zakresie higieny procesu nauczania  

i wychowania zdecydowanie uległa poprawie.  

 

Link do: „Ocena stanu sanitarnego Powiatu Grodziskiego za 2018 r.”:  

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_se-

sje_30.05.2019_czesc_I.PDF 

 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_30.05.2019_czesc_I.PDF
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_30.05.2019_czesc_I.PDF
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie obejmuje swą  

właściwością terytorialną obszar dwóch powiatów pruszkowskiego 

oraz grodziskiego. 

Inspekcja realizuje, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, 

zadania z zakresu: 

− ochrony zdrowia zwierząt; 

− bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez: 

− zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób  

odzwierzęcych; 

− monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych  

czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi odporności 

na środki przeciwdrobnoustrojowe; 

− badanie zwierząt rzeźnych, produktów pochodzenia zwierzęcego 

i żywności. 

Podstawowym działaniem PLW w Pruszkowie jest zwalczanie  

afrykańskiego pomoru świń. 

W dniu 14 maja 2018 r. potwierdzono pierwszy przypadek ASF  

u dzika w gminie Nadarzyn, w następstwie czego od czerwca 2018 r. 

powiat pruszkowski i grodziski, poza gminami Jaktorów i Baranów, 

znalazły się w strefie objętej ograniczeniami czyli „czerwonej”. 

W maju i czerwcu odbyły się przeszukiwania z wojskiem okolicznych 

lasów w celu znalezienia ewentualnych padłych.  

Wyniki przeszukiwań - ujemne. 

Od grudnia 2018 r. w związku ze stwierdzeniem jedynego przypadku 

dodatniego ASF u dzika, zostaliśmy objęci przez GLW tzw.  

„znowelizowaną strategią zwalczania ASF”. Wiąże się to z tzw. strefą 

ciszy, czyli m. in. nie wykonywaniem polowań zbiorowych w pasie  

40 km na granicy stref żółtej i czerwonej. 

W maju 2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie  

o odstrzale sanitarnym dzików. 

W roku 2018 przekazano do badań 304 próbki krwi od dzików odstrze-

lonych, nie uzyskując wyniku dodatniego. Pobrano próbki od  

45 dzików padłych na terenie powiatu grodziskiego. Również nie  

uzyskano wyniku dodatniego, w kierunku ASF. Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Pruszkowie przeprowadził 566 kontroli z zakresu  

higieny żywności, zwalczania chorób zakaźnych, ochrony zwierząt, 

higieny i bezpieczeństwa pasz. W tym szereg kontroli interwencyjnych 

m. in. wykryto i ukarano osobę prowadzącą nielegalną działalność  

w zakresie przetwórstwa mięsa wieprzowego na terenie gminy Żabia 

Wola. 
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Tabela 16 

Nazwa zadania 

Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie in-

nym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środo-

wiska. 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

 

Obowiązujący Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Grodziskiego 

został opracowany w kwietniu 2016 r. Zasadniczą rolą „Planu Zarzą-

dzania Kryzysowego Powiatu Grodziskiego” jest wskazanie organów 

właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, oraz ich zadania  

i zasady działania w sytuacjach kryzysowych. 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

W zadaniach planu zarządzania kryzysowego zgodnie z siatką  

bezpieczeństwa udział biorą: 

a) Komórki Organizacyjne: 

- Wydział Finansowy, 

- Wydział Architektoniczno-Budowlany, 

- Sam. Stan. ds. Obronnych, OC i ZK, 

- Wydział Organizacyjny, 

- Wydział Komunikacji, 

- Wydział Geodezji i Kartografii, 

- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, 

- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, 

b) Jednostki Organizacyjne: 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

- Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni  

im. św. Jana Pawła II,  

- Powiatowy Zarząd Dróg. 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

Epizod praktyczny zarządzania kryzysowego przeprowadzono  

w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego BOGORIA 2018  

w dniach 10-11 października 2018 r. Temat ćwiczenia brzmiał: „Osią-

ganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsię-

wzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powia-

tów i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny na terenie powiatu”. 

Udział w Treningach ATP-45 polegających na prognozowaniu  

sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

Tabela 17 

Nazwa zadania 
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku 

pracy. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

Uchwałą Nr 359/XLVI/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia  

28 sierpnia 2014 roku uchwalono Program 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. 

Działania podejmowane w ramach realizacji Programu są finansowane 

z środków budżetu Powiatu Grodziskiego, Funduszu Pracy oraz  

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Mając na celu zmniejszenie bezrobocia wśród wszystkich grup wieko-

wych i zawodowych bezrobotnych, wszystkie działania mają charakter 

ciągły, gdyż w każdym roku pojawiają się w rejestrach Urzędu Pracy 

nowi bezrobotni potrzebujący wsparcia, czy to w postaci stażu, środ-

ków na działalność gospodarczą, dofinansowania do wynagrodzenia, 

czy też sfinansowania szkolenia, studiów podyplomowych. Uzyskanie 

nowych kwalifikacji pozwoli na podjęcie pracy na zmieniającym się 

dynamicznie rynku pracy. W ciągu 12 miesięcy 2014 r. zarejestrowało 

się 3875 osób, a w 2018 r. – 2440 osób ze statusem osoby bezrobotnej. 

W styczniu 2014 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 

2706 osób, stopa bezrobocia – 2,9%. W latach 2014-2018 udzielono 

różnego rodzaju wsparcia 2857 osobom bezrobotnym, wydatkowano 

23 051 276 zł, w tym: 12 970 014 zł to środki z Funduszu Pracy, a 

10 081 262 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym okresie 

zorganizowano 753 staże, 673 osoby zostały przeszkolone, 334 osoby 

otrzymały środki na działalność gospodarczą. To efekt dobrej współ-

pracy z pracodawcami oraz indywidualne podejście do potrzeb i ocze-

kiwań osób bezrobotnych.  

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

Powiatowy Urząd Pracy  

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

Na realizację zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy  

i Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu  

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, wydatkowano środki  

w łącznej wysokości 3 409 178 zł. Uczestniczyło 396 osób, kobiet  

i mężczyzn z różnych grup: długotrwale bezrobotnych, ludzi młodych 
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z niskimi kwalifikacjami, bez doświadczenia zawodowego, bez  

wykształcenia średniego, z wyższym wykształceniem, po 50-tym roku 

życia. Podejmowano m.in. następujące działania: 

- organizacja Targów Pracy 2 razy w roku (kwiecień, listopad), 

- nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, przedsiębiorcami, 

- organizacja prac społecznie użytecznych we współpracy z gminami 

Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i Podkowa Leśna – uczestniczyło 

30 osób, 

- przyznano środki na działalność 56 osobom bezrobotnym, 

- organizowano i finansowano staże dla 92 osób w różnym wieku,  

w szczególności młodym, 

- sfinansowano 114 szkoleń, pod potrzeby pracodawców, w szczegól-

ności w zawodach deficytowych, 

- wyposażono i doposażono 11 stanowisk pracy, 

- refundowano część wynagrodzenia i ZUS przez 6 lub 12 miesięcy,  

w ramach różnych instrumentów dla 81 osób. 

W styczniu 2018 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 

1230 osób, w grudniu 1046 (spadek o 184 osoby). Stopa bezrobocia  

w analogicznych miesiącach 3,6% i 2,9%. Na koniec 2018 r.  

w ewidencji przeważały kobiety i stanowiły 58,2% ogółu bezrobot-

nych, w porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił wzrost  

o 2,9%. Realizacja zadania, jak również dobra koniunktura gospodar-

cza, przyczyniła się do spadku liczby zarejestrowanych wśród bezro-

botnych w wybranych kategoriach, porównując grudzień 2017 i 2018 

roku następująco: młodzież do 25 roku życia o 12 osób, długotrwale 

bezrobotnych o 59, bez kwalifikacji zawodowych o 49 osób, bez do-

świadczenia zawodowego o 30. 

 
Link do „Sprawozdania za rok 2018 z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i 

Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Grodziskiego”: http://www.bip.powiat-

grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_se-

sje_30.05.2019_czesc_II.PDF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_30.05.2019_czesc_II.PDF
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_30.05.2019_czesc_II.PDF
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_30.05.2019_czesc_II.PDF
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Tabela 18 

Nazwa zadania Ochrona praw konsumenta. 

 

 

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumen-

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

o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2019 r., poz. 511)) wykonuje  

powiatowy rzecznik konsumentów. Podstawę prawną jego działalno-

ści stanowią przepisy artykułów 39-41 ustawy z dnia 16 lutego 2007 

roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 

369), zaś szczegółowe zadania określa art. 42 tej ustawy. Do zadań 

należy: 

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji 

prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; 

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów 

prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów; 

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw  

i interesów konsumentów; 

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu,  

organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi; 

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub  

w przepisach odrębnych. 

Stan realizacji zadania w 2018 roku określony został w Sprawozdaniu 

z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Grodzisku 

Mazowieckim za rok 2018, zatwierdzonym Zarządzeniem  

nr 17/2019 Starosty Grodziskiego z dnia 28.03.2019 roku.  

