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   SZANOWNI        
PAÑSTWO   

bieżąca	kadencja	dobiega	końca.	Jest	to	dobry	moment,	aby	przedstawić	ile	nam	się	udało	przez	

ten	czas	zdziałać.

W	niniejszym	opracowaniu	znajdują	się	poukładane	tematycznie	informacje,	które	pozwolą	

Państwu	w	przystępny	sposób	zapoznać	się	z	interesującym	tematem.

Początek	kadencji	zbiegł	się	z	uchwaleniem	przez	Radę	Powiatu	Grodziskiego	„Strategii	Roz-

woju	Powiatu	Grodziskiego	na	lata	2014-2020	Innowacyjny	Powiat”.	Dokument	ten	pozwala	na	

długoletnie	planowanie	działań	w	powiecie	oraz	określenie	w	jaki	sposób	chcemy	je	realizować,	

dlatego	też	niniejsza	broszura	odnosi	się	głównie	do	realizacji	zadań	ujętych	w	tym	dokumencie.	

Na	samym	początku	przedstawiamy	krótką	charakterystykę	pozabudżetowych	źródeł	finansowa-

nia,	co	niewątpliwie	pozwoli	na	lepsze	zorientowanie	się	skąd	czerpiemy	pieniądze.

W	mijającej	kadencji	wiele	przedsięwzięć	udało	się,	 jak	sami	Państwo	zobaczą,	pomyślnie	

zrealizować.	 Dbaliśmy	 o	 wszechstronny	 rozwój	 naszego	 powiatu,	 dzięki	 czemu	 wpłynęliśmy	

na	podniesienie	standardu	życia	naszej	społeczności.	Mamy	też	wiele	planów,	które	z	różnych	

względów,	często	niezależnych	od	nas,	wymagają	sporo	czasu	jak	np.	budowa	lądowiska	dla	

helikopterów	w	Szpitalu	Zachodnim	im.	św.	Jana	Pawła	II.	Wierzymy	jednak,	że	w	sprzyjających	

okolicznościach	zostaną	one	zrealizowane	w	niedalekiej	przyszłości.

Serdecznie	Państwa	zapraszamy	do	lektury.

Wiceprzewodniczący Rady Starosta Grodziski

Powiatu Grodziskiego 

      Michał Śliwiński Marek Wieżbicki

Szanowni Pañstwo,
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W£ADZE
POWIATU W£ADZE POWIATU

Zarząd Powiatu Grodziskiego: 

Wieżbicki	Marek	–	Starosta	Powiatu	Grodziskiego	

Kajak	Zbigniew	–	Wicestarosta	Powiatu	Grodziskiego	

Owczarek	Zofia	–	Członek	Zarządu	

Filipiak	Krzysztof	–	Członek	Zarządu	

Paciorek	Mirosław	–	Członek	Zarządu

 Sekretarz Powiatu:

Joanna	Damaziak

	

	Skarbnik Powiatu:

Ewa	Szadkowska

Rada Powiatu Grodziskiego:

Terlikowski	Jerzy	–	Przewodniczący	Rady	Powiatu	

Śliwiński	Michał	–	Wiceprzewodniczący	Rady	Powiatu

Wiąckowska	Iwona	–	Wiceprzewodnicząca	Rady	Powiatu

Filipiak	Krzysztof

Grabowska	Maria

Hardt	Wojciech

Kajak	Zbigniew

Kamiński	Sławomir	

Karp	Bogumiła

Markowski	Krzysztof	

Olizarowicz	Andrzej

Owczarek	Zofia

Paciorek	Mirosław

Paluch	Włodzimierz	

Pieniążek	Paweł

Sankiewicz	Krzysztof	

Sędzińska	Małgorzata

Świdlicki	Bronisław

Wdowiak	Władysław

Wieżbicki	Marek

Zacny	Małgorzata	
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 PROGRAMY
Poniżej	przedstawiamy	listę	programów,	w	ramach	których	powiat	wnioskuje	o	dofinansowania.	

