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I. WPROWADZENIE 
 

 

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

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

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

poprzednim, 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 mogą zabierać głos mieszkańcy, którzy złożyli pisemne 

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

raportem Rada Powiatu przeprowadza głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum 

zaufania. 
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II. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU GRODZISKIEGO 
 

 

Powiat grodziski leży w granicach województwa mazowieckiego. Usytuowany jest około 30 km 

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

o powierzchni: gmina Grodzisk Mazowiecki – 107,45 km2, gmina 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 2020 roku powiat grodziski liczył 96 698 mieszkańców. Większość ludności skupiona 

jest na obszarze gminy Grodzisk Mazowiecki, gdzie zamieszkuje 49 416 mieszkańców. Miasto Grodzisk 

Mazowiecki jest zdecydowanym centrum społeczno-gospodarczym powiatu. Drugie pod względem 

wielkości miasto regionu – Milanówek zamieszkuje 16 464 mieszkańców. Miastem o najmniejszej 

liczbie ludności 3 839 mieszkańców jest Podkowa Leśna. W poszczególnych gminach wiejskich liczba 

ludności wynosi: gmina Żabia Wola 9 097 mieszkańców, gmina Jaktorów 12 519 mieszkańców, gmina 

Baranów 5 363 mieszkańców.   

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

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

w zakresie: 

− edukacji publicznej; 

− promocji i ochrony zdrowia; 

− pomocy społecznej; 

− wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

− polityki prorodzinnej; 

− wspierania osób niepełnosprawnych; 

− transportu zbiorowego i dróg publicznych; 

− kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

− kultury fizycznej i turystyki; 

− geodezji, kartografii i katastru; 

− gospodarki nieruchomościami; 

− administracji architektoniczno-budowlanej; 

− gospodarki wodnej; 

− ochrony środowiska i przyrody; 

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

− ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 

− przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

− ochrony praw konsumenta; 

− utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

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 2020 r., poz. 1057 ze zm.); 

− działalności w zakresie telekomunikacji. 

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

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

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

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

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

− organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu, 

− zasady dostępu mieszkańców do dokumentów oraz korzystania z nich, 

− zasady tworzenia i działania klubów radnych Rady Powiatu, 

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

DZIAŁAJĄCYCH W POWIECIE GRODZISKIM ORAZ STRUKTURA 

ORGANIZACYJNA STAROSTWA 

 

 

Jednostki organizacyjne Powiatu: 

 

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

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, 

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. 
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Powiatowe służby, inspekcje i straże: 

 

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

w formie jednostki budżetowej, 

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim - działający                

w formie jednostki budżetowej, 

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

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 156/2019 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r., który 

obowiązywał w 2020 roku.  

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek 

organizacyjnych powiatu, zgodnie z art.  33  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 920).  

Starostwo Powiatu Grodziskiego działa w oparciu o Regulamin organizacyjny, który określa status 

pracowników oraz organizację i zasady funkcjonowania Starostwa, a w szczególności strukturę i 

zakresy działania komórek organizacyjnych Starostwa, tryb pracy, zasady i tryb opracowywania aktów 

prawnych, organizację i sposób załatwiania spraw mieszkańców, sposób podpisywania pism i 

działalność kontrolną Starostwa.   

W skład Starostwa w 2020 roku wchodziły następujące komórki organizacyjne i samodzielne 

stanowiska pracy:  

1) Wydział Architektoniczno–Budowlany, 

2) Wydział Finansowy: 

a) Referat Budżetu i Planowania, 

b) Referat Finansowo-Księgowy, 

3) Wydział Geodezji i Kartografii: 

a) Referat Ewidencji Gruntów i Budynków, 

b) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 

5) Wydział Komunikacji, 

6) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, 
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7) Wydział Organizacyjny, 

8) Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, 

9) Biuro Rady Powiatu, 

10) Samodzielne Stanowisko ds. BHP i PPOŻ, 

11) Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji, 

12) Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli, 

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

14) Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, 

15) Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Ochrony Zdrowia, 

16) Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, 

17) Samodzielne Stanowisko Promocji Powiatu, 

18) Archiwum, 

19) Audytor Wewnętrzny, 

20) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 

21) Pełnomocnik Starosty ds. Systemu Zarządzania Jakością, 

22) Powiatowy Rzecznik Konsumentów, 

23) Zespół Radców Prawnych. 
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Należy zauważyć, że pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się w marcu 2020 r. spowodowała 

bardzo duże utrudnienia w realizacji bieżących zadań. Rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych 

wymagały problemy, z którymi jak dotąd powiatowi nie przyszło się mierzyć. Dużym wyzwaniem, 

wymagającym wysiłku i nakładu pracy była konieczność zapewnienia ciągłej i płynnej obsługi 

interesantów. Pomimo trudności, zwłaszcza dotyczących absencji pracowników, udało się zachować 

ciągłość funkcjonowania Starostwa, w sposób zapewniający bezpieczne warunki pracy dla 

pracowników oraz obsługi interesantów, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. 

Realizację zadań publicznych na dzień 31 grudnia 2020 r. zapewniało 150 pracowników 

zatrudnionych w Starostwie Powiatu Grodziskiego na 145,2 etatu (bez umów o zastępstwo)  

Pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych oraz 

na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w Starostwie 

zatrudnionych było 127 pracowników na stanowiskach urzędniczych i 23 pracowników  na 

stanowiskach pomocniczych i obsługi.  

W celu właściwego, rzetelnego wykonywania zadań publicznych na wolne stanowiska urzędnicze, 

w tym kierownicze stanowiska urzędnicze przeprowadzane są otwarte i konkurencyjne nabory 

pracowników. Mają one na celu wyłonienie najlepszych kandydatów do pracy w Starostwie. Nabory 

pracowników przeprowadzane są w oparciu o Procedurę Naboru Pracowników obowiązującą w 

Starostwie Powiatu Grodziskiego wprowadzoną Zarządzeniem nr 27/2019 Starosty Grodziskiego z dnia 

5 czerwca 2019 r.  

W roku 2020 w Starostwie Powiatu Grodziskiego ogłoszono 24 nabory na 33 stanowiska 

urzędnicze, w tym urzędnicze kierownicze. Z przeprowadzonych naborów wyłoniono do zatrudnienia 

22 osoby. 

Dla pracowników zatrudnianych w Starostwie Powiatu Grodziskiego na stanowiskach urzędniczych 

w tym kierowniczych urzędniczych, którzy nie byli wcześniej zatrudnieni w jednostkach administracji 

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

przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym, organizuje się służbę 

przygotowawczą, która trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem. Tylko pozytywny wynik 

egzaminu pozwala na dalsze zatrudnienie w Starostwie. W roku 2020 służbę przygotowawczą odbyło 

17 pracowników, przeprowadzono również 17 egzaminów, zakończonych wynikiem pozytywnym. 

Służbę przygotowawczą oraz egzamin przeprowadza się w oparciu o Regulamin Przeprowadzania 

Służby Przygotowawczej i Organizowania Egzaminu Kończącego Służbę w Starostwie Powiatu 

Grodziskiego, przyjętego Zarządzeniem nr 38/2011 Starosty Grodziskiego z dnia 22 września 2011 r. 
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Od 2006 roku Starostwo Powiatu Grodziskiego działa w oparciu o System Zarządzania Jakością, 

zgodny z wymaganiami normy ISO 9001-2015. W ramach utrzymania Systemu Zarządzania Jakością  

przeprowadzane są sprawdzające audyty wewnętrzne i zewnętrzne, mające na celu potwierdzenie 

działania Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001-2015. Wprowadzone w Starostwie 

Powiatu Grodziskiego Księga Jakości oraz Przewodniki: Systemowy i Jakości wyróżniają 3 grupy 

procesów odzwierciedlających wykonywane przez Starostwo zadania. Procesy te są na bieżąco 

monitorowane przez realizujące je komórki organizacyjne. Ponadto raz w roku komórki organizacyjne 

dokonują szacowania ryzyk, które mogą wystąpić w danym procesie oraz określają działania możliwe 

do podjęcia w celu ich zmniejszenia. 

Starostwo Powiatu Grodziskiego jest partnerem projektu „Regionalnego partnerstwa samorządów 

Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 

(Projekt ASI). Jako wspólny projekt jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego 

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

zakup nowego sprzętu i oprogramowania, wdrożenie Systemu Dziedzinowego, rozbudowę systemu  

e-Urząd o nowe funkcje, a także cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. Projekt ASI ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu  elektronicznej administracji w województwie 

mazowieckim. Pierwotnie projekt obejmował realizację w latach 2016-2020, obecnie został 

przedłużony do 31 grudnia 2022 r.  
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IV. OPIS ZADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM POLITYK, STRATEGII I PROGRAMÓW 
 

Tabela nr 1 

Nazwa zadania 

 

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

• Sekretarz Powiatu,  

• Wydział Organizacyjny. 

 

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, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 2232 ze zm.) zadanie 

polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  jest 

zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym 

przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. 

Do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego uprawniona jest każda osoba, która nie 

jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży 

wymagane oświadczenie. Ponadto od 16 maja 2020 r. po zmianie ww. 

ustawy uprawnione są również osoby fizyczne prowadzące 

jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych 

osób w ciągu ostatniego roku i które złożą oświadczenia wymagane 

ww. ustawą.  

Stan realizacji: 

W dniu 27 listopada 2019 r. podpisano trójstronne porozumienie z 

Okręgową Radą Adwokacką oraz Radą Okręgowej Izby Radców 

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

radcami prawnymi na udzielanie porad prawnych w punkcie w Żabiej 

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

W dniu 16 października 2019 r. ogłoszono konkurs na prowadzenie w 

2020 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Grodzisku 

Mazowieckim. W wyniku konkursu 11 grudnia 2019 r. podpisano 

umowy z Fundacją Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie na 

prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i z Fundacją 

Młodzi Ludziom z siedzibą w Borysławiu na prowadzenie punktu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Grodzisku 

Mazowieckim przy ul. 3 Maja 57.  
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Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r.  

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające w 2020 roku: 

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

godz. 9-13), 

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

12-16), 

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

piątku w godz. 8-12), 

4) Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Grodzisk 

Mazowiecki, ul. 3 Maja 57 (od poniedziałku do piątku w 

godz. 12-16). 

W 2020 roku udzielono w sumie 857 porad prawnych w 

poszczególnych punktach: 

− w Żabiej Woli – 141 porad, 

− w Milanówku – 207 porad, 

− w Grodzisku Mazowieckim (punkt 8-12) – 270 porad,  

− w Grodzisku Mazowieckim (punkt 12-16) – 239 porad. 

W 2020 roku powiat grodziski wykorzystał dotację Wojewody 

Mazowieckiego na prowadzenie punktów nieopłatnej pomocy prawnej 

i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w wysokości 

263 155, 87 zł. 
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Tabela nr 2 

 

Nazwa zadania 

 

Ochrona praw konsumenta 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw 

konsumentów, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) 

i art. 39 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), dalej również u.o.k.k., 

wykonuje powiatowy rzecznik konsumentów. Szczegółowe zadania 

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

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Grodzisku Mazowieckim pełni 

obowiązki jednoosobowo i jest bezpośrednio podporządkowany 

Staroście Grodziskiemu.  

Rzecznik zatrudniony jest na umowę o pracę w wymiarze czasu pracy 

½ etatu.     

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym 

wskazaniem przyjętej 

polityki/strategii 

programu. 

 

 

Zakres działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Grodzisku 

Mazowieckim, w ramach zadania „Ochrona praw konsumenta”, 

stanowi realizację zadań określonych w artykule 42 powołanej ustawy 

o ochronie konkurencji i konsumentów. Do zadań rzecznika 

konsumentów należy: 

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i 

informacji prawnej w zakresie ochrony interesów 

konsumentów; działania o charakterze edukacyjno-

informacyjnym; 

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 Urzędem Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz 

organizacjami konsumenckimi; 

5) Podejmowanie działań wynikających z: 

− ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu 

nieuczciwym praktykom rynkowym, 

− ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu 

roszczeń w postępowaniu grupowym, 

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

postępowania cywilnego (przedstawianie sądowi 

istotnego poglądu dla sprawy). 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w 2020 roku zadania 

„Ochrona praw konsumenta” zawarte są w sprawozdaniu z 

działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2020, 

przyjętym zarządzeniem nr 18/2021 Starosty Grodziskiego z dnia 

29.03.2021 roku.   

W 2020 roku w ramach realizacji określonego w powołanej ustawie o 

ochronie konkurencji i konsumentów zadania związanego z 

zapewnieniem bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji 

prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, Powiatowy 

Rzecznik Konsumentów w Grodzisku Mazowieckim udzieliła 435 
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bezpłatnych porad ustnych oraz 28 porad i informacji pisemnych. W 

okresie sprawozdawczym zarejestrowano w kategorii postępowań w 

zakresie praw konsumenckich 49 spraw, a Rzecznik wystąpiła 

pisemnie do przedsiębiorców w 41 sprawach. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Grodzisku Mazowieckim 

podejmowała działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym w 

zakresie dostępnych kanałów komunikacji. Przy okazji udzielania 

porad i w ramach działalności edukacyjnej pośredniej, czyli 

nieskierowanej na rozwiązanie konkretnego problemu konsumenta - 

udostępniała konsumentom materiały edukacyjne (ulotki, poradniki i 

broszury konsumenckie) w wersji elektronicznej i papierowej. Na 

stronie Starostwa http://www.powiat-grodziski.pl/ zamieszczano 

artykuły informacyjne Rzecznika o tematyce konsumenckiej. W 

grudniu 2020 roku przeprowadzono w formie zdalnej spotkanie 

edukacyjne online (pod nazwą „Świadomy senior – bezpieczny 

konsument”) Prezesa Oddziału Federacji Konsumentów w Warszawie 

i Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Grodzisku Mazowieckim 

z konsumentami powiatu grodziskiego.  

W omawianym okresie sprawozdawczym Rzecznik nie występowała 

z wnioskiem o stanowienie lub zmianę przepisów prawa miejscowego 

w zakresie ochrony interesów konsumentów. Rzecznik nie wytaczała 

powództw na rzecz konsumentów, nie składano wniosków o 

wstąpienie do toczącego się postępowania. Rzecznik pomagała 

konsumentom w redagowaniu i sporządzaniu projektów pism 

procesowych czy wniosków o podjęcie interwencji przez uprawnione 

do pozasądowego rozpatrzenia sprawy instytucje, wstępnie nakreślała 

sytuację procesową konsumentów w sprawie. Zakres i forma pomocy 

udzielonej konsumentom były zróżnicowane - dostosowane do 

charakteru i okoliczności konkretnej sprawy. 

W ramach współdziałania z UOKiK Rzecznik złożyła coroczne 

sprawozdanie z działalności z roku ubiegłego oraz na bieżąco 

zawiadamiała o podejrzeniu naruszenia zbiorowych interesów 

konsumentów i sygnalizowała 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 doświadczeń w zakresie jednolitej interpretacji 

przepisów prawa.  

 
Link do: „Sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 

Grodzisku Mazowieckim w 2020 roku” https://bip.powiat-

grodziski.pl/pliki/ZAZ_Starosty/zarzadzenie_18_2021.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.powiat-grodziski.pl/
https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/ZAZ_Starosty/zarzadzenie_18_2021.pdf
https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/ZAZ_Starosty/zarzadzenie_18_2021.pdf
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Tabela nr 3 

Nazwa zadania 

Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych 

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

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

• Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,  

• Samodzielne Stanowisko Promocji Powiatu, 

• Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Ochrony Zdrowia, 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

• Powiatowy Urząd Pracy. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym 

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 2020 r., poz. 1057 ze zm.) na 2020 r. 

przyjęty przez Radę Powiatu Grodziskiego uchwałą nr 117/XIII/19 z 

dnia 31 października 2019 roku. 

Główne założenia programu: 

− umacnianie w świadomości społecznej poczucia 

odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, lokalną 

wspólnotę samorządową; 

− stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej; 

− prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na 

rzecz mieszkańców; 

− uzupełnienie działań Powiatu w zakresie nie objętym przez 

struktury samorządowe; 

− zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu 

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 i 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

− prowadzenie Domu Dziecka w Grodzisku Mazowieckim 

przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja”, 

− prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Milanówku przez 

Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego 

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji 

Warszawskiej, 

− prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Podkowie Leśnej przez Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy 
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Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 

Archidiecezji Warszawskiej, 

− organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy. 

2. Powiat Grodziski współpracuje z podmiotami finansowanymi 

ze środków Powiatu i Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych: 

− 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”. 

3. Powiat Grodziski współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi m.in. przy realizacji imprez o charakterze 

kulturalnym, sportowym i ekologicznym. 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r.  

 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w 

szczególności w formach: 

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w 

ustawie, 

2) udziału w miarę możliwości organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów w działaniach programowych samorządu, 

3) użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych 

warunkach lokali w obiektach powiatowych oraz 

udostępniania sali konferencyjnej 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 2020 roku odbyło się 15 imprez z udziałem organizacji 

pozarządowych wpisanych do Kalendarza Imprez. 

Powiat Grodziski w 2020 roku na współpracę z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami przeznaczył kwotę 4 919 436,71 

złotych. 
 

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 2020 rok” https://bip.powiat-

grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/sprawozdanie_wspolpraca_z_organizacja

mi_2020.pdf 
 

 

 

https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/sprawozdanie_wspolpraca_z_organizacjami_2020.pdf
https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/sprawozdanie_wspolpraca_z_organizacjami_2020.pdf
https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/sprawozdanie_wspolpraca_z_organizacjami_2020.pdf
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Tabela nr 4 

Nazwa zadania 

 

Promocja powiatu 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Samodzielne Stanowisko Promocji Powiatu.  

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym 

wskazaniem przyjętej 

polityki/strategii 

programu. 

 

„Regulamin Organizacyjny Starostwa” na podstawie uchwały Zarządu 

Powiatu Grodziskiego z dnia 17.02.2021 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. 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r.  

 

− informowanie mieszkańców o realizowanych zadaniach i 

projektach, 

− utrzymywanie z mieszkańcami stałej komunikacji - 

systematyczna aktualizacja strony internetowej  i cykliczna 

obecność w lokalnej prasie i rozgłośniach radiowych, 

− tworzenie pozytywnego wizerunku powiatu. 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

 

− umowa z „Expressem Wieczornym” – publikacja artykułu raz w 

miesiącu (koszt: 8 400 zł brutto/rok), 

− umowa z „Gazetą WPR” – publikacja artykułu raz w miesiącu 

(koszt: 13 530 zł brutto/rok), 

− umowa z „Przeglądem Regionalnym” – publikacja artykułu raz w 

miesiącu (koszt: 10 036,80 zł brutto/rok), 

− Radio Bogoria – audycja dwa razy w miesiącu (koszt: 27 000 zł 

brutto/rok), 

− Radio Niepokalanów – audycja raz w miesiącu (koszt: 7 380 zł 

brutto/rok), 

− dwukrotne zamówienie materiałów promocyjnych m.in. saszetki 

biodrowe, słuchawki, power banki, parasole, pendrive’y, 

zakreślacze, zestawy piśmiennicze (koszt: 24 478,53 zł 

brutto/rok), 

− zamówienie kalendarzy ściennych, biurkowych i książkowych 

(koszt: 4 188,15 zł brutto/rok). 
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Tabela nr 5 

 

Nazwa zadania 

  

Edukacja publiczna 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 

Zakres działania określa regulamin organizacyjny Starostwa Powiatu 

Grodziskiego. 

Do głównych zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu należy  

w szczególności: 

− opracowanie propozycji programowo-strategicznych do 

działania Powiatu w zakresie oświaty, kultury i sportu oraz 

ewaluacja przyjętych strategii, 

− nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych  

w zakresie spraw gospodarczych, finansowych, 

administracyjnych i organizacji pracy, 

− opracowywanie materiałów i obsługa Systemu Informacji 

Oświatowej, 

− współpraca z Kuratorium Oświaty, Okręgową Komisją 

Egzaminacyjną oraz związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Grodziski, 

− cykliczne przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych, 

− prowadzenie spraw związanych z działalnością oświaty 

niepublicznej, 

− kierowanie nieletnich do ośrodków zgodnie z postanowieniem 

sądu, 

− planowanie, opracowywanie i popularyzowanie Kalendarza 

Imprez Powiatowych oraz współpraca z jednostkami Powiatu  

w tym zakresie, 

− nadzór nad działalnością Muzeum i Biblioteki Powiatowej, 

− prowadzenie rejestru instytucji kultury, rejestru Klubów 

Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych oraz 

nadzorowanie ich działalności, 

− organizowanie konkursów ofert na realizację zadań Powiatu 

przez organizacje pozarządowe. 

Stan zatrudnienia – 5 osób. 

 

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, 

− Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

− Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia, 

− Branżowa Szkoła I stopnia, 

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

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

Głównym założeniem polityki oświatowej Powiatu Grodziskiego 

jest:  
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− dążenie do tego, aby absolwenci jak najlepiej zdawali egzaminy 

maturalne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje 

zawodowe a następnie zdobywali indeksy wybranych uczelni 

wyższych, 

− dostosowanie systemu powiatowej edukacji do szybko 

zmieniającego się rynku, 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 działania szkół. 

Licea Ogólnokształcące prowadzą oddziały z różnymi przedmiotami 

rozszerzonymi: lingwistyczny, lingwistyczno-geograficzny, 

humanistyczny, matematyczny, biologiczno-chemiczny, 

matematyczno - fizyczny, kulturowo-społeczny, prawniczy. 

Technika prowadzą kształcenie w zawodach: technik żywienia i 

usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik 

hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik eksploatacji 

portów i terminali, technik pojazdów samochodowych, technik 

informatyk, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik 

ekonomista, technik rachunkowości, technik spedytor. 

Branżowa Szkoła I stopnia prowadzi kształcenie w zawodach: 

mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, magazynier-

logistyk. 

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest we współpracy  

z przedsiębiorcami z gospodarczego otoczenia szkoły. Zwiększa to 

szanse absolwentów na rynku pracy. 

Powiat Grodziski prowadzi ponadto dwie placówki oświatowe: 

1) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną; 

Do podstawowych zadań Poradni należy diagnozowanie dzieci  

i młodzieży, prowadzone w szczególności w celu określenia: 

− indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 

− indywidualnych możliwości psychofizycznych, 

− sposobu rozwiązywania zgłaszanych problemów i 

wyjaśniania mechanizmów ich funkcjonowania. 

Efektem takiej diagnozy jest wydanie opinii lub orzeczenia, w 

tym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych lub 

zespołowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu głębokim, orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania i indywidualnego obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego. Drugim ważnym 

zadaniem realizowanym przez Poradnię jest udzielanie 

dzieciom, młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu oraz planowaniu dalszej edukacji  
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i kariery zawodowej. Kolejnym obszarem pracy, wynikającym  

z przepisów prawa, jest realizowanie zadań profilaktycznych 

oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję 

przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli 

w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i 

wychowawczych. W ostatnich kilku latach obserwuje się 

wzrost ilości wykonywanych przez pracowników Poradni 

diagnoz oraz wzrost liczby orzeczeń o potrzebie kształcenia 

specjalnego (w szczególności dla dzieci z autyzmem, w tym z 

Zespołem Aspergera) oraz opinii wczesnego wspomagania 

rozwoju. 

2) Publiczne Ognisko Plastyczne realizuje zadania edukacyjne dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu sztuk plastycznych, 

historii sztuki i wystawiennictwa. Nadzór pedagogiczny nad 

placówką sprawuje Minister Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu. Publiczne Ognisko Plastyczne prowadzi 

następujące zajęcia, uzupełniające zainteresowania: 

− ceramika dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

− podstawy perspektywy i rysunek, 

− konsultacje z historii sztuki, 

− kurs podstawowy/zaawansowany – historia sztuki, 

− rysunek/malarstwo, 

− warsztaty z akwareli, 

− grafika warsztatowa, 

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

− zajęcia dla dzieci w wieku 9-12 lat, 

− fotofakultety, 

− kurs fotografii dla młodzieży, 

− zajęcia z maturzystami, 

− przygotowanie do uczelni artystycznych dla młodzieży i 

dorosłych. 

Publiczne Ognisko Plastyczne organizuje wystawy, przeglądy, 

konkursy, plenery oraz targi sztuki. 

 

Należy zwrócić uwagę, że w związku z panującą pandemią      

COVID-19, od marca 2020 roku w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzono kształcenie na odległość, czyli tzw. zdalne 

nauczanie. Ograniczono funkcjonowanie szkół i placówek, zgodnie 

z wytycznymi MEN, MZ, GIS. Wdrażano rozwiązania 

umożliwiające szkołom i placówkom pracę w warunkach 

epidemicznych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. W ramach wsparcia Powiat Grodziski zapewnił środki 

finansowe na zakup sprzętu komputerowego z licencjonowanym 

oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli. Ponadto, na terenach 

szkół i placówek oświatowych wdrożono zasady stosowania reżimu 

sanitarnego. Na bieżąco, od początku pandemii władze Powiatu 

przeznaczały dodatkowe środki finansowe na zakup środków 
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higienicznych, celem zapewnienia bezpiecznych warunków 

funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. 

 

        Na terenie Powiatu Grodziskiego funkcjonuje Muzeum im. 

Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Prace remontowe, 

porządkowo-konserwatorskie prowadzone w 2020 r. pozwalają  

na trwałe zachowanie wartości zabytku. Ze względu na pandemię 

COVID-19 zorganizowano tylko część z zaplanowanych wydarzeń 

w 2020 r. 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r.  

 

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

https://bip.powiat-

grodziski.pl/pliki/komunikaty/informacja_o_stanie_realizacji_zadan_oswiatowych

_2019_2020.pdf 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

 

Link do: „Inwestycje i remonty w roku szkolnym 2019/2020”: 

https://bip.powiat-

grodziski.pl/pliki/komunikaty/Remonty_i_inwestycje_w_szkolach_2019_2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/komunikaty/informacja_o_stanie_realizacji_zadan_oswiatowych_2019_2020.pdf
https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/komunikaty/informacja_o_stanie_realizacji_zadan_oswiatowych_2019_2020.pdf
https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/komunikaty/informacja_o_stanie_realizacji_zadan_oswiatowych_2019_2020.pdf
https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/komunikaty/Remonty_i_inwestycje_w_szkolach_2019_2020.pdf
https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/komunikaty/Remonty_i_inwestycje_w_szkolach_2019_2020.pdf
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Tabela nr 6 

Nazwa zadania 

 

Promocja i ochrona zdrowia 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie - krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Ochrony Zdrowia. 
 

Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Promocji 

i Ochrony Zdrowia należy prowadzenie spraw w zakresie ochrony 

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

1) prowadzenie spraw oraz przygotowywanie projektów uchwał 

z zakresu promocji i ochrony zdrowia, 

2) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie promocji i ochrony 

zdrowia, 

3) wykonywanie czynności związanych z wdrażaniem 

i monitorowaniem programów i projektów, w tym też 

z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł ich finansowania, 

4) podejmowanie działań wynikających z realizacji Narodowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz zapewniających 

obsługę administracyjną Zespołowi Koordynującemu Realizację 

Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

w Powiecie Grodziskim, 

5) opracowywanie i publikacja informacji dla mieszkańców, 

w zakresie dotyczącym udzielania świadczeń zdrowotnych, 

dostępności usług medycznych oraz profilaktyki i ochrony 

zdrowia, 

6) współpraca z merytorycznymi komisjami Rady Powiatu w zakresie 

spraw dotyczących Samodzielnego Stanowiska ds. Promocji 

i Ochrony Zdrowia, 

7) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi,  organizacjami 

społecznymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami – 

w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i pomocy 

społecznej. 
 

Ww. stanowisko stanowi komórkę organizacyjną wchodzącą 

w skład Starostwa Powiatu Grodziskiego, a przypisane mu zadania 

realizuje 1 pracownik zatrudniony na etacie w Samodzielnym 

Stanowisku ds. Promocji i Ochrony Zdrowia. 

 

Ogólny opis zadania 

z ewentualnym 

wskazaniem przyjętej 

polityki/strategii 

programu. 

 

W ramach zadań związanych z promocją i ochroną zdrowia wdrożono 

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 

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

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: 
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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. 
 

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego przedłożonym Zarządowi Powiatu 

Grodziskiego – w roku 2020 podjętych zostało szereg działań 

zmierzających w kierunku: 

− upowszechnienia środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej, 

− upowszechnienia zróżnicowanych form pomocy i oparcia 

społecznego, 

− aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi, 

− skoordynowania dostępnych form opieki i pomocy, 

− udzielenia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, 

rodzicom i nauczycielom. 
 

Podejmowane działania koncentrowały się: 

1) wokół strategii przemodelowania form świadczonej opieki 

psychiatrycznej z systemu izolacyjno-azylowego na rzecz 

środowiskowego, otwartego i spersonalizowanego, 

2) na rozszerzeniu współpracy podmiotów leczniczych 

i wspomagających osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

3) na otaczaniu prawidłową opieką zdrowotną w obszarze związanym 

z rozwojem psychospołecznym dzieci i młodzieży, 

4) na kształtowaniu modelu skutecznych działań systemowych, 

długoterminowych, jak również natychmiastowych, stwarzających 

możliwość rozwiązania bieżących problemów (np.: profilaktyka, 

podejmowanie środków zabezpieczających). 
 

Podmiotami uczestniczącymi w powyższych działaniach były m.in.: 

organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy 

zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe, grupy samopomocy 

pacjentów i ich rodzin, szkoły prowadzone przez Powiat oraz 

różnorodne typy podmiotów wpisujące się zakresem swojej 

działalności w cele i zadania Programu. 
 

Uchwałą nr 519/2021 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 

30 marca 2021 r. zaktualizowano osobowy skład Zespołu 

Koordynującego Realizację Powiatowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego w Powiecie Grodziskim. 
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Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r.  