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w 2018 roku zadania 

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

ści Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Grodzisku Mazowiec-

kim za rok 2018, zatwierdzonym Zarządzeniem nr 17/2019 Starosty  

Grodziskiego z dnia 28.03.2019 roku.  

W 2018 roku w ramach realizacji określonego w ustawie z dnia  

16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, zadania 

związanego z zapewnieniem bezpłatnego poradnictwa konsumenc-

kiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumen-

tów, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Grodzisku Mazowieckim 

(zwany dalej Rzecznikiem) udzielił 670 bezpłatnych porad ustnych 

oraz 32 informacje i porady pisemne. Rzecznik w 2018 roku wystąpiła 

pisemnie do przedsiębiorców w 45 sprawach.  W ramach  

współdziałania z właściwą miejscowo delegaturą Urzędu Ochrony 
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Konsumentów i Konkurencji, Rzecznik złożyła coroczne sprawozda-

nie z działalności z roku ubiegłego oraz na bieżąco zawiadamiała  

o podejrzeniu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i sygna-

lizowała problemy dotyczące ochrony konsumentów. Współpraca  

z innymi instytucjami ochrony konsumentów polegała na wzajemnym 

przekazywaniu informacji o niekorzystnych dla konsumentów  

zjawiskach i praktykach rynkowych, wymianie poglądów i doświad-

czeń w zakresie jednolitej interpretacji przepisów prawa.  

W omawianym okresie sprawozdawczym Rzecznik nie wytaczała po-

wództw na rzecz konsumentów, nie składano wniosków o wstąpienie 

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. Rzecznik nie występowała z wnioskiem o 

stanowienie lub zmianę przepisów prawa miejscowego w zakresie 

ochrony interesów konsumentów. 

W 2018 roku Rzecznik podejmowała działania o charakterze eduka-

cyjno-informacyjnym. W ramach działalności edukacyjnej pośredniej 

udostępniała ulotki, poradniki, broszury konsumenckie, wywieszała na 

tablicy ogłoszeń Starostwa aktualne informacje konsumenckie,  

ułatwiając tym samym interesantom dostęp do materiałów edukacyj-

nych traktujących o uprawnieniach konsumentów. Pismem skierowa-

nym w dniu 15.01.2018 roku do włodarzy miast i gmin położonych na 

terenie powiatu grodziskiego, Rzecznik zwróciła się z prośbą  

o wsparcie w walce z nieuczciwymi praktykami rynkowymi, jakich 

dopuszczają się nieuczciwi przedsiębiorcy wobec mieszkających na 

terenie powiatu konsumentów – seniorów. Rzecznik prosiła o rozpo-

wszechnienie wśród zarządzających na terenie danej gminy czy miasta 

jednostkami, na przykład: domami/ośrodkami kultury, świetlicami,  

bibliotekami czy jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, informacji 

o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas udostępniania po-

mieszczeń na wydarzenia, które mogą mieć charakter handlowy. 

Dzięki tej formie działania prewencyjnego Rzecznik nie odnotowała 

w 2018 roku przypadku udostępnienia wskazanych wyżej pomiesz-

czeń przedsiębiorcom w celu organizacji prezentacji mających  

faktycznie cel handlowy.  

Zakres i formy udzielonej konsumentom pomocy były zróżnicowane - 

dostosowane do charakteru i okoliczności konkretnej sprawy. Podej-

mowane działania, poza udzielaniem pomocy w indywidualnych spra-

wach, miały na celu eliminowanie niekorzystnych zjawisk jakie wy-

stępują na terenie powiatu w relacjach konsument-przedsiębiorca. 

 

Link do „Sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów  

w Grodzisku Mazowieckim za rok 2018”: http://www.bip.powiat-grodziski.pl/in-

dex.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=11703 

 

 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=11703
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=11703
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Tabela 19 

Nazwa zadania Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna. 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

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

pomocy prawnej i edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze 

zm.) zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 

jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowa-

nym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie.  

Od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy i obecnie obowiązuje 

ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej (j.t Dz. U. z 2019 r., poz. 294). 

Stan realizacji: 

W dniu 27 listopada 2017 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. Główna 5 i w Milanówku, ul. Piasta 30. 

Porozumienie aneksowano 22.03.2018 r. w związku ze zmianą adresu 

punktu w Żabiej Woli ul. Wiejska 2 f. 

W dniu 11 października 2017 r. ogłoszono konkurs na prowadzenie  

w 2018 roku dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzi-

sku Mazowieckim. W wyniku konkursu 8 grudnia 2017 r. podpisano 

umowę z Fundacją Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni 

na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowa-

nych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11 a. 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

Sekretarz Powiatu, Wydział Organizacyjny 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające w 2018 roku: 

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

od 15.04.2018 r. ul. Wiejska 2f, 

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

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

godz. 8-12), 

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

godz. 12-16), 

W 2018 roku udzielono w sumie 1208 porad prawnych w poszczegól-

nych punkach: 

- w Żabiej Woli – 132 porady, 

- w Milanówku – 206 porad, 

- w Grodzisku Mazowieckim (punkt 8-12) – 429 porad, 

- w Grodzisku Mazowieckim (punkt 12-16) – 441 porad. 
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Największą grupę osób, które skorzystały w 2018 r. z nieodpłatnej  

pomocy prawnej stanowiły osoby, które nie ukończyły 26 roku życia 

albo ukończyły 65 lat. Najczęstszą dziedziną prawa, z której udzielono 

porad były sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw 

z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego - 435 porad. 

W 2018 roku Powiat Grodziski wykorzystał dotację Wojewody  

Mazowieckiego na prowadzenie punktów nieopłatnej pomocy prawnej 

w wysokości 250 189,26 zł. 
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Tabela 20 

Nazwa zadania Obronność. 

 

 

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 procedur dotyczących podwyższania gotowości obronnej oraz  

kierowania w Powiecie Grodziskim. 

Ponadto funkcjonuje Plan Szkolenia Obronnego Powiatu Grodzi-

skiego. Głównym celem szkolenia obronnego było  przygotowanie ka-

dry kierowniczej i zespołów zadaniowych wchodzących w skład sta-

nowisk kierowania szczebli powiatowego i gminnego do działania w 

sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa. Zgry-

wanie obsad Stanowisk Kierowania i Systemu Stałych Dyżurów Wo-

jewody Mazowieckiego z jednostkami organizacyjnymi rządowej ad-

ministracji niezespolonej w województwie oraz organami dowodzenia 

Sił Zbrojnych. 

Funkcjonuje także Plan Zasadniczych Przedsięwzięć w Zakresie Po-

zamilitarnych Przygotowań Obronnych w Powiecie Grodziskim. Ce-

lem pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie mazo-

wieckim w 2018 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. 

 

Jednostki organizacyjne po-

wiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

W zadaniach Planu Operacyjnego biorą udział: 

a) Komórki Organizacyjne: 

− Pełnomocnik Starosty ds. Informacji Niejawnych, 

− Wydział Architektoniczno-Budowlany, 

− Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji, 

− 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 Wodnej, 

b) Jednostki Organizacyjne: 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

− Powiatowy Urząd Pracy, 

− Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. 

Jana Pawła II, 
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− Powiatowy Zarząd Dróg. 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

Przeprowadzanie powiatowego ćwiczenia obronnego BOGORIA 

2018 w dniach 10-11 października 2018 r. Temat ćwiczenia brzmiał: 

„Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja 

przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania 

powiatów i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeń-

stwa państwa i w czasie wojny na terenie powiatu”. 

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w terminie luty- 

marzec 2018 r.  

Utworzenie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza 

(Host Nation Support - HNS). 

Odbycie ćwiczenia akcji kurierskiej we wrześniu 2018 r.  
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Tabela 21 

Nazwa zadania Promocja powiatu. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

Regulamin Organizacyjny Starostwa przyjęty Uchwałą nr 662/2017 

Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 15.11.2017 r. (zmienioną 

Uchwałą nr 856/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 

12.10.2018 r.). 

Podstawowe założenia: współpraca z mediami, przygotowywanie  

informacji prasowych, zamawianie materiałów promocyjnych,  

przygotowywanie dokumentacji fotograficznej i relacji z imprez,  

prowadzenie strony internetowej.  

Zadania realizowane zgodnie z umowami oraz na bieżąco. 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

Samodzielne Stanowisko Promocji Powiatu 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

1. Kontynuacja umów z następującymi mediami: „Express Wie-

czorny”, „Gazeta WPR”, Radio Bogoria, Radio Niepokalanów. 

2. Prowadzenie strony internetowej. 

3. Wydanie publikacji „Podsumowanie kadencji powiatu grodzi-

skiego 2014-2018”. 

4. Zamówienie dwukrotnie materiałów promocyjnych. 

5. Obejmowanie patronatem imprez o charakterze kulturalnym,  

sportowym i ekologicznym. 
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Tabela 22 

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. 

Ogólny opis zadania z 

ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami  

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) na 2018 r. 

przyjęty przez Radę Powiatu Grodziskiego uchwałą nr 292/XL/17 z 

dnia 30 listopada 2017 roku. 

Główne założenia programu: 

− umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialno-

ści 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 struk-

tury samorządowe; 

− zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych 

problemów. 