Poniższe	zestawienie	zawiera	programy	unijne,	a	 także	krajowe,	ale	warto	pamiętać,	że	część	

zadań	jest	realizowana	dzięki	dobrej	współpracy	z	większością	gmin,	gdyż	powiat	i	gminy	współ-

finansują	inwestycje.

Programy Unii Europejskiej:

n	 Regionalny	Program	Operacyjny	Województwa	Mazowieckiego

n Program	Operacyjny	Infrastruktura	i	Środowisko

n Program	Operacyjny	Wiedza	Edukacja	Rozwój

n Program	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich

n Erasmus	+

Programy krajowe:

n Narodowy	 Program	 Przebudowy	 Dróg	 Lokalnych	 Etap	 II	 Bezpieczeństwo-Dostępność-

-Rozwój	

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

n Rządowy	Program	na	 rzecz	Rozwoju	oraz	Konkurencyjności	Regionów	poprzez	Wsparcie	

Lokalnej	Infrastruktury	Drogowej	

n Rezerwa	 subwencji	 ogólnej	 w	 ramach	 dofinansowania	 inwestycji	 na	 drogach	 publicznych	

powiatowych	i	wojewódzkich

n Państwowy	Fundusz	Rehabilitacji	Osób	Niepełnosprawnych

n Narodowy	i	Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej

n Mazowiecki	Instrument	Wsparcia	Dróg	Lokalnych	o	istotnym	znaczeniu	dla	rozwoju	społecz-

no-gospodarczego	regionu

n Mazowiecki	Instrument	Wsparcia	Infrastruktury	Sportowej	MAZOWSZE	2018

n Programy	Ministerstwa	Rodziny,	Pracy	i	Polityki	Społecznej

n Programy	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego	

n Programy	Ministra	Sportu	i	Turystyki

W	latach	2014-2020	Unia	Europejska	przeznaczyła	dla	naszego	kraju	82,5	mld	euro.	Fundu-

sze	unijne	przeznaczone	są	na	6	krajowych	programów	operacyjnych	i	16	programów	regional-

nych.	Ponadto	w	Polsce	realizowany	jest	Program	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	oraz	Program	

Rybactwo	i	Morze.

PROGRAMY, W RAMACH KTÓRYCH 
POWIAT WNIOSKUJE 
O DOFINANSOWANIE
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Programy kwota w mld euro

Program	Infrastruktura	i	Środowisko 27,4

Program	Inteligentny	Rozwój 8,6

Program	Wiedza	Edukacja	Rozwój 4,7

Program	Polska	Cyfrowa 2,2

Program	Polska	Wschodnia 2,0

Program	Pomoc	Techniczna 0,7

Programy	Regionalne 31,28

Program	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich 8,5

Program	Rybactwo	i	Morze 0,5

PROGRAMY
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OCHRONA        
ZDROWIA   

OCHRONA ZDROWIA

Największą	placówką	świadczącą	usłu-

gi	 medyczne	 w	 powiecie	 jest	 Szpi-

tal	 Zachodni	 im.	 św.	 Jana	 Pawła	 II.	

Jego	pierwsze	oddziały	zostały	uruchomione	

w	2002	r.	Od	tego	czasu	placówka	bardzo	się	

zmieniła	i	prężnie	działa.	Przejawem	jej	dobre-

go	funkcjonowania	są	wysokie	pozycje	w	ran-

kingach,	 a	 także	 sukcesy	 lekarzy,	 o	 których	

donoszą	media.

W	 powiatowym	 szpitalu	 przyjmowani	 są	

pacjenci	z	całego	kraju	–	dobrze	wykwalifiko-

wana	kadra	oraz	wysokiej	jakości	sprzęt	spra-

wia,	że	chorzy	z	ufnością	powierzają	tu	swoje	

zdrowie.

Dyrekcja	tej	jednostki	stale	stara	się	o	po-

zyskanie	środków	zewnętrznych.	Władze	po-

wiatu	 grodziskiego	 przeznaczają	 znaczne	

środki	 na	 doposażenie	 szpitala.	 Zdrowie	

mieszkańców	 naszego	 powiatu	 jest	 absolut-

nie	celem	priorytetowym.