 

 

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy 

społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w Powiecie Grodziskim został opracowany, przekazany 

do wszystkich podmiotów realizujących Program, podany 

do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej Powiatu Grodziskiego w zakładce Ochrona Zdrowia, 

na stronach PCPR i PUP oraz wysłany do Departamentu Zdrowia 

i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego. Informacje zawarte w ww. informatorze zostały 

uaktualnione w dniu 31.12.2020 r. Zaktualizowana wersja informatora 

została również podana do wiadomości publicznej, w sposób 

wskazany powyżej. 
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Tabela nr 7 

 

Nazwa zadania 

 

Transport i komunikacja 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego. 

Zakres działania określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatu 

Grodziskiego. 

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji należą sprawy w 

zakresie: 

− rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów, 

− wydawania, zatrzymania, wymiany, cofania i przywracania 

uprawnień do kierowania pojazdami, 

− wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami 

uprzywilejowanymi i pojazdami przewożącymi wartości 

pieniężne, 

− udzielania, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub 

cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego, 

− udzielania, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji 

na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem 

samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 

powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub 

licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie 

pośrednictwa przy przewozie rzeczy, 

− wydawania i cofania poświadczenia potwierdzającego 

spełnienie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę 

prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców, 

− wydawania i cofania zezwoleń na wykonywanie przewozów 

regularnych osób i przewozów regularnych specjalnych w 

krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych 

na obszarze powiatu i dokonywanie uzgodnień w tym zakresie 

z innymi organami uprawnionymi do wydawania takich 

zezwoleń, 

− wydania zaświadczenia oraz wypisów z zaświadczenia 

potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę 

prowadzenia przewozów drogowych jako działalności 

pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności 

gospodarczej, a także stwierdzenia nieważności zaświadczeń, 

− wydawania i cofania uprawnień do wykonywania badań 

technicznych, 

− wydawania zakazu wykonywania przez przedsiębiorcę 

działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia: 

ośrodka szkolenia kierowców, 

stacji kontroli pojazdów, 

− usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy prawo o 

ruchu drogowym, 
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− wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych 

i na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, 

− nadzorowanie przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w zakresie stacji kontroli pojazdów i ośrodków 

szkolenia kierowców, 

− prowadzenie kontroli przedsiębiorców, którym wydano 

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego, licencji, zezwoleń i zaświadczeń na przewozy 

drogowe na potrzeby własne, 

− wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu 

zbiorowego, 

− prowadzenie rejestrów działalności regulowanej w zakresie: 

przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 

kierowców, 

przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, 

− prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców, 

− prowadzenie ewidencji diagnostów, 

− zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych. 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. - 39 osób. 

 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym 

wskazaniem przyjętej 

polityki/strategii 

programu. 

 

Wydział Komunikacji realizuje powyższe zadania ustawowe poprzez 

ciągłą i bezpośrednią obsługę mieszkańców. 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r.  

 

 

Zestawienia ilościowe na podstawie rejestrów prowadzonych przez 

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego. 

 

 

 
Ilość na 

dzień 

31.12.2020 r. 

Ilość w okresie  

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

POJAZDY 

Ilość pojazdów 

zarejestrowanych 
159 136 23 623 

PRAWA JAZDY 

Ilość wydanych  

praw jazdy 
59 004 3 395 

Ilość wydanych  

praw jazdy międzynarodowych 
1 568 45 
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Ilość wydanych pozwoleń na 

kierowanie tramwajem 
23 1 

TRANSPORT 

Ilość wydanych zezwoleń na 

wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego osób 

18 1 

Ilość wydanych zezwoleń na 

wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego rzeczy 

246 14 

Ilość wydanych licencji na 

pośrednictwo przy przewozie 

rzeczy 

75 9 

Ilość wydanych zaświadczeń 

 na przewozy drogowe  

na potrzeby własne 

164 10 

Ilość wydanych zezwoleń  

na przejazd pojazdów 

nienormatywnych 

28 4 

Liczba wydanych zezwoleń  

na wykonywanie regularnych 

przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym 

1 1 

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW / INSTRUKTORZY 

Ilość przedsiębiorców 

wpisanych do rejestru ośrodków 

szkolenia kierowców 

13 2 

Liczba instruktorów nauki jazdy 

wpisanych do ewidencji 
38 1 

STACJE KONTROLI POJAZDÓW 

Ilość przedsiębiorców 

wpisanych do rejestru stacji 

kontroli pojazdów 

11 - 

DROGI 
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Ilość wydanych zezwoleń  

na wykorzystanie drogi  

w sposób szczególny 

 4 

Ilość zatwierdzonych projektów 

czasowej organizacji ruchu 
  312 

Ilość zatwierdzonych projektów 

stałej organizacji ruchu 
  121 

 

 

 

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

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

późn. zm.) podmiotem świadczącym w/w usługi w roku 2020 była firma prowadząca działalność 

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

Nr ZP.273.1.5.2019 z dnia 26 listopada 2019 r.  

W ramach zawartej umowy w roku 2020 Powiat Grodziski wypłacił przedsiębiorcy na 

podstawie wystawionych faktur łączną kwotę 172 244,30 zł. Wpływy do budżetu Powiatu z tytułu 

realizacji zadania wyniosły 49 416,50 zł. Łączna strata poniesiona przez Powiat Grodziski z tytułu 

przechowywania pojazdów znajdujących się na parkingu wyniosła 122 827,80 zł. Strata spowodowana 

jest ponoszeniem kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów nieodbieranych, 

oczekujących na orzeczenie przez sąd ich przepadku na rzecz Powiatu, lub pojazdów co do których nie 

ustalono właściciela pomimo dołożenia należytej staranności. Postępowania sądowe dotyczące 

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

należności na podstawie złożonych faktur w ujęciu miesięcznym.  

W przypadku pojazdów przejętych na rzecz Powiatu, na 12 decyzji nakładających na właścicieli 

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

wystawionych w 2020 r. na łączną kwotę 45 461,80 zł wyegzekwowanych zostało jedynie 3 529,19 zł.  

Ponadto w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. K 6/17 

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

z parkingu przez właściciela lub osobę przez niego upoważnioną bez wcześniejszego uiszczania opłaty 

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

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

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

W praktyce w 2020 r. na parking zostało usuniętych łącznie 181 pojazdów. Z czego tylko w 112 

przypadkach została uiszczona opłata z tytułu usunięcia i przechowywania na parkingu. W pozostałych 

sprawach Starosta Grodziski jest zobowiązany prowadzić z urzędu postępowania administracyjne w 

sprawie określenia wysokości zobowiązania wynikającego z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu 

na parkingu strzeżonym. W roku 2020 wydano 104 takie decyzje na łączną kwotę 50 391,00 zł, z czego 

wyegzekwowano 4 511,19 zł. 
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Tabela nr 8 

 

Nazwa zadania 

 

Geodezja, kartografia i kataster 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie, 

krótki opis zakresu 

działania, status prawny 

jednostki, struktura 

organizacyjna i stan 

zatrudnienia. 

Wydział Geodezji i Kartografii, w skład którego wchodzi:  

− Referat Ewidencji Gruntów i Budynków, 

− Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

 

Zadania są realizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo 

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

przepisów wykonawczych.  

Łącznie w Wydziale Geodezji i Kartografii na koniec 2020 r. było 

zatrudnionych 30 osób na 28,75 etatu. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym 

wskazaniem przyjętej 

polityki / strategii 

programu. 

 

Do zadań Starosty na podst. art. 7d ustawy prawo geodezyjne i 

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

prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w 

tym m.in. prowadzenie dla obszaru powiatu baz danych ewidencji 

gruntów i budynków baz GESUT; tworzenie, prowadzenie i 

udostępnianie rejestru cen i wartości nieruchomości; tworzenie i 

udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych; koordynacja 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładanie osnów 

szczegółowych; ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i 

magnetycznych. 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2020 r.  

 

 

Zarejestrowano 5 163 zgłoszenia prac geodezyjnych oraz 4 083 wnioski 

o udostępnienie materiałów PZGiK, wprowadzono 10 492 zmiany do 

ewidencji gruntów i budynków, wydano 6 451 wypisów oraz 3 921 

wyrysów z ewidencji gruntów, dokonano 702 koordynacji usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

 

Rozpoczęto realizację modernizacji ewidencji gruntów na obszarze 2 

wsi w gminie Grodzisk Mazowiecki oraz na obszarze 3 wsi w gminie 

Żabia Wola (na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa 

Mazowieckiego). Wartość podpisanych umów na modernizację 

ewidencji gruntów to 471 193,25 zł brutto. 
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Tabela nr 9 

 

Nazwa zadania 

 

Gospodarka nieruchomościami 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

W zakresie gospodarki nieruchomościami uchwałą nr 804/2018 z dnia 

4 lipca 2018 r., Zarząd Powiatu Grodziskiego przyjął plan 

wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Grodziskiego na lata 

2018-2020. W powyższym planie wskazano główne kierunki działań 

z wyszczególnieniem programu zagospodarowania nieruchomości 

Powiatu Grodziskiego zawierającego 11 punktów priorytetowych 

działań w zakresie gospodarowania nieruchomościami.  

Ponadto Wydział prowadzi bieżącą działalność związaną 

z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność 

Powiatu, reguluje stany prawne nieruchomości oraz nabywa grunty 

pod inwestycje związane z inwestycjami drogowymi.  

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

konserwatorów (stan na grudzień 2020 r.) 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym 

wskazaniem przyjętej 

polityki/strategii 

programu. 

 

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 

Grodziskiego, nabywanie gruntów na własność Powiatu. 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r.  

 

Wykonano uchwałę Rady Powiatu dotyczącą wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Grodziskiego, położonej w Milanówku. Dochód 

z tytułu ustanowienia służebności wyniósł 7 440 zł. 

Uzyskano zgodę Rady Powiatu Grodziskiego na zawarcie umowy 

najmu pomieszczenia w budynku przy ul. Dalekiej w Grodzisku 

Mazowieckim. Umowa najmu została podpisana.  

Na dzień 31.12.2020 r. obowiązywało 8 umów najmu oraz 4 umowy 

użyczenia nieruchomości powiatowych. 

Dochód wynikający z umów najmu nieruchomości powiatowych w 

2020 r. wyniósł 337 675,49 zł. Z tytułu trwałego zarządu w 2020 r. 

uzyskano dochód w wysokości 777,44 zł.  

W 2020 r. Powiat Grodziski nabył 251 działek w tym: 

− 2 działki w drodze umowy kupna,  

− 17 w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (decyzja wójta/burmistrza), 

− 89 w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 

(decyzja wojewody), 

− 143 w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (decyzja starosty). 
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W roku 2020 zlecono 6 opracowań geodezyjnych w celu wydzielenia 

gruntów zajętych pod drogi powiatowe oraz gruntów pod poszerzenie 

na potrzeby planowanej przebudowy. Łącznie wydzielono 54 działki. 

W roku 2020 Zarząd Powiatu Grodziskiego wystąpił do Wojewody 

Mazowieckiego z 46 wnioskami o wydanie decyzji potwierdzających 

nabycie przez Powiat Grodziski własności nieruchomości zajętych pod 

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

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną, 

stanowiących łącznie 82 działki. 

W roku 2020 zostało złożonych 134 wniosków o założenie księgi    

wieczystej dla 173 działek z wpisem prawa własności Powiatu 

Grodziskiego. 

Z mieszkania chronionego korzystały 2 osoby. 

Wykonano prace związane z budową parkingu wokół budynku przy 

ul. Piasta w Milanówku. 

Podejmowano dalsze działania związane z remontem budynku przy 

ulicy Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim w związku z 

planowanym przeniesieniem siedziby Starostwa Powiatu 

Grodziskiego. 

Ponadto należy wskazać, iż do zadań Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami należy również wykonywanie zadań z zakresu 

administracji rządowej. W ramach tych zadań w 2020 roku wydano 

162 decyzje, 25 postanowień oraz 199 zaświadczeń. 

 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

 

Inwestycja polegająca na budowie parkingu wokół budynku przy         

ul. Piasta w Milanówku. 
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Tabela nr 10 

Nazwa zadania  

 

Administracja architektoniczno-budowlana 

  

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Wydział Architektoniczno-Budowlany. 

Stan zatrudnienia 12 osób. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym 

wskazaniem przyjętej 

polityki/strategii 

programu. 

 

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

o samorządzie powiatowym - Powiat wykonuje określone ustawami 

zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie 

administracji architektoniczno-budowlanej. 

Zadanie  1. Wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę: 

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

roku Prawo budowlane – starosta jako organ administracji 

architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji wydaje decyzje o 

pozwoleniu na budowę. W 2020 r. wpłynęło 2 371 wniosków o 

wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę. 

Ilość wydanych w 2020 r. pozwoleń na budowę/rozbiórkę – 2184. 

Zadanie  2. Przyjęcie zgłoszeń z projektem budowlanym: 

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

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

1994 r. Prawo budowlane – starosta jako organ administracji 

architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji przyjmuje zgłoszenia 

z projektem budowlanym. 

W 2020 r. wpłynęły 346 zgłoszenia, z których przyjęto bez sprzeciwu 

317 zgłoszeń. 

Zadanie  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 

architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji przyjmuje zgłoszenia 

robót budowlanych. W 2020 r. wpłynęło 813 zgłoszeń, z których 

przyjęto bez sprzeciwu 768. 

Zadanie 4. Wydawanie odstępstw od przepisów techniczno-

budowlanych: na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane – starosta jako organ administracji 

architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji wydaje 

postanowienia o odstępstwie od przepisów techniczno-budowlanych. 

W 2020 r. udzielono 14 zgód na odstępstwo. 

 



 

34 
 

Zadanie 5. Wydawanie zaświadczeń o odrębności lokali: 

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

lokali – starosta wydaje zaświadczenia o odrębności lokali. W 2020 r. 

wpłynęło 255 wniosków o wydanie zaświadczenia i wydano 251 

zaświadczeń. 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020.  

1. Termin wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę 

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

skomplikowanych nie został przekroczony w żadnej sprawie.  

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 

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

wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można 

przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-

budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej występuje z 

wnioskiem do ministra o udzielenie upoważnienia do 

udzielenia zgody na odstępstwo, po uzyskaniu upoważnienia 

ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w 

drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na 

odstępstwo. 

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

wniosku. 
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Tabela nr 11 

 

Nazwa zadania 

 

Gospodarka wodna 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej 

Starostwa Powiatu Grodziskiego wykonuje zadania przewidziane dla 

starosty w obszarze gospodarki wodnej.  

Stan zatrudnienia 5 osób. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym 

wskazaniem przyjętej 

polityki/strategii 

programu. 

 

Zadanie wydziału w zakresie gospodarki wodnej sprowadzało się 

głównie do nadzoru nad spółkami wodnymi działającymi na terenie 

powiatu. Zadanie uwzględniono w „Programie Ochrony Środowiska 

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

2021-2024”. 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r.  

 

Sprawowano bieżący nadzór nad prawidłowością uchwał organów 

spółek wodnych.  

Udzielono spółkom wodnym działającym na terenie powiatu dotacji 

celowych, w kwocie 80 000 zł, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń 

wodnych zgodnie z uchwałą 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 sprawie udzielania dotacji i 

sposobu jej rozliczania, zmienioną uchwałą nr 83/VIII/19 z dnia 

30.05.2019 r. 

 

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

2020 z perspektywą na lata 2021-2024” https://bip.powiat-

grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2014_2018/zalacznik_1_258_2017_Program_Ochron

y_Srodowiska.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nazwa zadania 

 

Ochrona środowiska i przyrody 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej 

Starostwa Powiatu Grodziskiego wykonuje zadania przewidziane dla 

starosty w obszarze ochrony środowiska i przyrody. 

Stan zatrudnienia 5 osób. 

W przypadku realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

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

(przyjętego uchwałą nr 258/XXXV/17 Rady Powiatu Grodziskiego z 

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

innymi jednostkami organizacyjnymi starostwa. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym 

wskazaniem przyjętej 

polityki/strategii 

programu. 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej 

Starostwa Powiatu Grodziskiego w wyznaczonym obszarze wykonuje 

zadania w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych 

głównie na podstawie: ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony 

środowiska, ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy 

z 13 października 1995 r. prawo łowieckie, ustawy z 9 czerwca 2011 

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

odpadach. 

Prowadzone zadania stanowią element realizacji przyjętego 

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego na lata 

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

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r.  

 

Zadania realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających z 

wpływających do wydziału podań. 

Na postawie ww. aktów prawnych wydano w 2020 roku:  

− z ustawy prawo ochrony środowiska - 17 spraw, 

− z ustawy o ochronie przyrody - 105 decyzji, 

− z ustawy prawo łowieckie - 3 decyzje, 

− z ustawy prawo geologiczne i górnicze – 55 spraw, 

− z ustawy o odpadach 25 spraw. 

Realizacja zadań wynikających z „Programu Ochrony Środowiska dla 

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

2024” polegała również na podejmowaniu działań o charakterze 

ekologiczno-edukacyjnym i inwestycyjnym. 

Zaplanowane zadania ekologiczno–edukacyjne w roku 2020 w 

większości nie zostały zrealizowane ze względu na pandemię    

COVID-19. Odbyły się jedynie Spławikowe zawody o puchar Starosty 

Grodziskiego, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Turniej 

Rodzin Wędkujących oraz Zakończenie Lata 2020. 
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Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

 

Zadanie inwestycyjne: ocieplenie styropapą dachu budynku głównego 

Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 1 przy ulicy Kilińskiego 

8c w Grodzisk Maz. 

 

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

2020 z perspektywą na lata 2021-2024” https://bip.powiat-

grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2014_2018/zalacznik_1_258_2017_Program_Ochron

y_Srodowiska.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Nazwa zadania 

 

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej 

Starostwa Powiatu Grodziskiego wykonuje zadania przewidziane dla 

starosty w obszarze m.in. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa 

śródlądowego. 

Stan zatrudnienia 5 osób. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym 

wskazaniem przyjętej 

polityki/strategii 

programu. 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej 

Starostwa Powiatu Grodziskiego w wyznaczonym obszarze wykonuje 

zadania w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych 

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

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

śródlądowym i ustawy z 28 września 1991 r. o lasach. 

Prowadzone zadania stanowią element realizacji przyjętego 

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego na lata 

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

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r.  

 

Zadania realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających z 

wpływających do wydziału podań. 

Na podstawie ww. aktów prawnych w 2020 r. wydano: 

− z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych: 101 decyzji i 

404 postanowienia, 

− z ustawy o rybactwie śródlądowym: 148 kart wędkarskich i 38 

zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego, 

− z ustawy o lasach: 2514 zaświadczeń, 5 decyzji i 22 

świadectwa legalności pozyskania drewna. 

 

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

2020 z perspektywą na lata 2021-2024” https://bip.powiat-

grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2014_2018/zalacznik_1_258_2017_Program_Ochron

y_Srodowiska.pdf 

 

 

 

 

 

 

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

Nazwa zadania 

Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa 

i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia 

i zdrowia ludzi oraz środowiska 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

W zadaniach planu zarządzania kryzysowego zgodnie z siatką 

bezpieczeństwa udział biorą: 

a) Komórki Organizacyjne:  

− Wydział Finansowy,  

− Wydział Architektoniczno-Budowlany,  

− Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i 

Zarządzania Kryzysowego, 

− 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. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym 

wskazaniem przyjętej 

polityki/strategii 

programu. 

Obowiązujący Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Grodziskiego 

opracowany oraz uzgodniony został w czerwcu 2019 r.  

Zasadniczą rolą „Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu 

Grodziskiego” jest wskazanie organów właściwych w sprawach 

zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w 

sytuacjach kryzysowych. 
 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r.  

 

 

Udział w Treningach ATP-45 polegających na prognozowaniu 

sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. 

Koordynacja dostaw środków ochrony indywidualnej oraz płynów 

dezynfekujących poprzez współpracę z Komendantem Powiatowym 

PSP. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz 

gminami powiatu w celu pomocy mieszkańcom powiatu w związku z 

epidemią COVID-19. 
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Tabela nr 15 

 

Nazwa zadania 

 

Obronność 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

W zadaniach planu operacyjnego funkcjonowania powiatu 

grodziskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny biorą udział: 

a) Komórki Organizacyjne:  

− Pełnomocnik Starosty ds. Informacji Niejawnych, 

− Wydział Architektoniczno-Budowlany,  

− Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i 

Inwestycji,  

− Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej  i 

Zarządzania Kryzysowego,  

− 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,   

− Powiatowy Zarząd Dróg. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym 

wskazaniem przyjętej 

polityki/strategii 

programu. 

 

W Powiecie obowiązuje Plan operacyjny funkcjonowania powiatu 

grodziskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny. 
 

Podstawowym założeniem planu jest realizacja przedsięwzięć i 

procedur dotyczących podwyższania gotowości obronnej oraz 

kierowania w powiecie grodziskim. 
 

Ponadto funkcjonuje Plan szkolenia obronnego Powiatu Grodziskiego.  

Głównym celem szkolenia obronnego w 2020 roku była kontynuacja 

przygotowania kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych 

wchodzących w skład stanowisk kierowania szczebli powiatowego i 

gminnego do działania w sytuacji wystąpienia zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa. Zgrywanie obsad Stanowisk Kierowania i 

Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego z jednostkami 

organizacyjnymi rządowej administracji niezespolonej w 

województwie oraz organami dowodzenia Sił Zbrojnych. 
 

Funkcjonuje również Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie 

pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie grodziskim.  

Celem pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie 

mazowieckim w 2020 roku było zapewnienie ciągłości działania 
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organów administracji publicznej województwa mazowieckiego i ich 

struktur wykonawczych w warunkach wyższych stanów gotowości 

obronnej państwa oraz realizacja przygotowań obronnych w czasie 

pokoju w zakresie systemów organizacyjno–planistycznych. 

Funkcjonuje także Plan przygotowania podmiotów leczniczych 

powiatu grodziskiego na potrzeby obronne państwa. 

Plan ten ma na celu tworzenie warunków organizacyjnych i 

technicznych realizacji zadań na potrzeby obronne państwa. 

Funkcjonuje również Plan Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej. 

Celem tego planu jest organizacja przez organy administracji 

publicznej systemu doręczania dokumentów powołania adresatom, 

którymi są najczęściej żołnierze rezerwy lub osoby, na których 

nałożono obowiązek świadczeń na rzecz obrony. 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r.  

 

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w terminie luty - marzec 

2020 roku. 

 
 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

 

Zakup defibrylatora na potrzeby Powiatowego Ośrodka Analizy 

Danych i Alarmowania. 
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Tabela nr 16 

 

Nazwa zadania 

 

Pomoc społeczna 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim 

jest jednostką organizacyjną Powiatu, wykonującą zadania własne i 

zlecone Powiatu w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej. 

Centrum działa w formie jednostki budżetowej. Utworzone zostało w 

celu zaspokajania potrzeb socjalnych mieszkańców Powiatu zgodnie z 

kierunkami polityki społecznej określonymi przez ustawodawcę i 

władze samorządowe. 

Pracą Centrum kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego 

kierownictwa, powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu. Przy 

PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

W roku 2020 zatrudnionych na umowy o pracę było 28 osób,  z tego: 

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

przebywała na urlopie macierzyńskim, a jedna osoba zatrudniona 

była na ½ etatu), 

− 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

pedagog/psycholog zatrudniony na ½ etatu,  

− 7 osób w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności (w tym jedna osoba przebywała na urlopie 

macierzyńskim). 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym 

wskazaniem przyjętej 

polityki/strategii 

programu. 

 

W celu usystematyzowanie realizacji zadań z zakresu pomocy 

społecznej 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. Jest ona 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 rozwiązywaniu 

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 prowadzić mają do wzmacniania 

samodzielności osób i rodzin, a także do pełnego i aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym. 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 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. W dniu 25 stycznia zorganizowane zostało „Spotkanie 

noworoczne”, w czasie którego dzieci uczestniczące w spotkaniu 

zostały obdarowane paczkami ze słodyczami. Z uwagi na panującą 

pandemię COVID-19 innych imprez jak np. „Piknik Rodzinny” nie 
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udało się zorganizować. Ponadto, dla dzieci z terenu powiatu 

grodziskiego prowadzona jest placówka opiekuńczo-wychowawcza. 

Prowadzi ją Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja” w 

Wólce Grodziskiej. Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w placówce 

przebywało 15 dzieci. 

W ramach wspierania wychowanków pieczy zastępczej: 

− dla osób usamodzielnianych, które opuściły rodziny zastępcze 

przyznana została pomoc finansowa w łącznej wysokości 60 470 zł, 

− dla osób usamodzielnianych, które opuściły placówki opiekuńczo-

wychowawcze przyznano pomoc finansową w wysokości 82 842 zł.  

− PCPR dysponuje mieszkaniem chronionym przeznaczonym dla osób 

opuszczających pieczę zastępczą, które nie mają możliwości 

zamieszkania z rodziną pochodzenia, ani też innej możliwości 

zamieszkania,  roku sprawozdawczym mieszkanie to zamieszkiwane 

było przez dwie osoby usamodzielniane. 

W celu poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu 

powiatu grodziskiego w ramach środków finansowych otrzymanych z 

PFRON oraz środków własnych Powiatu udzielano różnego rodzaju 

dofinansowań, a Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności rozpatrywał wnioski o orzeczenie 

niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności oraz wydanie 

legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz kart parkingowej – łącznie 

PZON w 2020 roku rozpatrzył 2 028 wniosków. Na zlecenie powiatu 

prowadzony jest przez KSN AW  Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy 

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (wg stanu na 31.12.2020 

przebywało 55 mieszkańców) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy 

(w roku 2020 - 32 uczestników). Ponadto na terenie powiatu działają 

dwa WTZ-y ( w Grodzisku Maz. i Milanówku) w gdzie w zajęciach 

uczestniczy 70 osób niepełnosprawnych. 

Ponadto, 27 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub 

umiarkowanym skorzystało ze wsparcia w postaci usług asystenta 

osobistego, który pomagał w wykonywaniu codziennych czynności 

oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Ogółem wykorzystano  

1 721 godzin usług asystenckich.  

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 31.12.2020 przebywało 27 mieszkańców. 

W celu przeciwdziałania patologiom społecznym W PCPR 

prowadzone było poradnictwo specjalistyczne w ramach którego 

prawnik, psychologowie oraz terapeuta ds. uzależnień udzielali 

bezpłatnie wsparcia mieszkańcom powiatu. Ogółem w roku 2020 

udzielono 813 konsultacji,  z których skorzystało 580 osób. 

Realizacją celu rozwoju zasobów ludzkich był udział pracowników w 

różnego rodzaju szkoleniach, jednakże z uwagi na panującą pandemię 

odbywały się one wyłącznie zdalnie. 
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Ponadto w roku 2020 PCPR udzielało pomocy cudzoziemcom w 

realizacji Indywidualnego Programu Integracji. Na terenie powiatu 

grodziskiego IPI realizowało osiem osób. Cztery osoby  posiadają 

ochronę uzupełniającą i pochodzą z Afganistanu. Pozostałe cztery 

osoby uzyskały status uchodźcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

z takich krajów jak  Syria, Rosja i Ukraina. 
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Tabela nr 17 

 

Nazwa zadania 

 

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 

Powiecie Grodziskim realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Grodzisku Mazowieckim na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej oraz zarządzenia nr 48/2011Starosty 

Grodziskiego z dnia 29 listopada 2011 roku, zgodnie z którym 

jednostka od 1 stycznia 2012 r. wyznaczona została na organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

W strukturze jednostki wyodrębniony został Zespół ds. Pieczy 

Zastępczej, gdzie zatrudnionych jest 9 pracowników (w tym 5 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) oraz Dział Świadczeń i 

Pomocy Środowiskowej, w którym zatrudnione są 2 osoby. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym 

wskazaniem przyjętej 

polityki/strategii 

programu. 

 

PCPR realizuje zadania z zakresu rodzinnej instytucjonalnej pieczy 

zastępczej zgodnie z zapisami ustawowymi oraz Powiatowym 

Programem Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Grodziskim na 

lata 2018-2020 przyjętym uchwałą nr 353/XLVII/18 Rady Powiatu 

Grodziskiego z dnia 28.06.2018 r.    

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

− organizowaniu opieki i wychowania w rodzinach zastępczych 

oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

− organizowaniu wsparcia osobom usamodzielnianym 

opuszczającym rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, 

placówkę opiekuńczo–wychowawczą lub regionalną 

placówkę opiekuńczo–terapeutyczną, 

− pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, 

zagospodarowanie, 

− tworzeniu warunków do powstawania i działania rodzin 

zastępczych i rodzin pomocowych, 

− organizowaniu wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, 

− przyznawaniu świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 

dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, 

− przyznawaniu wynagrodzeń rodzinom zastępczym 

zawodowym, świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego, 

na pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu,  

− nadzorowaniu działalności placówki opiekuńczo-

wychowawczej prowadzonej przez Stowarzyszenie 

„Inspiracja” na zlecenie Powiatu Grodziskiego. 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r.  

 

W trakcie roku 2020 w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 

grodziskiego umieszczonych zostało 32 dzieci. W okresie 

sprawozdawczym występowały zmiany w ilości rodzin zastępczych. 

Rozwiązano 15 rodzin (osiem spokrewnionych, dziewięć 

niezawodowych), natomiast powstały 23 (piętnaście spokrewnionych, 

osiem niezawodowych).  
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Ogółem w roku 2020 pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie pozostawało 105 rodzin zastępczych a w nich 141 dzieci, w 

tym: 67 rodzin zastępczych spokrewnionych, a w nich 80 dzieci, 35 

rodzin zastępczych niezawodowych, a w nich 47 dzieci oraz 3 rodziny 

zastępcze zawodowe, a w nich 14 dzieci.  Na terenie powiatu nie 

funkcjonuje rodzinny dom dziecka ani też rodzina zastępcza 

zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego. 

Rodzinom zastępczym na utrzymanie dzieci w 2020 roku wypłacone 

zostały świadczenia w łącznej kwocie 1 168 082 zł. 

Koszty wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych i rodzin 

pomocowych z pochodnymi w 2020 roku wyniosły 136 374 zł.  