Stan realizacji: 

1. Powiat Grodziski zawarł umowy z podmiotami działającymi  

w sferze ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na: 

− prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 

− prowadzenie Domu Dziecka w Grodzisku Mazowieckim przez 

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja”, 

− prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Milanówku przez Dom 

Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepeł-

nosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, 

− prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie  

Leśnej przez Dom Rehabilitacyjno - Opiekuńczy Katolickiego Sto-

warzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, 

− organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Mło-

dzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. 

2. Powiat Grodziski współpracuje z podmiotami finansowanymi ze 

środków  

Powiatu i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych: 

− Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Rehabilitacyjno- 

Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych  

Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku,  

− Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie 

Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MALWA PLUS”. 
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3. Powiat Grodziski współpracuje z organizacjami pozarządowymi 

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

i ekologicznym.  

Jednostki organizacyjne po-

wiatu/komórki organiza-

cyjne w jednostkach reali-

zujące zadanie. 

 

- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu  

- Samodzielne Stanowisko Promocji Powiatu 

- Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Ochrony Zdrowia 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

- Powiatowy Urząd Pracy 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się  

w szczególności w formach: 

1. zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom realizacji za-

dań 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 warunkach  

lokali w obiektach powiatowych oraz udostępniania sali konferen-

cyjnej Starostwa na spotkania organizacji pozarządowych oraz  

podmiotów, 

4. promocji i wsparcia działalności organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów poprzez zapraszanie do udziału w posiedzeniach  

merytorycznych, informowania w lokalnej prasie i publikacjach  

o udziale organizacji oraz podmiotów w pracach na rzecz powiatu. 

W 2018 roku odbyły się 33 imprezy z udziałem organizacji  

pozarządowych wpisane do Kalendarza Imprez. 

Powiat Grodziski w 2018 roku na współpracę z organizacjami  

pozarządowymi i podmiotami przeznaczył kwotę 4 158 215,04 zł. 

 

Link do: „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Grodziskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok” http://www.bip.po-

wiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=11566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=11566
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=11566
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VIII. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  

RADĘ POWIATU GRODZISKIEGO W 2018 ROKU 

  
 

L.P. 

 

NUMER 

UCHWAŁY, 

DATA 

 

 

PRZEDMIOT UCHWAŁY 

 

SPOSÓB REALIZACJI 

1.  

 

306/XLII/18 

30.01.2018 r. 

w sprawie ustalenia na rok 2018 

maksymalnej kwoty dofinanso-

wania opłat za kształcenie nau-

czycieli, pobieranych przez 

szkoły wyższe i zakłady kształce-

nia nauczycieli, ustalenia specjal-

ności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie to będzie przy-

znawane oraz przyjęcia planu do-

finansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrud-

nionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Grodziski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uchwała przekazana została dyrektorom 

szkół i placówek oświatowych prowa-

dzonych przez Powiat 01.02.2018 r. 

Środki finansowe wymienione w planie 

(załączniku do uchwały) dofinansowa-

nia form doskonalenia zawodowego  

nauczycieli szkół i placówek oświato-

wych na rok 2018 zostały wykorzystane  

w następujący sposób: 

a) do szkół, zgodnie z wnioskami dyrek-

torów, przekazano łącznie 106 280 zł: 

(Zespołowi Szkół Nr 1 w Grodzisku 

Maz. 25 000 zł, Zespołowi Szkół Tech-

nicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku 

Maz. 21 000 zł, Zespołowi Szkół Nr 1 w 

Milanówku 18 280 zł, Zespołowi Szkół 

Nr 2 w Milanówku 11 000 zł, Zespołowi 

Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazo-

wieckim 12 000 zł, 

b) do placówek oświatowych przeka-

zano: 

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-

nej 14 000 zł, Publicznemu Ognisku Pla-

stycznemu 5 000 zł. 

Ze złożonych sprawozdań za rok 2018 

wynika, iż dyrektorzy wydali wszystkie 

środki zgodnie z planem. Pozostała 

kwota 46 620 zł wydana została w 

uzgodnieniu z dyrektorami na opłacenie 

szkoleń dla kadry kierowniczej: 

- dwudniowego szkolenia (22-

23.02.2018 r - Akty prawa wewnątrz-

szkolnego, Zmiany w Karcie Nauczy-

ciela od 01.01.2018 r.) 9 400 zł, 

- szkolenia (08.05.2018 r. - RODO)  

4 000 zł, 
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- szkolenia (03.09.2018 r. - Kryteria i 

wskaźniki oceny pracy nauczyciela) 

2 500 zł, 

- dwudniowego szkolenia (18-

19.10.2018 r. - Zmiany w Prawie oświa-

towym od września 2018, Zarzadzanie 

konfliktem) 8 780 zł. 

2.  307/XLII/18 

30.01.2018 r. 

w sprawie upamiętnienia 100 – le-

cia odzyskania przez Polskę Nie-

podległości. 

 

Zorganizowano II Powiatowy Konkurs 

Historyczny „Drogi do Niepodległości”. 

W dniu 11 listopada 2018 r. zorganizo-

wano uroczystości powiatowe z okazji 

Święta 11 Listopada oraz w Muzeum im. 

A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku zor-

ganizowano koncert patriotyczny „Do 

kraju tego…”. XX Listopadowy Złaz 

Niepodległościowy został zorganizo-

wany w dniach 9-11 listopada. Ponadto 

na sesjach Rady Powiatu w okresie od 

maja do października prezentowane były 

prace z II Powiatowego Konkursu Histo-

rycznego „Drogi do Niepodległości”.  

 

3.  308/XLII/18 

30.01.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie w formie darowizny 

na cele publiczne na rzecz Gminy 

Grodzisk Mazowiecki nierucho-

mości położonej przy ul. Dalekiej 

w Grodzisku Mazowieckim. 

 

Darowizna nastąpiła aktem notarialnym 

Rep. A nr 4749/2018 w dniu 17.04.2018 

roku (sygn. akt WN.6840.3.2017). 

4.  309/XLII/18 

30.01.2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu 

Grodziskiego. 

 

W dniu 01.02.2018 r. przesłano uchwałę  

za pomocą programu Bestia do Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w Warsza-

wie. Pismem z dnia 01.02.2018 r. poin-

formowano PZD o dokonanych zmia-

nach w Wieloletniej Prognozie Finanso-

wej.  

 

5.  310/XLII/18 

30.01.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały  

budżetowej Powiatu Grodzi-

skiego na 2018 rok.  

W dniu 01.02.2018 r. uchwała w wersji 

papierowej oraz za pomocą programu 

Bestia została przekazana do Regional-

nej Izby Obrachunkowej. Pismem z dnia 

01.02.2018 r. poinformowano jednostki 

o dokonanych zmianach w uchwale  

budżetowej. 
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6.  311/XLII/18 

30.01.2018 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Grodziskiego. 

 

W dniu 01.02.2018 r. przesłano do Rady 

Miasta Podkowa Leśna pismo informu-

jące o sposobie rozpatrzenia skargi wraz 

z uchwałą nr 311/XLII/18 Rady Powiatu 

Grodziskiego. 

 

7.  312/XLIII/18 

27.02.2018 r. 

w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej, na które zostaną 

przeznaczone środki Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przy-

znane Powiatowi Grodziskiemu. 

 

Powiat w 2018 roku dysponował środ-

kami finansowymi Państwowego Fun-

duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych w kwocie 1 626 192,00 zł na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej przez Powia-

towe Centrum Pomocy Rodzinie i Po-

wiatowy Urząd Pracy. Środki zostały 

rozdysponowane na poszczególne zada-

nia: 

I. Rehabilitację społeczną w kwocie –   

   1 546 192 zł, w tym: 

1. dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych – 

185 972 zł, 

2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortope-

dyczne i środki pomocnicze dla osób 

niepełnosprawnych – 140 000 zł, 

3. dofinansowanie barier architektonicz-

nych, w komunikowaniu się i tech-

nicznych w związku z indywidual-

nymi potrzebami osób niepełno-

sprawnych – 100 000 zł, 

4. usługi tłumacza języka migowego lub 

usługi tłumacza przewodnika - 500 zł, 

5. dofinansowanie kosztów tworzenia  

i działania warsztatów terapii zajęcio-

wej – 1 119 720 zł, 

II. Rehabilitację zawodową w kwocie –  

    80.000 zł, w tym: 

1. zwrot wydatków na instrumenty i 

usługi rynku pracy na rzecz osób nie-

pełnosprawnych poszukujących pracy 

i niepozostających w zatrudnieniu -

22 500 zł, 

2. jednorazowe środki na rozpoczęcie  

działalności gospodarczej, rolniczej 

albo na wniesienie wkładu do spół-

dzielni socjalnej – 25 000 zł, 
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3. zwrot kosztów wyposażenia stanowi-

ska pracy – 27 000 zł, 

4. finansowanie kosztów szkoleń i prze-

kwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych – 5 500 zł. 

8.  313/XLIII/18 

27.02.2018 r. 

w sprawie obniżenia dofinanso-

wania do uczestnictwa osób nie-

pełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych ze 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych w roku 2018. 