W latach 2014-2018 powiat grodziski 

przeznaczył prawie 9 000 000 zł na inwesty-

cje związane ze szpitalem.

POPRAWA	WARUNKÓW,	BAZY	LOKALOWEJ	I	SPRZĘTOWEJ	OŚRODKA	
REHABILITACJI	I	ODDZIAŁU	REHABILITACYJNEGO

W	 2017	 roku	 dokonano	 zakupu	 sprzętu	

i	urządzeń	do	rehabilitacji	(m.in.	aparatury	do	

magnetoterapii,	 leżanki	 do	 magnetoterapii,	

aparatów	z	funkcją	laseroterapii,	szyny	CPW,	

stołów	 rehabilitacyjnych,	 sprzętu	 do	 kinezy-

terapii,	aparatu	do	ultradźwięków).	
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Koszty	 poniesione	 na	 zakup	 sprzętu	

i	urządzeń	do	rehabilitacji	w	2017	r.:	73	583	zł.

W	 2018	 roku	 w	 ramach	 inwestycji	 AOS	

(Ambulatoryjnej	 Opieki	 Specjalistycznej)	 pla-

nuje	 się	 zakup	 nowego	 i	 wymianę	 sprzętu	

niezbędnego	 do	 rehabilitacji	 pacjentów	 ze	

schorzeniami	 układu	 kostno-szkieletowego	

i	 mięśniowego	 oraz	 przebudowę	 pomiesz-

czeń	 na	 potrzeby	 uruchomienia	 kriokomory	

w	 Ośrodku	 Rehabilitacji	 Dziennej	 i	 zwięk-

szenia	 stanowisk	 do	 zabiegów	 fizykotera-

peutycznych.	 W	 wyniku	 inwestycji	 nastąpi	

rozszerzenie	 oferty	 świadczeń	 zdrowotnych	

realizowanych	w	ramach	ambulatoryjnej	opie-

ki	 specjalistycznej	 oraz	 zwiększenie	 dostęp-

ności	do	usług	rehabilitacyjnych.	

Etap realizacji projektu:	oczekuje	na	roz-

strzygnięcie	konkursu.

Szacunkowa wartość inwestycji 

w 2018 r.: 1	500	000	zł.	

BUDOWA	LĄDOWISKA	DLA	HELIKOPTERÓW

Termin	 realizacji	 projektu	 uzależniony	 od	

ogłoszenia	 konkursu	 na	 dofinansowanie	 bu-

dowy	lądowiska.

Wartość	 projektu	 zgodnie	 z	 kosztorysem	

inwestorskim:	5	125	715	zł.

Zakres	projektu:	budowa	płyty	 lądowiska	

nad	dachem	budynku	szpitala	z	niezbędną	in-

frastrukturą,	nadbudowa	dwóch	klatek	 scho-

dowych,	 budowa	 zewnętrznego	 szybu	 win-

dowego,	częściowa	przebudowa	istniejących	

budynków	związana	z	budową	lądowiska.

Etap	realizacji	zadania:	

n Miejscowy	Plan	Zagospodarowania	Prze-

strzennego	dla	części	terenu	miasta	Gro-

dzisk	Mazowiecki	Jednostka	B1	–	etap	II,

n Decyzja	 Burmistrza	 z	 dnia	 15.12.2016	 r.	

o	 środowiskowych	 uwarunkowaniach	 dla	

przedsięwzięcia,

n Projekt	budowlany	i	wykonawczy,

n Decyzja	nr	462/17	z	dnia	11.04.2017	r.	za-

twierdzenie	projektu	budowlanego	i	udzie-

lenie	pozwolenia,

n Specyfikacje	Techniczne	Wykonania	i	Od-

bioru	Robót	Budowlanych	dla	Wszystkich	

Branż.

Na	 dzień	 dzisiejszy	 helikoptery	 lądują	 na	

wynajmowanym	terenie,	który	należy	do	PKS	

Grodzisk	Mazowiecki	Sp.	z	o.o.