Dodatkowo ze środków rządowych w 2020 roku wypłacono: 

− dla 101 dzieci przebywających w 84 rodzinach zastępczych 

dodatek wychowawczy (500+), którego łączna kwota wypłaty 

wyniosła 496 778 zł, 

− dla 90 dzieci z rodzin zastępczych, usamodzielnianych i domu 

dziecka świadczenie z programu Dobry Start w łącznej 

wysokości 27 000 zł. 

Od 1 stycznia 2018 r. na zlecenie powiatu Stowarzyszenie dla Dzieci i 

Młodzieży „Inspiracja” prowadzi placówkę opiekuńczo-

wychowawczą (aktualnie w Wólce Grodziskiej), przeznaczoną dla 14 

dzieci.  

W instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2020 przebywało ogółem 

65 dzieci z terenu powiatu grodziskiego. Na koniec okresu 

sprawozdawczego liczba osób umieszczonych w placówkach 

wynosiła 49. W trakcie roku instytucjonalną pieczę zastępczą opuściło 

łącznie 16 osób. 

Dla osób usamodzielnianych, które opuściły rodziny zastępcze 

przyznana została pomoc finansowa w łącznej wysokości 60 470 zł, 

natomiast dla osób usamodzielnianych, które opuściły placówki 

opiekuńczo-wychowawcze przyznano pomoc finansową w wysokości 

82 842 zł. 

W analizowanym okresie przygotowanych zostało we współpracy z 

asystentem 97 planów pomocy dziecku i 6 modyfikacji planów.  

Przygotowano 158 ocen sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej 

pieczy zastępczej oraz 27 ocen rodzin zastępczych do Sądów 

Rejonowych. Koordynatorzy zgłosili 3 rodziny do akcji „Szlachetna 

Paczka” oraz 2 rodziny do akcji „Super bohaterki”.  

W roku 2020 PCPR realizowało projekt pt. „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego celem było 

zwalczanie i przeciwdziałanie skutkom epidemii poprzez: 

− zakup sprzętu komputerowego dla dzieci przebywających w 

pieczy zastępczej (56 dzieci przebywających w rodzinach 

zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej 

otrzymało laptopy), 
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− zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, 

rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekujących) – z 

tego wsparcia skorzystały wszystkie rodziny zastępcze na 

terenie powiatu oraz dzieci i pracownicy placówki 

opiekuńczo-wychowawczej tj. 256 osób (zakupiono: 2 620 

maseczek, 13 100 rękawiczek oraz 294 płyny dezynfekujące). 

Na realizację projektu powiat otrzymał środki w wysokości 190 750 zł 

z czego 160 764,10 zł to środki UE a 29 985,90 zł to budżet państwa. 

Ponadto w ciągu roku cyklicznie organizowane były akcje promujące 

rodzicielstwo zastępcze. 
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Tabela nr 18 

 

Nazwa zadania 

 

Polityka prorodzinna 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,  

• Placówki oświatowo-wychowawcze. 

 

PCPR realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy, a także prowadzenia 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców przemocy. 

Realizacja odbywa się poprzez poradnictwo specjalistyczne działające 

w strukturze jednostki. Stosownego wsparcia udzielają 2 

psychologowie oraz prawnik. 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym 

wskazaniem przyjętej 

polityki/strategii 

programu. 

 

Realizacją polityki prorodzinnej jest Powiatowy Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Powiecie Grodziskim na lata 2016 – 2020 przyjęty 

uchwałą nr 131/XVI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25.02.2016 

roku. Program określa kompleksowe działania skierowane zarówno na 

profilaktykę przeciwdziałania przemocy, jak również na ochronę ofiar 

przemocy i edukację sprawców stosujących przemoc. Skierowany jest 

do ofiar przemocy w rodzinie (w tym: dzieci, współmałżonków lub 

partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób 

niepełnosprawnych), sprawców przemocy w rodzinie, a także 

świadków przemocy w rodzinie. Jego celem jest ograniczenie i 

zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie 

grodziskim poprzez zmianę postaw, przekonań i zachowań 

mieszkańców powiatu grodziskiego wobec zjawiska przemocy, 

promowanie wartości rodziny i wychowania bez przemocy, a także 

edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie konsekwencji 

wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie. 

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 2020 

- 2025 przyjęty uchwałą nr 155/XVIII/20 Rady Powiatu Grodziskiego 

z dnia 27.02.2020 r. Program określa szczegółowe kierunki 

prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec 

sprawców przemocy. Efektem działań powinno być powstrzymanie 

sprawców i zakończenie przemocy poprzez zwiększenie ich zdolności 

do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego 

współżycia w rodzinie. 

 

 

 

 

Realizując cele programowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Grodzisku Mazowieckim w roku sprawozdawczym współpracowało 

z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, 
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Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r.  

 

Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej dla Nieletnich Sądu 

Rejonowego w Grodzisku Maz. 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 2020 

roku skorzystało 580 mieszkańców powiatu grodziskiego, w tym z 

pomocy: 

− specjalisty terapii uzależnień - 19 osób, w tym w obszarze 

przemocy domowej 15, 

− psychologa dla osób dorosłych - 104 osoby, w tym w obszarze 

przemocy domowej 5, 

− psychologa do pracy z dziećmi oraz ich rodzinami – 394 osoby, 

w tym w obszarze przemocy domowej - 18, 

− prawnika - 63 osoby, w tym w obszarze przemocy domowej - 4. 

W roku 2020 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 10 osób, zakwalifikowanych zostało 8 mężczyzn i 2 

kobiety, jednak tylko 4 uczestników spełniło wymóg 75% i więcej 

frekwencji, czym spełnili warunek ukończenia Programu.  

Ponadto PCPR przekazało do wszystkich instytucji działających na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności 

realizujących oddziaływania w zakresie osób stosujących przemoc, 

informator na rok 2020 zawierający dane teleadresowe jednostek 

organizacyjnych i organizacji pozarządowych działających na terenie 

powiatu grodziskiego w obszarze przeciwdziałania przemocy.  

Na tablicach ogłoszeń w siedzibie Centrum na bieżąco zamieszczane 

były informacje o szkoleniach, dyżurach specjalistów, możliwościach 

skorzystania z bezpłatnych porad świadczonych przez specjalistów 

oraz organizacje i instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. Systematycznie zamieszczane są również ulotki 

dla mieszkańców powiatu związane z przeciwdziałaniem przemocy w 

rodzinie, z którymi każdy potrzebujący wsparcia i pomocy może się 

zapoznać. 
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Tabela nr 19 

 

Nazwa zadania 

 

Wspieranie osób niepełnosprawnych 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

• Powiatowy Urząd Pracy,  

• Starostwo Powiatowe. 

Problematyką wspierania osób niepełnosprawnych w PCPR zajmuje 

się wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej  jednostki Dział 

Rehabilitacji Społecznej w którym zatrudnione są 2 osoby. Ponadto 

przy PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności realizujący zadania z zakresu orzekania o 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. W 2020 roku w  

PZON na umowę o pracę zatrudnionych było 7 pracowników 

administracyjnych, w tym Przewodnicząca, a  na umowę zlecenie 

zatrudniony został Sekretarz. Ponadto z Zespołem współpracowało 28  

osób będących członkami składów orzekających (w tym 16 lekarzy 

oraz 12 specjalistów: psycholodzy,  pedagodzy,  doradcy zawodowi 

oraz  pracownicy socjalni). 

 

Ogólny opis zadania  

z ewentualnym 

wskazaniem przyjętej 

polityki/strategii 

programu. 

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych zawarte zostało w Ramowym 

Programie Samorządowym dla Powiatu Grodziskiego pt.: „Osoby 

niepełnosprawne i działania na rzecz ich integracji w na lata 2016 – 

2020” przyjętym uchwałą nr 146/XVIII/2016 Rady Powiatu 

Grodziskiego z dnia 28.04.2016 r. Celem programu jest inspirowanie 

do podejmowania działań sprzyjających tworzeniu środowiska 

lokalnego przyjaznego niepełnosprawnym i umożliwiającego im 

pełnienie ról społecznych. 

Zadania programu koncentrują się na skuteczności działań 

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. 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2020 r.  

 

W celu poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu 

powiatu grodziskiego Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności rozpatrywał wnioski o orzeczenie 

niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności, wydanie 

legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej – łącznie 

w 2020 roku rozpatrzono 2 028 wniosków.  

Ponadto w ramach środków finansowych otrzymanych z PFRON oraz 

środków własnych Powiatu udzielano różnego rodzaju dofinansowań. 

W 2020 roku udzielono dofinansowania do przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych 90 osobom 

niepełnosprawnym na kwotę 213 656 zł. Dofinansowanie 
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przeznaczone było na zakup m.in. aparatów słuchowych, obuwia 

ortopedycznego, wózków inwalidzkich, protez. 

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla 

indywidualnych osób niepełnosprawnych – 18 osób na kwotę  

39 146 zł. Dofinansowanie przeznaczone było na zakup m.in łóżek, 

rowerków i materacy rehabilitacyjnych. 

W 2020 roku udzielone zostały dofinansowania do uczestnictwa w 

turnusach rehabilitacyjnych  dla 134 osób niepełnosprawnych wraz z 

opiekunami (93 osoby niepełnosprawne i 41 opiekunów) na łączną 

kwotę 175 750 zł. 

W ramach podniesienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, z 

dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w 

komunikowaniu się i technicznych dla indywidualnych osób 

niepełnosprawnych skorzystały łącznie 93 osoby niepełnosprawne, z 

czego na bariery: architektoniczne 4 osoby, w komunikowaniu się 32 

osoby, techniczne 6 osób. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości  

172 296,14 zł. 

Dofinansowaniem objęta była także działalność 2 warsztatów terapii 

zajęciowej prowadzących rehabilitację dla 70 uczestników. Wysokość 

środków wydatkowanych na utrzymanie wtz-ów w roku 2020 

wyniosła łącznie 1 594 133 zł 

Ponadto osoby niepełnosprawne  miały możliwość korzystania z 

różnych form wsparcia w ramach programu „Aktywny Samorząd”. 

Wsparcie obejmowało dwa moduły: Moduł I - likwidacja barier 

utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, oraz Moduł II - 

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

Powiat na realizację Programu otrzymał środki finansowe w łącznej 

wysokości 403 920 zł, w tym kwotę 379 270 zł na realizację złożonych 

wniosków, z czego: 

− na Moduł I kwotę –    245 541 zł 

− na Moduł II kwotę –   133 729 zł, 

− 18 963 zł na obsługę programu, 

− 3 792 zł na promocję programu, 

− 1 895 zł na ewaluację programu. 

W programie złożono 74 wnioski, z czego rozpatrzono pozytywnie 65, 

w tym w Module I  - 30 wniosków, a w Module II - 35 wniosków. 

Ponadto, 27 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub 

umiarkowanym skorzystało ze wsparcia w postaci usług asystenta 

osobistego, który pomagał w wykonywaniu codziennych czynności 

oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Ogółem wykorzystano  

1 721 godzin usług asystenckich. 

W roku sprawozdawczym realizowany był także Moduł III programu 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi”. Uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego nr 166/XIX/20 z 

dnia 30 kwietnia 2020 r PCPR wyznaczone zostało na realizatora tego 

programu. O pomoc finansową mogły ubiegać się osoby 
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niepełnosprawne, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych 

spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 

marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania 

z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Na realizację tego 

zadania powiat grodziski otrzymał kwotę 240 362 zł. Wsparciem 

objęto 104 wnioskodawców i wypłacono świadczenia pieniężne w 

łącznej kwocie 234 500 zł. Pozostałe środki w wysokości  5 862 zł 

wydatkowane zostały na obsługę zadania. 

PCPR w sposób ciągły na bieżąco tworzy bazy danych dotyczących 

osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń z zakresu 

rehabilitacji społecznej oraz ewidencjonuje osoby, którym wydano 

orzeczenia o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim. 

W rozpowszechnianiu informacji na temat osób niepełnosprawnych 

ich uprawnień i aktualnych wydarzeń zaangażowane jest lokalne 

Radio BOGORIA. 

 

Link do: „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r. dla Powiatu Grodziskiego” 

https://bip.powiat-

grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_29.04.2021_czesc_I.p

df 

 

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

Grodzisku Maz. za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r. https://bip.powiat-

grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_25.03.2021_czesc_II.

pdf 

 

Link do: „Sprawozdania z działalności WTZ KSN AW w Milanówku przy ul. Piasta 30 

za rok 2020” 

http://www.bip.powiat-

grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_strony20-62.pdf 

 

Link do: „Sprawozdania z działalności WTZ przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Malwa Plus” w Grodzisku Mazowieckim za rok 

2020”http://www.bip.powiat-

grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_strony5-17.pdf . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_29.04.2021_czesc_I.pdf
https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_29.04.2021_czesc_I.pdf
https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_29.04.2021_czesc_I.pdf
https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_25.03.2021_czesc_II.pdf
https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_25.03.2021_czesc_II.pdf
https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_25.03.2021_czesc_II.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_strony20-62.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_strony20-62.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_strony5-17.pdf
http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_strony5-17.pdf
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Tabela nr 20 

Nazwa zadania 
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku 

pracy 

 

 

 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne  

w jednostkach 

realizujące zadanie, 

krótki opis zakresu 

działania, status prawny 

jednostki, struktura 

organizacyjna i stan 

zatrudnienia. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim jest jednostką 

organizacyjną powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji 

zespolonej, jest jednostką budżetową. 

Na koniec 2020 r. zatrudnionych było 30 osób. 

Zatrudnieni w podziale na działy: 

− Centrum Aktywizacji Zawodowej – 11, 

− Dział Ewidencji i Świadczeń – 7, 

− Dział Finansowo – Księgowy – 4, 

− Dział Rynku Pracy – 5, 

− Referat Organizacyjny – 2, 

− Dyrektor – 1. 

Urząd realizuje zadnia z zakresu polityki rynku pracy m.in.: 

− rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, 

− świadczenie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa 

zawodowego dla bezrobotnych i pracodawców, 

− przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych  

i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, 

− realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem 

Szkoleniowym, podejmowaniem przez cudzoziemców pracy 

na terytorium Polski, 

− organizowanie i finansowanie szkoleń bezrobotnych, 

poszukujących pracy i pracowników urzędu pracy, 

− inicjowanie, organizowanie i finansowanie instrumentów 

rynku pracy.  

 

Ogólny opis zadania z 

ewentualnym 

wskazaniem przyjętej 

polityki/strategii 

programu. 

 

Zadanie jest ujęte w Programie Promocji Zatrudnienia  

i Aktywizacji lokalnego Rynku Pracy Powiatu Grodziskiego na lata 

2014 – 2020.  

Program zawiera cztery cele: 

1. Ograniczenie bezrobocia wśród młodzieży. 

2. Przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu. 

3. Promocja i rozwój przedsiębiorczości. 

4. Poprawa skuteczności działań na lokalnym rynku pracy. 

 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 2020 

roku. 

 

Działania realizowane w ramach zadania, to formy pasywne – 

rejestracja osób bezrobotnych, wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych, 

zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanie składki, 

opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych z 

prawem do zasiłku, odprowadzanie podatku od zasiłków.  

W ciągu 2020 r.: 

− zarejestrowano 2031 osób,  

− wypłacano zasiłki dla 929 osób na kwotę 3 174 308,35 zł, 

− odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych 

z prawem do zasiłku – średnio miesięcznie za 236 osób, 

− zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacono składki średnio 

miesięcznie za 819 osób, wydatek 764 039,69 zł, 
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− przyznano i wypłacono dodatek aktywizacyjny 202 osobom. 

W ramach zadania realizowano następujące działania aktywizujące 

bezrobotnych i rynek pracy: 

− nawiązano 252 kontaktów z pracodawcami, 

− pozyskano 2 730 ofert pracy, 

− skierowano do pracy 328 osób bezrobotnych, 

− zorganizowano i sfinansowano staże dla 43 osób w różnym wieku, 

w szczególności młodym, 

− sfinansowano szkolenia 32 bezrobotnym, głównie w zawodach 

deficytowych, 

− doposażono 8 stanowisk pracy, 

− przyznano 38 osobom środki na działalność gospodarczą – wydatki 

819 005 zł, 

− dofinansowano część wynagrodzeń i składek ZUS do 31 miejsc 

pracy, 

− 7 osobom sfinansowano studia podyplomowe, 

− zorganizowano prace społecznie użyteczne we współpracy  

z gminami: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i Podkowa Leśna – 

dla 15 osób, 

− sfinansowano w 80% lub 100% koszty szkoleń dla 280 pracowników 

i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Zadania były finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego. Wydatkowano łącznie 1 741 879 zł. 

Działania aktywizacyjne sfinansowano dla 180 osób bezrobotnych, 

kobiet i mężczyzn, w różnym wieku, młodych i po 50-tym roku życia, 

bez doświadczenia zawodowego, bez kwalifikacji zawodowych, z 

wykształceniem wyższym, mieszkających w mieście i na wsi. 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2020 r. wynosiła 1 

421 osób, a stopa bezrobocia 3,9%. Od miesiąca marca 2020 r., w 

którym rozpoczęła się pandemia COVID-19 wzrosła liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych o 331 osób, a stopa bezrobocia o 0,9%. 

Rok 2020 był zupełnie inny niż 2019, w którym działania Urzędu były 

głównie skierowane do osób bezrobotnych. Ubiegły rok to czas 

pandemii COVID-19 i pomocy przedsiębiorcom w ratowaniu miejsc 

pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Postawione Urzędom Pracy 

zadanie było niestandardowe, w niespotykanej skali. Zadanie 

wymagało dobrej organizacji, niesamowitego wkładu pracy, 

zaangażowania wszystkich pracowników. Poznawania nowych, 

zmieniających się przepisów, wprowadzanych przez Rząd 

nowelizowanej Tarczy Antykryzysowej. Do Urzędu od miesiąca 

kwietnia do końca grudnia 2020 r. wpłynęło 7 621 wniosków od 

przedsiębiorców na wsparcie finansowe. Nad każdym trzeba było się 

pochylić, rozpatrzyć pozytywnie lub nie. Wydatkowano na ten cel 

kwotę – 39 249 962 zł. 
 

Link do: „Sprawozdania za 2020 rok z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i 

Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Grodziskiego na lata 2014-2020” 

https://bip.powiat-

grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_27.05.2021_czesc_I.pdf 

 

 

 

 

https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_27.05.2021_czesc_I.pdf
https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_27.05.2021_czesc_I.pdf
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Tabela nr 21 

 

Nazwa zadania 

 

 

Drogi publiczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostki organizacyjne  

powiatu/komórki 

organizacyjne w 

jednostkach realizujące 

zadanie, krótki opis 

zakresu działania, status 

prawny jednostki, 

struktura organizacyjna i 

stan zatrudnienia. 

 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim 

 

 

Schemat organizacyjny 

 

 

 

 

 

Na dzień 31.12.2020 roku stan zatrudnienia wynosił 35 osób, w tym: 

2 osoby na ½ etatu i 22 pracowników na stanowiskach robotniczych. 
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Ogólny opis zadania z 

ewentualnym wskazaniem 

przyjętej polityki/strategii 

programu. 

 

 

 

 

Inwestycje realizowane na drogach powiatowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadań 

inwestycyjnych w 2020 

roku.  

 

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 

drogi powiatowej nr 1515, na odc. od ul. Stryjeńskiej do granicy 

powiatu grodziskiego z powiatem żyrardowskim 

Plan 2020: 70 000,00zł. 

Wykonanie: 70 000,00zł. 

Zaangażowanie 2021: 80 000,00 zł 

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021 z limitem wydatków na 

lata: 

2020 – 70  000,00 zł 

2021 – 80 000,00 zł 

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy 

chodnika. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.  

 

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od 

drogi powiatowej nr 1503W do drogi gminnej ul. Skowroniej ok. 

1700 m (prace projektowe) – (ul. Kasztanowa) 

Plan 2020: 65 000,00 zł 

Wykonanie: 65 000,00 zł 

Zaangażowanie 2021: 65 000,00 zł 

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021 z limitem wydatków na 

lata: 

2020 – 65 000,00 zł 

2021 – 65 000,00 zł 

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja jest w trakcie realizacji. 

 

3. Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków 

Plan: 550 000,00 zł 

Wykonanie: 521 166,04 zł 

Wykonano chodnik wraz ze zjazdami na odc. od drogi powiatowej nr 

1509W do ul. Wojska Polskiego oraz wymianę konstrukcji jezdni na 

odc. od km 0+335,5 do km 0+612,2 wraz ze zjazdami i odmuleniem 

pogłębieniem i wyprofilowaniem rowu przydrożnego.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

4. Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegającej na 

budowie chodnika 

Plan 2020: 37 000,00 zł 
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Wykonanie: 37 000,00 zł 

Zaangażowanie 2021: 50 900,00 zł 

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021, z limitem wydatków na 

lata: 

2020 – 37 000,00 zł 

2021 – 51 000,00 zł 

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja jest w trakcie realizacji.  

 

5. Projekt budowy ul. Gościnnej i Paprociowej w m. Radonie i 

Opypy oraz rozbudowy ul. Paprociowej polegającej na budowie 

chodnika w m. Opypy. 

Plan 2020: 60 950,00 zł 

Wykonanie: 60 950,00 zł 

Zaangażowanie 2021: 60 950,00 zł 

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021 z limitem wydatków na 

lata: 

2020 – 60 950,00 zł 

2021 – 60 950,00 zł 

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja jest w trakcie realizacji. 

 

6. Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. 

Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 

150210W 

Plan 2020: 6 500,00 zł 

Wykonanie: 6 500,00 zł 

Zaangażowanie 2021: 24 004,00 zł 

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021 z limitem wydatków na 

lata: 

2020 – 6 500,00 zł 

2021 – 24 004,00 zł 

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.  

Zadanie w trakcie realizacji. 

 

7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy 

ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi Nr 1503W do 

skrzyżowania z drogą 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej 

nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum 

Urszulina – projekt  

Plan 2020: 0,00 zł 

Wykonanie: 0,00 zł 

Zaangażowanie 2021: 108 500,00 zł 

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021 z limitem wydatków na 

lata: 
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2020 – 0,00 zł 

2021 – 108 500,00 zł 

Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.  

Zadanie w trakcie realizacji.  

 

8. Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 

1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z 

drogą nr 1501W na rondo 

Plan 2020: 0,00 zł 

Wykonanie: 0,00 zł 

Zaangażowanie 2021: 60 000,00 zł 

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021 z limitem wydatków na 

lata: 

2020 – 0,00 zł 

2021 – 60 000,00 zł 

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.  

Zadanie w trakcie realizacji. 

 

9. Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną 

nr 150210 wraz z rozbudową drogi nr 1508 

Plan: 30 000,00 zł 

Wykonanie: 29 913,60 zł 

Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji projektowej budowy 

skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną 150210 wraz 

rozbudową drogi 1508.  

Zadanie zakończono i rozliczono.  

 

10. Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na 

odcinku od km 5+900 do km 6+380,5 

Plan: 1 970 770,67 zł 

Wykonanie: 1 970 770,00 zł 

Zakres robót obejmował rozbudowę ulicy Pomorskiej na odcinku od 

km 5+ 900 do km 6+380,5 (od torów PKP w kierunku północnym do 

odcinka przebudowanego w 2016 roku) wraz z budową kanalizacji 

deszczowej. Roboty drogowe obejmowały wykonanie nowej pełnej 

konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, włączeń w drogi 

boczne, poboczy, wraz z oznakowaniem.  

Zadanie realizowane przy udziale 70% dofinansowania ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).  

Podział środków: 

FDS: 1 361 240,67 zł 

Powiat:     609 529,33 zł 

Zadanie zakończono i rozliczono. 
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11. Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Henryszewie, 

gmina Jaktorów 

Plan: 620 000,00 zł 

Wykonanie: 386 831,63,00 zł 

Roboty obejmowały budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 

4701W Oryszew - Henryszew - Międzyborów w m. Henryszew, 

Gmina Jaktorów, na odcinku od km 2+818,20 do 3+705,15 km. 

Wybudowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdy do 

posesji i włączenia w drogi boczne, pobocza ulepszone kruszywem, 

oznakowanie poziome i pionowe oraz ustawienie barier ochronnych 

U-11a. 

Zadanie zakończono i rozliczono. 

 

12. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1503W polegająca na budowie 

chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. 

Korzenną gmina Grodzisk Maz. 

Plan: 340 050,00 zł 

Wykonanie: 314 010,81 zł 

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRiD.  

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie chodnika w 

ciągu drogi powiatowej nr 1505W Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeń – 

Ojrzanów w m. Książnice i Marynin w Gminie Grodzisk Mazowiecki, 

Powiat Grodziski, w rejonie ronda w Książnicach po stronie prawej na 

odcinku pomiędzy przejściami dla pieszych oraz na odc. od ul. 

Korzennej do zjazdu do supermarketu Biedronka. W trakcie realizacji 

wystąpiła konieczność uwzględnienia robót dodatkowych związanych 

z poszerzeniem pasa drogowego zgodnie z podziałami nieruchomości, 

określonymi w decyzji ZRiD. 

Zadanie zakończono i rozliczono. 

 

13. Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Montwiłła skrzyżowanie ul. 

Spokojnej z ul. Mokronowskich 

Plan: 36 900,00 zł 

Wykonanie: 36 900,00 zł 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji budowy 

sygnalizacji świetlnych akomodacyjnych na skrzyżowaniach ul. 

Montwiłła z ul. Spokojną oraz z ul. Kłopot i Mokronowskich wraz z 

dokonaniem korekt w organizacji ruchu i likwidacją sygnalizacji 

świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Montwiłła.  

Zadanie zakończono i rozliczono. 

 

14. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna-Opypy-

Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk 

Mazowiecki- Siestrzeń- Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach 

do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1 531 m) 

Plan: 3 360 000,00 zł 

Wykonanie: 3 353 902,50 zł 
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Zakres robót obejmował wykonanie rozbudowy drogi zgodnie z 

projektem na odcinku o długości 1531 m od km 2+113 do km 3+644 

(od ulicy Mazowieckiej w Opypach do granicy miasta Milanówek, tj. 

do połączenia z jezdnią ulicy Średniej w Milanówku). 

Roboty obejmowały rozbiórkę konstrukcji istniejącej jezdni na odc. od 

ul. Mazowieckiej do ul. Polnych Kwiatów, wykonanie nowej 

konstrukcji jezdni wraz z włączeniami w drogi boczne w obustronnym 

krawężniku/oporniku, wykonanie chodnika, zjazdów do posesji, 

przepustów pod koroną drogi, włączeniami w drogi boczne i pod 

zjazdami, karczowanie drzew, karp i krzaków oraz roboty ziemne w 

granicach pasa drogowego łącznie z rowami. Wprowadzono nowe 

oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wykonano 

oznakowanie poziome grubowarstwowe.  

Zadanie realizowane przy udziale 70% dofinansowania z Funduszu 

Dróg Samorządowych (FDS).  

Podział środków: 

FDS: 2 681 514,00 zł 

Powiat:  672 388,50 zł 

Zadanie zakończono i rozliczono. 

 

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1521W w m. Ciepłe oraz drogi 

1519W Żelechów – Kaleń 

Plan: 1 249 000,00 zł  

Wykonanie: 1 248 079,77 zł 

Roboty obejmowały wykonanie robót drogowych:  

1) Przebudowy drogi powiatowej nr 1521 Żabia Wola – Piotrkowice 

w m. Ciepłe, Skuły – ul. Mszczonowska w Gminie Żabia Wola, 

Powiat Grodziski na odc. o długości 721,55 m w kierunku 

południowo-zachodnim w m. Kaleń, Ciepłe, Skuły odcinek od km 

0+761,50 do km 1+483,05.  

2) Drogi powiatowej nr 1519 Kaleń – Żelechów w m. Kaleń na odc. 

o długości 631,7 m (nawierzchnia odcinek od km 1+421,80 do km 

2+053,50) w gminie Żabia Wola, powiat grodziski.  

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował wykonanie frezowania 

istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu warstwy podbudowy z 

kruszywa kamiennego łamanego śr. gr. 15 cm, warstwy wiążącej z 

betonu asfaltowego AC16 P 35/50 o gr. 5 cm dla ruchu KR-3/4, 

warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 

45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm, utwardzonych poboczy z 

kruszywa łamanego kamiennego śr. gr. 23 cm, wykonanie zjazdów 

indywidualnych o nawierzchniach gruntowych z kruszywa łamanym 

kamiennym, przełożenie zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej i z 

kostki kamiennej, przebudowa zjazdów o nawierzchni asfaltowej, 

wymiany przepustów na zjazdach z wykonaniem robót 

przygotowawczych (pomiarowych, ziemnych, rozbiórkowych).  

Zadanie wykonano i rozliczono. 
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16. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 

doświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych, 

Powiatu Grodziskiego 

Plan: 50 000,00 zł 

Wykonanie: 9 000,00 zł 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej doświetlenia 14 przejść dla pieszych. Zadanie w trakcie 

realizacji, ujęte w środkach niewygasających na 2021 rok. 

 

17. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 

drogi powiatowej nr 1505W Grodzisk Mazowiecki - Józefina w 

zakresie budowy chodnika w miejscowości Huta Żabiowolska i 

Józefina 

Plan: 38 000,00 zł 

Wykonanie: 34 900,00 zł 

Dokumentacja wykonana i odebrana. Zadanie zakończono i 

rozliczono. 

 

18. Przebudowa drogi powiatowej nr 3833W m. Kaski polegająca na 

budowie chodnika na odc. od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej – 

projekt 

Plan 2020: 22 379,85 zł 

Wykonanie: 0,00 zł 

Zaangażowanie na 2021: 22 379,85 zł 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej budowy chodnika na odc. od ul. Rzecznej do ul. 

Pałacowej. Dokumentacja jest przygotowana do złożenia o wydanie 

decyzji ZRiD. Wszczęto postępowanie w Wodach Polskich o wydanie 

pozwolenia wodno–prawnego. Zadanie ujęte w środkach 

niewygasających na 2021 rok. 