 

W związku z niedoborem środków  

finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w roku 2018 Powiat skorzystał z możli-

wości obniżenia o 20% wysokości przy-

znawanego dofinansowania dla osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach 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.). 

 

9.  

 

 

314/XLIII/18 

27.02.2018 r. 

w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psy-

chicznego na lata 2018 – 2022. 

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2018-2022, stano-

wiący załącznik do uchwały, przekazany 

został wszystkim członkom Zespołu  

Koordynującego Realizację PPOZP  

w Powiecie Grodziskim. Program został 

zamieszczony na stronie internetowej 

Powiatu Grodziskiego w zakładce - 

Ochrona Zdrowia razem z Informatorem 

o dostępnych formach opieki zdrowot-

nej, pomocy społecznej i aktywizacji  

zawodowej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w Powiecie Grodziskim, 

którego kolejna aktualizacja dokonana 

została 21.12.2018 r. Aktualny Informa-

tor wysłano do Departamentu Zdrowia  

i Polityki Społecznej Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Mazowiec-

kiego w dniu 28.12.2018 r.  

 

10.  315/XLIII/18 

27.02.2018 r. 

w sprawie oddania w najem  

pomieszczenia w budynku przy 

ul. Dalekiej 11A w Grodzisku  

Mazowieckim. 

 

Umowa najmu została zawarta w dniu 

15.03.2018 r. (dot. poddasza) (sygn. akt 

WN.6845.13.2018_1). 
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11.  316/XLIII/18 

27.02.2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu 

Grodziskiego.  

W dniu 01.03.2018 r. uchwała została  

przesłana przez program Bestia oraz  

w formie papierowej do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie. Jed-

nocześnie pismem z dnia 05.03.2018 

roku poinformowano Zespół Szkół nr 1 

w Grodzisku Mazowieckim o dokona-

nych zmianach.  

 

12.  317/XLIII/18 

27.02.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały  

budżetowej Powiatu Grodzi-

skiego na rok 2018.  

W dniu 01.03.2018 r. uchwała w wersji 

papierowej oraz za pomocą programu 

Bestia została przekazana do Regional-

nej Izby Obrachunkowej. Jednocześnie 

pismem z dnia 01.03.2018 roku poinfor-

mowano jednostki o naniesionych zmia-

nach w uchwale. 

 

13.  318/XLIII/18 

27.02.2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Wicestarostę Grodziskiego. 

W dniu 1 marca 2018 r. przesłano do 

skarżącej pismo informujące o sposobie 

rozpatrzenia skargi wraz z uchwałą nr 

318/XLIII/18 Rady Powiatu Grodzi-

skiego.  

14.  319/XLIV/18 

27.03.2018 r. 

w sprawie rocznej oceny działal-

ności Warsztatu Terapii Zajęcio-

wej działającego przy Domu Re-

habilitacyjno-Opiekuńczym Ka-

tolickiego Stowarzyszenia Nie-

pełnosprawnych Archidiecezji 

Warszawskiej w Milanówku za 

rok 2017. 

W związku z koniecznością dokonania  

rocznej oceny działalności warsztatu  

terapii zajęciowej prowadzonego przez 

Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Ka-

tolickiego Stowarzyszenia Niepełno-

sprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

w Milanówku na podstawie Sprawozda-

nia z działalności rehabilitacyjnej i wy-

korzystania środków finansowych w 

2017 roku, Powiat ocenił pozytywnie  

działalność tego Warsztatu. 

 

15.  320/XLIV/18 

27.03.2018 r. 

w sprawie rocznej oceny  

działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej działającego przy  

Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych MALWA 

PLUS w Grodzisku Maz. za rok 

2017. 

 

W związku z koniecznością dokonania  

rocznej oceny działalności warsztatu te-

rapii zajęciowej prowadzonego przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepeł-

nosprawnych MALWA PLUS w Gro-

dzisku Mazowieckim na podstawie 

Sprawozdania z działalności rehabilita-
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cyjnej i wykorzystania środków finanso-

wych w 2017 roku, Powiat ocenił pozy-

tywnie działalność tego Warsztatu. 

 

16.  321/XLIV/18 

27.03.2018 r. 

w sprawie ustalenia szczegóło-

wych zasad ponoszenia odpłatno-

ści za pobyt w mieszkaniu chro-

nionym treningowym pozostają-

cym w dyspozycji Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w 

Grodzisku Mazowieckim. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco.  

W roku 2018 w mieszkaniu chronionym 

zamieszkiwały okresowo dwie osoby. 

Pierwsza z osób (zamieszkująca do 

końca stycznia 2018 roku) była  

obciążona odpłatnością w wysokości 

121,37 zł. miesięcznie. Drugiej osobie 

ze względu na niski dochód nie została 

ustalona odpłatność za udzielone wspar-

cie w postaci skierowania do mieszkania 

chronionego. 

 

17.  322/XLIV/18 

27.03.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie aktywów trwałych Samo-

dzielnego Publicznego Specjali-

stycznego Szpitala Zachodniego 

im. św. Jana Pawła II w Grodzi-

sku Mazowieckim.  

Urządzenia z poz. 1, 2, 3, 5 zostały 

sprzedane. Urządzenia z poz. 4 zostały 

sprzedane 3 sztuki. Łączna kwota za 

sprzedane urządzenia wynosi 32 400  

złotych brutto. 

 

18.  323/XLIV/18 

27.03.2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody  

na użyczenie powierzchni Samo-

dzielnego Publicznego Specjali-

stycznego Szpitala Zachodniego 

im. św. Jana Pawła II w Grodzi-

sku Mazowieckim. 

 

Kabel w przestrzeni uzgodnionej został 

położony i korzystamy z łącza światło-

wodowego. 

19.  324/XLIV/18 

27.03.2018 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania Statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Specjalistycznemu 

Szpitalowi Zachodniemu im. św. 

Jana Pawła II w Grodzisku Mazo-

wieckim. 

 

Statut po zmianach został ogłoszony w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

20.  325/XLIV/18 

27.03.2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu 

Grodziskiego. 

 

Uchwała w dniu 29.03.2018 r. przez pro-

gram Bestia została przesłana do Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w Warsza-

wie.  

21.  326/XLIV/18 

27.03.2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały  

budżetowej Powiatu Grodzi-

skiego na 2018 rok.  

W dniu 28.03.2018 r. uchwała w wersji 

papierowej oraz za pomocą programu 
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Bestia została przekazana do Regional-

nej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

Również pismem z dnia 28.03.2018 r. 

zostały poinformowane jednostki o do-

konanych zmianach w uchwale budżeto-

wej.  

 

22.  327/XLIV/18 

27.03.2018 r.  

w sprawie zaciągnięcia kredytu  

długoterminowego na sfinanso-

wanie planowanego deficytu  

budżetu Powiatu Grodziskiego 

oraz na spłatę wcześniej zacią-

gniętych zobowiązań.  

W dniu 28.03.2018 r. uchwała została 

przesłana do Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Warszawie. Pismem 

WF.300.1.2018 z dnia 04.04.2018 r.  

Zarząd Powiatu Grodziskiego wystąpił 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Warszawie o wydanie opinii w spra-

wie możliwości spłaty kredytu. W dniu 

18.04.2018 r. wpłynęła uchwała Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

pozytywnej opinii o możliwości spłaty 

przez Powiat Grodziski kredytu. 

  

23.  328/XLV/18 

26.04.2018 r. 

w sprawie uchwalenia Powiato-

wego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej w Powiecie Grodzi-

skim na lata 2018 – 2020. 

Uchwała jest dopełnieniem obligatoryj-

nego obowiązku opracowania i realizacji 

3 – letnich programów rozwoju pieczy 

zastępczej nałożonego na samorządy po-

wiatowe przez ustawodawcę art. 180 ust. 

1 ustawy o wspieraniu rodziny i syste-

mie pieczy zastępczej. Zmiana uchwały 

nastąpiła na wniosek Wydziału Nadzoru 

Prawnego Mazowieckiego Urzędu  

Wojewódzkiego w związku z koniecz-

nością dokonania poprawki w części 

opisowej załącznika. Uchwała zmienia-

jąca nr 353/XLVII/18 Rady Powiatu 

Grodziskiego z dnia 28.06.2018 r. w 

sprawie zmiany Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Grodziskim na lata 2018-2020. 

 

24.  329/XLV/18 

26.04.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem powierzchni Sa-

modzielnego Publicznego Specja-

listycznego Szpitala Zachodniego 

im. św. Jana Pawła II w Grodzi-

sku Mazowieckim.  

Lecznica Zachodnia „Medi West” kon-

tynuuje działalność zgodnie z Uchwałą. 
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25.  330/XLV/18 

26.04.2018 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu 

Grodziskiego.  

Uchwała w dniu 30.04.2018 r. za po-

mocą programu Bestia została przesłana 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. 

26.  331/XLV/18 

26.04.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały  

budżetowej Powiatu Grodzi-

skiego na 2018 rok. 