ZAKUP	SPRZĘTU	MEDYCZNEGO	DLA	SZPITALA	ZACHODNIEGO

W	2017	roku	dokonano	zakupów	sprzętu	

medycznego	finansowanych	ze	środków	wła-

snych	 Szpitala	 Zachodniego,	 Starostwa	 Po-

wiatu	Grodziskiego,	gmin	i	stałych	sponsorów	

za	kwotę	629	773	zł.	

Szpital	realizuje	zadanie	również	poprzez	

projekty	 inwestycyjne,	obejmujące	m.in.	wy-

mianę	i	zakup	sprzętu	medycznego,	dofinan-

sowane	ze	środków	Funduszy	Europejskich.	

1)	 „Modernizacja	 strefy	 zielonej	 SOR	 i	 zakup	

sprzętu	medycznego	dla	Szpitalnego	Oddzia-

łu	Ratunkowego	Samodzielnego	Publiczne-

OCHRONA        
ZDROWIA   
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go	Specjalistycznego	Szpitala	Zachodniego		

im.	 św.	 Jana	 Pawła	 II	 w	 Grodzisku	 Mazo-

wieckim”.

Projekt	 zrealizowany	 przez	 SPS	 Szpital	

Zachodni	w	okresie:	II	kwartał	2017	r.	–	I	kwar-

tał	2018	r.	

Całkowita wartość projektu:	3	471	199	zł,	

w	tym	dofinansowanie	(POIiŚ):	2	740	959	zł.	

Zakres projektu: zrealizowano	 prace	

budowlane	 (modernizacja	 pomieszczeń	 na	

potrzeby	 zielonej	 strefy	 SOR)	 i	 dostarczono	

sprzęt	medyczny.

2)	 „Wsparcie	 SOR	 w	 Grodzisku	 Mazowiec-

kim	 w	 nowoczesny	 sprzęt	 medyczny		

–	 tomograf	 komputerowy	 –	 przeznaczo-

ny	 dla	 potrzeb	 intensywnej	 terapii	 SOR		

SPS	 Szpitala	 Zachodniego	 im.	 św.	 Jana	

Pawła	II	w	Grodzisku	Mazowieckim”.

Projekt	 zrealizowany	 przez	 SPS	 Szpital	

Zachodni	w	okresie:	IV	kwartał	2017	r.	–	I	kwar-

tał	2018	r.	

Zakres projektu:	wzmocnienie	strategicz-

nej	infrastruktury	ochrony	zdrowia	oraz	ratow-

nictwa	medycznego.	Tomograf	znajduje	się	na	

terenie	Szpitalnego	Oddziału	Ratunkowego.

Wartość projektu: 3	004	500	zł,	w	tym	do-

finansowanie	(POIiŚ):	2	400	000	zł.

3)	 „Wymiana	i	zakup	nowego	sprzętu	oraz	urzą-

dzeń	 medycznych	 wraz	 z	 dostosowaniem	

pomieszczeń	dla	ambulatoryjnej	opieki	spe-

cjalistycznej	 w	 Szpitalu	 Zachodnim	 w	 Gro-

dzisku	 Mazowieckim	 w	 celu	 poprawy	 do-

stępności	i	jakości	świadczeń	zdrowotnych”.

Wniosek	 złożony	 przez	 SPS	 Szpital	 Za-

chodni,	oczekuje	na	rozstrzygnięcie.

Planowany	 okres	 realizacji:	 II	 kwartał	

2018	r.	–	IV	kwartał	2018	r.	

Planowana wartość projektu: 

12	 007	 377	 zł,	 w	 tym	 wnioskowane	 dofi-

nansowanie	(RPO	WM):	9	605	901	zł.

WZMOCNIENIE	ZASTOSOWAŃ	TECHNOLOGII	INFORMATYCZNYCH	
I	KOMUNIKACYJNYCH	DLA	E-ADMINISTRACJI	I	E-ZDROWIA	W	SZPITALU	

ZACHODNIM

W	ramach	zadania	Szpital	Zachodni	reali-

zuje	 projekt:	 Rozwój	 e-usług	 i	 ich	 integracja	

z	 systemem	 informatycznym	 z	 wykorzysta-

niem	innowacyjnych	technologii	w	SPS	Szpi-

Tomograf	komputerowy
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talu	Zachodnim	im.	św.	Jana	Pawła	II	w	Gro-

dzisku	Mazowieckim.