 

19. Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W w m. Zaręby na odc. od 

ul. Skowroniej do granicy powiatu  

Plan: 49 500,00 zł 

Wykonanie: 49 500,00 zł 

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej rozbudowy drogi nr 2855W ul. Słowika w Zarębach. 

Uzyskano decyzję ZRiD.  

Zadanie wykonano i rozliczono. 

 

20. Przebudowa drogi powiatowej nr 1506 w m. Kozerki na długości 

300 m od drogi wojewódzkiej nr 719 - projekt 

Plan: 11 725,59 zł 

Wykonanie: 11 724,59 zł 

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej. Dokumentację wykonano. Uzyskano decyzję ZRiD.  
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Zadanie wykonano i rozliczono. 

 

21. Remont ul. Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej w Milanówku  

Plan: 49 569,00 zł 

Wykonanie: 49 569,00 zł 

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej remontu ul. Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej w 

Milanówku.  

Zadanie wykonano i rozliczono. 

 

22. Budowa drogi powiatowej nr 3832W od drogi powiatowej  

nr 3833W w m. Baranów do granicy powiatu 

Plan: 34 741,35 zł 

Wykonanie: 34 741,35 zł 

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej. Uzyskano decyzję ZRiD.  

Zadanie wykonano i rozliczono. 

 

23. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy 

drogi powiatowej nr 1505W na odc. od ul. Sadowej do ul. 

Niedźwiedziej polegającej na rozbiórce istniejącego chodnika i 

budowie ścieżki pieszo-rowerowej 

Plan: 67 000,00 zł  

Wykonanie: 66 420,00 zł 

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej ścieżki rowerowej. Dokumentację wykonano.  

Zadanie wykonano i rozliczono. 

 

24. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 

drogi powiatowej nr 1521W w miejscowości Żabia Wola i Huta 

Żabiowolska w zakresie budowy chodnika na odc. od ul. 

Jesionowej do ul. Głównej 

Plan 2020: 0,00 zł  

Wykonanie: 0,00 zł 

Zaangażowanie 2021: 72 570,00 zł 

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021 z limitem wydatków na 

lata: 

2020 – 0,00 zł 

2021 – 72 570,00 zł 

Zadanie dwuletnie realizacja w latach 2020 - 2021.  

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej rozbudowy drogi.  

Zadanie w realizacji, zakończenie w 2021 roku. 
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25. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

rozbudowę drogi powiatowej 1520W na odc. od km 0+432 do km 

4+013 

Plan: 0,00 zł  

Wykonanie: 0,00 zł 

Zaangażowanie: 243 540,00 zł 

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021 z limitem wydatków na lata: 

2020 – 0,00 zł 

2021 – 300 000,00 zł 

Zadanie dwuletnie realizacja w latach 2020 - 2021.  

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej rozbudowy drogi 1520W Bukówka - Skuły.  

Zadanie w realizacji, zakończenie w 2021 roku. 

 

26. Przebudowa drogi powiatowej nr 1521W w m. Ciepłe w kierunku 

Skuł 

Plan: 1 060 000,00 zł  

Wykonanie: 755 252,87,00 zł 

Roboty obejmowały wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 

1521 Żabia Wola – Piotrkowice w m. Ciepłe w kierunku Skuł – ul. 

Mszczonowska w gminie Żabia Wola, powiat grodziski: na odc. o 

długości 810,95 m w kierunku południowo-zachodnim w m. Kaleń, 

Ciepłe, Skuły odcinek od km 1+483,05 do km 2+294,00.  

Zadanie wykonano i rozliczono. 

 

27. Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W 

w m. Książenice - Marynin – projekt (przy szkole) 

Plan: 100 000,00 zł  

Wykonanie: 67 650,00 zł 

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową chodnika przy 

szkole w Książnicach.  

Zadanie wykonano i rozliczono. 

 

28. Remont drogi powiatowej nr 1516W Baranów - Stare Budy w m. 

Holendry Baranowskie i Budy Zosine 

Plan: 740 000,00 zł  

Wykonanie: 502 694,52,00 zł 

Roboty obejmowały wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1516 

Stare Budy - Baranów w m. Holendry Baranowskie i Budy Zosine 

(nawierzchnia odcinek o długości 1 114,30 m od km 2+148,5o do km 

3+262,80 wraz z poboczami). 

Roboty wykonano i rozliczono.  

 

29. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Maz. - Izdebno 

- Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne, ul. Sadowej oraz ul. 1-go 
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Maja od km 11+709,50 do km 11+973,05 w miejscowości Boża 

Wola, gmina Baranów oraz przebudowa drogi powiatowej 1507W 

Grodzisk Maz. - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne ul. 

Sadowej oraz ul. 1-go Maja od km 10+746,55 do km 11+709,5 oraz 

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

gmina Baranów 

Plan 2020: 2 667 855,72,00 zł 

Plan 2021: 2 667 855,72,00 zł 

Wykonanie: 0,00 zł 

Zaangażowanie 4 777 550,00 zł 

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 – 2021 z limitem wydatków na lata: 

2020 – 0,00 zł 

2021 – 4 777 550,00 zł. 

Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na 

wykonaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 1507W na odc. od km 

11+709,5 do km 11+973,05 (ul. Sadowa i 1-go Maja) oraz 

przebudowy: nr 1507W na odc. od km 10+746,55 do km 11+709,5 

oraz od km 11+973,05 do km 12+216 (ul. Sadowa i 1-go Maja) w 

gminie Baranów, powiat grodziski. 

Zadanie dwuletnie realizowane przy udziale dofinansowania ze 

środków Funduszu Dróg Samorządowych.  

Podział środków: 

FDS:  3 339 033,05 zł 

Powiat: 1 438 516,95 zł 

Zadanie w realizacji, wykonanie w 2021 roku. 

 

30. Remont drogi 1519W Żelechów - Kaleń (ok. 900 mb) 

Plan 2020: 0,00 zł 

Plan 2021: 750 000,00 zł 

Wykonanie: 0,00 zł 

Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na 

wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1519 Kaleń – Żelechów w 

m. Kaleń na odc. o długości 737,5 m (odcinek od km 0+181,40 do km 

0+918,90) w gminie Żabia Wola, powiat grodziski. 

Uruchomiono procedurę przetargową – przetarg nieograniczony. 

Wyłonienie wykonawcy robót i realizacja zdania w 2021 roku. 

 

31. Zakupy inwestycyjne: 

Plan: 290 000,00 zł 

Wykonanie: 274 514,58 zł 

− samochód dostawczy „DUKATO” – 129 391,31 zł; 

− samochód osobowo-dostawczy „Fiat Fiorino” – 62 713,27 zł; 

− odkurzacz do liści – 11 685,00 zł; 

− kosiarki bijakowe – szt. 2 – 70 725,00 zł. 
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32. Remont drogi powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna, ul. 

Brwinowska. Zadanie realizowane w ramach wydatków 

bieżących 

Plan 2020: 0,00 zł 

Plan 2021: 494 807,00 zł 

Wykonanie: 0,00 zł 

Zaangażowanie 494 807,00 zł 

 

Zadanie ujęte w WPF – wydatki bieżące, na lata 2020 – 2021 z limitem 

wydatków na lata: 

2020 – 0,00 zł 

2021 – 494 807,00 zł 

Zadanie realizowane przy udziale 70% dofinansowania ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych. 

Podział środków: 

FDS:  346 364,00zł  

Powiat: 148 443,00 zł 

Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na 

wykonaniu remontu ulicy Brwinowskiej w Podkowie Leśnej na 

odcinku od km 3+675 do km 4+492, na długości 0,817 km. W 

procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, zawarto 

umowę. Realizacja w 2021 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizowanych 

zadań siłami własnymi 

jednostki w ramach 

bieżącego utrzymania 

dróg w 2020 roku.  

 

− Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych.  

− Bieżące utrzymanie dróg gruntowych, profilowanie i 

uzupełnianie nawierzchni. 

− Oznakowanie poziome i pionowe, naprawa istniejącego 

oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.  

− Koszenie traw na poboczach i w rowach dróg powiatowych.   

− Palikowanie, sadzenie, pielęgnacja drzewek w pasach 

drogowych dróg powiatowych.  

− Wycinanie krzaków, podcinanie, rozdrabnianie gałęzi oraz 

usuwanie karp z pasów drogowych. 

− Odmulanie rowów, czyszczenie przepustów, umocnienia 

skarp rowów. 

− Układanie przepustów, czyszczenie kratek i studni. 

− Profilowanie i uzupełnianie poboczy dróg asfaltowych. 

− Czyszczenie nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych i 

nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych – zamiatanie. 

− Remonty chodników.  

− Budowa nowego chodnika w miejscowości Żabia Wola, ul. 

Warszawska. 

− Prowadzenie akcji zimowej w sezonie zimowym. 
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Szczegółowy wykaz dróg powiatowych w granicach powiatu grodziskiego 

 

 

 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi 
Długość 

(km) 
Gminy 

1. 1501 Urszulin – Stara Wieś - Rusiec 1,692 Grodzisk Mazowiecki 

2. 1502 
Książenice – Żółwin – Podkowa Leśna 

 

2,425 Grodzisk Mazowiecki 

2,059 Podkowa Leśna 

3. 1503 
Grodzisk Maz. - Siestrzeń - Ojrzanów 

 

7,840 Grodzisk Mazowiecki 

8,551 Żabia Wola 

4. 1504 
Adamowizna – Opypy - Milanówek 

 

6,536 Grodzisk Mazowiecki 

1,233 Milanówek 

5. 1505 Grodzisk Maz. - Józefina 

4,535 Grodzisk Mazowiecki 

5,054 Żabia Wola 

6. 1506 Kozerki – Czarny Las - Makówka 6,036 Grodzisk Mazowiecki 

7. 1507 
Grodzisk Maz. - Izdebno – Cegłów – 

Boża Wola – Bramki Ludne 

7,942 Grodzisk Mazowiecki 

4,314 Baranów 

8. 1508 Izdebno Kościelne – Chlebnia – do 

drogi 579 
6,536 Grodzisk Mazowiecki 

9. 1509 Chrzanów – Żuków - Czubin 4,239 Grodzisk Mazowiecki 

10. 1510 Stare Kłudno - Żuków 5,547 Grodzisk Mazowiecki 

11. 1511 Milanówek – Falęcin - Kotowice 5,401 Milanówek 

12. 1512 Żuków - Milanówek 

0,746 Grodzisk Mazowiecki 

0,824 Milanówek 

13. 1513 Nowa Pułapina – Kopiska 6,081 Baranów 

14. 1514 Jaktorów – Budy Zosine 3,269 Jaktorów 
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15. 1515 
Kopiska – Jaktorów – Maruna - 

Makówka 

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 1,060 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: 14,797 km 
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Tabela nr 22 

 

Nazwa zadania 

  

 

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostki 

organizacyjne  

powiatu/komórk

i organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące 

zadanie, krótki 

opis zakresu 

działania, status 

prawny 

jednostki, 

struktura 

organizacyjna i 

stan 

zatrudnienia. 

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Grodzisku Mazowieckim 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku 

Mazowieckim stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. 

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej podejmuje działania polegające na: 

 

− zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, klęski 

żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 

− zapewnieniu sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia, 

− prowadzeniu działań ratowniczych. 

 

 
SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KOMENDY PSP 

W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

 

 

   

 

KOMENDANT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży 

Pożarnej 

Samodzielne 

stanowisko pracy ds. 

finansowych 

Samodzielne 

stanowisko pracy ds. 

organizacyjnych 

Samodzielne 

stanowisko pracy ds. 

kadrowych 

Sekcja ds. kontrolno-

rozpoznawczych 

Zastępca Komendanta 

Powiatowego PSP 

Samodzielne  

stanowisko pracy ds. 

logistycznych 

Wydział Operacyjno-

Techniczny 

Jednostka Ratowniczo-

Gaśnicza 
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Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim 

jest aparatem pomocniczym Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. Obszarem działania objęte są następujące gminy:  

− Milanówek,  

− Podkowa Leśna,  

− Grodzisk Mazowiecki,  

− Baranów,  

− Jaktorów,  

− Żabia Wola. 

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w 

Warszawie. 

Tryb działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 

Grodzisku Mazowieckim regulują następujące ustawy: Kodeks 

postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, ustawa o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.  

Do zadań organów nadzoru budowlanego należy m.in.: 

− kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, 

− kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 

− badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych. 

 

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim 

 

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim jest jednostką 

organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta 

Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim, który wykonuje, na 

obszarze określonym w przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony 

bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, zawarte w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na 

ich podstawie. 

Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim podlega 

Komendantowi Stołecznemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych 

funkcji przełożonego wszystkich policjantów garnizonu stołecznego oraz 

organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony 

bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 

 

 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W 

GRODZISKU MAZOWIECKIM 

 

Kierownictwo: 

− Komendant Powiatowy Policji 

− I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

Komórki organizacyjne: 

1) Pion Kryminalny 

a) Wydział Kryminalny 

b) Wydział Dochodzeniowo-Śledczy 

c) Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją 

2) Pion Prewencji 

a) Wydział Prewencji 

− Rewir Dzielnicowych 
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b) Wydział Patrolowo-Interwencyjny 

c) Wydział Ruchu Drogowego 

d) Zespół ds. Nieletnich i Patologii 

3) Samodzielne Stanowiska podległe Komendantowi KPP 

a) Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych 

b) Jednoosobowe Stanowisko ds. Kontroli 

 

Jednostki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku 

Mazowieckim: 

 

1) Komisariaty Policji: 

− Komisariat Policji w Milanówku, 

− Komisariat Policji w Jaktorowie, 

2) Posterunki Policji: 

− Posterunek Policji w Podkowie Leśnej, 

− Posterunek Policji w Żabiej Woli. 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

w Grodzisku Mazowieckim 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim 

działa na podstawie Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 

ustawy o działalności leczniczej. Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym 

finansowanym z budżetu państwa. Uprawnienia podmiotu tworzącego, w 

rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej w stosunku do 

Powiatowej Stacji wykonuje Wojewoda Mazowiecki. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w 

szczególności: 

1) realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności 

poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 

a) higieny środowiska, 

b) higieny pracy w zakładach pracy, 

c) higieny radiacyjnej, 

d) higieny procesów nauczania i wychowania, 

e) higieny wypoczynku i rekreacji, 

f) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych, 

g) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, 

sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia 

zdrowotne  

– w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem 

szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania 

powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych; 

2) organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-

zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań 

zdrowotnych. 
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie jako organ niezespolonej 

administracji rządowej wykonuje zadania inspekcji weterynaryjnej przy 

pomocy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pruszkowie. PIW 

obejmuje swą właściwością terytorialną obszar dwóch powiatów, tj. 

pruszkowskiego oraz grodziskiego. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii działa w oparciu o przepisy zawarte w 

ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej.  

Inspekcja realizuje, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, 

zadania z zakresu: 

− ochrony zdrowia zwierząt, 

− bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Inspekcja wykonuje zadania w szczególności przez: 

− zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, 

− monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników 

chorobotwórczych oraz związanej z nimi odporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, 

− badanie zwierząt rzeźnych, produktów pochodzenia zwierzęcego i 

żywności. 
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Ogólny opis 

zadania  

z ewentualnym 

wskazaniem 

przyjętej 

polityki/strategii 

programu. 
 

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Grodzisku Mazowieckim 

 

Podstawowymi działaniami w ramach realizacji działalności zapobiegawczej 

są przeprowadzane czynności kontrolno-rozpoznawcze.  

W roku 2020 przeprowadzono 42 czynności kontrolno-rozpoznawcze (68 w 

2019 roku), w tym: 

− 26 planowe kontrole przeprowadzone w obiektach istniejących i 

użytkowanych (39 w 2019 r.), 

− 16 odbiorów, tj. kontroli w obiektach w związku z zamiarem 

przystąpienia do użytkowania (29 w 2019 r.). 

W wyniku działań pokontrolnych wydano: 

− 21 opinii, 

− 12 decyzji, 

− 0 upomnień, 

− 0 mandatów. 

Ogółem stwierdzono 85 nieprawidłowości (126 w 2019 r.).  

Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości to: 

− brak badań instalacji użytkowych, 

− brak oznakowania znakami bezpieczeństwa, 

− brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

Na terenie powiatu grodziskiego w 2020 r. odnotowano 1 427 zdarzeń 

wymagających interwencji straży pożarnej. W porównaniu do 2019 r. 

nastąpił spadek ilości zdarzeń o 5,4% (w 2019 roku odnotowano 1 350 

zdarzeń). 

Pośród 1427 zdarzeń w 2020 roku było: 

− 348 pożarów (w tym 343 małe, 5 średnich),  

− 963 miejscowe zagrożenia (90 małych, 871 lokalnych, 2 średnie), 

− 116 alarmów fałszywych. 
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Zestawienie zdarzeń w 2020 r. na terenie powiatu grodziskiego wg 

wielkości     w rozbiciu na gminy 

 

 

Potencjał ratowniczy PSP i OSP w powiecie grodziskim (stan ilościowy 

pojazdów samochodowych wg rodzajów na dzień 31.12.2020 r.): 

− samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie – 5  

− samochody ratowniczo-gaśnicze średnie – 18  

− samochody ratowniczo-gaśnicze ciężkie – 10  

− podnośniki hydrauliczne – 2  

− samochody specjalistyczne – 14 

Razem pojazdów 49. 
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77 
 

W roku 2020 podejmowane były przez strażaków działania związane z 

koronawirusem SARS-CoV-2. Odnotowano łącznie 163 interwencji 

miejscowych zagrożeń: 

− na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki – 100 zdarzeń, 

− na terenie miasta Milanówek – 27 zdarzeń, 

− na terenie gminy Żabia Wola – 19 zdarzeń, 

− na terenie gminy Baranów – 11 zdarzeń, 

− na terenie gminy Jaktorów i miasta Podkowa Leśna – po 3 zdarzenia 

(głównie obsługa techniczna namiotu przed szpitalem, dystrybucja 

płynów, maseczek, termometrów do szkół, pomoc osobom na 

kwarantannie i izolacji). Łącznie zaangażowanych było 105 samochodów 

pożarniczych i 338 strażaków). 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ramach zadań i 

kompetencji jako organ pierwszej instancji wynikających wprost z art. 83 ust. 

1 ustawy Prawo budowlane w roku 2020 wszczął 31 postępowań 

administracyjnych w sprawie stanu technicznego obiektów budowlanych (w 

roku 2019 było ich 39). 

W roku 2020 r. uprawnieni inspektorzy nadzoru przeprowadzili 

odpowiednio:  

− 78 kontroli obowiązkowych nowo wybudowanych obiektów 

budowlanych (w roku 2019 - 99 kontroli),  

− 301 kontroli budynków i obiektów budowlanych (w roku 2019 - 271 

kontroli),    

− 41 kontroli utrzymania obiektów budowlanych (w roku 2019 - 65 

kontroli).  

Organ nadzoru budowlanego zawiadomił właściwe terytorialnie Prokuratury 

Rejonowe o 10 przypadkach podejrzenia o popełnieniu przestępstwa (w 2019 

roku - 31 zawiadomienia) oraz złożył do właściwej izby samorządu 

zawodowego 2 wnioski o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej. 

W ramach dbałości o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uprawnieni 

pracownicy inspektoratu przeprowadzili w badanym okresie 10 kontroli 

obiektów oświatowych i użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 

powiatu grodziskiego (w roku 2019 - 11 kontroli).  

W celu doraźnej likwidacji zdarzeń losowych, udziału w pracach komisji dot. 

katastrof budowlanych dwóch uprawnionych inspektorów nadzoru 

budowlanego pełni całodobowy dyżur telefoniczny (stała współpraca z 

Państwową Strażą Pożarną, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego). 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest stałym członkiem 

Powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa. 

PINB w 2020 r. wydał łącznie 624 rozstrzygnięcia administracyjne (decyzje 

i postanowienia) w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych (w 

roku 2019 - 520 rozstrzygnięć). W ramach prowadzonej przez organ 

egzekucji administracyjnej wszczęto 7 postępowań egzekucyjnych i 

zakończono 9 postępowań egzekucyjnych. 
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Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim 

 

Do priorytetów Komendanta Głównego Policji w objętym raportem okresie 

należało: 

− zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia 

współpracy ze społeczeństwem, 

− podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i 

zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym 

cyberprzestępczości, 

− 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 bezpieczeństwa 

imprez masowych, 

− podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez 

sukcesywne podwyższanie kompetencji zawodowych 

funkcjonariuszy i pracowników Policji, 

− doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i 

pracowników Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków 

pełnienia służby/pracy. 

Każdego dnia w 2020 r. grodziscy policjanci średnio: 

− pełnili 26 służb patrolowych i obchodowych (w 2019 r. - 26), 

− przeprowadzili 40 interwencji (w 2019 r. - 43), 

− legitymowali 50 osób (w 2019 r. - 57), 

− kontrolowali 24 uczestników ruchu drogowego (w 2019 r. - 33), 

− przeprowadzili 36 badań stanu trzeźwości (w 2019 r. - 127), 

− zatrzymywali 1 sprawcę przestępstwa na gorącym uczynku (w 2019 

roku - 1). 

Na terenie KPP Grodzisk Maz. w 2020 r. średni czas reakcji na zdarzenie 

wyniósł: 

− pilne – 8 min. i 13 sek. (w 2019 r. 8 min.),  

− zwykłe – 26 min. i 14 sek. (w 2019 r. 12 min. i 58 sek.). 

Wartość oczekiwana – pilne do 9 min. i 54 sek. 

W roku 2020 na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w 

Grodzisku Maz. odnotowano 14 276 interwencji. Odnotowano spadek do 

roku 2019, kiedy to zarejestrowano 15 864 interwencji. 

Wskaźnik wykrywalności przestępczości:  

− ogólnej wyniósł 69,9% (w 2019 r. – 71,0%), 

− kryminalnej wyniósł 60,2% (w 2019 r. – 65,0%), 

− kradzieży cudzej rzeczy wyniósł 29,8% (w 2019 r. – 43,1%), 

− kradzieży z włamaniem wyniósł 28,0% (w 2019 r. – 25,4%), 

− uszkodzenia rzeczy wyniósł 38,6% (w 2019 r. – 44,4%), 

− kradzieży samochodów wyniósł 5,6% (w 2019 r. - 23,8%), 

− uszczerbek na zdrowiu wyniósł 85,7% (w 2019 r. – 84,2%), 

− bójka i pobicie wyniósł 100% (w 2019 r. – 85,7%), 

− rozbójniczej wyniósł 85,7% (w 2019 r. – 75,0%), 

− gospodarczej wyniósł 71,4% (w 2019 r. - 66,7%), 

− narkotykowej wyniósł 97,4% (w 2019 r. – 97,6%). 
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MAPA ZAGROŻEŃ 

 

Kategoria 

  

   Liczba zgłoszeń  

        w  2020 r. 

 

Akt wandalizmu                       8 

Bezdomność                       1 

Nielegalne przejście przez tory                        1 

Dzikie wysypiska śmieci                       40 

Grupowanie się małoletnich 

zagrożonych demoralizacją 

                     16 

Kłusownictwo                        1 

Niszczenie zieleni                       5 

Nielegalne rajdy samochodowe                       19 

Nieprawidłowe parkowanie                       79 

Miejsca niebezpiecznej działalności 

rozrywkowej  

                      3 

Niewłaściwa infrastruktura drogowa                       32 

Przekraczanie dozwolonej prędkości                      392 

Spożywanie alkoholu w m. 

niedozwolonym 

                     11 

Używanie środków odurzających                        2 

Wałęsające się bezpańskie psy                        6 

Wypalanie traw                        1 

Zła organizacja ruchu drogowego                       34 

Poruszanie się po terenach leśnych 

kładami  

                       1 

Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt 

leśnych 

                       1 

 

 

Potwierdzone przekazane poza policję – 25 

Potwierdzone – 33 

Nie potwierdzone – 286 

Potwierdzone wyeliminowane - 266 

Żart, pomyłka - 43 

Razem: 1591 

 

Realizując dodatkowe obowiązki służbowe w związku z pandemią 

koronawirusa SARS-CoV-2 policjanci Komendy Powiatowej Policji w 

Grodzisku Mazowieckim w 2020 roku skontrolowali 71 360 osób 

przebywających na kwarantannie, ujawniając 537 osób nie stosujących się 

do obowiązku kwarantanny. 
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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 2020 sprawowała nadzór bieżący nad warunkami: 

− higieny środowiska,  

− higieny w zakładach pracy,  

− higieny procesów nauczania i wychowania. 

 Prowadzono nadzór nad: 

− warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 

− warunkami, jakie powinien spełniać personel medyczny 

i pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. 

Ponadto realizowano zadania w zakresie: 

− oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, 

− zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,  

− działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, 

− monitorowania zatruć środkami zastępczymi. 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia 

Bieżącym nadzorem Sekcji Higieny Komunalnej objętych było 18 Stacji 

Uzdatniania Wody, 12 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 2 

wodociągi wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia 

zaopatrujące budynek użyteczności publicznej oraz 1 wodociąg 

wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia zaopatrujący 

obiekt agroturystyczny. Łączna liczba ludności zaopatrywanej w wodę 

wynosi ok. 90 tys. mieszkańców. Na terenie powiatu grodziskiego woda 

przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności pochodziła wyłącznie z 

ujęć głębinowych. 

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 15 wodociągów, spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi.  

Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej 

− Szpitale, zakłady opiekuńczo - lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-

opiekuńcze 

Obiekty 
Liczba 

obiektów 

Liczba 

skontrolowanych 

Liczba wydanych 

decyzji merytorycznych 

(bez decyzji 

zmieniających termin 

wykonania nałożonych 

obowiązków) 

Liczba 

nałożonych 

mandatów 

Kwota 

mandatów 

Szpitale 1 1 0 0 0 

Zakłady 

Opiekuńczo-

Lecznicze 

0 0 0 0 0 

Zakłady 

Pielęgnacyjno-

Opiekuńcze 

0 0 0 0 0 
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim 

w roku 2020 przejęła pod nadzór Szpital Zachodni zlokalizowany w 

Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Dalekiej 11. W roku sprawozdawczym 

przeprowadzono jedną kontrolę w zakresie poboru prób wody pod kątem 

obecności bakterii Legionella Sp. 

 

− Domy pomocy społecznej oraz inne placówki zapewniające 

całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym 

wieku oraz przewlekle chorymi 

Obiekty 
Liczba 

obiektów 
Liczba 

skontrolowanych 

Liczba wydanych 

decyzji 

merytorycznych 

(bez decyzji 

zmieniających 

termin wykonania 

nałożonych 

obowiązków) 

Liczba 

nałożonych 

mandatów 

Kwota 

mandatów 

Domy 

Pomocy 

Społecznej 

3 1 0 0 0 

Inne jednostki 

organizacyjne 

pomocy 

społecznej 

0 0 0 0 0 

Inne placówki 

zapewniające 

całodobową 

opiekę 

 

7 

 

 

2  

 

 

0  

 

 

2 

 

 

0 

 
 

− Dworce 

Obiekty 
Liczba 

obiektów 
Liczba 

skontrolowanych 

Liczba wydanych 

decyzji 

merytorycznych 

(bez decyzji 

zmieniających 

termin wykonania 

nałożonych 

obowiązków) 

Liczba 

nałożonych 

mandatów 

Kwota 

mandatów 

Dworce i 

stacje 

kolejowe 

20 0 0 0 0 

Dworce 

autobusowe 
0 0 0 0 0 

Porty lotnicze 0 0 0 0 0 

 

− Noclegownie dla bezdomnych 

Obiekty 
Liczba 

obiektów 
Liczba 

skontrolowanych 

Liczba wydanych 

decyzji 

merytorycznych 

(bez decyzji 

zmieniających 

termin wykonania 

nałożonych 

obowiązków) 

Liczba 

nałożonych 

mandatów 

Kwota 

mandatów 

Noclegownie dla 

bezdomnych  

(Schronisko dla 

Bezdomnych 

Mężczyzn 

Pieńki 

Zarębskie) 

1 1 0 0 0 
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− Ustępy publicznie i toalety ogólnodostępne 

Obiekty 
Liczba 

obiektów 

Liczba 

skontrolowanych 

Liczba wydanych 

decyzji 

merytorycznych 

(bez decyzji 

zmieniających 

termin wykonania 

nałożonych 

obowiązków) 

Liczba 

nałożonych 

mandatów 

Kwota 

mandatów 

Ustępy 

publiczne 
37 0 0 0 0 

Ustępy 

ogólnodostępne 
13 0 0 0 0 

 

− Obiekty hotelarskie 

Obiekty 
Liczba 

obiektów 

Liczba 

skontrolowanych 

Liczba wydanych 

decyzji 

merytorycznych 

(bez decyzji 

zmieniających 

termin wykonania 

nałożonych 

obowiązków) 

Liczba 

nałożonych 

mandatów 

Kwota 

mandatów 

Hotele 7 

 
0 2 

 

0 

 

0 

 
Motele 1 0 0 0 0 

Pensjonaty 2 

 
0 0 

 

0 

 

0 

 
Inne obiekty,  

w których 

świadczone są 

usługi hotelarskie 

13 

 
1 

0 

 

1 

 

200 

 

 

− Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej 

Obiekty 
Liczba 

obiektów 

Liczba  

skontrolowanych 

Liczba wydanych 

decyzji 

merytorycznych 

(bez decyzji 

zmieniających 

termin wykonania 

nałożonych 

obowiązków) 

Liczba 

nałożonych 

mandatów 

Kwota 

mandatów 

Zakłady 

fryzjerskie 
68 10 0 0 0 

Zakłady 

kosmetyczne 
49 7 

0 

 

1 

 

200 

 

Salony odnowy 

biologicznej 

10 

 
0 0 

0 

 

0 

 

Salony tatuażu 4 2 0 0 0 

Inne zakłady 

świadczące 

więcej niż jedną 

z usług: 

fryzjerskich, 

kosmetycznych, 

odnowy 

biologicznej, 

tatuażu 

35 3 0 

 

0 

 

0 
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− Na terenie powiatu grodziskiego znajduje się 13 cmentarzy objętych 

nadzorem sanitarnym oraz 8 domów pogrzebowych. W roku 

sprawozdawczym nie przeprowadzano kontroli sanitarnych 

cmentarzy.  
− Inne obiekty użyteczności publicznej. 