W dniu 27.04.2018 r. uchwała w wersji 

papierowej została przesłana do Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w Warsza-

wie. Natomiast w dniu 30.04.2018 r. za 

pomocą programu Bestia została prze-

słana do Regionalnej Izby Obrachunko-

wej w Warszawie. Jednocześnie pismem 

z dnia 27.04.2018 r. zostały poinformo-

wane jednostki o naniesionych zmianach 

do uchwały budżetowej.  

27.  332/XLVI/18 

29.05.2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzie-

lania dotacji celowej spółkom 

wodnym z budżetu Powiatu  

Grodziskiego, trybu postępowa-

nia w sprawie udzielania dotacji  

i sposobu jej rozliczania.  

Na podstawie uchwały udzielono spół-

kom wodnym dotacji w łącznej kwocie 

40 000 zł na bieżące utrzymanie wód  

i urządzeń wodnych.  

28.  333/XLVI/18 

29.05.2018 r. 

w sprawie powierzenia Burmi-

strzowi Miasta Milanówka zada-

nia zarządzania częścią drogi po-

wiatowej nr 1511 w Milanówku 

obejmującą ulice: Kościuszki, 

Kościelną i Smoleńskiego na odc. 

od ul. Północnej do ul. Piłsud-

skiego w Milanówku, w zakresie 

utrzymania zieleni przydrożnej. 

 

W dniu 25 lipca 2018 r. zawarto porozu-

mienie w sprawie przekazania Burmi-

strzowi Miasta Milanówka zadania za-

rządzania częścią drogi powiatowej nr 

1511, t.j. ul. Kościuszki, Kościelną  

i Smoleńskiego na odc. od ul. Północnej 

do ul. Piłsudskiego w Milanówku w za-

kresie utrzymania zieleni przydrożnej. 

29.  334/XLVI/18 

29.05.2018 r. 

w sprawie powierzenia Burmi-

strzowi Grodziska Mazowiec-

kiego zadania zarządzania częścią 

drogi powiatowej nr 1505 w rejo-

nie drogi gminnej ul. Akwarelo-

wej we wsi Odrano Wola. 

 

W dniu 13 czerwca 2018 r. zawarto  

porozumienie z Burmistrzem Grodziska  

Mazowieckiego. 

30.  335/XLVI/18 

29.05.2018 r. 

w sprawie pozbawienia drogi  

kategorii drogi powiatowej. 

Od 1.01.2019 r. droga powiatowa nr 

1522 stanowiąca część ul. Piłsudskiego 

– ul. Warszawska, ul. Podwiejska w Mi-

lanówku na odc. od skrzyżowania z 

droga wojewódzka nr 719W (ul. Kró-

lewska) do ul. Piłsudskiego (granica 

działki nr ew. 1/4 obr. 06-03 z działkami 

nr ew. 100/8 obr. 06-03 oraz 12/14 obr. 
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06-02) w Milanówku stała się drogą 

gminną. 

 

31.  336/XLVI/18 

29.05.2018 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Grodziskiego na II 

półrocze 2018 roku. 

 

Uchwała została zrealizowana. 

32.  337/XLVI/18 

29.05.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia rocz-

nego sprawozdania finansowego 

Muzeum im. Anny i Jarosława 

Iwaszkiewiczów w Stawisku za 

2017 rok. 

 

Na podstawie uchwały i na wniosek dy-

rektora Muzeum, o dokonanie zmian 

wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury,  

w dniu 16.03.2018 r. dokonano wpisu do 

Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury  

w Dziale III – Mienie instytucji kultury, 

poz. 19 - informacja o złożeniu do  

rejestru – rocznego sprawozdania finan-

sowego za rok 2017 (bilans na dzień 

31.12.2017 r.). 

33.  338/XLVI/18 

29.05.2018 r.  

w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Grodziskiego.  

W dniu 04.06.2018 r. uchwała za po-

mocą programu Bestia została przeka-

zana do Regionalnej Izby Obrachunko-

wej w Warszawie. Jednocześnie została  

poinformowana jednostka PZD o doko-

nanych zmianach w uchwale. 

  

34.  339/XLVI/18 

29.05.2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały  

budżetowej Powiatu Grodzi-

skiego na 2018 rok. 

 

Uchwała w dniu 30.05.2018 r. została 

przesłana w wersji papierowej do Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej, natomiast 

w dniu 04.06.2018 r. została przesłana 

przez program Bestia. Jednocześnie w 

dniu 04.06.2018 r. pismem zostały poin-

formowane jednostki o uwzględnionych 

zmianach w uchwale. 

  

35.  340/XLVI/18 

29.05.2018 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi  

w części dotyczącej Wicestarosty 

oraz uznania się za organ  

niewłaściwy do rozpatrzenia 

skargi w części dotyczącej  

Burmistrza Miasta Milanówka. 

 

W dniu 30 maja 2018 r. przesłano do  

skarżącego pismo informujące o sposo-

bie rozpatrzenia skargi wraz z uchwałą  

nr 340/XLVI/18 Rady Powiatu  

Grodziskiego. W dniu 30 maja 2018 r. 

przekazano do organu właściwego, t.j. 

do Rady Miasta Milanówka uchwałę nr 

340/XLVI/18 Rady Powiatu Grodzi-

skiego wraz z kopią skargi. 
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36.  341/XLVI/18 

29.05.2018 r.  

w sprawie wyrażenia opinii  

dotyczącej połączenia powiatów 

w celu utworzenia okręgu wybor-

czego do Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego. 

W dniu 06.06.2018 r. przekazano do  

Marszałka Województwa Mazowiec-

kiego uchwałę nr 341/XLVI/18 Rady 

Powiatu Grodziskiego. 

37.  342/XLVII/18 

28.06.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania bu-

dżetu Powiatu Grodziskiego za 

2017 rok. 

W dniu 02.07.2018 r. uchwała w wersji 

papierowej została przekazana do Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej w War-

szawie. 

38.  343/XLVII/18 

28.06.2018 r. 

w sprawie absolutorium dla Za-

rządu Powiatu Grodziskiego z ty-

tułu wykonania budżetu za 2017 

rok.  

W dniu 02.07.2018 r. uchwała w wersji 

papierowej została przekazana do Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej w War-

szawie. 

39.  344/XLVII/18 

28.06.2018 r.  

w sprawie zatwierdzenia rocz-

nego sprawozdania finansowego 

za 2017 rok Samodzielnego Pu-

blicznego Specjalistycznego 

Szpitala Zachodniego im. św. 

Jana Pawła II w Grodzisku Mazo-

wieckim. 

W dniu 02.07.2018 r. uchwała w wersji 

papierowej została przekazana do Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej w War-

szawie. 

40.  345/XLVII/18 

28.06.2018 r.  

w sprawie oceny sytuacji ekono-

miczno - finansowej Samodziel-

nego Publicznego Specjalistycz-

nego Szpitala Zachodniego im. 

św. Jana Pawła II w Grodzisku 

Mazowieckim przy ulicy Dalekiej 

11. 

 

Uchwałę w dniu 02.07.2018 r. przeka-

zano do Nadzoru Prawnego Wojewody 

Mazowieckiego. 

41.  346/XLVII/18 

28.06.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem pomieszczenia 

Samodzielnego Publicznego Spe-

cjalistycznego Szpitala Zachod-

niego im. św. Jana Pawła II  

w Grodzisku Mazowieckim. 

 

Firma PHU „Beata” - kiosk wielobran-

żowy kontynuuje działalność zgodnie  

z Uchwałą. 

42.  347/XLVII/18 

28.06.2018 r. 

wyrażenia zgody na oddanie w 

najem pomieszczeń Samodziel-

nego Publicznego Specjalistycz-

nego Szpitala Zachodniego im. 

św. Jana Pawła II w Grodzisku  

Mazowieckim.  

Firma Geneva Trust kontynuuje działal-

ności zgodnie z Uchwałą. 

43.  348/XLVII/18 

28.06.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  

na zakup aparatury medycznej 

przez Samodzielny Publiczny 

Specjalistyczny Szpital Zachodni 

Urządzenia 1, 2, 3 zostały zakupione i 

zainstalowane w następujących oddzia-

łach: 
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im. św. Jana Pawła II w Grodzi-

sku Mazowieckim.  

1) Aspirator ultradźwiękowy - Blok  

i Neurochirurgia 

2) Aparat USG - Pracownia ECHO 

serca. 

3) Aparat USG - Kardiologia Inwazyjna. 

44.  349/XLVII/18 

28.06.2018 r.  

Zmieniająca uchwałę numer 

327/XLIV/18 z dnia 27 marca 

2018 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego na  

sfinansowanie planowanego defi-

cytu budżetu Powiatu Grodzi-

skiego oraz na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań.  

W dniu 02.07.2018 r. uchwała została 

przekazana do Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Warszawie. 

45.  350/XLVII/18 

28.06.2018 r. 

w sprawie oddania w dzierżawę 

części nieruchomości położonej 

w Podkowie Leśnej. 

Po podjęciu uchwały przez Radę 

Powiatu, wnioskodawczyni wycofała 

swój wniosek o dzierżawę. W dniu 1 

lipca 2018 r. nastąpiło protokolarne 

wydanie nieruchomości. Obecnie 

przedmiotowa działka przeznaczona jest 

na sprzedaż zgodnie z uchwałą nr 

46/V/19 Rady Powiatu Grodziskiego  

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

46.  351/XLVII/18 

28.06.2018 r. 

w sprawie nabycia nieruchomości 

gruntowej w Kaskach. 