Zakończenie	 projektu	 planowane	 było	

na	30	czerwca	2018	r.,	 jednak	umowa	został	

przedłużona	do	końca	września.

Zakres	projektu:	

n rozwój	 infrastruktury	 teleinformatycznej	

umożliwiającej	 uruchomienie	 usług	 elek-

tronicznych,

n stworzenie	 systemu	 Elektronicznej	 Doku-

mentacji	Medycznej,	

n dążenie	 do	 upowszechniania	 stosowania	

technik	TIK	w	ochronie	zdrowia.	

Inwestycja	 ma	 na	 celu	 uruchomienie	

w	 szpitalu	 publicznych	 usług	 z	 zakresu	

ochrony	 zdrowia	 świadczonych	 drogą	 elek-

troniczną,	służących	poprawie	jakości	opieki	

zdrowotnej.

Całkowita wartość projektu:	8	591	550	zł,	

w	 tym	 dofinansowanie	 (RPO	 WM):	

6	860	808	zł.

AKTYWNE	I	ZDROWE	STARZENIE	SIĘ	–	PROGRAM	PROWADZONY	PRZEZ	
LEKARZY	I	REHABILITANTÓW	SZPITALA	ZACHODNIEGO

W	ramach	zadania	Szpital	Zachodni	zreali-

zował	projekt:	Stawiamy	na	DDOM	–	wsparcie	

rozwiązań	systemowych	w	ochronie	zdrowia.	

Było	to	6	turnusów,	zaś	grupę	docelową	sta-

nowiły	osoby	powyżej	65	roku	życia.	

Projekt	zakończył	się	31	marca	2018	r.

Zakres projektu:	dostosowanie	pomiesz-

czeń	 przeznaczonych	 na	 DDOM	 oraz	 jego	

wyposażenie	 w	 sprzęt	 medyczny,	 realizacja	

świadczeń	zdrowotnych	w	formie	usług	pielę-

gniarskich,	usprawnienia	ruchowego,	rehabili-

tacji	leczniczej,	stymulacji	poznawczej,	terapii	

zajęciowej,	edukacja	pacjenta	nt.	samoopieki	

i	samopielęgnacji,	wsparcie	rodziny	pacjenta	

w	 zakresie	 kontynuacji	 opieki	 poprzez	 dzia-

łania	 edukacyjne,	 zapewnienie	 badań	 dia-

gnostycznych,	 specjalistycznych	 konsultacji	

lekarskich.

Całkowita wartość projektu: 998	302	zł,	

w	tym:	dofinansowanie	(POWER):	968	302	zł.
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Ponadto	 zadanie	 realizowane	 jest	 przez	

działania	takie	jak:

n Pododdział	 Geriatryczny	 w	 ramach	 za-

kontraktowanych	świadczeń	medycznych	

prowadzi	 stałą,	 codzienną	 edukację	 pa-

cjentów	i	ich	rodzin,

n współpraca	 z	 Radiem	 Bogoria	 –	 audy-

cje	radiowe	mające	na	celu	przybliżenie	

zdrowego	 stylu	 życia,	 zachęcające	 do	

aktywności	 fizycznej	 i	 zdrowego	 odży-

wiania,

n wykłady	 lekarzy	 –	 pracowników	 Szpitala	

Zachodniego	–	dla	uczestników	Uniwersy-

tetu	III	wieku,

n badanie	poziomu	tkanki	 tłuszczowej	oraz	

akcje	informacyjne	(ulotkowe	i	plakatowe)	

skierowane	 do	 pacjentów	 i	 osób	 odwie-

dzających	Szpital	Zachodni.	

OPRACOWANIE	I	REALIZACJA	POWIATOWEGO	
PROGRAMU	OCHRONY	ZDROWIA	PSYCHICZNEGO

Uchwałą	nr	314/XLIII/2018	z	dnia	27	lutego	

2018	 roku	 Rada	 Powiatu	 Grodziskiego	 przy-

jęła	 Powiatowy	 Program	 Ochrony	 Zdrowia	

Psychicznego	na	lata	2018-2022,	który	został	

opracowany	 na	 podstawie	 rozporządzenia	

Rady	Ministrów	z	dnia	8	lutego	2017	r.	w	spra-

wie	Narodowego	Programu	Ochrony	Zdrowia	

Psychicznego	na	lata	2017-2022.