W 2020 roku skontrolowano 2 apteki, 2 lodowiska wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (w tym wypożyczalniami łyżew), 1 Ośrodek dla 

Cudzoziemców, 1 Ośrodek Terapii i Rehabilitacji Uzależnień – MONAR 

zlokalizowany w Budach Zosinych 109, 96-313 Jaktorów. Kontrole nie 

wykazały nieprawidłowości. 

Ogólny stan sanitarny powiatu należy określić jako dobry. Kontrole obiektów 

objętych nadzorem sekcji higieny komunalnej w 2020 roku nie wykazały 

rażących uchybień sanitarnych.  

Porównując rok 2019 i 2020 należy stwierdzić, że działania podejmowane 

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w roku 

sprawozdawczym w głównej mierze dotyczyły kontroli przestrzegania 

obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania szerzenia się zakażeń 

wirusem SARS-CoV-2, w tym wdrażania wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego.   

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w ciągu 2020 

roku obejmowała nadzorem sanitarnym 1 157 obiektów (w 2019 r. – 1 181). 

W obiektach tych przeprowadzono ogółem 198 kontroli i rekontroli (w 2019 

roku - 394). 

W wyniku wprowadzonych w 2020 r. kontroli nie wydano decyzji 

administracyjnych (w 2019 - 4). W 2020 r. nałożono 6 mandatów na kwotę 

1 700 zł (w 2019 r. nałożono 16 mandatów na kwotę 5 100 zł). Porównując 

liczbę kontroli należy zauważyć, że w 2020 r. przeprowadzono znacznie 

niższą ilość kontroli i rekontroli. W roku ubiegłym spadła liczba kontroli 

sprawdzających mających na celu potwierdzenie usunięcia uchybień 

stwierdzanych podczas kontroli sanitarnych. Wynikało to z faktu 

stwierdzenia mniejszej liczby nieprawidłowości, które nie wymagały 

przeprowadzenia kontroli sprawdzającej, jak również usuwaniem 

nieprawidłowości o mniejszym ryzyku natychmiast podczas kontroli. Należy 

zauważyć, iż z uwagi na małą obsadę kadrową w PSSE w Grodzisku Maz. 

Wszyscy merytoryczni pracownicy Sekcji HŻŻiPU w całości zaangażowani 

byli w działania Sekcji Epidemiologii (przeprowadzanie wywiadów 

epidemiologicznych, pisanie decyzji o nałożeniu kwarantanny, udzielanie 

informacji telefonicznych na temat koronawirusa, przyjmowanie zgłoszeń, 

kontrole z udziałem Policji w różnych placówkach handlowych i 

usługowych, itp.). Powyższe działania, praca w systemie zmianowym (od 

7.30 do 21.00 a nawet dłużej) oraz w weekendy w małej obsadzie kadrowej, 

długotrwałe zwolnienia lekarskie pracowników (w tym spowodowane 

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2) znacznie utrudniły realizację 

harmonogramu kontroli i poboru prób. W 2020 r. nie odnotowano w 

nadzorowanych obiektach na terenie powiatu grodziskiego ognisk 

zbiorowego zatrucia. 

W 2020 r. w ewidencji Sekcji Higieny Pracy znajdowało się 499 zakładów− 

zatrudniających łącznie 14 731 osób (w 2019 roku w ewidencji sekcji Higieny 

Pracy znajdowały się 504 zakłady zatrudniające łącznie 13784 osoby).  W roku 

ubiegłym pracownicy Sekcji Higieny Pracy przeprowadzili 44 kontrole w 36 

przedsiębiorstwach. W przypadku 13 zakładów stwierdzono nieprawidłowości 

(w 2019 r. przeprowadzono 189 kontroli w 130 przedsiębiorstwach. W efekcie 

wydano 6 decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości (w 2019 r. wydano 

35 decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości).  
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Nadzór epidemiologiczny 

W roku 2020 Sekcja Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim w związku panującą na 

świecie sytuacją epidemiologiczną zakażeń SARS-CoV-2 podejmowała 

następujące działania przeciwepidemiczne zmierzające do utrzymania na 

terenie powiatu grodziskiego bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego: 
1. Prowadzono analizę sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób 

zakaźnych występujących na terenie powiatu na podstawie zgłoszeń 

dokonywanych do PSSE przez podmioty lecznicze. Takie postepowanie 

miało na celu szybkie reagowanie i wdrożenie działań ukierunkowanych 

na zidentyfikowanie zagrożenia. 
2. PPIS w Grodzisku Mazowieckim podjął działania zmierzające do 

przygotowania zarówno pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim jak i służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w powiecie grodziskim do wzrostu 

liczby przypadków podejrzeń/zachorowań wywołanych SARS-CoV-2 i 

zbliżającej się pandemii. Dokonano przeglądu i aktualizacji 

obowiązujących procedur, w tym procedury „Postępowania w przypadku 

wystąpienia na terenie powiatu grodziskiego niebezpiecznej choroby 

zakaźnej, masowych zachorowań na choroby zakaźne oraz ataku 

bioterrorystycznego". Powyższe działania pozwoliły na doprecyzowanie 

procedur postępowania służb takich jak: policji, straży pożarnej, 

podmiotów leczniczych, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków opieki 

całodobowej (DPS), jednostek administracji publicznej w zakresie 

skoordynowanych działań przeciwepidemicznych. 
3. Prowadzono szeroką działalność informacyjną skierowaną do placówek 

medycznych, szkół, przedsiębiorców oraz mieszkańców powiatu. Na 

bieżąco przekazywano komunikaty, obowiązujące akty prawne w 

zakresie zwalczania koronawirusa, a także przekazywane przez 

Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny informacje, 

wytyczne i zalecenia dla poszczególnych podmiotów w zakresie ich 

działań. 
4. W dniu 18 marca w powiecie grodziskim zarejestrowano pierwszy, 

potwierdzony laboratoryjnie przypadek zakażenia koronawirusem 

SARS-CoV-2. Zakażenie dotyczyło mężczyzny w wieku 52 lata. 

Mężczyzna został poddany izolacji domowej a na rodzinę nałożono 

decyzją PPIS w Grodzisku Mazowieckim kwarantannę domową. 
5. W związku z wystąpieniem kolejnych zachorowań na COVID-19 

dokonano zmiany organizacji pracy urzędu, zaangażowano wszystkie 

sekcje i komórki organizacyjne PSSE w Grodzisku Mazowieckim w 

działania przeciwepidemiczne. Prowadzono systematyczne szkolenia 

pracowników w zakresie: znajomości objawów chorobowych, dróg 

szerzenia się zachorowań oraz metod zapobiegania i zwalczania i 

postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie lub chorymi, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, zaleceniami i wytycznymi. 
6. W omawianym okresie w sposób szczególny monitorowano sytuację 

epidemiologiczną związaną z wystąpieniem ognisk epidemicznych 

spowodowanych  zakażeniem  SARS-CoV-2. W 2020 roku na terenie 

powiatu grodziskiego zarejestrowano liczne ogniska epidemiczne 

zachorowań na COVID-19 dotyczące: domów rodzinnych, dużych 

zakładów pracy, domów opieki, placówek szkolno - wychowawczych, 

żłobków, przedszkoli oraz Szpitala w Grodzisku Mazowieckim. 

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego wzrostu liczby 
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zakażeń SARS-CoV-2 w ww. podmiotach wdrażano procedurę 

postępowania w ognisku epidemicznym mającą na celu ograniczenie 

transmisji wirusa wśród określonych grup osób. Pracownicy PSSE w 

Grodzisku Mazowieckim całodobowo monitorowali sytuację 

epidemiologiczną w ogniskach, prowadzili analizy postępowania 

przeciwepidemicznego zgodnie z opracowanymi w podmiotach 

procedurami. Dokonywali oceny tych postępowań poprzez wskazanie 

błędów w postępowaniu osób, grup osób, wydawali zalecenia dotyczące 

wdrożenia dodatkowych procedur epidemicznych, przeprowadzenia 

dezynfekcji pomieszczeń i sprzętów. 
7. W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych 

przeprowadzano kompleksowe wywiady z osobami zakażonymi, 

ustalano osoby ze styczności i dokonywano oceny rodzaju styczności, 

ponadto  zwracano szczególną uwagę na źródła szerzenia się 

drobnoustroju chorobotwórczego. Podczas poszukiwania przyczyn 

wzrostu liczby zakażeń dokonywano przeglądu i analizy obowiązujących 

procedur przeciwepidemicznych wdrożonych przez jednostki oraz 

weryfikowano postępowanie ze środkami ochrony osobistej. W celu 

przecięcia transmisji patogenu na szeroką skalę prowadzono badania 

diagnostyczne. 
8. W ramach czynnego nadzoru nad osobami zakażonymi SARS-CoV-2 i 

osobami z bezpośredniego kontaktu PSSE w Grodzisku Mazowieckim 

przeprowadziła 7 667 dochodzeń epidemiologicznych, wydano 3 170 

decyzji administracyjnych o nałożeniu izolacji/kwarantanny domowej. 
W ramach czynnego nadzoru nad przestrzeganiem obwiązujących przepisów 

prawa w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 

w obiektach użyteczności publicznej w 2020 roku przeprowadzono 433 

kontrole. 

W roku 2020 Sekcja Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej obejmowała nadzorem 184 obiekty prowadzące 

działalność leczniczą na terenie powiatu grodziskiego, w tym: 
− podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne/szpital – 1, 
− podmioty lecznicze wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne (inne niż szpitale) – 12, 
− podmioty lecznicze wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – 

78, 
− gabinety indywidualnej specjalistycznej i grupowej praktyki lekarskiej o 

profilu niezabiegowym – 27, 
− gabinety indywidualnej, specjalistycznej i grupowej praktyki lekarskiej o 

profilu zabiegowym - 66 (w tym gabinety stomatologiczne - 53). 
Kontrole wykonane w roku 2020: 
      ogółem 9, w tym: 

− podstawowe – 3, 
− w związku z nowo powstałymi podmiotami – 6. 

Ogółem wydano 3 decyzje administracyjne umarzające wszczęte 

postępowanie administracyjne. 
Stan sanitarno-techniczny i funkcjonalny skontrolowanych podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą nie budził zastrzeżeń. 

Choroby zakaźne 

W ramach bieżącego nadzoru nad chorobami zakaźnymi w okresie od 

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przeprowadzono ogółem 148 dochodzeń 

epidemiologicznych, z otoczenia chorych objęto nadzorem 

epidemiologicznym 370 osób. 
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Najwięcej zgłoszeń zachorowań/podejrzeń zachorowań dotyczyło 

następujących jednostek chorobowych: 

− grypa 23 872 (2019 r.- 41 982), 
− ospa wietrzna 164 (2019 r.- 592), 
− płonica/szkarlatyna 14 (2019 r.- 87), 
− wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy 30 (2019 r. - 

112), 
− salmoneloza 5 (2019 r.- 14), 
− biegunka i zapalenie żołądkowo – jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym 

pochodzeniu 98 (2019 r.- 228), 
− borelioza 14 (2019 r.- 19). 

Zakłady nauczania i wychowania  

Ogółem w 2020 roku nadzorem objęto 13 placówek stałych ze 140 

figurujących w ewidencji, które funkcjonują jako placówki oświatowe i 

opiekuńczo-wychowawcze. Liczba placówek w ewidencji w 2020 roku 

wynosiła: 
− 19 żłobków, 
− 42 przedszkola funkcjonujące samodzielnie, 
− 29 szkół podstawowych funkcjonujących samodzielnie, 
− 5 zespołów szkolno-przedszkolnych, 
− 5 zespołów szkół, 
− 6 liceów ogólnokształcących funkcjonujących samodzielnie, 
− 12 innych form wychowania przedszkolnego, 
− 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
− 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza, 
− 1 bursa, 
− 3 placówki wsparcia dziennego, 
− 1 szkoła policealna dla dorosłych, 
− 3 placówki kształcenia ustawicznego, 
− 10 placówek wychowania pozaszkolnego. 
W nadzorowanych placówkach przeprowadzono 18 kontroli sanitarnych, w 

tym 4 w placówkach sezonowych (akcja letniego i zimowego wypoczynku 

dzieci i młodzieży). 

Stan sanitarny placówek skontrolowanych w I kwartale 2020 r. nie 

wykazywał nieprawidłowości. W związku z wprowadzeniem w kraju stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, co skutkowało 

czasowych zawieszeniem działalności placówek oświatowych w trybie 

stacjonarnym na terenie powiatu grodziskiego, w okresie marzec – grudzień 

2020 r. oraz dużą liczbą ognisk epidemicznych w placówkach oświatowych 

nie prowadzono nadzoru sanitarnego w formie kontroli sanitarnych. 

Prowadzono natomiast współpracę z dyrektorami placówek w zakresie: 
− dystrybucji wytycznych MEN i MZ dla placówek oświatowych oraz 

placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie procedur bezpieczeństwa 

związanych z COVID19,  
− opiniowania procedur bezpieczeństwa związanych z COVID19, które 

były wdrażane w placówkach oświatowych oraz placówkach opieki nad 

dziećmi do lat 3, 
− koordynacji procedur obejmowania kwarantanną uczniów/ 

wychowanków oraz członków personelu w sytuacji wystąpienia 

przypadku zachorowania na COVID19 na terenie placówki, 
− wydawania opinii dot. zawieszenia zajęć stacjonarnych w placówkach w 

sytuacji wystąpienia przypadku zachorowania na COVID19 na terenie 

placówki – w 2020 r. wydano 63 takie opinie. 
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Prowadzone działania miały na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się 

koronawirusa SARS-CoV-2 w placówkach oświatowych. 

 
Link do: „Oceny stanu sanitarnego Powiatu Grodziskiego w 2020 roku” https://bip.powiat-

grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_27.05.2021_czesc_II.pdf 

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie 

 

 Inspekcja realizuje, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, 

zadania z zakresu: 

1) ochrony zdrowia zwierząt, 

2) bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. 
 

 

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, 

które wystąpiły w powiecie pruszkowskim/grodziskim w roku 2020  

NAZWA CHOROBY LICZBA OGNISK 

LICZBA CHORYCH ZWIERZĄT 

(w sztukach,  

jeżeli nie wskazano inaczej) 

Afrykański pomór świń (ASF)* 0 1 przypadek + 

Enzootyczna białaczka bydła 0 0 

Gąbczasta encefalopatia bydła 0 0 

Gruźlica bydła 0 0 

Trzęsawka owiec – forma 

atypowa 
0 0 

Wirusowa posocznica krwotoczna 

ryb łososiowatych** 
0 0 

Wścieklizna 0 0 

Wysoce zjadliwa grypa ptaków* 0 0 

Zakaźna martwica układu 

krwiotwórczego ryb 

łososiowatych** 

0 0 

Zakażenie herpeswirusem koi** 0 0 

Zgnilec amerykański pszczół*** 1 2 
 

*    liczba chorych zwierząt oznacza, odpowiednio, liczbę świń/ptaków we wszystkich stwierdzonych  
w danym roku ogniskach ASF/HPAI 

**   liczba chorych zwierząt - w kg 

*** liczba chorych zwierzą - w pniach 

 

Przeprowadzono również dużą ilość kontroli z zakresu dobrostanu zwierząt, 

bezpieczeństwa żywności oraz higieny pasz. 

 

Sankcje karne 
 

Wyszczególnienie Liczba Kwota w zł 

Ogółem: 47 63 150,00 

Decyzje w sprawie nałożenia kar 

administracyjnych 
4 56 800,00 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 

0 0,00 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach 

pochodzenia zwierzęcego 
4 56 800,00 

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach 0 0,00 

Mandaty karne 43 6 350,00 

 
 

https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_27.05.2021_czesc_II.pdf
https://bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2018_2023/materialy_na_sesje_27.05.2021_czesc_II.pdf
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Wykrywanie działalności nielegalnych 

 

Obszar działalności IW 
Liczba wykrytych 

działalności nielegalnych 

Liczba wyeliminowanych 

działalności nielegalnych 

Hodowla, chów zwierząt 3 2 

Transport zwierząt 0 0 

Materiał biologiczny 0 0 

Żywność 1 1 

Pasze 2 2 

Utylizacja   

Farmacja weterynaryjna   

SUMA 6 5 
 

 

Inwestycje 

realizowane 

w obszarze, 

którego dotyczy 

zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

 

 

Realizowane przedsięwzięcia:  

1. Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli.  

2. W 2020 roku opracowano dokumentację projektową budowy nowej 

siedziby Komisariatu Policji w Jaktorowie. Obecnie inwestycja jest na 

etapie postępowania przetargowego.  
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V. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA  2014 - 2020.  

INNOWACYJNY POWIAT.  REALIZACJA W 2020 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, określenie 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 perspektywą finansową UE na lata 

2014-2020, opracowano dokument strategiczny dla Powiatu Grodziskiego na kolejne 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 Operacyjny Polska Cyfrowa,  

− Erasmus +. 

  b) w ramach programów krajowych: 

− Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych), 

− Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 

− Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

− Programy Samorządu Województwa Mazowieckiego, 

− Programy Ministerstwa Zdrowia, 

− Programy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 

− Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki  Społecznej. 

W związku z kończącym się okresem obowiązywania strategii i nową perspektywą finansową 

Unii Europejskiej na lata 2021-2027, pod koniec 2020 roku Zarząd Powiatu Grodziskiego podjął decyzję 

o przystąpieniu do opracowania nowego dokumentu planistycznego, który określałby kierunki działania 

na okres analogiczny, na jaki zostanie ustalona polityka rządu i unijna. W dniu 25 lutego 2021 roku 

Rada Powiatu Grodziskiego podjęła uchwałę nr 243/XXIX/21 w sprawie przystąpienia do opracowania 

projektu Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 2021-2027. 
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ZADANIA REALIZOWANE W 2020 ROKU W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH 

CELÓW STRATEGICZNYCH OKREŚLONYCH W STRATEGII ROZWOJU  

POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

 

1. Cel strategiczny: Podnoszenie jakości świadczonych usług przez jednostki organizacyjne 

samorządu 

 

Zadanie 1: Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością ISO 9001-2015 w Starostwie 

Powiatu Grodziskiego 

 

Starostwo Powiatu Grodziskiego działa w oparciu o System Zarządzania Jakością. 

Najważniejszymi celami wynikającymi z Polityki Jakości są spełnienie oczekiwań mieszkańców w 

związku z realizacją zadań publicznych, wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania 

skierowanych na sprawną i kompetentną obsługę oraz życzliwe traktowanie klientów Starostwa. 

W 2020 roku odbyły się dwa audyty (21 stycznia i 19 czerwca) przeprowadzone przez jednostkę 

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

potwierdzającego zgodność funkcjonowania w Starostwie systemu zarządzania jakością z 

obowiązującymi normami ISO 9001:2015.  

Koszt utrzymania w 2020 roku: 6 405 zł. 

 

Zadanie 2: Szkolenia dla urzędników Starostwa  

 

Pracownicy Starostwa Powiatu Grodziskiego na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje   

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

pracowników, który pozwala ocenić potrzeby szkoleniowe. Przy opracowywaniu planu szkoleń brane 

są pod uwagę m.in. zmiany w przepisach prawa i rotacja pracowników.  

Z uwagi na pandemię, w roku 2020 odbyło się mniej szkoleń, gdyż w drugiej połowie marca do 

połowy maja 2020 roku oferty firm szkoleniowych zostały wstrzymane i w tym okresie pracownicy nie 

brali udziału w szkoleniach. W połowie maja 2020 r. zaczęły pojawiać się oferty szkoleń online,  

w ramach których realizowaliśmy potrzeby szkoleniowe pracowników. Szkolenia przeprowadzane w 

tej formie ograniczały przemieszczanie pracowników, co zmniejszało ryzyko ich zachorowań.  

W zdecydowanej większości szkolenia online zachowały jednak merytoryczny poziom, co znalazło 

odzwierciedlenie w ocenach szkoleń, jako przydatne w codziennej pracy i pomocne w rozwiązaniu 

problemów ze stosowaniem przepisów. Szkolenia w tej formie miały również wpływ na zmniejszenie 

kosztów szkoleń (brak kosztów dojazdu na szkolenie).  

W 2020 roku przeszkolono 77 pracowników. Koszty poniesione w 2020 roku: 27 094 zł. 
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Zadanie 3: Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Starostwie  

 

Zadanie jest realizowane sukcesywnie w ramach corocznie zaplanowanych środków z budżetu 

Powiatu, poprzez wymianę najbardziej wyeksploatowanego i przestarzałego sprzętu oraz dostosowanie 

do rosnących wymagań oprogramowania wykorzystywanego przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz 

Wydział Komunikacji. W 2020 roku zakupiono sprzęt komputerowy za łączną kwotę 46 381,18 zł,  

w tym m.in. 4 laptopy, 1 zestaw komputerowy, skaner i drukarki. 

 

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

powszechnego narzędzia w komunikowaniu się Starostwa z klientem zewnętrznym 

 

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne udostępniają Elektroniczną Skrzynkę  

Podawczą. W Starostwie Powiatu Grodziskiego w tym celu 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 2020 roku przez ePUAP wpłynęło 

4542 wiadomości i w stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost o około 450%. Zadanie jest realizowane z 

budżetu państwa. 

 

 

2. Cel strategiczny: Poprawa stanu środowiska w powiecie grodziskim 

 

Zadanie 1: Realizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego na lata 2017-

2020 z perspektywą na lata 2021-2024” 

 

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

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

29 czerwca 2017 roku.  

Celem Programu Ochrony Środowiska jest realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej  

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

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

Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Z realizacji Programu ochrony środowiska, organ wykonawczy sporządza stosowne raporty.  

W fazie przygotowywania jest raport za lata 2019-2020. 
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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. 

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. 

W 2020 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.  

 

Zadanie 3: Współpraca ze spółkami wodnymi  

 

Spółki wodne corocznie mogą korzystać z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie  

działalności bieżącej. W 2020 roku na ten cel z budżetu Powiatu udzielono dotacji w wysokości  

80 000 zł. Rozliczenie udzielonej dotacji zatwierdzone zostało uchwałą Zarządu. 

W 2020 roku Gminne Spółki Wodne: Jaktorów, „Baranów I”, Spółka Wodna Bieganów i 

Mariampol wykorzystały przyznane z budżetu Powiatu dotacje na konserwacje rowów melioracyjnych.  

Natomiast Spółki Wodne w  Grodzisku Mazowieckim, Żabiej Woli i Milanówku rozdzieliły przyznaną 

kwotę pomiędzy naprawę drenowania i konserwacje rowów. 

 

 

3. Cel strategiczny: Poprawa stanu opieki zdrowotnej 

 

Zadanie 1: Rozszerzenie oferty świadczonych usług przez Szpital Zachodni 

 

Decyzją Wojewody Mazowieckiego od października 2020 roku w Szpitalu został uruchomiony 

64 łóżkowy oddział obserwacyjno – zakaźny, w tym 16 stanowisk z respiratorem, 10 łóżek dla 

pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2, 2 stanowiska dla pacjentów dializowanych z potwierdzonym 

zakażeniem SARS-CoV-2. 
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Zadanie 2: Budowa lądowiska dla helikopterów 

 

Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku 

Mazowieckim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału 

ratunkowego, obejmuje:  

− budowę płyty lądowiska nad dachem budynku Szpitala z niezbędną infrastrukturą,  

− nadbudowę dwóch klatek schodowych,  

− budowę zewnętrznego szybu windowego,  

− częściową przebudowę istniejących budynków.  

Planowane koszty realizacji: zgodnie z kosztorysem inwestorskim 6 170 233 zł. Termin 

realizacji projektu: 2022 rok. 

Mimo dwukrotnej aplikacji w 2020 roku, inwestycja nie uzyskała rekomendacji do 

dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

W marcu 2021 roku Powiat wystąpił o dofinansowanie budowy lądowiska na kwotę 3,6 mln zł 

ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  „Instrumentu wsparcia zadań ważnych 

dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Wniosek oczekuje na rozstrzygnięcie.  

 

Zadanie 3: Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Zachodniego 

 

Zakres zadania 

Wartość projektu (w tym 

dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych) 

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z 

pojawieniem się koronawirusa SARS-Cov-2 na terenie województwa 

mazowieckiego, w tym: 

− modernizacja oddziałów covidowych i zakładów przyjmujących 

pacjentów zarażonych COVID-19, 

− urządzenie do dezynfekcji OCTA, 

− szafa chłodnicza LIBHER,  

− respirator mobilny,  

− łóżka do intensywnej terapii, 

− analizator parametrów krytycznych, 

− mikroskop operacyjny guzów mózgu, 

− aparat ultrasonograficzny, 

− kardiomonitory,  

− centrale monitorujące system CSC, 

− moduł do kalorymetrii, 

− tomograf komputerowy CANON, 

− dwustronne urządzenie do odwróconej osmozy, 

− defibratory ze stabilizacją i pomiarami,  

− aparaty do hemodializy. 

 

Dofinansowanie ze środków 

RPOWM:  6 197 551,98 zł 
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Zakup aparatu USG z możliwością echokardiografii (Program 

profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego 

POLKARD) 

Środki krajowe: 250 000 zł 

Środki Gminy Grodzisk 

Mazowiecki: 143 131,74 zł 

Zakup aparatów RTG z ramieniem C (Program profilaktyki i leczenia 

chorób układu sercowo-naczyniowego POLKARD) 

Środki krajowe: 734 818,50 zł 

Środki własne: 14 221,50 zł 

− modernizacja oddziału ortopedii i traumatologii 

− zakup mikrowirówki z robotem 

Środki Gminy Grodzisk 

Mazowiecki: 200 000 zł 

Zakup urządzenia do badań COVID-19  termocykler 

Powiat Grodziski: 24 400 zł 

Środki Gminy Grodzisk 

Mazowiecki: 200 000 zł 

Środki własne: 6 720 zł  

− aparat EKG, 

− niszczarka HSM, 

− głowica przezprzełykowa, 

− dostawa i montaż klimatyzacji- Z-d diagnostyki laboratoryjnej, 

− dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych Z-d 

Patamorfologii, 

− uretero - Reno Videoskopone, 

− elektrokardiograf M-TRACE. 

Środki Gminy Grodzisk 

Mazowiecki: 185 400 zł 

− videogastroskop terapeutyczny, 

− centrala monitorująca i 2 szt. kardiomonitorów, 

− wózek transportowy leżący 2 szt., 

− akcesoria do lasera holmowego, 

− laser holmowy, 

− pompa strzykawkowa - 4 szt. ze stacją dokującą, 

− myjnia dezynfektor, 

− kruszacz do rozbijania kamieni, 

− krzesło laboratoryjne, 

− centrala esential dla kardiomonitorów, 

− pulsoksymetr, 

− pralnico-wirówka, 

− dostawa i montaż klimatyzatorów w pracowni USG-0 Z=d 

diagnostyki obrazowej, 

− drukarka, 

− sprzęt komputerowy dla oddziału zakaźnego, 

− zabudowa meblowo-medyczna dla pracowni rentgenodiagnostyki, 

− sprężarka śrubowa, 

− płuczko-dezynfektor, 

− sprzęt do rehabilitacji kardiologicznej, 

− elektrokardiograf M-TRACE, 

− zmywarka do naczyń, 

 

Środki Gminy Grodzisk 

Mazowiecki: 1 126 868,26 zł 
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− nagłośnienie sal operacyjnych, 

− komputer stacjonarny, 

− wentylator, 

− zamgławiacz candora, 

− adaptacja pomieszczeń w pokoju lekarskim, 

− pompa strzykawkowa, 

− sprzęt komputerowy, 

− meble biurowe. 

− zestaw dynamiczny ortez, 

− system telemetryczny z centralą, 

− modernizacja pomieszczeń oddziału neurochirurgii, 

− przelotowa komora chłodnicza, 

− miniwirówka z wyposażeniem, 

− urządzenie do badań COVID-  ekstraktor automatyczny, 

− nosze transportowe, 

− kontenery do sterylizacji, 

− centrala do kardiomonitorów, 

− kardiomonitor transportowy, 

− system CASE z bieżnią, 

− myjnia ultradźwiękowa, 

− komora na odpady medyczne, 

− adaptacja Z –du mikrobiologii, 

− ssak medyczny z wózkiem 8szt., 

− urządzenie do dezynfekcji z archiwizacją, 

− komora laminarna, 

− płuczko dezynfektor Clinox, 

− respirator, 

− reduktory gazu, 

− kontener do triage 

 

 

Środki Powiatu Grodziskiego: 

1 144 600 zł  

Zakup urządzenia do dezynfekcji promieniami UV-C. 

Środki Powiatu Grodziskiego: 

230 000 zł 

Środki Gminy Grodzisk 

Mazowiecki: 3 700 zł 

Zakup przenośnych kardiomonitorów (5 szt.) 
Środki Gminy Podkowa 

Leśna: 49 950 zł  

Zakup aparatu USG  

Środki Gminy Jaktorów:  

300 000  zł 

Środki Gminy Grodzisk 

Mazowiecki: 10 900 zł 
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Zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do zainstalowania w nowo 

powstającym oddziale obserwacyjno-zakaźnym 

 

Środki Gminy Żabia Wola:  

100 000  zł 

 

Zakup: 

− systemu pomiaru temperatury ciała,  

− systemu zdalnych konsultacji,  

− systemu wideodomofonów. 

Środki własne: 108 000 zł 

Zakup respiratora COVID-19 Środki własne: 15 000 zł 

 

 

Zadanie 4: Ocieplenie budynku Szpitala Zachodniego wraz z wymianą stolarki 

 

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

priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w 

budownictwie” na realizację projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala 

Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”. Planowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: 

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

/zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, redukcja mostków cieplnych w patiach); 

docieplenie budynku Stacji Uzdatniania Wody, 

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

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

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

i rozbudowa istniejącego, 

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

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

parowych wraz z modernizacją kotłowni, wymiana agregatu wody lodowej. 

Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2020-2023.  

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

(wyliczona wartość robót wg cen 2019 roku). 

W lutym 2020 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował 

szpital, że zbliża się do zakończenia weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w 

naborze w ramach Programu Priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie 

zużycia energii w budownictwie (III nabór). Z uwagi na dużą liczbę wniosków złożonych w III naborze, 

termin ich oceny został dodatkowo wydłużony o kilka miesięcy. Szpital oczekuje na ostateczną decyzję 

w sprawie dofinansowania projektu. 
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Zadanie 5: Wzmocnienie zastosowań Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych dla  

e-administracji i e-zdrowia w Szpitalu Zachodnim 

 

W ramach zadania został zrealizowany całkowicie projekt pn. „Rozwój e-usług i ich integracja 

z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii w SPS Szpitalu Zachodnim 

im. św. Jana Pawła II”.  

Zakres: rozwój infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie usług 

elektronicznych, stworzenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, dążenie do 

upowszechniania stosowania technik TIK w ochronie zdrowia. Inwestycja miała na celu uruchomienie 

w Szpitalu publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących 

poprawie jakości opieki zdrowotnej. 

Projekt jest na etapie rozliczenia końcowego z jednostką wdrażającą MJWPU.  

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

 

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

Szpitala Zachodniego 

 

Planowane świadczenia rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla mieszkańców 

Powiatu Grodziskiego (wartość umowy na 2020 rok 70 000 zł), w związku z pandemią Covid-19 zostały 

wstrzymane. 

 

Zadanie 7: Opracowanie i realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

 

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

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022.  

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

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

Celem opracowania jest przede wszystkim zdiagnozowanie sytuacji zdrowotnej mieszkańców 

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

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

wymagających zmian oraz podjęcia działań. 

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

i młodzieży. 

W celu realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w roku 2020 podjętych 

zostało szereg działań, które zostały szerzej opisane na stronach 23-25 raportu. 
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Zadanie 8: Ogłaszanie otwartego konkursu ofert i realizacja zadania publicznego z zakresu  

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

 

W 2020 roku Zarząd Powiatu Grodziskiego ogłosił dwukrotnie konkurs na realizację zadania 

publicznego, którego przedmiotem miało być przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla 

młodzieży szkół ponadpodstawowych, ich rodziców i nauczycieli w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz agresji rówieśniczej w szkołach (wysokość środków publicznych 

przeznaczonych na realizację zadania: 18.000 zł). 

Ostatecznie zadanie nie zostało zrealizowane. W obydwu przypadkach otwarty konkurs ofert 

został unieważniony – po raz pierwszy: z powodu złożenia przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania 

Narkomanii w Warszawie oferty niespełniającej wymogów zawartych w ogłoszeniu i po raz drugi: z 

powodu braku ofert w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie. 

 

 

4. Cel strategiczny: stworzenie systemu skutecznej, nowoczesnej edukacji zapewniającej wysoką 

jakość nauczania dostosowaną do kontynuowania kształcenia na wyższym etapie edukacyjnym 

oraz potrzeb rynku pracy 

 

Zadanie 1: Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych  

 

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 2020/2021 przyznano stypendium czterem uczniom Zespołu Szkół Nr 2  

im. gen. J. Bema w Milanówku, w wysokości po ok. 5 tys. zł. 

 

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

środków unijnych – w ramach programu Erasmus + 

 

Zadanie realizowane cyklicznie od 8 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. 

W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano projekt: „Zagraniczny staż zawodowy skutecznym 

sposobem na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa” o wartości 57 897 euro. W roku szkolnym 
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2020/2021 realizowany jest projekt: „Poznajemy świat od kuchni – staż zawodowy uczniów z klas 

gastronomicznych i hotelarskich” o wartości 57 897 euro. 

 

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

   

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

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

Uczniowie odbywają staże i kursy, podczas których zdobywają dodatkowe uprawnienia i kompetencje 

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

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

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

W strukturze szkolnictwa Powiatu Grodziskiego duży udział ma szkolnictwo zawodowe.           

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

wprowadzanie dualnego systemu kształcenia. Praktyczną naukę zawodu realizujemy we współpracy  

z przedsiębiorcami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły. Dzięki temu uczniowie szkół 

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

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

pracy, zarówno na poziomie regionalnym jak i lokalnym. Kształcimy młodzież aż w 16 zawodach, 

starając się odpowiadać na potrzeby absolwentów szkół podstawowych. Jednocześnie reagujemy na 

zmiany potrzeb lokalnego rynku pracy oraz preferencji wyboru uczniów wprowadzając nowe kierunki 

kształcenia. W roku szkolnym 2019/2020, w ścisłej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, podjęto 

działania wprowadzenia nowych zawodów: kierowca mechanik w Zespole Szkół Technicznych  

i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, technik handlowiec w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku 

Mazowieckim, technik rachunkowości w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku. Działania 

te uzyskały pozytywną opinię Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. 

 

Zadanie 4: Projekt – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (ICT w Dublinie) 

  

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku w latach  

2020-2022. W jego zakresie znajduje się dwutygodniowy staż w Dublinie grupy 10 uczniów 

Technikum, kształcących się w zawodzie technik informatyk, wraz z opiekunami. Całkowita wartość 

projektu wynosi 21 836 euro. 

 

Zadanie 5: Projekt – Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej 

 

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

Mazowieckim w latach 2019 - 2022. W jego zakresie znajdują się wyjazdy edukacyjne grupy  
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16 nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących do Londynu, Dublina, Florencji i na 

Maltę, powiązane z nauką języka angielskiego. Wartość projektu: 46 815 euro (100 % dofinansowania 

z UE). 

 

Zadanie 6: 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 roku szkolnym 2019/2020 wydano 164 orzeczenia i opinie dot. autyzmu i zespołu Aspergera oraz  

58 dot. wczesnego wspomagania rozwoju. 

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

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

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 roku szkolnym 2019/2020 wczesnym wspomaganiem rozwoju objęto 39 dzieci. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców 

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

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

wychowania i kształcenia ich dzieci. 

W roku szkolnym 2019/2020 Poradnia wydała ponad 1000 różnych opinii i orzeczeń w zakresie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. W roku szkolnym 2019/2020 zorganizowano 

nauczanie indywidualne dla 28 uczniów (1,03% ogółu), w liczbie 6230 godzin. W szkołach Powiatu 

Grodziskiego organizowano kształcenie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 184 uczniów  

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 53 uczniów w szkołach ogólnodostępnych. 

 

Zadanie 7: 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, 
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− 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, 

− 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 

placówki, 

− wdrażanie rozwiązań umożliwiającym szkołom i placówkom pracę w warunkach epidemicznych, 

− wdrażanie zasad stosowania reżimu sanitarnego, 

− wdrażanie rozwiązań umożliwiających prowadzenie zajęć edukacyjnych w trybie kształcenia na 

odległość. 

 

Zadanie 8: Modernizacja i wzbogacanie bazy techniczno - dydaktycznej szkół i placówek oświatowych 

 

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

wymagało dalszej modernizacji i dostosowania bazy techniczno-dydaktycznej szkół i placówek 

oświatowych. 

Szkoły poprawiły bazę architektoniczną oraz dydaktyczną; wyremontowano sale lekcyjne oraz 

pomieszczenia administracyjne. W szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Grodziski w 2020 r. na remonty i inwestycje przeznaczono ok. 1,5 mln zł. Przykładem tych działań  

są między innymi:  

− w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim wyremontowano podłogi w budynku szkoły  

(75 460,50 zł), wymieniono drzwi wewnętrzne (62 730,00 zł), wyremontowano pomieszczenia nr 37 

i 38 w budynku szkoły (18 827,20 zł), wyremontowano kotłownię szkolną (16 236,00 zł) , wykonano 

ogrodzenie oraz utwardzenie terenu parkingowego (14 760,00 zł),   

− w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim wykonano ocieplenie 

dachu (63 121,14 zł), wykonano remont korytarzy (57 990,00 zł), wykonano wjazd z kostki 

brukowej (19 680,00 zł), wykonano remont sali egzaminacyjnej (24 934,56 zł),  
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− w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku zamontowano panele fotowoltaiczne (ok. 130 000,00 zł), 

wyremontowano sale lekcyjne nr 14 i 20, korytarze oraz pomieszczenia socjalne (96 664,23 zł), 

wykonano renowację dachu oraz automat do bramy wjazdowej (48 826,08 zł), 

− w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku ocieplono dach (ok.190 000,00 zł), 

wyremontowano szatnie (86 100,00 zł), wykonano prace remontowe w pracowni nr 24 (9 225,00 zł), 

naprawiono podłogę w pracowni dydaktycznej nr 9 (9 102,00 zł), 

− w Zespole Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim przebudowano 

sale lekcyjne (59 778,00 zł), wyremontowano salę wyciszeń (21 648,00 zł), wymieniono oświetlenie 

korytarza (11 808,00 zł), 

− w Publicznym Ognisku Plastycznym im. J. Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim 

wyremontowano pomieszczenie przeznaczone na ciemnię fotograficzną (3 075,00 zł). 

 

Zadanie 9: Projekt grantowy – „Zdalna Szkoła” 

 

Dzięki udziałowi w projekcie grantowym „Zdalna Szkoła” Powiat Grodziski pozyskał środki 

finansowe na zakup sprzętu komputerowego, niezbędnego do realizacji nauczania zdalnego. Całkowita 

wartość dofinansowania wyniosła 100 000 zł. Łącznie w ramach realizacji projektu przekazano  

40 laptopów wraz z oprogramowaniem do szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski. 

 

Zadanie 10: Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego 

 

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

Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021. W jego zakresie znajduje się otrzymanie pakietu sprzętu: 

zestawy komputerowe, laptopy, tablety (o wartości ok.  116 573 zł), oprogramowania wspierającego 

naukę zdalną oraz wsparcie szkoleniowe w zakresie nauczania zdalnego dla uczniów oraz nauczycieli.  

 

Zadanie 11: Coroczne uaktualnianie i wdrażanie standardów dotyczących organizacji szkół i 

placówek oświatowych 

   

Regularnie organizowane są spotkania dyrektorów szkół i placówek oświatowych  

z przedstawicielami organu prowadzącego, na których przekazuje się informacje wynikające ze zmian 

prawa oświatowego, rozwiązywane są problemy oraz planowane wspólne działania.  

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

zmian w systemie kształcenia ponadpodstawowego oraz dostosowania pracy szkół i placówek 

oświatowych do aktualnych zmian przepisów prawa oświatowego. 

 W szkołach prowadzonych przez Powiat Grodziski nauka odbywa się zarówno w oddziałach 

dla absolwentów gimnazjum, jak i absolwentów szkoły podstawowej. 
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Pracownicy szkół Powiatu Grodziskiego to doświadczona kadra pedagogiczna. Ponad 75 %  

z nich to nauczyciele dyplomowani i mianowani. Wdrożenie nowej podstawy programowej i organizacji 

pracy możliwe jest dzięki sprawnemu systemowi doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Rada Powiatu Grodziskiego w 2020 roku wyodrębniła w budżecie środki na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 121 700 zł. Dzięki temu nauczyciele wzięli udział w 

licznych formach podnoszenia kwalifikacji: studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, 

szkoleniach i seminariach. W perspektywie wpływać to będzie na podnoszenie jakości pracy szkół oraz 

zwiększa możliwości organizacji pracy. 

W związku z panującą pandemią COVID-19, od marca 2020 r. w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzono kształcenie na odległość, czyli tzw. zdalne nauczanie. Ograniczono 

funkcjonowanie szkół i placówek, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS. Zostały wdrożone 

rozwiązania, które umożliwiły szkołom i placówkom pracę w warunkach epidemicznych,  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W ramach wsparcia Powiat Grodziski 

zapewnił środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego z licencjonowanym oprogramowaniem dla 

uczniów i nauczycieli na kwotę ok. 555 tys. zł. Ponadto, na terenach szkół i placówek oświatowych 

wdrożono zasady stosowania reżimu sanitarnego. Na bieżąco, od początku pandemii władze Powiatu 

przeznaczały dodatkowe środki finansowe na zakup środków higienicznych, celem zapewnienia 

bezpiecznych warunków funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Grodziski. 

 

 

5. Cel strategiczny: ochrona i poprawa stanu zabytków oraz rozwój kultury na terenie powiatu 

grodziskiego 

 

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

zapewniającym trwałe zachowanie jego wartości 

 

Ze względu na pandemię COVID-19, przez większość 2020 roku Muzeum było zamknięte dla 

zwiedzających i uczestników spotkań kulturalnych. W czasie zamknięcia skoncentrowano się  

na pracach remontowych Stawiska. W 2020 roku wydatkowano kwotę 158 697,18 zł na remonty, 

naprawy i obowiązkowe przeglądy. Ponadto, za kwotę 11 600 zł wykonano prace pielęgnacyjne na 

terenie parku otaczającego Muzeum, takie jak: usuwanie suchych krzewów i konarów, porządkowanie 

klombów od strony frontowej, wycinanie ekspansywnej roślinności oraz krzewów. 

W ramach wsparcia finansowego działalności kulturalnej, w 2020 roku zrealizowano, między 

innymi: Festiwal „Muzyczne Konfrontacje” oraz Konkurs Recytatorski im. J. Iwaszkiewicza. Okres 

pandemii i zamknięcia Muzeum nie wpłynął zasadniczo na ograniczenie liczby wydarzeń kulturalnych. 

Znacząca ich część odbyła się w formie online. Wydarzenia zostały zarejestrowane w postaci filmów  
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w jakości HD, umieszczonych w następujących miejscach: kanał YouTube Muzeum, strona 

www.stawisko.pl oraz fanpage Muzeum na Facebooku.   

 

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

sportowym i ekologicznym 

 

Imprezy organizowane przez organizacje pozarządowe oraz szkoły i placówki oświatowe  

w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez cieszą się niezmiennie wielką popularnością, jednak  

w 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 większość zaplanowanych wydarzeń nie zostało 

zrealizowanych. Udało się zrealizować ok. 40 % zaplanowanych imprez. Na realizację Kalendarza 

Imprez w 2020 roku wykorzystano ponad 100 tys. zł. 

 

 

6. Cel strategiczny: rozwój infrastruktury i komunikacji 

 

W 2020 roku zadania wskazane w Strategii zostały zrealizowane poprzez wykonanie 

następujących inwestycji drogowych: 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1521W w m. Ciepłe (721,55 mb), 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1521W w m. Ciepłe w kierunku Skuł (810,95 mb), 

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna - Opypy - Milanówek na odcinku od drogi 

powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki  - Siestrzeń - Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach 

do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1 531 m, 

4. Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od km 5+900 do km 6+380,5 

(480,5 mb), 

5. Przebudowa drogi 1512W w miejscowości Żuków (276,7 mb). 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych zadań, a także pozostałych inwestycji 

drogowych wykonanych w 2020 roku, które nie zostały pierwotnie ujęte w Strategii, ale wpisują się w 

niniejszy cel strategiczny, znajdują się na stronach 56-65 raportu. 

 

 

7. Cel strategiczny: przeciwdziałanie bezrobociu i promowanie aktywnej polityki rynku pracy 

 

Zadanie 1: Działania na rzecz likwidacji bezrobocia wśród osób młodych 

 

Poniesione  wydatki w 2020 r.: 680 000 zł, w tym: 

− Fundusz Pracy: 232 695 zł, 

− Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 447 305 zł. 
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Rodzaj udzielonego wsparcia Liczba bezrobotnych 

objętych wsparciem 

Staże 35 

Szkolenia 21 

Prace interwencyjne 21 

Studia podyplomowe 1 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 17 

RAZEM 98 

 

Zadanie 2: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy 

 

Poniesione wydatki w 2020 r.: 278 509 zł, w tym: 

− Fundusz Pracy: 71 357 zł, 

− Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 15 206 zł, 

− Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego: 191 946 zł. 

 

Rodzaj udzielonego wsparcia Liczba bezrobotnych 

objętych wsparciem 

Staże 16 

Szkolenia 7 

Studia podyplomowe 1 

Prace interwencyjne 11 

Roboty publiczne 2 

Prace społecznie użyteczne 13 

Dofinansowanie wynagrodzenia 50+ 2 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 3 

RAZEM 57 

 

Zadanie 3: Promowanie samozatrudnienia 

 

Poniesione wydatki: 819 005 zł, w tym: 

− Fundusz Pracy: 44 000 zł, 

− Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 319 578 zł, 

− Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego: 455 427zł. 
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Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało łącznie 38 bezrobotnych, w tym: 

w ramach Funduszu Pracy 2, POWER 15, RPO WM 21. 

 

Zadanie 4: Promocja działań Powiatowego Urzędu Pracy   

 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy podejmował następujące działania promocyjne: 

− prowadzenie strony internetowej urzędu, 

− informacje w mediach w tym: 4 wywiady dyrektora PUP w Radiu Bogoria, 2 wywiady w Radiu 

Niepokalanów, 1 wywiad w Grodziskim Piśmie Społeczno-Kulturalnym „BOGORIA”, 1 wywiad 

„Gazeta Obiektywna”. 

− udział pracowników PUP w szkoleniach on-line i 1 konferencji. 

 

 

8. Cel strategiczny: Wzmacnianie i rozwój systemu opieki społecznej 

 

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

kandydatów na rodziny zastępcze 

 

W 2020 roku nie odbyły się szkolenia ze względu na epidemię COVID19. 

 

Zadanie 2: Prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej  o charakterze pogotowia rodzinnego 

 

W 2020 roku na terenie powiatu nie była prowadzona zawodowa rodzina zastępcza o 

charakterze pogotowia rodzinnego, ze względu na brak osób zainteresowanych prowadzeniem tego typu 

opieką. 

 

Zadanie 3: Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób usamodzielniających się wychowanków 

pieczy zastępczej 

 

Mieszkanie posiada cztery miejsca. W 2020 roku lokal zamieszkiwały 2 osoby. 

 

Zadanie 4: 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. 
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Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w Domu przebywało 15 dzieci. W 2020 roku na zadanie 

wydatkowano kwotę w wysokości 818 296 zł. 

 

Zadanie 5: 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 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych oraz własnych Powiatu Grodziskiego. W 2020 roku na zadanie Powiat 

przeznaczył 36 000 zł – ze świadczeń skorzystało 11 osób, ze środków PFRON w wysokości 400 549 

zł skorzystało 139 osób. Dodatkowo w ramach programów PFRON realizowano:  

Program „Aktywny Samorząd” umożliwiający samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na 

rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych, w 2020 roku ze środków w wysokości 333 022 zł, 

skorzystało 69 osób. 

Ponadto w ramach modułu III  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, w roku 2020 roku ze środków w 

wysokości 234 500 zł skorzystały 104 osoby. Program skierowany jest do osób, które z powodu 

epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, 

utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć.  

 Poza tym realizowany był pilotażowy program MRIPS „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej  edycja 2019-2020”, w roku 2020 ze środków w wysokości 55 068 zł skorzystało 27 

osób. Program miał na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych 

czy sportowych. 

Działania wspierające osoby niepełnosprawne opisane są szerzej na stronach 50-52  raportu.

  

Zadanie 6: Zakup samochodu osobowego „mikrobusa” specjalnie przystosowanego do przewozu 

niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Katolickiego 

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku 

 

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

dziewięcioosobowy mikrobus marki Renault Trafic, dostosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego. 

Koszt zakupu mikrobusu wyniósł 135 000 zł, w tym dofinansowanie z PFRON: 81 000 zł, środki 

własne Powiatu Grodziskiego: 47 000 zł, środki własne KSNAW: 7 000 zł. 
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Zadanie 7: Wykonanie zewnętrznego dźwigu osobowego przystosowanego do transportu osób 

niepełnosprawnych przy budynku przyszłej siedziby Starostwa Powiatu Grodziskiego przy 

ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim  

 

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, wykonano szyb dźwigowy 

- zewnętrzny, dostawiony do istniejącego budynku biurowego Starostwa Powiatu Grodziskiego wraz z 

instalacją widny umożliwiającej jednoczesny przewóz jednej osoby na wózku inwalidzkim wraz z 

opiekunem lub trzech osób nieporuszających się na wózku. Dźwig stanowi połączenie między 

kondygnacjami (przyziemie i poziom 0) oraz umożliwia bezpośredni dostęp z zewnątrz do hallu 

głównego budynku. 

Wartość projektu: 226 258 zł, w tym dofinansowanie z PFRON: 57 189 zł, środki własne 

Powiatu Grodziskiego: 169 069 zł. 

 

Zadanie 8: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 

 

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

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

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

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. 

W 2020 roku Dom liczył 58 mieszkańców, w ciągu roku odeszły 3 osoby (stan na 31 grudnia 

2020 roku 55 osób), poniesiono koszty w wysokości 1 403 690 zł. 

 

Zadanie 9: Wspieranie i rozwój form dziennego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością   

intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi 

 

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

powierzenie realizacji zadania publicznego. Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej  

prowadzony jest przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. 

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

kulinarnych, zajęciach z psychologiem. 

W 2020 roku udział brało 32 uczestników, poniesiono koszty w wysokości 756 065 zł. 
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VI. RAPORT Z SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO 

SZPITALA ZACHODNIEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GRODZISKU 

MAZOWIECKIM 
 

1. Działalność medyczna 

Szpital Zachodni realizował działalność statutową na świadczenia zdrowotne zwiększając kontrakt 

w stosunku do 2019 roku o kwotę 23 126 303,60 zł rozszerzając ją również w stosunku do 2019 

roku, o nowy profil medyczny w zakresie szpitalnictwa – obserwacyjno-zakaźny.  

                                             zabiegowe  6 

Liczba Oddziałów:           

                                            niezabiegowe 11 

Rok 2020 był rokiem pandemii Covid-19, która rozpoczęła się w marcu 2020 r. i trwa nadal. W tym 

czasie w Szpitalu uruchomiono Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla pacjentów zakażonych 

wirusem  SARS-CoV-2, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.  

NFZ w miesiącach największej zachorowalności zlecił ograniczenie przyjęć pacjentów planowych, 

co przełożyło się na nieco mniejsze wykonanie przyznanego ryczałtu i kontraktów na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych. Mimo to, Szpital wykonał ok. 92% wartości przyznanych środków.  

Poniżej przedstawiono główne aspekty działalności Szpitala z liczbach. 

 

Liczba pacjentów przywiezionych przez zespoły 

ratownictwa medycznego 

5 682 

 

Lądowisko dzienne – lądowania  19 

ASO (Antystreptoliza) – liczba porad  
81 169 

 
 

 

Lecznictwo zamknięte  Lecznictwo otwarte  

Wyszczególnienie Leczeni Wyszczególnienie 
Liczba pacjentów 

 w 2020 roku 

 Liczba wizyt  

w 2020 roku  

Oddziały              

(z pacjentami 

onkologicznymi) 

15 988 
Poradnie  

specjalistyczne 
34 576 69 406 

średnia 

miesięczna: 
1 332 NiŚOZ  10 687 10 687 

SOR 23 825 POZ 2 869 (deklaracje) 14 495 

Podsumowanie 39 813 Podsumowanie 48 132 94 588 
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W 2020 roku zmarło 834 osób (w tym 134 w SOR). 

Szpital wykonywał również świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego, 

rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i uzależnień oraz dializoterapii.  

W Szpitalu przeprowadzono 5 375 zabiegów operacyjnych (neurochirurgicznych, ortopedycznych, 

urologicznych, chirurgii ogólnej i naczyniowej). W pracowniach diagnostycznych wykonano 16 668 

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

Obrazowej wykonał 58 465 badań (RTG, USG, TK, MR). Badań laboratoryjnych i 

mikrobiologicznych u pacjentów hospitalizowanych wykonano 546 270, co daje średnio 13,72 

badania na pacjenta. Dla pacjentów ambulatoryjnych wykonano 57 718 badań, co daje średnio 1,70 

badania na jednego pacjenta. 

Demografia przyjęć pacjentów 

 2020 rok    

(bez pacjentów onkologicznych)  
          

 

Pacjenci 

przyjęci do 

szpitala w 

terminie 

 od 

01.01.2020 r.  

do 

31.12.2020 r. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11=3/

2 

Pacjenci 

przyjęci do 

szpitala 

13 763 4 349 1 112 961 1 422 1 636 1 136 1 880 1 267 31,60 

Pacjenci 

przyjęci do 

SOR 

23 825 9 661 3 101 1 134 2 980 3 435 291 1 879 1 344 40,55 

RAZEM: 37 588 14 010 4 213 2 095 4 402 5 071 1 427 3 759 2 611 37,27 
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W 2020 roku najczęściej leczono pacjentów z chorobami: układu krążeniowego (w tym zawały 

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

Leczono 496 pacjentów z udarem, wykonano 121 zabiegów trombektomii w ramach pilotażowego 

programu MZ. 

2. Działalność dydaktyczno-naukowa 

Zgodnie z § 6 pkt 4 Statutu w Szpitalu Zachodnim realizowana jest działalność  dydaktyczno - 

naukowa oraz prace badawcze połączone z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Niestety, w 2020 

roku pandemia koronawirusa bardzo ograniczyła wspomnianą wyżej działalność. 

W zakresie szkoleń skupiono się przede wszystkim na szkoleniach personelu medycznego 

dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego i zastosowania środków 

ochrony osobistej.  

Przestrzegając warunków obostrzeń epidemicznych wymaganych ogólnopolskimi przepisami 

oraz zarządzeniami i decyzjami dyrekcji Szpitala kontynuowano szkolenia w zakresie:  

- kształcenia specjalizacyjnego lekarzy etatowych oraz w ramach umów cywilno - 

prawnych - w 12 oddziałach szpitalnych posiadających akredytację CMKP; na podstawie  

umów z Ministerstwem Zdrowia zatrudniono 42. lekarzy rezydentów w trakcie 

specjalizacji,  

- szkolenie 22. lekarzy stażystów w ramach stażu podyplomowego (przed zdaniem 

Lekarskiego Egzaminu Końcowego), finansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego,  

- kształcenia podyplomowego pielęgniarek realizowanego poprzez zewnętrzny i 

wewnętrzny system szkoleń: specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i 

dokształcające, 

- kształcenia personelu medycznego i niemedycznego nt. żywienia pozajelitowego, 

- szkolenia lekarzy Oddziału Neurologii i Pododdziału Udarowego oraz Zakładu 

Diagnostyki Obrazowej w ramach programu polityki zdrowotnej pn.: Program 

Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2017-2020, 

zadanie: Poprawa dostępu do terapii w ostrym udarze mózgu. Model regionalnej między 

szpitalnej sieci poprawiającej efektywność leczenia ostrej fazy udarów niedokrwiennych 

mózgu, zwiększenie dostępności do inwazyjnych terapii endowaskularnych i skrócenie 

czasu do interwencji – TELESTROKE, 

- szkolenia personelu Zakładu Mikrobiologii w zakresie obsługi aparatu do wykonywania 

testów genetycznych oraz rządowych systemów informatycznych do przekazywania 

danych dotyczących wyników testów,  
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- zorganizowano szkolenia z zakresu: akredytacji CMJ (Centrum Monitorowania Jakości), 

BLS (Basic Life Support – podstawowe zabiegi resuscytacyjne), BHP, epidemiologiczne.  

W efekcie współpracy z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, na podstawie Zarządzenia Rektora 

Uczelni w Szpitalu Zachodnim do naszej Kliniki Chorób Wewnętrznych Uczelni Łazarskiego 

dołączyły Klinika Kardiologii, Klinika Kardiologii Inwazyjnej i Klinika Chirurgii. W szpitalu 

posiadamy już 4 kliniki Uczelni Medycznej. 

Pracownicy Szpitala uczestniczyli w szkoleniach on-line w zakresie właściwym dla 

wykonywanych obowiązków.  

W oparciu o pozytywne rekomendacje Rady Ordynatorów w 2020 r.  prowadzone były 22 badania 

kliniczne.    

 

3. Działalność finansowa 

Przychody Szpitala w stosunku do 2019 roku wzrosły o kwotę 23 164 069,78 zł, na które głównie 

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

 

2020 rok 

            

  

Po dodaniu kosztów amortyzacji w kwocie 13 246 148,95 zł do ujemnego wyniku finansowego, 

wynik działania jest dodatni i wynosi 9 737 516,67 zł. 

 

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

samorządowych w łącznej wysokości 5 825 023,46 zł. Powiat Grodziski przekazał 1 399 000,00 

złotych na zakupy inwestycyjne oraz 1 870 000,00 zł przekazała Szpitalowi Gmina Grodzisk 

Mazowiecki, Gmina Jaktorów 300 000,00 zł, Gmina Żabia Wola 100 000,00 zł, Miasto Podkowa 

Leśna 49 950,00 zł. 

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

bloku operacyjnego. Zakupiono m.in. sprzęt wysokospecjalistyczny tj. angiograf, zakończono 

wdrażanie nowoczesnej technologii informatyczno – komunikacyjnej dla e-administracji                      

i e-zdrowia, modernizacja pomieszczeń dla uruchomienia Pracowni Elektrodiagnostyki II, 

1 przychody Szpitala wyniosły: 182 364 191,72 zł 

1a sprzedaż świadczeń zdrowotnych: 161 449 267,78 zł 

1b sprzedaż wg kontraktów z NFZ: 158 555 707,74 zł 

2 koszty działalności Szpitala wyniosły: 185 872 824,00 zł 

3 wynik finansowy na koniec 2020 r. wyniósł: (-) 3 508 632,28 zł 
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zakupiono respiratory, USG, diatermię chirurgiczną, telewizory, aparat do testów genetycznych, 

zmodernizowano i wyposażono oddział dla potrzeb pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.   