 

Działki nr 631/10 i nr 631/12 w obr.  

Kaski gm. Baranów pod drogą powia-

tową 3833 zostały nabyte aktem nota-

rialnym Rep. A nr 2460/2018 z dnia 

15.10.2018 r. 

 

47.  352/XLVII/18 

28.06.2018 r. 

w sprawie nabycia nieruchomości 

gruntowej w Kaskach. 

 

Działki nr 631/14, nr 633/5 i nr 631/16 

w obr. Kaski gm. Baranów pod drogą 

powiatową 3833 zostały nabyte aktem 

notarialnym Rep. A nr 2526/2018 z dnia 

16.10.2018 r. 

48.  353/XLVII/18 

28.06.2018 r.  

w sprawie zmiany Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Za-

stępczej w Powiecie Grodziskim 

na lata 2018 – 2020.  

Uchwała jest dopełnieniem obligatoryj-

nego obowiązku ustawowego. Zmiana 

uchwały nastąpiła na wniosek Nadzoru 

Prawnego Wojewody Mazowieckiego. 

49.  354/XLVII/18 

28.06.2018 r. 

w sprawie określenia tygodnio-

wego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli wymie-

nionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b 

ustawy Karta Nauczyciela zatrud-

nionych w szkołach, dla których 

Uchwała została przekazana dyrektorom 

szkół 04.07.2018 r. Na podstawie 

uchwały, dyrektorzy dokonali zmiany 

tygodniowego obowiązkowego wy-

miaru godzin psychologów, pedagogów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych 
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organem prowadzącym jest Po-

wiat Grodziski. 

oraz doradców zawodowych (zatrudnio-

nych w szkołach) w arkuszach organiza-

cji na rok szkolny 2018/2019. Do akt 

osobowych ww. specjalistów (zatrud-

nionych w szkołach), włączona została 

informacja o obowiązkowym wymiarze 

godzin od 1 września 2018 r. 

 

50.  355/XLVII/18 

28.06.2018 r.  

w sprawie ustalenia wynagrodze-

nia Starosty Grodziskiego. 

 

Uchwała została zrealizowana. 

 

 

51.  356/XLVII/18 

28.062018 r.  

w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Grodziskiego.  

Uchwała w dniu 02.07.2018 r. za po-

mocą systemu Bestia została przesłana 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. 

 

52.  357/XLVII/18 

28.06.2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały bu-

dżetowej Powiatu Grodziskiego 

na 2018 rok. 

 

Uchwała w dniu 02.07.2018 r. w wersji 

papierowej oraz za pomocą systemu  

Bestia została przesłana do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

Również pismem z dnia 02.07.2018 r.  

zostały poinformowane jednostki o na-

niesionych w uchwale zmianach. 

 

53.  358/XLVII/18 

28.06.2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-

dzinie w Grodzisku Mazowiec-

kim. 

 

W dniu 02 lipca 2018 r. przesłano do 

skarżącego pismo informujące o sposo-

bie rozpatrzenia skargi wraz z uchwałą 

nr 358/XLVII/18 Rady Powiatu Grodzi-

skiego. 

 

54.  359/XLVIII/18 

30.08.2018 r. 

w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej, na które zostaną 

przeznaczone środki Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przy-

znane Powiatowi Grodziskiemu 

w 2018 roku. 

W związku ze zwiększeniem rocznych 

kosztów pobytu uczestnika warsztatu  

terapii zajęciowej oraz zmianą rozporzą-

dzenia Ministra Finansów w sprawie  

algorytmu przyznawania środków finan-

sowych PFRON powiatom, Państwowy 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych zwiększył plan finansowy 

powiatowi grodziskiemu o kwotę  

42 001 zł. Powiat będzie dysponował 

środkami finansowymi w wysokości 
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1 668 193 zł z przeznaczeniem na reali-

zację zadań z zakresu rehabilitacji zawo-

dowej i społecznej. Z kwoty zwiększe-

nia, środki w wysokości 42 000 zł prze-

znacza się na działalność warsztatów te-

rapii zajęciowej, 1 zł przeznacza się na 

dofinansowanie likwidacji barier funk-

cjonalnych. Jednocześnie Powiatowe 

Centrum i Urząd Pracy dokonały analizy 

wydatkowania środków i dokonano 

przesunięć z Urzędu Pracy o kwotę w 

wysokości 43 300 zł, która zostanie 

przekazana na zadania realizowane 

przez PCPR na dofinansowania likwida-

cji barier funkcjonalnych oraz zaopa-

trzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przed-

mioty ortopedyczne i środki pomocni-

cze. Środki zostały rozdysponowane na 

poszczególne zadania: 

I. Rehabilitacja społeczna w kwocie 

1 631 493 zł, w tym: 

1. dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych – 

185 972 zł, 

2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortope-

dyczne i środki pomocnicze dla osób 

niepełnosprawnych – 170 000 zł, 

3. dofinansowanie barier architektonicz-

nych, w komunikowaniu się i tech-

nicznych w związku z indywidual-

nymi potrzebami osób niepełno-

sprawnych –113 301 zł, 

4. usługi tłumacza języka migowego lub 

usługi tłumacza przewodnika – 500 zł, 

5. dofinansowanie kosztów tworzenia i 

działania warsztatów terapii zajęcio-

wej – 1 161 720 zł, 

II. Rehabilitacja zawodowa 36 700 zł: 

1. zwrot wydatków na instrumenty i 

usługi rynku pracy na rzecz osób nie-

pełnosprawnych poszukujących pracy 

i niepozostających w zatrudnieniu – 

6 200 zł, 

2. zwrot kosztów wyposażenia stanowi-

ska pracy – 27 000 zł 
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3. finansowanie kosztów szkoleń i prze-

kwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych – 3 500 zł. 

 

 

55.  360/XLVIII/18 

30.08.2018 r. 

w sprawie wprowadzenia na  

terenie Powiatu Grodziskiego 

 Powiatowego Programu dla ro-

dzin wielodzietnych Karta Dużej 

Rodziny. 

Uchwała przekazana została dyrekto-

rowi Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewi-

czów w Stawisku 06.09.2018 r. Dyrektor 

na podstawie ww. uchwały wydał w 

dniu 14.09.2018 r. zarządzenie Nr 

8/2018 w sprawie wprowadzenia zniżek 

cen biletów dla osób zamieszkujących 

Powiat Grodziski, które posiadają Kartę 

Dużej Rodziny. Zamieścił na stronie  

internetowej Muzeum logo Karty oraz 

informację o przysługujących posiada-

czom KDR 50% zniżkach. Logo Karty 

umieszczone zostało też przy 2 bramach 

wjazdowych na teren Muzeum oraz na 

drzwiach wejściowych i przy kasie bile-

towej. W oparciu o informację dyrektora 

Muzeum o kosztach realizacji Programu 

i liczbie osób korzystających ze zniżek, 

sporządzone zostało sprawozdanie za 

rok 2018 i przedstawione Radzie Po-

wiatu na sesji marcowej.  

 

 

56.  361/XLVIII/18 

30.08.2018 r. 

w sprawie oddania w najem na 

okres do 10 lat pomieszczeń  

w budynku przychodni zdrowia 

przy ul. Piasta 30 w Milanówku. 

Uchwała 361/XLVIII/18 z 30.08.2018 r.  

została uchylona Uchwałą nr 37/IV/19  

z 24.01.2019 r. Po nierozstrzygniętym 

pierwszym przetargu (brak ofert)  

pomieszczenie zostało przeznaczone do 

oddania w użyczenie na rzecz organiza-

cji pożytku publicznego. (nr 

WN.6845.27.2018 i nr WN.6850.1.2019) 

 

 

57.  362/XLVIII/18 

30.08.2018 r.  

w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy Komisji Rady Powiatu  

Grodziskiego na II półrocze 2018 

roku. 

  

Uchwała została zrealizowana.  
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58.  363/XLVIII/18 

30.08.2018 r.  

w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Grodziskiego.  

W dniu 03.09.2018 r. uchwała została 

przesłana do Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Warszawie za pomocą 

programu Bestia. 

 

59.  364/XLVIII/18 

30.08.2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały  

budżetowej Powiatu Grodzi-

skiego na 2018 rok.  

W dniu 03.09.2018 r. uchwała została 

przesłana do Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Warszawie za pomocą 

programu Bestia oraz w wersji papiero-

wej. Jednocześnie pismem z dnia 

03.09.2018 r. zostały poinformowane 

jednostki o dokonanych zmianach  

w uchwale budżetowej.  

 

 

60.  365/XLVIII/18 

30.08.2018 r. 

w sprawie uznania się za organ 

niewłaściwy do rozpatrzenia 

skargi i przekazania skargi orga-

nowi właściwemu. 

 

W dniu 31 sierpnia 2018 r. przesłano do 

skarżącego pismo informujące o sposo-

bie rozpatrzenia skargi wraz z uchwałą 

nr 365/XLVIII/18 Rady Powiatu Gro-

dziskiego. 