Celem	opracowania	jest	przede	wszystkim	

zdiagnozowanie	 sytuacji	 zdrowotnej	 miesz-

kańców	 naszego	 powiatu,	 przeprowadzenie	

analizy	potrzeb	i	dostępności	do	każdego	ro-

dzaju	świadczeń	skierowanych	do	osób	z	za-

burzeniami	 psychicznymi,	 a	 w	 efekcie	 koń-

cowym	 ustalenie	 obszarów	 wymagających	

zmian	oraz	podjęcia	działań.

Działania	priorytetowe	do	realizacji	w	okre-

sie	do	31	grudnia	2019	roku	to	utworzenie:

n Poradni	Zdrowia	Psychicznego	dla	dzieci	

i	młodzieży;

n Świetlicy	 Terapeutycznej	 dla	 osób	 doro-

słych	z	zaburzeniami	psychicznymi;

n Punktu	Interwencji	Kryzysowej.

OGŁASZANIE	OTWARTEGO	KONKURSU	OFERT	I	REALIZACJA	
ZADANIA	PUBLICZNEGO	Z	ZAKRESU	PRZECIWDZIAŁANIA	

UZALEŻNIENIOM	I	PATOLOGIOM	SPOŁECZNYM

W	latach	2014–2017	zadanie	realizowane	

było	przez	Polskie	Towarzystwo	Zapobiegania	

Narkomanii	w	Warszawie	w	szkołach	prowa-

dzonych	przez	powiat	grodziski.

Koszt:	60	000	zł	(15	000	zł	na	rok)

Przedmiotem	zadania	było	przeprowadze-

nie	zajęć	warsztatowo–edukacyjnych	dla	mło-

dzieży	 szkół	 ponadgimnazjalnych,	 ich	 rodzi-

ców	 i	 nauczycieli.	 Dodatkowo	 organizowano	

imprezy	promujące	zdrowy	tryb	życia,	debaty	

profilaktyczne,	konsultacje	i	wsparcie	on–line	

dla	osób	potrzebujących	pomocy.

Rodzaj działań
Liczba godzin w roku

2014 2015 2016 2017 

Zajęcia	profilaktyczne	dla	młodzieży 179 149 82 75

Warsztaty	dla	rodziców 18 16 8 8

Zajęcia	dla	nauczycieli 18 	5 8 5
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WSPARCIE        
MIESZKAÑCÓW

WSPARCIE MIESZKAÑCÓW

Jednostką	 oferującą	 różnorakie	 rodzaje	

wsparcia	 mieszkańcom	 jest	 Powiatowe	

Centrum	Pomocy	Rodzinie.	Placówka	ta	

realizuje	 zadania	 powiatu	 dotyczące	 rozwią-

zywania	 problemów	 społecznych,	 ze	 szcze-

gólnym	uwzględnieniem	programów	pomocy	

społecznej	 oraz	 wspierania	 osób	 niepełno-

sprawnych.	 Do	 zadań	 PCPR	 należy	 również	

zapewnienie	 opieki	 i	 wychowania	 dzieciom	

całkowicie	lub	częściowo	pozbawionym	opie-

ki	 rodziców	 przez	 organizowanie	 rodzinnej	

i	 instytucjonalnej	pieczy	zastępczej.	Ponadto	

PCPR	 pomaga	 również	 osobom,	 które	 uzy-

skały	status	uchodźcy	w	naszym	kraju.

Przy	 jednostce	 działa	 Powiatowy	 Zespół	

do	 Spraw	 Orzekania	 o	 Niepełnosprawności.	

Realizuje	 on	 zadania	 z	 zakresu	 administracji	

rządowej	 jako	organ	pierwszej	 instancji	w	za-

kresie	 orzekania	 o	 niepełnosprawności	 oraz	

jego	stopniu.	