 

4. Zagrożenia dla działalności Szpitala: 

1. Nadal utrzymuje się deficyt kadrowy: 

a) brak pielęgniarek – 25 wakatów, 

b) brak lekarzy ze specjalnością:  

• ratownictwo medyczne, 

• choroby wewnętrzne, 

• radiologia, 

• anestezjologia, 

2. Niedoszacowane procedury medyczne (oddział wewnętrzny, geriatria, chirurgia, pediatria); 

3. Nadwykonania bez gwarancji ich zapłacenia; 

4. Zbyt duże obciążenie SOR-u; 

5. Okresowy brak dostępu do wolnych łóżek; 

6. Przeciążenie pracą, starzejąca się kadra (średnia wieku 50-55 lat); 

7. Wyeksploatowany sprzęt medyczny, wymagający systematycznej wymiany; 

8. Brak środków na remonty bieżące oddziałów; 

9. Wzrost kosztów działalności Szpitala (prąd, żywienie, naprawy, serwis, wynagrodzenia). 

 

5. Planowane działania 

1. Kontynuowanie działań zmierzających do pozyskania środków na budowę lądowiska, 

2. Pozyskanie środków na zakupy sprzętu medycznego i urządzeń, 

3. Realizacja projektów unijnych, na które dostaliśmy dofinansowanie.  
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VII. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM   

ZA 2019 - 2020 ROK 
 

 

1. DANE OGÓLNE 

 

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet na 2019 rok obejmował po stronie dochodów kwotę 

111 884 145,04 zł, w tym: dochody bieżące 99 960 760,54 zł i dochody majątkowe 11 923 384,50 zł, 

natomiast po stronie wydatków kwotę 114 136 233,13 zł, w tym: wydatki bieżące 92 547 241,47 zł 

i wydatki majątkowe 21 588 991,66 zł. 

 

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w ciągu roku dochody na dzień 31.12.2020 roku 

zaplanowano w wys. 121 458 499,14 zł, w tym: dochody bieżące 112 779 268,96 zł i dochody 

majątkowe 8 679 230,18 zł, natomiast wydatki w wys. 132 150 220,73 zł, w tym: wydatki bieżące 

109 362 242,39 zł i wydatki majątkowe 22 787 978,34 zł. 

 

2. DOCHODY 

 

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

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

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

bieżące w 101,73%, tj. w wysokości 101 687 819,48 zł. 

 

Dochody budżetu powiatu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano w kwocie 126 688 525,80 zł, 

co stanowiło 104,31% planu. Stanowiące 9,71% ogółu uzyskanych w roku 2020 wpływów dochody 

majątkowe wykonane zostały w 141,81% planu, czyli w kwocie 12 307 669,76 zł, natomiast dochody 

bieżące w 101,42%, tj. w wysokości 114 380 856,04 zł. 
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DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ 31.12.2019 R. WG ŹRÓDEŁ 

 

DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ 31.12.2020 R. WG ŹRÓDEŁ 

 

dotacje unijne
443 856,60

0,39%
pozostałe dotacje i 

pomoc finansowa jst
17 269 737,03

15,27%

subwencje
29 009 064,00

25,64%

dotacje i środki otrzymane z 
państwowych funduszy 

celowych
5 815 349,00

5,14%

udziały w podatkach 
dochodowych
46 776 254,71

41.36%

dochody własne powiatu
13 794 804,72

12,20%

dotacje unijne
643 343,56 

0,51%

pozostałe dotacje i 
pomoc finansowa jst

17 952 549,71  
14,17%

dotacje i środki 
otrzymane z 

państwowych 
funduszy 
celowych

8 896 789,78 
7,02%

subwencje
36 662 034

28,94%

udziały w 
podatkach 

dochodowych
46 589 563,46

36,78%

środki pozyskane z 
innych źródeł

2 498 057 
1,97%

dochody własne 
powiatu

13 446 188,29
10,61%
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3. WYDATKI 

 

Wydatki budżetu powiatu na dzień 31.12.2019 r. ogółem zostały wykonane w wysokości 

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

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

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

 

Wydatki budżetu powiatu na dzień 31.12.2020 r. ogółem wykonano w wysokości  

123 314 308,98 zł, co stanowiło 93,31% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 

105 087 611,65 zł, tj. w 96,09% wydatków planowanych, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano 

w wysokości 18 226 697,33 zł, tj. w 79,98% wydatków planowanych. 

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach nie stwierdzono wykonania 

wydatków ponad wielkości ujęte w planie. 

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

wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących. 

WYDATKI WYKONANE NA DZIEŃ 31.12.2019 R. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI 

BUDŻETOWEJ 

 

transport i łączność
16 099 564,36 

15,27%

administracja 
publiczna

16 343 769,55
15,50%

bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

5 229 744,57 
4,96%

oświata i wychowanie 
oraz edukacyjna 

opieka wychowawcza
31 083 555,63

29,47%

pomoc społeczna i 
pozostałe zadania z 

zakresu polityki 
społecznej

9 490 753,39 
9,00%

różne rozliczenia
11 780 184,00 

11,17%

pozostałe
9 972 633,44 

9,46%

rodzina
5 455 298,68

5,17%
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WYDATKI WYKONANE NA DZIEŃ 31.12.2020 R. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI 

BUDŻETOWEJ 

 

 

 

 

4. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Budżet roku 2019 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 7 653 562,44 zł. W uchwale 

budżetowej na 2019 rok Rada Powiatu zaplanowała deficyt na poziomie 2 252 088,09 zł. 

W wyniku wykonania budżetu za rok 2020 powstała nadwyżka budżetu w wysokości 

3 374 216,82 zł. W uchwale budżetowej na 2020 rok Rada Powiatu zaplanowała deficyt na poziomie 

10 691 721,59 zł. 

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

31 grudnia 2019 roku przychody wyniosły 4 552 133,53 zł (wolne środki), natomiast za okres od 

początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku przychody wyniosły 12 004 708,56 zł  

(wolne środki 7 567 682,56 zł, kredyt 2 100 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne,  

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2 337 026,00 zł).  

transport i łączność
19 859 202,41 

16,10%

administracja 
publiczna

20 106 779,58 
16,30%

bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

6 082 959,27  
4,93%oświata i wychowanie 

oraz edukacyjna 
opieka wychowawcza

38 239 708,44 
31,01%

pomoc społeczna i 
pozostałe zadania z 

zakresu polityki 
społecznej

10 253 425,84
8,32%

różne rozliczenia
13 659 442,00

11,08%

pozostałe
9 334 245,26

7,57%

rodzina
5 778 546,18

4,69%
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Zaplanowane na dzień 31.12.2019 r. na poziomie 2 300 000,00 zł rozchody z tytułu spłaty 

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

31.12.2020 r. na poziomie 800 000,00 zł rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań 

długoterminowych wykonano również w 100%. 

Zadłużenie powiatu na koniec 2019 roku wyniosło 13 330 000,00 zł, z tytułu zaciągniętych 

kredytów, co stanowiło 11,79% zrealizowanych dochodów w roku budżetowym, natomiast zadłużenie 

na koniec 2020 roku wyniosło 14 630 000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów, co stanowiło 11,55% 

zrealizowanych dochodów.  

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 

0,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 6 000 000,00 zł. 

Na dzień 31.12.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, Powiat Grodziski posiadał 

zobowiązania wymagalne w wys. 2 296,00 zł, które dotyczyły Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. Józefa Bema 

w Milanówku, natomiast na dzień 31.12.2020 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 
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VIII. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ 

RADĘ POWIATU GRODZISKIEGO W 2020 ROKU 
 

Lp. 

Numer 

uchwały, 

data 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

147/XVII/20 

30.01.2020 

 

w sprawie planu 

dofinansowania form 

doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

na rok 2020, maksymalnej 

kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie oraz 

form i specjalności 

kształcenia, na które 

dofinansowanie jest 

przyznawane 

Uchwałę przekazano dyrektorom szkół i 

placówek oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Grodziski. Środki finansowe 

wymienione w planie (załącznik do uchwały) 

dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach oświatowych na rok 

2020 zostały wykorzystane w sposób 

następujący: 

a) do szkół, zgodnie z wnioskami dyrektorów 

przekazano łącznie 100 500 zł: Zespołowi 

Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz. 31 500 zł, 

Zespołowi Szkół Technicznych i 

Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz. 18 000 

zł, Zespołowi Szkół Nr 1 w Milanówku 

25 000 zł, Zespołowi Szkół Nr 2 im. gen. 

J. Bema w Milanówku 14 000 zł, 

Zespołowi Szkół Specjalnych im. H. 

Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. 

12 000 zł, 

b) do placówek oświatowych przekazano: 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Grodzisku Maz. 16 200 zł, Publicznemu 

Ognisku Plastycznemu im. J. Skotnickiego 

w Grodzisku Maz. 5 000 zł.  
 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

148/XVII/20 

30.01.2020 

 

w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg 

zarządzanych przez 

Zarząd Powiatu 

Grodziskiego 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 

dnia 11 lutego 2020, pozycja 1953. 

Uchwała jest stosowana do naliczania opłat w 

ramach wydawanych decyzji 

administracyjnych za zajęcie pasa drogowego, 

dróg powiatowych i za pozostawienie w 

pasach drogowych urządzeń obcych 

niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi  

W 2020 roku wydano ogółem 380 decyzji 

administracyjnych, w tym: 

− 81 decyzji za zajęcie pasa drogowego.  

− 64 decyzje za pozostawienie urządzeń 

obcych w pasie drogowym, 

− 203 decyzje na lokalizację w pasach 

drogowych, urządzeń obcych 

niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi  

− 32 decyzje na lokalizację zjazdów do 

posesji. 
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3. 

149/XVII/20 

30.01.2020 

 

w sprawie przystąpienia 

Powiatu Grodziskiego do 

realizacji Programu 

„Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” - 

edycja 2019-2020 

realizowanego ze 

środków 

Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

 

Na realizację programu Powiat Grodziski 

otrzymał wsparcie z Ministerstwa Rodziny i 

Polityki Społecznej w ramach Funduszu 

Solidarnościowego w kwocie 106 530 zł. 

Realizatorem było Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie. W programie uczestniczyło 

30 osób niepełnosprawnych. 

Ogółem wykorzystano 1 721 godzin usług 

asystenckich. Łącznie z przyznanej dotacji 

wykorzystana została kwota 55 068,19 zł. 

 

 

 

4. 

150/XVII/20 

30.01.2020 

 

w sprawie powierzenia 

Burmistrzowi Grodziska 

Mazowieckiego zadania 

zarządzania częścią drogi 

powiatowej nr 1507W i nr 

1509W 

W dniu 07.02.2020 r. zostały zawarte 

porozumienia nr 1/2020 i nr 2/2020 w sprawie 

powierzenia Burmistrzowi Grodziska 

Mazowieckiego zadania zarządzania częścią 

drogi powiatowej nr 1507 oraz częścią drogi 

powiatowej nr 1509. 

 

 

 

 

5. 

151/XVII/20 

30.01.2020 

 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu 

Grodziskiego 

W dniu 04.02.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą systemu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. Pismem z dnia 04.02.2020 r. 

poinformowano PZD, ZS Nr 2 w Milanówku i 

ZSTiL w Grodzisku Maz. o dokonanych 

zmianach w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. 

 

 

 

 

6. 

152/XVII/20 

30.01.2020 

 

w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej 

Powiatu Grodziskiego na 

2020 rok 

W dniu 04.02.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą programu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pismem z 

dnia 31.01.2020 r. i 04.02.2020 r. 

poinformowano jednostki o dokonanych 

zmianach w uchwale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

153/XVIII/20 

27.02.2020 

w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 

dotychczasowego 

Publicznego Ośrodka 

Dokształcania i 

Doskonalenia 

Zawodowego w Zespole 

Szkół Nr 2 im. gen. J. 

Bema w Milanówku w 

Publiczne Centrum 

Kształcenia Zawodowego 

w Zespole Szkół Nr 2 im. 

gen. J. Bema w 

Milanówku przy ul. 

Wójtowskiej 3 

 

Uchwała została zrealizowana. Uchwałę 

przekazano Mazowieckiemu Kuratorowi 

Oświaty oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 

im. gen. J. Bema w Milanówku. 

 

 

8. 

154/XVIII/20 

27.02.2020 

w sprawie zamiaru 

likwidacji Publicznego 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Zespole 

Uchwałę przekazano do zaopiniowania: 

Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty oraz 

przedstawicielom zakładowych organizacji 

związkowych. Ponadto, Uchwała została 
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Szkół Nr 2 im. gen. J. 

Bema z siedzibą w 

Milanówku przy ul. 

Wójtowskiej 3 

 

przekazana Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 

im. gen. J. Bema w Milanówku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

155/XVIII/20 

27.02.2020 

w sprawie uchwalenia 

Powiatowego Programu 

Oddziaływań 

Korekcyjno-

Edukacyjnych dla Osób 

Stosujących Przemoc w 

Rodzinie na lata 2020-

2025 

W roku 2020 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. 

W procesie rekrutacji do Programu zostało 

zgłoszonych 10 osób, zakwalifikowanych 

zostało 8 mężczyzn i 2 kobiety, jednak tylko 4 

uczestników spełniło wymóg 75% i więcej 

frekwencji, czym spełnili warunek ukończenia 

Programu.  

Osoby zakwalifikowane do Programu zostały 

skierowane do uczestnictwa w ramach 

procedury „Niebieskiej Karty” i wskazania 

konieczności uczestnictwa w Programie przez 

Zespół Interdyscyplinarny lub też 

przedstawiciela służb realizujących procedurę. 

Spotkania grupowe w ramach Programu 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie były 

realizowane w okresie od 30.09.2020 r. do 

16.12.2020 r. Przeprowadzonych zostało 14 

spotkań w tygodniowych odstępach (w środy 

w godzinach 17.00-20.00) oraz 2 o charakterze 

formy warsztatowej.  W związku z 

wprowadzonym rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2020 r.  

dotyczących wprowadzenia obostrzeń 

sanitarnych zagrożenia epidemicznego COVID 

– 19 polegających na zakazie spotkań powyżej 

5 osób oraz wskazywanego przez uczestników 

poczucia dyskomfortu i uczucia lęku  

uczestnictwa w spotkaniach realizowanych w  

pomieszczeniu po konsultacji z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie podjęto decyzję o 

dalszej realizacji Programu w sposób zdalny za 

pomocą komunikatora SKYPE, oraz rozmów 

telefonicznych.  

 

 

10. 

156/XVIII/20 

27.02.2020 

w sprawie nabycia 

nieruchomości w gm. 

Grodzisk Maz. obręb 

Władków pod poszerzenie 

drogi powiatowej nr 

1506W - ulicy Jowisza 

 

Działka nr 112/1 o pow. 0,04 ha w obr. 

Władków gm. Grodzisk Maz. pod dr 1506 - ul. 

Jowisza została nabyta w dniu 10.06.2020 r. 

aktem not. Rep. A nr 3219/2020. 

 

 

11. 

157/XVIII/20 

27.02.2020 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu 

Grodziskiego 

W dniu 03.03.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą systemu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. Pismem z dnia 03.03.2020 r. 
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poinformowano Starostwo, ZS Nr 1 

w Grodzisku Maz. o dokonanych zmianach 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

 

 

 

12. 

158/XVIII/20 

27.02.2020 

w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej 

Powiatu Grodziskiego na 

2020 rok 

W dniu 03.03.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą programu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pismem z 

dnia 28.02.2020 r. 

poinformowano jednostki o dokonanych 

zmianach w uchwale budżetowej. 

 

 

 

 

13. 

159/XVIII/20 

27.02.2020 

w sprawie stanowiska 

Rady Powiatu 

Grodziskiego 

dotyczącego realizacji § 5 

ust. 1 pkt 2 lit. b 

rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23 

sierpnia 2012r. w sprawie 

domów pomocy 

społecznej 

 

Stanowisko Rady Powiatu zostało przekazane 

do Narodowego Funduszu Zdrowia, 

Ministerstwa Zdrowia i Związku Powiatów 

Polskich.  

Ministerstwo Zdrowia, Departament 

Pielęgniarek i Położnych w dniu 31 marca 

2020 roku udzieliło odpowiedzi. 

 

 

 

14. 

160/XVIII/20 

27.02.2020 

w sprawie stanowiska 

Rady Powiatu 

Grodziskiego 

dotyczącego konsultacji 

nad Strategicznym 

Studium Lokalizacyjnym 

Inwestycji Centralny Port 

Komunikacyjny 

 

Uchwała nr 160/XVIII/20 Rady Powiatu 

Grodziskiego z dnia 27.02.2020 r. zawierająca 

stanowisko w sprawie konsultacji nad 

Strategicznym Studium Lokalizacyjnym 

Inwestycji Centralny Port Komunikacyjny 

została w dniu 4 marca 2020 r. drogą mailową 

przesłana na adres: konsultacje.cpk@cpk.pl do 

Spółki Centralny Port Komunikacyjny. 

 

 

 

 

15. 

161/XIX/20 

30.04.2020 

uchwała zmieniająca 

uchwałę w sprawie 

nadania Statutu 

Samodzielnemu 

Publicznemu 

Specjalistycznemu 

Szpitalowi Zachodniemu 

im. św. Jana Pawła II w 

Grodzisku Mazowieckim 

 

Uchwała została zrealizowana. 

Statut Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. 

św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 

– po zmianach, został ogłoszony w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

162/XIX/20 

30.04.2020 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zakup aparatury 

medycznej przez 

Samodzielny Publiczny 

Specjalistyczny Szpital 

Zachodni im. św. Jana 

Pawła II w Grodzisku 

Mazowieckim 

Uchwała została zrealizowana poprzez 

dokonanie zakupu przez SPS Szpital Zachodni 

w Grodzisku Mazowieckim urządzeń do badań 

diagnostycznych molekularnych COVID-19 w 

postaci termocyklera oraz automatycznego 

ekstraktora. Urządzenia medyczne zostały 

zakupione od firmy Argenta Spółka z o.o. 

Poznań na łączną kwotę 306.720,00 zł na 

podstawie dokumentu sprzedaży - faktur VAT: 

nr FS-2177/20/04/T z dnia 21.04.2020 r. i nr 

FS-1553/20/05/T z dnia 13.05.2020 r. Zakup 

sfinansowany ze środków pozyskanych 

łącznie: od Powiatu Grodziskiego (100.000,00 

mailto:konsultacje.cpk@cpk.pl
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zł -umowa nr WF.3033.11.2020 z dnia 

07.04.2020 r.), Gminy Grodzisk Mazowiecki 

(200.000,00 zł - umowa nr 

BR/FN/13/329/2020 z dnia 07.04.2020 r.) oraz 

środków własnych SPS Szpitala Zachodniego 

w Grodzisku Mazowieckim (6.720,00 zł). 

 

 

 

 

 

 

17. 

163/XIX/20 

30.04.2020 

w sprawie rocznej oceny 

działalności warsztatu 

terapii zajęciowej 

działającego przy Domu 

Rehabilitacyjno-

Opiekuńczym 

Katolickiego 

Stowarzyszenia 

Niepełnosprawnych 

Archidiecezji 

Warszawskiej w 

Milanówku za rok 2019 

 

W związku z koniecznością dokonania rocznej 

oceny działalności warsztatu terapii zajęciowej 

prowadzonego przez Dom Rehabilitacyjno-

Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia 

Niepełnosprawnych Archidiecezji 

Warszawskiej w Milanówku na podstawie 

sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i 

wykorzystania środków finansowych w 2019 

roku, Rada Powiatu Grodziskiego oceniła 

pozytywnie działalność tego Warsztatu. 

 

 

 

 

 

18. 

164/XIX/20 

30.04.2020 

w sprawie rocznej oceny 

działalności warsztatu 

terapii zajęciowej 

działającego przy 

Stowarzyszeniu na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

MALWA PLUS w 

Grodzisku Mazowieckim 

za rok 2019 

W związku z koniecznością dokonania rocznej 

oceny działalności warsztatu terapii zajęciowej 

prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych MALWA PLUS w 

Grodzisku Mazowieckim na podstawie 

sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i 

wykorzystania środków finansowych w 2019 

roku, Rada Powiatu Grodziskiego oceniła 

pozytywnie działalność tego Warsztatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

165/XIX/20 

30.04.2020 

w sprawie określenia 

zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i 

społecznej, na które 

zostaną przeznaczone 

środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 

przyznane Powiatowi 

Grodziskiemu 

Powiat w roku 2020 dysponował środkami 

finansowymi Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

kwocie 2 054 707,00 zł na realizację zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i 

Powiatowy Urząd Pracy.  

Środki zostały rozdysponowane na 

poszczególne zadania: 

I. Rehabilitację społeczną w kwocie -              

2 011 507,00 zł: 

1.Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych – 220 000,00 

złotych, 

2.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze dla osób 

niepełnosprawnych – 218 287,00 zł, 

3.Dofinansowanie barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych w 

związku z indywidualnymi potrzebami 

osób niepełnosprawnych – 138 000,00 zł 

4.Usługi tłumacza języka migowego lub 

usługi tłumacza-przewodnika - 500,00 zł, 
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5.Dofinansowanie kosztów tworzenia i 

działania warsztatów terapii zajęciowej – 

1 434 720,00 zł 

II. Rehabilitację zawodową w kwocie –          

43 200,00 zł: 

1.Zwrot wydatków na instrumenty i usługi 

rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy i 

niepozostających w zatrudnieniu – 8 200,00 

zł, 

2.Jednorazowe środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej albo na 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 

– 25 000,00 zł, 

3.Finansowanie kosztów szkoleń i  

   przekwalifikowania zawodowego osób 

   niepełnosprawnych – 10 000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

166/XIX/20 

30.04.2020 

w sprawie przystąpienia 

Powiatu Grodziskiego do 

realizacji Programu 

„Pomoc osobom 

niepełnosprawnym 

poszkodowanym w 

wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami 

zakaźnymi” 

Na realizatora programu wyznaczone zostało 

PCPR. O pomoc finansową mogły ubiegać się 

osoby niepełnosprawne, które na skutek 

wystąpienia sytuacji kryzysowych 

spowodowanych chorobami zakaźnymi 

utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku 

do dnia 4 września 2020 roku, możliwość 

korzystania z opieki świadczonej w placówce 

rehabilitacyjnej. Dofinansowanie kosztów 

związanych z zapewnieniem opieki w 

warunkach domowych maksymalnie wynosiło 

500 zł miesięcznie na jedną osobę 

niepełnosprawną, przez okres 3 miesięcy, 

licząc od marca 2020 r. Na realizację tego 

zadania Powiat Grodziski otrzymał kwotę    

240 362 zł. 

W ramach programu złożonych zostało 212 

wniosków. Wsparciem objęto 104 

wnioskodawców i wypłacono świadczenia 

pieniężne w łącznej kwocie 234 500 zł. 

Pozostałe środki w wysokości 5 862 zł 

wydatkowane zostały na obsługę zadania, z 

czego 3 746,09 zł wydatkowano w roku 2020, 

natomiast pozostałą kwotę w styczniu 2021 r. 

 

 

 

 

 

21. 

167/XIX/20 

30.04.2020 

w sprawie wyłączenia 

Publicznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego 

z Zespołu Szkół     Nr 2 

im. gen. J. Bema z 

siedzibą w Milanówku 

przy ul. Wójtowskiej 3 i 

likwidacji Publicznego 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego z siedzibą 

w Milanówku przy ul. 

Wójtowskiej 3 

Uchwała została zrealizowana.  

Uchwałę przekazano Mazowieckiemu 

Kuratorowi Oświaty oraz Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w 

Milanówku. 
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22. 

168/XIX/20 

30.04.2020 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu 

Grodziskiego 

W dniu 05.05.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą systemu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. Pismem z dnia 04.05.2020 r. 

poinformowana PZD o dokonanych zmianach 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej,  

natomiast pismem z dnia 05.05.2020 r. taką 

informację otrzymało Starostwo. 

 

 

 

 

23. 

169/XIX/20 

30.04.2020 

w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej 

Powiatu Grodziskiego na 

2020 rok 

W dniu 05.05.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą programu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pismem z 

dnia 04.05.2020 r. poinformowano jednostki o 

dokonanych zmianach w uchwale budżetowej. 

 

 

 

 

24. 

170/XIX/20 

30.04.2020 

w sprawie rozpatrzenia 

petycji dotyczącej 

dokończenia budowy 

chodnika przy drodze 

powiatowej nr 3833 

Szymanów – 

Bronisławów w 

miejscowości Regów 

Uchwała nr 170/XIX/20 Rady Powiatu 

Grodziskiego z dnia 30.04.2020 r. jako 

odpowiedź na petycję w dniu 5.05.2020 r. 

została przesłana do Sołectwa Regów. 

Uchwała została również zamieszczona w 

Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Grodziskiego (w zakładce „Informacje 

podstawowe”, podstrona „Petycje”). 

 

 

 

 

 

25. 

171/XX/20 

28.05.2020 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie 

porozumienia z 

Województwem 

Mazowieckim, Gminą 

Brwinów, Miastem 

Milanówkiem i Miastem 

Podkowa Leśna 

dotyczącego udzielenia 

pomocy finansowej 

Gminie Brwinów 

 

Uchwała nr 171/XX/20 Rady Powiatu 

Grodziskiego z dnia 28.05.2020 r. z dniem 

25.02.2021 r. utraciła moc obowiązującą na 

podstawie uchwały nr 245/XXIX/21 Rady 

Powiatu Grodziskiego. 

 

 

 

26. 

172/XX/20 

28.05.2020 

w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w 

najem powierzchni 

Samodzielnego 

Publicznego 

Specjalistycznego 

Szpitala Zachodniego im. 

św. Jana Pawła II w 

Grodzisku Mazowieckim 

 

W oparciu o podjętą uchwałę zawarto z 

dotychczasowym najemcą, tj. firmą Optima 

Cleaning Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

aneks nr 1 z dnia 25.06.2020 r. (do umowy nr 

6/2019 z dnia 01.07.2019 r.), zgodnie z którym 

umowa najmu uległa przedłużeniu do dnia 

30.06.2021 r. 

 

 

 

27. 

173/XX/20 

28.05.2020 

w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w 

najem powierzchni 

Samodzielnego 

Publicznego 

Specjalistycznego 

Szpitala Zachodniego im. 

św. Jana Pawła II w 

Grodzisku Mazowieckim 

W oparciu o podjętą uchwałę zawarto z firmą 

Telecom Consulting Sp. z o.o. umowę nr 

2/2020 z dnia 31.07.2020 r. na okres 24 

miesięcy, od dnia 01.08.2020 r. do dnia 

31.07.2022 r. 
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28. 174/XX/20 

28.05.2020 

w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w 

najem powierzchni 

Samodzielnego 

Publicznego 

Specjalistycznego 

Szpitala Zachodniego im. 

św. Jana Pawła II w 

Grodzisku Mazowieckim 

 

W oparciu o podjętą uchwałę zawarto z 

dotychczasowym najemcą, tj. 

Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym 

„BEATA” aneks nr 3 z dnia 10.06.2020 r. (do 

umowy najmu nr 2/2017 z dnia 14.06.2017 r.), 

zgodnie z którym umowa najmu uległa 

przedłużeniu do dnia 16.06.2024 r. 

 

29. 

175/XX/20 

28.05.2020 

w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na II półrocze 

2020 roku 

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli 

Komisji rewizyjnej za II półrocze 2020 roku 

zostało przedstawione na sesji Rady Powiatu w 

dniu 25 lutego 2021 r. 

 

 

30. 

176/XX/20 

28.05.2020 

w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Komisji 

stałych Rady Powiatu 

Grodziskiego na II 

półrocze 2020 roku 

 

Sprawozdania z planów pracy Komisji stałych 

Rady Powiatu Grodziskiego za II półrocze 

2020 roku zostały przedstawione na sesji Rady 

Powiatu w dniu 25 lutego 2021 r. 

 

 

 

 

31. 

177/XX/20 

28.05.2020 

w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania 

finansowego Muzeum im. 

Anny i Jarosława 

Iwaszkiewiczów w 

Stawisku za 2019 rok 

Uchwała nr 177/XX/20 Rady Powiatu 

Grodziskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława 

Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2019 rok 

została w dniu 1 czerwca 2020 r. przesłana 

Wojewodzie Mazowieckiemu w trybie 

nadzoru. 

 

 

 

32. 

178/XX/20 

28.05.2020 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu 

Grodziskiego 

W dniu 02.06.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą systemu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. Nie wymagała poinformowania 

jednostek o dokonanych zmianach. 

 

 

 

 

33. 

179/XX/20 

28.05.2020 

W sprawie zmiany 

uchwały budżetowej 

Powiatu Grodziskiego na 

2020 rok 

W dniu 02.06.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą programu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pismem z 

dnia 29.05.2020 r. poinformowano jednostki o 

dokonanych zmianach w uchwale budżetowej. 

 

 

 

34. 

180/XX/20 

28.05.2020 

w sprawie wskazania 

przedstawiciela Rady 

Powiatu Grodziskiego do 

Powiatowej Społecznej 

Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych 

 

Jako przedstawiciel Rady Powiatu 

Grodziskiego w Powiatowej Społecznej 

Radzie Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

wskazana została radna - Pani Marzena 

Olszewska. 

 

 

35. 

181/XXI/20 

25.06.2020 

w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu 

Grodziskiego wotum 

zaufania 

Zarządowi Powiatu Grodziskiego zostało 

udzielone wotum zaufania. Uchwała w dniu 30 

czerwca 2020 roku została przesłana 

Wojewodzie Mazowieckiemu w trybie 

nadzoru. 
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36. 182/XXI/20 

25.06.2020 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania 

finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z 

wykonania budżetu 

Powiatu Grodziskiego za 

2019 rok 

 

Uchwała w dniu 30 czerwca 2020 r. została 

przesłana Wojewodzie Mazowieckiemu w 

trybie nadzoru oraz w dniu 1 lipca 2020 r. w 

formie elektronicznej została przesłana do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. 

 

 

 

37. 

183/XXI/20 

25.06.2020 

w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu 

Powiatu Grodziskiego z 

tytułu wykonania budżetu 

za 2019 rok 

Uchwała w dniu 30 czerwca 2020 r. została 

przesłana Wojewodzie Mazowieckiemu w 

trybie nadzoru oraz w dniu 1 lipca 2020 r. w 

formie elektronicznej została przesłana do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. 