 

61.  366/XLIX/18 

27.09.2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu  

Powiatu Grodziskiego. 

 

W Biuletynie Informacji Publicznej Po-

wiatu Grodziskiego w zakładce „Statut” 

zamieszczono uchwałę nr 366/XLIX/18 

Rady Powiatu Grodziskiego wraz ze 

Statutem Powiatu Grodziskiego. W za-

kładce „Statut” została zamieszczona 

także uchwała nr 34/IV/19 Rady Po-

wiatu Grodziskiego z dnia 24 stycznia 

2019 r., w sprawie zmian w Statucie  

Powiatu Grodziskiego. 

62.  367/XLIX/18 

27.09.2018 r. 

w sprawie szczegółowych zasad 

wnoszenia inicjatyw obywatel-

skich, zasad tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, za-

sad promocji obywatelskich ini-

cjatyw uchwałodawczych, for-

malnych wymogów, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty. 

 

W Biuletynie Informacji Publicznej  

Powiatu Grodziskiego została utwo-

rzona „zakładka” o nazwie „Inicjatywa 

Obywatelska” zawierająca informacje 

dotyczące zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich oraz zamieszczono 

uchwałę nr 367/XLIX/18 Rady Powiatu  

Grodziskiego i uchwałę nr 35/IV/19 

Rady Powiatu Grodziskiego z dnia  

24 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany 

uchwały nr 367/XLIX/18 Rady Powiatu 

Grodziskiego z dnia 27 września 2018 

roku w sprawie szczegółowych zasad 
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wnoszenia inicjatyw obywatelskich,  

zasad tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad promocji  

obywatelskich inicjatyw uchwałodaw-

czych, formalnych wymogów, jakim 

muszą odpowiadać składane projekty. 

63.  368/XLIX/18 

27.09.2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania Statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Specjalistycznemu 

Szpitalowi Zachodniemu im. św. 

Jana Pawła II w Grodzisku Mazo-

wieckim.  

Statut po zmianach został ogłoszony  

w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego. 

64.  369/XLIX/18 

27.09.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem pomieszczenia 

Samodzielnego Publicznego Spe-

cjalistycznego Szpitala Zachod-

niego im. św. Jana Pawła II  

w Grodzisku Mazowieckim.  

Firma Salon Fryzjerski Monika Mergner 

kontynuuje działalność w zakresie usług 

fryzjerskich zgodnie z Uchwałą. 

65.  370/XLIX/18 

27.09.2018 r. 

w sprawie podwyższenia wysoko-

ści wynagrodzenia dla rodzin  

zastępczych zawodowych, niepeł-

niących funkcji pogotowia  

rodzinnego lub rodziny zawodo-

wej specjalistycznej, oraz świad-

czenia dla rodzin zastępczych  

zawodowych i niezawodowych 

oraz małżonków lub osób pełnią-

cych funkcję rodziny pomocowej. 

Uchwała weszła w życie z dniem 1  

listopada 2018 roku. Od tej daty też  

zostały podwyższone wynagrodzenia  

rodzin zastępczych zawodowych,  

zgodnie z zasadami określonymi  

w uchwale. Uchwała została zastoso-

wana do funkcjonujących na terenie  

powiatu grodziskiego dwóch rodzin  

zastępczych zawodowych, w których 

przebywa troje i czworo dzieci. 

66.  371/XLIX/18 

27.09.2018 r. 

w sprawie nabycia nieruchomości 

we wsi Holendry Baranowskie 

pod poszerzenie drogi powiato-

wej 1516 – ulicy Kaskiej.  

Działka nr 722/4 w obr. Holendry Bara-

nowskie gm. Baranów została nabyta 

Aktem notarialnym Rep. A nr 

2882/2018 z dnia 14.11.2018 r. 

67.  372/XLIX/18 

27.09.2018 r. 

w sprawie określenia jednostek 

budżetowych, źródeł dochodów 

gromadzonych na wydzielonym 

rachunku i ich przeznaczenia oraz 

sposobu i trybu sporządzania  

planów finansowych dla wydzie-

lonych rachunków dochodów. 

  

W dniu 01.10.2018 r. uchwała w wersji 

papierowej została przekazana do  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. 

68.  373/XLIX/18 

27.09.2018 r.  

w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Grodziskiego. 

  

W dniu 01.10.2018 r. uchwała została 

przesłana do Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Warszawie za pomocą 

programu Bestia. 
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69.  374/XLIX/18 

27.09.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały bu-

dżetowej Powiatu Grodziskiego 

na 2018 rok.  

W dniu 01.10.2018 r. uchwała została 

przesłana do Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Warszawie za pomocą 

programu Bestia oraz w wersji papiero-

wej. Pismem z dnia 28.09.2018 r. zostały 

poinformowane jednostki o dokonanych 

zmianach w uchwale budżetowej.  

 

70.  375/L/18 

17.10.2018 r. 

w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej, na które zostaną 

przeznaczone środki Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przy-

znane Powiatowi Grodziskiemu 

w 2018 roku. 

Po dokonaniu analizy wydatkowania 

środków Państwowego Funduszu Reha-

bilitacji Osób Niepełnosprawnych przez 

Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie pozostaje 

niewykorzystana kwota w łącznej wyso-

kości 46 187 zł, z czego: w Urzędzie 

Pracy kwota 30 000 zł, w Powiatowym 

Centrum kwota 16 187 zł. Środki te 

przeznaczone były na realizację zadań z 

zakresu rehabilitacji społecznej, w ra-

mach, których udzielono dofinansowań 

do zaopatrzenia w sprzęt rehabilita-

cyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze. Szczegółowy podział środ-

ków stanowi załącznik do uchwały. 

Środki zostały rozdysponowane na: 

I. Rehabilitację społeczną w kwocie –   

   1 661 493 zł, w tym: 

1. dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych 

179 407 zł, 

2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortope-

dyczne i środki pomocnicze dla osób 

niepełnosprawnych – 216 187 zł,  

3. dofinansowanie barier architektonicz-

nych, w komunikowaniu się i tech-

nicznych w związku z indywidual-

nymi potrzebami osób niepełno-

sprawnych – 104 179 zł, 

4. dofinansowanie kosztów tworzenia i 

działania warsztatów terapii zajęcio-

wej – 1 161 720 zł, 

II. Rehabilitacja zawodowa – 6 700 zł: 



 

115 

 

Zwrot wydatków na instrumenty  

i usługi rynku pracy na rzecz osób nie-

pełnosprawnych poszukujących pracy  

i niepozostających w zatrudnieniu – 

6 700 zł. 

71.  376/L/18 

17.10.2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

i jego przechowywanie na par-

kingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów powstałych w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu 

na terenie Powiatu Grodziskiego.  

Opłatę zgodnie z obowiązującą uchwałą 

Rady Powiatu Grodziskiego z tytułu 

usunięcia pojazdu z drogi i jego przecho-

wywania na parkingu nalicza upoważ-

niony pracownik parkingu strzeżonego  

i przekazuję informację o jej wysokości 

właścicielowi lub osobie upoważnionej 

do jego odbioru. Wpłaty z tytułu usunię-

cia i przechowywania pojazdu są  

uiszczane na konto Starostwa Powiatu 

Grodziskiego w banku Pekao S.A: 35 

1240 6973 1111 0010 8249 9863 lub w 

kasie Starostwa Powiatu Grodziskiego 

przy ulicy Kościuszki 30 w Grodzisku 

Mazowieckim we wskazanych godzi-

nach. Po uiszczeniu opłaty właściciel lub 

osoba upoważniona ma możliwość  

odbioru pojazdu z parkingu. Łączna 

kwota z tytułu odebranych pojazdów  

z parkingu przez ich właścicieli lub 

osoby upoważnione do ich odbioru  

w roku 2019 (stan na dzień 31.03.2019 

r.) wyniosła: 9 814 zł i dotyczyła 14 po-

jazdów. 

72.  377/L/18 

17.10.2018 r.  

w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Grodziskiego.  

W dniu 22.10.2018 r. za pomocą pro-

gramu Bestia uchwała została przesłana 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Warszawie. 

73.  378/L/18 

17.10.2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały  

budżetowej Powiatu Grodzi-

skiego na 2018 rok. 

  

W dniu 19.10.2018 r. uchwała w wersji 

papierowej została przekazana do  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie, natomiast w dniu 

22.10.2018 r. została przekazana za  

pomocą programu Bestia. Jednocześnie 

pismem z dnia 22.10.2018 r. zostały  

poinformowane jednostki o dokonanych 

zmianach w uchwale. 

74.  1/I/18 

22.11.2018 r.  

w sprawie powołania Komisji 

Skrutacyjnej do przeprowadzenia 

głosowań tajnych na I sesji Rady 

Powiatu Grodziskiego.  

Uchwała została zrealizowana.  
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75.  2/I/18 

22.11.2018 r.  

w sprawie wyboru Przewodniczą-

cego Rady Powiatu Grodziskiego.  

Uchwała została zrealizowana. 