 

 

 

38. 

184/XXI/20 

25.06.2020 

w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania 

finansowego za 2019 rok 

Samodzielnego 

Publicznego 

Specjalistycznego 

Szpitala Zachodniego im. 

św. Jana Pawła II w 

Grodzisku Mazowieckim 

 

Uchwała w dniu 30 czerwca 2020 r. została 

przesłana Wojewodzie Mazowieckiemu w 

trybie nadzoru. 

 

 

 

 

39. 

185/XXI/20 

25.06.2020 

w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej 

Samodzielnego 

Publicznego 

Specjalistycznego 

Szpitala Zachodniego im. 

św. Jana Pawła II w 

Grodzisku Mazowieckim 

przy ul. Dalekiej 11 

Uchwała została zrealizowana poprzez 

dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. 

św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 

przy ul. Dalekiej 11. 

Uchwała w dniu 30 czerwca 2020 r. została 

przesłana Wojewodzie Mazowieckiemu w 

trybie nadzoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. 

186/XXI/20 

25.06.2020 

w sprawie ustalenia 

składu Komisji 

Inwentaryzacyjnej 

W listopadzie 2020 r. Komisja 

Inwentaryzacyjna przeprowadziła 

inwentaryzację mienia Skarbu Państwa, 

dotyczącą udziału 1/4 części w nieruchomości 

działki nr 17 z obrębu nr 0011 11 położonej w 

m. Grodzisku Maz. przy ul. Traugutta 41 po 

byłej WDDM w Warszawie Oddziału 

Rejonowego Dróg w Grodzisku Maz. W 

oparciu o sporządzoną dokumentację 

inwentaryzacyjną Wojewoda Mazowiecki 

decyzją nr 475/2021 z dnia 09.02.2021r. 

stwierdził nabycie przez Powiat Grodziski 

udziału 1/4 części w opisanej wyżej 

nieruchomości. 

 

 

 

 

 

41. 

187/XXI/20 

25.06.2020 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umów 

o świadczenie usług w 

zakresie publicznego 

transportu zbiorowego 

W ramach realizacji uchwały Powiat Grodziski 

zawarł dwie umowy o świadczenie usług 

komunikacyjnych w okresie od 15 lipca 2020 

r. do 31 grudnia 2020 r. Umowa nr 

WK.273.1.2020 zawarta z Przedsiębiorstwem 

Komunikacji Samochodowej w Grodzisku 
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Mazowieckim Sp. z o.o. dotyczyła realizacji 

usług komunikacyjnych na 26 liniach 

autobusowych, gdzie planowana do wykonania 

praca eksploatacyjna wynosiła 964 659,40 

wozokilometrów. Przewidywana łączna 

wartość rekompensaty z tytułu realizacji 

umowy wynosiła 4 153 529,36 zł. 

W ramach powyższej umowy zrealizowano            

955 333,08 wozokilometrów. Łączna kwota 

przyznanej rekompensaty wyniosła 

4 078 831,89 zł. 

Umowa nr WK.273.2.2020 zawarta z firmą 

Usługi Transportowe Jerzy Wiśniewski 

dotyczyła realizacji usług komunikacyjnych na 

2 liniach autobusowych, gdzie planowana do 

wykonania praca eksploatacyjna wynosiła 

226 826,00 wozokilometrów. Przewidywana 

łączna wartość rekompensaty z tytułu realizacji 

umowy wynosiła 862 388,35 zł. 

W ramach powyższej umowy zrealizowano            

202 079,30 wozokilometrów. Łączna kwota 

przyznanej rekompensaty wyniosła 755 729,56 

złotych. 

 

 

 

 

42. 

188/XXI/20 

25.06.2020 

w sprawie ustalenia opłat 

dodatkowych i 

manipulacyjnych za 

usługi przewozowe w 

powiatowych przewozach 

pasażerskich użyteczności 

publicznej 

organizowanych przez 

Powiat Grodziski 

 

Starosta Grodziski w podejmowanych 

Zarządzeniach w sprawie cen za przewóz osób 

i bagażu oraz uprawnień do korzystania z ulg 

w powiatowych przewozach pasażerskich 

ustala opłaty dodatkowe zgodne z uchwałą nr 

187/XXI/20 Rady Powiatu Grodziskiego z 

dnia 25.06.2020 r. 

 

 

 

43. 

189/XXI/20 

25.06.2020 

w sprawie podjęcia 

współdziałania z Gminą 

Milanówek przy 

projektowaniu i budowie 

czterech rond w ciągu 

dróg powiatowych 

Piłsudskiego, Dębowej, 

Smoleńskiego, Kościelnej 

i Kościuszki 

 

 

Uchwała zrealizowana. 

W dniu 30 marca 2021 roku zawarto 

porozumienie między Powiatem Grodziskim  

i Gminą Milanówek. 

 

 

 

 

44. 

190/XXI/20 

25.06.2020 

w sprawie zaciągnięcia 

kredytu 

długoterminowego na 

sfinansowanie 

planowanego deficytu 

budżetu Powiatu 

Grodziskiego oraz na 

spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań 

 

Uchwała w dniu 30 czerwca 2020 r. została 

przesłana Wojewodzie Mazowieckiemu w 

trybie nadzoru oraz w dniu 1 lipca 2020 r. w 

formie elektronicznej została przesłana do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. 
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45. 

191/XXI/20 

25.06.2020 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu 

Grodziskiego 

W dniu 01.07.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą systemu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. Pismem z dnia 30.06.2020 r. 

poinformowano PZD, SPS Szpital Zachodni w 

Grodzisku Maz. o dokonanych zmianach w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

 

 

 

46. 

192/XXI/20 

25.06.2020 

w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej 

Powiatu Grodziskiego na 

2020 rok 

W dniu 30.06.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą programu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pismem z 

dnia 26.06.2020 r. poinformowano jednostki o 

dokonanych zmianach w uchwale budżetowej. 

 

 

 

 

47. 

193/XXI/20 

25.06.2020 

w sprawie przyjęcia 

rezygnacji z funkcji 

etatowego Członka 

Zarządu Powiatu 

Grodziskiego 

Rada Powiatu Grodziskiego uchwałą nr 

193/XXI/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. przyjęła 

rezygnację Pana Krzysztofa Markowskiego z 

funkcji etatowego członka Zarządu Powiatu 

Grodziskiego. Od dnia 29 lipca 2020 r. Pan 

Krzysztof Markowski został zwolniony z 

pełnienia obowiązków etatowego członka 

Zarządu Powiatu Grodziskiego. 

 

 

 

 

48. 

194/XXI/20 

25.06.2020 

w sprawie powołania 

Komisji Skrutacyjnej do 

przeprowadzenia 

głosowania tajnego w 

sprawie wyboru Członka 

Zarządu Powiatu 

Grodziskiego 

Uchwałą nr 194/XXI/20 z dnia 25 czerwca 

2020 r. Rada Powiatu Grodziskiego powołała 

Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia 

głosowania tajnego w sprawie wyboru członka 

Zarządu Powiatu Grodziskiego w składzie:  

1) Pani Marianna Banaszek,  

2) Pan Wojciech Hardt, 

3) Pan Bronisław Świdlicki. 

 

 

 

 

 

49. 

195/XXI/20 

25.06.2020 

w sprawie wyboru 

Członka Zarządu Powiatu 

Grodziskiego 

Rada Powiatu Grodziskiego w uchwale nr 

195/XXI/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w 

głosowaniu tajnym zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu Rady na wniosek Starosty 

Grodziskiego wybrała Pana Krzysztofa 

Markowskiego na członka Zarządu Powiatu 

Grodziskiego. Objęcie funkcji nieetatowego 

członka Zarządu Powiatu Grodziskiego 

nastąpiło z dniem 1 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

 

50. 

196/XXI/20 

25.06.2020 

w sprawie określenia 

przystanków 

komunikacyjnych, 

których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat 

Grodziski oraz warunków 

i zasad korzystania z tych 

przystanków 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 

dnia 3 lipca 2020, pozycja 7304. 

 

Uchwała jest realizowana w ramach 

Powiatowego Transportu Zbiorowego. 

 

 

 

197/XXII/20 

27.08.2020 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zakup aparatury 

medycznej przez 

Uchwała została zrealizowana poprzez 

dokonanie zakupu przez SPS Szpital Zachodni 

w Grodzisku Mazowieckim urządzenia w 
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51. 

Samodzielny Publiczny 

Specjalistyczny Szpital 

Zachodni im. św. Jana 

Pawła II w Grodzisku 

Mazowieckim 

postaci aparatu USG przenośnego z funkcją 

echokardiografii wraz z głowicami, o wartości 

310 900,00 zł. Aparat został zakupiony od 

firmy Euromed Medical Solution 

Sp. z o.o, Sp. k. Poznań, na podstawie 

dokumentu sprzedaży - faktury VAT nr 

FA/24/12/2020 z dnia 10.12.2020 r. Zakup 

sfinansowany ze środków pozyskanych: od 

Gminy Jaktorów (300 000,00 zł - umowa nr 

3/PF/2020 z dnia 12.05.2020 r. na kwotę      

200 000 zł oraz aneks nr 2 z dnia 15.06.2020 r. 

zwiększający wartość przyznanych środków 

o 100 000,00 zł), od Gminy Grodzisk 

Mazowiecki (10 900,00 zł – umowa nr 

BR/FN/16/570/2020 z dnia 06.07.2020 r.).        

              

 

 

 

52. 

198/XXII/20 

27.08.2020 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zakup aparatury 

medycznej przez 

Samodzielny Publiczny 

Specjalistyczny Szpital 

Zachodni im. św. Jana 

Pawła II w Grodzisku 

Mazowieckim 

Rada Powiatu Grodziskiego w dniu 

27.08.2020 r. wyraziła zgodę na zakup przez 

SPS Szpital Zachodni w Grodzisku 

Mazowieckim aparatury medycznej w postaci 

zrobotyzowanej Stacji Nawigacyjnej do 

chirurgii kręgosłupa (Robota) o wartości brutto 

około 3 800.000 zł (z udzielonym rabatem        

2 360 000 zł). Rozpoczęcie realizacji zadania 

nastąpi w 2021 roku. 

 

 

 

 

53. 

199/XXII/20 

27.08.2020 

w sprawie zakupu 

aparatury medycznej 

Uchwała została zrealizowana. Zakup 

dokonany był za pośrednictwem Szpitala 

Zachodniego i Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego, na podstawie 

podpisanej umowy nr B/UMWM-

UF/POR/NW/86/2020 z dnia 24.03.2020 r.,  

realizowanej w oparciu o podpisane umowy 

użyczenia. 

 

 

 

 

 

54. 

200/XXII/20 

27.08.2020 

W sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Rady 

Społecznej 

Samodzielnego 

Publicznego 

Specjalistycznego 

Szpitala Zachodniego im. 

św. Jana Pawła II w 

Grodzisku Mazowieckim 

 

Uchwała została zrealizowana. Posiedzenia 

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. 

św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 

odbywają się w zdalnym trybie obradowania. 

 

 

 

 

 

55. 

201/XXII/20 

27.08.2020 

uchwała zmieniająca 

uchwałę Nr 15/III/18 

Rady Powiatu 

Grodziskiego z dnia 20 

grudnia 2018 r. w sprawie 

trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół i 

niepublicznych poradni 

psychologiczno-

Uchwała została przekazana niepublicznym 

szkołom, niepublicznym poradniom 

psychologiczno-pedagogicznym oraz 

niepublicznej placówce zapewniającej opiekę i 

wychowanie uczniom w okresie pobierania 

nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 

Powyższe placówki stosują wzory 

dokumentów, będące załącznikami do 

uchwały: wniosek o udzielenie dotacji 

oświatowej, informacja miesięczna o aktualnej 
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pedagogicznych, których 

organem rejestrującym 

jest Powiat Grodziski oraz 

trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości 

ich pobrania i 

wykorzystania 

 

liczbie uczniów lub dzieci wg. stanu na 

pierwszy dzień miesiąca oraz rozliczenie 

dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu 

Powiatu Grodziskiego. 

 

 

 

56. 

202/XXII/20 

27.08.2020 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu 

Grodziskiego 

W dniu 01.09.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą systemu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. Pismem z dnia 01.09.2020 r. 

poinformowano Starostwo, PZD, ZS 

Nr 1 w Grodzisku Maz. o dokonanych 

zmianach w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. 

 

 

 

57. 

203/XXII/20 

27.08.2020 

w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej 

Powiatu Grodziskiego na 

2020 rok 

W dniu 28.08.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą programu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pismem z 

dnia 28.08.2020 r. poinformowano jednostki o 

dokonanych zmianach w uchwale budżetowej. 

 

 

 

 

 

58. 

204/XXII/20 

27.08.2020 

w sprawie rozpatrzenia 

petycji w interesie 

publicznym w zakresie 

zmiany przepisów prawa 

miejscowego 

W dniu 31 sierpnia 2020 r. uchwała nr 

204/XXII/20 Rady Powiatu Grodziskiego z 

dnia 27 sierpnia 2020 roku jako odpowiedź na 

petycję została przesłana do osoby składającej 

petycję. 

Uchwała została również zamieszczona w 

Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Grodziskiego (w zakładce „Informacje 

podstawowe”, podstrona „Petycje”). 

 

 

59. 

205/XXII/20 

27.08.2020 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi 

Uchwała nr 205/XXII/20 Rady Powiatu 

Grodziskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. została 

w dniu 31 sierpnia 2020 r. jako odpowiedź na 

skargę przesłana skarżącej. 

 

 

 

 

60. 

206/XXIII/20 

24.09.2020 

w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w 

najem powierzchni 

Samodzielnego 

Publicznego 

Specjalistycznego 

Szpitala Zachodniego im. 

św. Jana Pawła II w 

Grodzisku Mazowieckim 

 

W oparciu o podjętą uchwałę zawarto z 

dotychczasowym najemcą, tj. Regionalnym 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa                

(z udziałem Gminy Grodzisk Mazowiecki) 

aneks nr 6 z dnia 30.09.2020 r. (do umowy 

najmu nr 2/2014 z dnia 30.09.2014 r.), zgodnie 

z którym umowa najmu uległa przedłużeniu do 

dnia 30.09.2021 r. 

 

 

61. 

207/XXIII/20 

24.09.2020 

w sprawie podjęcia 

współdziałania z Gminą 

Jaktorów przy 

projektowaniu rozbudowy 

drogi powiatowej Nr 

1515W na terenie Gminy 

Jaktorów 

Zawarto umowę nr 1/PR/2020 o udzielenie 

pomocy rzeczowej w dniu 13 października 

2020 roku. 
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62. 

208/XXIII/20 

24.09.2020 

w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla 

Powiatu Przemyskiego 

Telefonicznie powiadomiono Powiat 

Przemyski o podjęciu uchwały. W dniu 

28.10.2020 r. podpisano umowę. 

 

63. 209/XXIII/20 

24.09.2020 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu 

Grodziskiego 

W dniu 29.09.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą systemu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. Pismem z dnia 29.09.2020 r. 

poinformowano Starostwo i PZD 

o dokonanych zmianach w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. 

 

 

 

64. 

210/XXIII/20 

24.09.2020 

w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej 

Powiatu Grodziskiego na 

2020 rok 

W dniu 29.09.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą programu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pismem z 

dnia 25.09.2020 r. poinformowano jednostki o 

dokonanych zmianach w uchwale budżetowej. 

 

 

65. 

211/XXIII/20 

24.09.2020 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi 

W dniu 29 września 2020 r. uchwała nr 

211/XXIII/20 Rady Powiatu Grodziskiego z 

dnia 24 września 2020 r. została przekazana 

skarżącej. 

 

 

 

66. 

212/XXIII/20 

24.09.2020 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi 

W dniu 29 września 2020 r. uchwała nr 

212/XXIII/20 Rady Powiatu Grodziskiego z 

dnia 24 września 2020 r. została przekazana 

skarżącemu. 

 

 

 

 

67. 

213/XXIII/20 

24.09.2020 

w sprawie określenia 

przystanków 

komunikacyjnych, 

których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat 

Grodziski oraz warunków 

i zasad korzystania z tych 

przystanków 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 

dnia 5 października 2020, poz. 10 018.  

 

Uchwała jest realizowana w ramach 

Powiatowego Transportu Zbiorowego. 

 

 

68. 

214/XXIV/20 

29.10.2020 

w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy 

Powiatu Grodziskiego z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami na 2021 r. 

Program jest realizowany.  

Uchwała nr 214/XXIV/20 została 

zamieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatu Grodziskiego (m.in. w 

zakładce „Starostwo”, podstrona „Współpraca 

z organizacjami pozarządowymi”). 

 

 

 

 

 

69. 

215/XXIV/20 

29.10.2020 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zaciągnięcie 

przez Szpital Zachodni w 

2020 r. kredytu 

obrotowego 

długoterminowego w 

wysokości do 

6 000 000,00 zł na okres 

spłaty 10 lat oraz jego 

poręczenie przez Powiat 

Grodziski 

Kredyt został uruchomiony. Bank PKO BP 

udzielił Szpitalowi Zachodniemu w Grodzisku 

Maz. W 2020 roku kredytu obrotowego 

długoterminowego. W dniu 29 grudnia 2020 r. 

została podpisana umowa nr 85 1020 1042 

0000 8796 0165 5810. Zgodnie z tą umową 

wykorzystanie kredytu rozpoczęło się od dnia 

30 grudnia 2020 r. i upłynęło z dniem 14 

stycznia 2021 r. Szpital Zachodni wykorzystał 

w 100% przelane środki kredytu do dnia 

31.12.2020 r. 
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70. 

216/XXIV/20 

29.10.2020 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu 

Grodziskiego 

W dniu 02.11.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą systemu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. Pismem z dnia 03.11.2020 r. 

poinformowano Starostwo i PZD 

o dokonanych zmianach w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. 

 

 

 

 

71. 

217/XXIV/20 

29.10.2020 

w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej 

Powiatu Grodziskiego na 

2020 rok 

W dniu 02.11.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą programu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pismem z 

dnia 30.10.2020 r. poinformowano jednostki o 

dokonanych zmianach w uchwale budżetowej. 

 

 

72. 

218/XXIV/20 

29.10.2020 

w sprawie skargi na 

Radnego Powiatu 

Grodziskiego 

Uchwała nr 218/XXIV/20 Rady Powiatu 

Grodziskiego z dnia 29 października 2020 r. 

została w dniu 2.11.2020 r. przesłana 

skarżącemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. 

219/XXV/20 

26.11.2020 

w sprawie określenia 

zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i 

społecznej, na które 

zostaną przeznaczone 

środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 

przyznane Powiatowi 

Grodziskiemu w 2020 

roku 

Po dokonaniu analizy wydatkowania środków 

PFRON otrzymanych na realizację zadań przez  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i 

Powiatowy Urząd Pracy dokonano przesunięć. 

Z Powiatowego Urzędu Pracy kwotę              

20 850,00 zł przekazano na zadania 

realizowane przez PCPR.   

Środki zostały rozdysponowane na  

poszczególne zadania:  

I. Rehabilitację społeczną w kwocie –        

2 032 357,00 zł: 

1.Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych – 197 088,00 

złotych. 

2.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze dla osób 

niepełnosprawnych – 254 331,00 zł. 

3.Dofinansowanie barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych w 

związku z indywidualnymi potrzebami 

osób niepełnosprawnych – 146 218,00 zł. 

4.Dofinansowanie kosztów tworzenia i 

działania warsztatów terapii zajęciowej – 

1 434 720,00 zł. 

 II. Rehabilitację zawodową w kwocie –         

22 350,00 zł: 

1.Jednorazowe środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej albo na 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 

– 20 850,00 zł. 

2.Finansowanie kosztów szkoleń i 

przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych -1 500,00 zł. 

 



 

134 
 

74. 220/XXV/20 

26.11.2020 

uchwała zmieniająca 

uchwałę Nr 187/XXI/20 

Rady Powiatu 

Grodziskiego z dnia 25 

czerwca 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umów o 

świadczenie usług w 

zakresie publicznego 

transportu zbiorowego 

W ramach realizacji uchwały Powiat Grodziski 

zawarł trzy umowy o świadczenie usług 

komunikacyjnych w okresie od 1 stycznia 

2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Umowa nr WK.273.5.2020 zawarta z 

Przedsiębiorstwem Komunikacji 

Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim 

Sp. z o.o. dotyczy realizacji usług 

komunikacyjnych na 24 liniach autobusowych, 

gdzie planowana do wykonania praca 

eksploatacyjna wynosi 1 853 386,60 

wozokilometrów. Przewidywana łączna 

wartość rekompensaty z tytułu realizacji 

umowy wynosi 7 376 478,63 zł. 

Umowa nr WK.273.6.2020 zawarta z 

Przedsiębiorstwem Komunikacji 

Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim 

Sp. z o.o. dotyczy realizacji usług 

komunikacyjnych na 2 liniach autobusowych, 

gdzie planowana do wykonania praca 

eksploatacyjna wynosi 355 344,40 

wozokilometrów. Przewidywana łączna 

wartość rekompensaty z tytułu realizacji 

umowy wynosi 1 279 239,84 zł. 

Umowa nr WK.273.7.2020 zawarta z PKS 

Tarnobrzeg Sp. z o.o. dotyczy realizacji usług 

komunikacyjnych na 2 liniach autobusowych, 

gdzie planowana do wykonania praca 

eksploatacyjna wynosi 742 698,00 

wozokilometrów. Przewidywana łączna 

wartość rekompensaty z tytułu realizacji 

umowy wynosi 2 332 071,72 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

75. 

221/XXV/20 

26.11.2020 

w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi 

i jego przechowywanie na 

parkingu 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 przechowywania na 

parkingu nalicza upoważniony pracownik 

parkingu strzeżonego i przekazuje informację 

o jej wysokości właścicielowi lub osobie 

upoważnionej do jego odbioru. 

Wpłaty z tytułu usunięcia 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 godzinach. 

 

 

 

 

76. 

222/XXV/20 

26.11.2020 

w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na I półrocze 

2021 roku 

Uchwała została zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej Powiatu Grodziskiego 

(m.in. w zakładce „Rada Powiatu”, podstrona 

„Kadencja Rady Powiatu (2018-2023)”, 

„Komisje Rady Powiatu Grodziskiego”, 

„Skład i zakres działania”. 

Uchwała jest realizowana. 
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77. 

223/XXV/20 

26.11.2020 

w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Komisji 

stałych Rady Powiatu 

Grodziskiego na I 

półrocze 2021 roku 

Uchwała została zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej Powiatu Grodziskiego 

(m.in. w zakładce „Rada Powiatu”, podstrona 

„Kadencja Rady Powiatu (2018-2023)”, 

„Komisje Rady Powiatu Grodziskiego”, 

„Skład i zakres działania”. 

Uchwała jest realizowana. 

 

 

 

78. 

224/XXV/20 

26.11.2020 

w sprawie przyjęcia planu 

pracy Rady Powiatu 

Grodziskiego na 2021 rok 

Uchwała została zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej Powiatu Grodziskiego 

(m.in. w zakładce „Rada Powiatu”, podstrona 

„Kadencja Rady Powiatu (2018-2023)”, „Rada 

Powiatu”, „Plan pracy Rady Powiatu 

Grodziskiego na 2021 rok”). 

Uchwała jest realizowana. 

 

 

 

 

79. 

225/XXV/20 

26.11.2020 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu 

Grodziskiego 

W dniu 30.11.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą systemu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. Pismem z dnia 30.11.2020 r. 

poinformowano Starostwo, PZD, ZSTiL, ZS 

Nr 1 w Grodzisku Maz. o dokonanych 

zmianach w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. 

 

 

 

 

80. 

226/XXV/20 

26.11.2020 

w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej 

Powiatu Grodziskiego na 

2020 rok 

W dniu 30.11.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą programu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pismem z 

dnia 30.11.2020 r. poinformowano jednostki o 

dokonanych zmianach w uchwale budżetowej. 

 

 

 

 

81. 

227/XXV/20 

26.11.2020 

w sprawie rozpatrzenia 

petycji o podjęcie przez 

Radę Powiatu 

Grodziskiego uchwały 

intencyjnej 

W dniu 27 listopada 2020 r. uchwała nr 

227/XXV/20 Rady Powiatu Grodziskiego z 

dnia 26 listopada 2020 roku jako odpowiedź 

na petycję została przesłana do osoby 

składającej petycję. 

Uchwała została również zamieszczona w 

Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Grodziskiego (w zakładce „Informacje 

podstawowe”, podstrona „Petycje”). 

 

 

 

 

 

 

82. 

228/XXV/20 

26.11.2020 

w sprawie powierzenia 

Powiatowi 

Żyrardowskiemu zadania 

organizacji publicznego 

transportu zbiorowego w 

2021 roku 

W dniu 2 grudnia 2020 r. Powiat Żyrardowski 

i Powiat Grodziski zawarły porozumienie, 

zgodnie z którym Powiat Grodziski powierzył 

Powiatowi Żyrardowskiemu do realizacji 

zadanie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego na linii komunikacji 

międzypowiatowej relacji Grodzisk 

Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów. 

Strony porozumienia ustaliły, że organizator 

będzie wykonywał zadanie organizatora w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z 

późn. zm.). 
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Przebieg powyższej linii komunikacyjnej na 

obszarze Powiatu Grodziskiego w ciągu roku 

wyniesie: 31 840,2 km natomiast na obszarze 

Powiatu Żyrardowskiego wyniesie: 70 756,0 

km. Na realizację w/w zadania Powiat 

Grodziski przekazał dotację w wysokości        

22 000,00 zł. 

 

 

 

83. 

229/XXVI/20 

07.12.2020 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu 

Grodziskiego 

W dniu 08.12.2020 r. uchwała została 

przekazana za pomocą systemu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. Pismem z dnia 14.12.2020 r. 

poinformowano PZD o dokonanych zmianach 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

 

 

 

84. 

230/XXVI/20 

07.12.2020 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zakup aparatury 

medycznej przez 

Samodzielny Publiczny 

Specjalistyczny Szpital 

Zachodni im. św. Jana 

Pawła II w Grodzisku 

Mazowieckim 

Uchwała została zrealizowana poprzez 

dokonanie zakupu przez SPS Szpital Zachodni 

w Grodzisku Mazowieckim urządzenia w 

postaci videogastroskopu terapeutycznego o 

wartości 135 592,80 zł. Aparat został 

zakupiony od firmy OLYMPUS Polska 

Warszawa, na podstawie dokumentu sprzedaży 

– faktury VAT nr 9212001270/9210110277 z 

dnia 29.12.2020 r. Zakup sfinansowany ze 

środków pozyskanych od Gminy Grodzisk 

Mazowiecki (135 592,80 zł – umowa nr 

BR/FN/27/981/2020 z dnia 06.11.2020 roku). 

 

 

85. 

231/XXVII/20 

29.12.2020 

w sprawie oddania w 

najem pomieszczenia w 

budynku przy ul. Dalekiej 

11A w Grodzisku 

Mazowieckim 

 

Pomieszczenie jest w trakcie remontu, umowa 

nie została podpisana z uwagi na to, że 

przedmiot najmu nie jest gotowy do użytku. 

 

 

 

86. 

232/XXVII/20 

29.12.2020 

uchwała zmieniająca 

uchwałę w sprawie 

nadania Statutu 

Samodzielnemu 

Publicznemu 

Specjalistycznemu 

Szpitalowi Zachodniemu 

im. św. Jana Pawła II w 

Grodzisku Mazowieckim 

 

Uchwała została zrealizowana. 

Statut Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. 

św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 

– po zmianach, został ogłoszony w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

87. 

233/XXVII/20 

29.12.2020 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu 

Grodziskiego 

W dniu 04.01.2021 r. uchwała została 

przekazana za pomocą systemu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. Pismem z dnia 31.12.2020 r. 

poinformowano Starostwo, PZD, ZSTiL w 

Grodzisku Maz., ZS Nr 1 w Grodzisku, ZS Nr 

2 w Milanówku o dokonanych zmianach w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

88. 234/XXVII/20 

29.12.2020 

w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej 

W dniu 04.01.2021 r. uchwała została 

przekazana za pomocą programu Bestia do 
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Powiatu Grodziskiego na 

2020 rok 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pismem z 

dnia 30.12.2020 r. poinformowano jednostki o 

dokonanych zmianach w uchwale budżetowej. 

 

 

 

 

89. 

235/XXVII/20 

29.12.2020 

w sprawie ustalenia 

wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020 

W dniu 31 grudnia 2020 r. uchwała została 

przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu w 

trybie nadzoru. 

W dniu 4 stycznia 2021 r. uchwała w formie 

elektronicznej została przesłana do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. 

 

 

 

 

 

90. 

236/XXVII/20 

29.12.2020 

w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu 

Grodziskiego 

W dniu 04.01.2021 r. uchwała została 

przekazana za pomocą systemu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie. Pismem z dnia 31.12.2020 r. 

poinformowano Starostwo, PZD, ZS 

Nr 2 w Milanówku, ZSTiL w Grodzisku Maz., 

ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku 

Maz., ZS Nr 1 w Grodzisku Maz. o przyjęciu 

uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

 

 

 

 

 

 

91. 

237/XXVII/20 

29.12.2020 

uchwała budżetowa 

Powiatu Grodziskiego na 

2021 rok 

W dniu 04.01.2021 r. uchwała została 

przekazana za pomocą programu Bestia do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Informację 

o przyjęciu uchwały budżetowej przekazano 

do ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej pismem 

z dnia 30.12.2020 r., do DRO KSN AW w 

Milanówku, Muzeum im. A. i J. 

Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej, Gminy 

Grodzisk Maz. oraz SPS Szpital Zachodni w 

Grodzisku Maz., pismem z dnia 31.12.2020 r. 

Natomiast pismem z dnia 18.01.2021 r. 

przekazano jednostkom organizacyjnym 

uchwałę Zarządu nr 477/2021 z dnia 

15.01.2021 r. w sprawie ostatecznych kwot ich 

dochodów i wydatków. 

 

 

 

 

 

 