76.  3/I/18 

2211.2018 r. 

w sprawie wyboru Wiceprzewod-

niczącego Rady Powiatu Grodzi-

skiego.  

Uchwała została zrealizowana. 

77.  4/I/18 

22.11.2018 r. 

w sprawie wyboru Wiceprzewod-

niczącego Rady Powiatu Grodzi-

skiego.  

Uchwała została zrealizowana. 

78.  5/I/18 

22.11.2018 r. 

w sprawie wyboru Starosty Gro-

dziskiego.  

Uchwała została zrealizowana. 

79.  6/I/18 

22.11.2018 r. 

w sprawie wyboru Wicestarosty 

Grodziskiego. 

Uchwała została zrealizowana. 

80.  7/I/18 

22.11.2018 r. 

w sprawie wyboru Członka Za-

rządu Powiatu Grodziskiego.  

Uchwała została zrealizowana. 

81.  8/I/18 

22.11.2018 r. 

w sprawie wyboru Członka  

Zarządu Powiatu Grodziskiego. 

  

Uchwała została zrealizowana. 

82.  9/I/18 

22.11.2018 r. 

w sprawie wyboru etatowego 

Członka Zarządu Powiatu Gro-

dziskiego.  

Uchwała została zrealizowana. 

83.  10/II/18 

29.11.2018 r. 

w sprawie powołania Komisji  

Rewizyjnej Rady Powiatu Gro-

dziskiego.  

Uchwała została zrealizowana. 

84.  11/II/18 

29.11.2018 r. 

w sprawie powołania Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Grodziskiego.  

Uchwała została zrealizowana. 

85.  12/II/18 

29.11.2018 r. 

w sprawie powołania Komisji sta-

łych Rady Powiatu Grodziskiego, 

określenia przedmiotu ich działa-

nia oraz ustalenia składów osobo-

wych. 

Uchwała została zrealizowana. 

86.  13/II/18 

29.11.2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodze-

nia Starosty Grodziskiego. 

 

Uchwała została zrealizowana. 

87.  14/III/18  

20.12.2018 r. 

w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Powiatu Grodzi-

skiego z organizacjami pozarzą-

dowymi oraz podmiotami na 

2019 r. 

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 30.01.2019 r.  

WNP-I.4131.13.2019.DK, stwierdza-

jące nieważność § 6 ust. 14 i 15 Pro-

gramu, § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu pracy 
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Komisji Konkursowej. W pozostałym 

zakresie program jest realizowany. 

88.  15/III/18 

20.12.2018 r. 

w sprawie trybu udzielania jak 

również rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół i niepu-

blicznych poradni psycholo-

giczno-pedagogicznych, których 

organem rejestrującym jest Po-

wiat Grodziski oraz trybu prze-

prowadzania kontroli prawidło-

wości ich pobrania i wykorzysta-

nia. 

 

Uchwała przekazana została wszystkim 

niepublicznym szkołom i niepublicznym 

poradniom psychologiczno-pedagogicz-

nym realizującym wczesne wspomaga-

nie rozwoju dziecka. Powyższe pla-

cówki od 26.01.2019 r. stosują wzory 

dokumentów, będące załącznikami do 

uchwały: wniosek o udzielenie dotacji 

oświatowej, informacja miesięczna  

o aktualnej liczbie uczniów lub dzieci 

wg. stanu na pierwszy dzień miesiąca 

oraz rozliczenie dotacji oświatowej 

otrzymanej z budżetu Powiatu Grodzi-

skiego. 

89.  16/III/18 

20.12.2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na za-

kup aparatury medycznej przez 

Samodzielny Publiczny Specjali-

styczny Szpital Zachodni im. św. 

Jana Pawła II w Grodzisku Mazo-

wieckim. 

 

Urządzenia 1, 2 zostały zakupione i za-

instalowane w następujących oddzia-

łach: 

a) Aparat RTG typu Ramię C - Blok 

Operacyjny,  

b) Angiograf – Pracownia Rentgenodia-

gnostyki Zabiegowej.  

90.  17/III/18 

20.12.2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem powierzchni  

Samodzielnego Publicznego Spe-

cjalistycznego Szpitala Zachod-

niego im. św. Jana Pawła II  

w Grodzisku Mazowieckim. 

 

 

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie 

kontynuuje działalność zgodnie z 

Uchwałą.  

91.  18/III/18 

20.12.2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem pomieszczenia 

Samodzielnego Publicznego Spe-

cjalistycznego Szpitala Zachod-

niego im. św. Jana Pawła II  

w Grodzisku Mazowieckim. 

 

Firma MEDIKA Aparaty słuchowe 

kontynuuje działalność zgodnie z 

Uchwałą. 

92.  19/III/18  

20.12.2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie powierzchni 

parkingowej przed budynkiem  

Samodzielnego Publicznego Spe-

cjalistycznego Szpitala Zachod-

niego im. św. Jana Pawła II  

w Grodzisku Mazowieckim. 

Dzierżawca został wyłoniony w drodze 

konkursu ofert: Firma Sałek & 

Falkowski s. c. i kontynuuje działalność 

zgodnie z Uchwałą. 



 

118 

 

 

93.  20/III/18 

20.12.2018 r. 

w sprawie ustanowienia służeb-

ności przesyłu na nieruchomości 

położonej w Grodzisku Mazo-

wieckim przy ulicy Dalekiej. 

 

Inwestor pismem z dnia 27.02.2019 r. 

poinformował o zmianie koncepcji prze-

biegu sieci SN-15 kV. Na najbliższą  

sesję Rady został skierowany wniosek  

o podjęcie nowej uchwały w sprawie 

służebności na działkach 16/11 i 16/21. 

 

94.  21/III/18 

20.12.2018 r.  

w sprawie oddania w najem  

pomieszczeń w budynku przy 

ulicy Dalekiej 11A w Grodzisku 

Mazowieckim. 

 

Z obydwoma podmiotami umowy 

najmu zostały zawarte w dniu 

31.01.2019 r. (nr WN.6845.41.2018 i nr 

WN.6845.44.2018). 

95.  22/III/18 

20.12.2018 r. 

w sprawie oddania w najem  

pomieszczeń w budynku przy 

ulicy Piasta 30 w Milanówku. 

 

Umowa najmu została zawarta w dniu 

05.02.2019 r. 

(sygn. akt WN.6845.36.2018). 

96.  23/III/18 

20.12.2018 r.  

w sprawie przekazania Burmi-

strzowi Miasta Milanówka  

zadania zarządzania drogą powia-

tową nr 1523 w Milanówku. 

 

 

W dniu 18 marca 2019 r. zawarto poro-

zumienie z Burmistrzem Miasta Mila-

nówka. 

 

97.  24/III/18 

20.12.2018 r. 

 
 

w sprawie delegowania członków 

Rady Powiatu Grodziskiego do 

udziału w pracach Komisji  

Bezpieczeństwa i Porządku przy  

Staroście Grodziskim. 

 

Uchwała została zrealizowana. 

98.  25/III/18 

20.12.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Grodziskiego na  

I półrocze 2019 roku. 

 

Uchwała została zrealizowana. 

99.  26/III/18 

20.12.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy Komisji stałych Rady  

Powiatu Grodziskiego na I półro-

cze 2019 roku. 

 

Uchwała została zrealizowana. 

100.  27/III/18 

20.12.2018 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy 

Rady Powiatu Grodziskiego na 

2019 rok. 

Uchwała została zrealizowana. 
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101.  28/III/18 

20.12.2018 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Grodziskiego. 

 

W dniu 27.12.2018 r. uchwała została 

przekazana za pomocą systemu Bestia. 

102.  29/III/18 

20.12.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały bu-

dżetowej Powiatu Grodziskiego 

na 2018 rok. 

W dniu 27.12.2018 r. uchwała została 

przekazana za pomocą systemu Bestia 

oraz w wersji papierowej do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie.  

Jednocześnie pismem z dnia 27.12.2018 

roku poinformowano jednostki o doko-

nanych zmianach w uchwale. 

 

103.  30/III/18 

20.12. 2018 r. 

w sprawie ustalenia wydatków, 

które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2018. 

 

 

W dniu 27.12.2018 r. uchwała została 

przekazana w wersji papierowej do Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej w War-

szawie. 

104.  31/III/18 

20.12.2018 r. 

w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu 

Grodziskiego na lata 2019 – 2027. 

 

 

W dniu 27.12.2018 r. uchwała została 

przekazana za pomocą systemu Bestia. 

105.  32/III/18 

20.12.2018 r. 

w sprawie przyjęcia uchwały bu-

dżetowej Powiatu Grodziskiego 

na 2019 rok. 

 

W dniu 27.12.2018 r. uchwała została 

przekazana w wersji papierowej do  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. W dniu 28.12.2018 roku  

jednostki zostały poinformowane o 

przyjętej uchwale budżetowej.  

 

106.  33/III/18 

20.12.2018 r. 

w sprawie niewyrażenia zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy  

z radnym. 

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody  

Mazowieckiego z dnia 30.01.2019 r.  

WNP-I.4131.14.2019.DK stwierdzające 

nieważność uchwały Nr 33/III/18. 
 

 

 

 