Z	 Powiatowym	 Centrum	 Pomocy	 Rodzinie	

powiązana	jest	instytucjonalna	piecza	zastępcza	

(czyli	 tzw.	 dom	 dziecka),	 domy	 pomocy	 spo-

łecznej	oraz	formy	dziennego	wsparcia	dla	osób	

z	 niepełnosprawnością	 ruchową	 oraz	 zaburze-

niami	 psychicznymi	 (Warsztaty	 Terapii	 Zajęcio-

wej	oraz	Środowiskowy	Dom	Samopomocy).

Jednostka	zaangażowała	się	 także	w	pro-

gram	 „Aktywny	 Samorząd”	 z	 Państwowego	

Funduszu	 Rehabilitacji	 Osób	 Niepełnospraw-

nych.	 Celem	 programu	 jest	 wyeliminowa-

nie	 lub	 zmniejszenie	 barier	 ograniczających	

uczestnictwo	 niepełnosprawnych	 w	 życiu	

społecznym,	zawodowym	i	w	dostępie	do	edu-

kacji.	 Osoby	 niepełnosprawne	 mogą	 skorzy-

stać	w	zależności	od	potrzeb	z	 różnych	 form	

wsparcia	w	ramach	Modułu	I	-	likwidacja	barier	

utrudniających	aktywizację	społeczną	 i	zawo-

dową	oraz	Modułu	II	-	pomoc	w	uzyskaniu	wy-

kształcenia	wyższego.

PROWADZENIE	SZKOLEŃ	DLA	RODZIN	ZASTĘPCZYCH	
Z	TERENU	POWIATU	GRODZISKIEGO	ORAZ	DLA	KANDYDATÓW	

NA	RODZINY	ZASTĘPCZE

Rok 
realizacji Rodzaj szkolenia

Koszt 
(w zł)

Liczba 
przeszkolo-
nych osób

2014

„Wychowanie	 bez	 klapsa:	 Jak	 z	 miłością	 i	 szacun-
kiem	wyznaczać	dziecku	granice”	30	września	–	4	li-
stopada	2014r.	(w	ramach	własnych	zasobów)

0 8

„PRIDE	 –	 rodzinna	 opieka	 zastępcza”	 –	 22	 maja	 –	
18	lipca	2014	r.

14	800 26

2015

„Wychowanie	 bez	 klapsa:	 Jak	 z	 miłością	 i	 szacun-
kiem	wyznaczać	dziecku	granice”	5	maja	–	9	czerwca	
2015	r.	(w	ramach	własnych	zasobów)

0 5

„PRIDE	–	zawodowa	opieka	zastępcza”	–	5	grudnia	
–	7	grudnia	2015	r.

3	000 6
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„PRIDE	–	rodzinna	opieka	zastępcza”	–	4	września	–	
7	listopada	2015	r.

9	000 16

„Doskonalimy	 umiejętności	 wychowawcze”	
część	I	(6,	7	października	2015	r.)	i	część	II	(14,	23,	30	
października	2015	r.	oraz	6	 listopada	2015	r.)	(w	ra-
mach	własnych	zasobów)

0 52

2016

„Odpowiedzialność	 prawna	 nieletnich	 w	 świetle	
obowiązujących	 przepisów	 ustawy	 o	 postępowaniu	
w	sprawach	nieletnich”	 –	18	 lutego	2016	 r.	 (prowa-
dzone	przez	Policję	–	bezkosztowo)

0 30

„Wybrane	 zagadnienia	 zaburzeń	 nerwicowych	
u	dzieci”	–	22,	28	 listopada	2016	 r.	 (w	 ramach	wła-
snych	zasobów)

0 42

„PRIDE	–	 rodzinna	opieka	zastępcza”	–	22	kwietnia	
–	1	lipca	2016	r.	

5	000 13

2017

„Ja,	Ty,	My	–	sposoby	kształtowania	relacji	w	rodzi-
nie”	–	26.09.2017	r.	(w	ramach	własnych	zasobów)

0 56

Szkolenie	 z	 zakresu	 prawa	 rodzinnego	 –	 7	 grudnia	
2017	r.	

1	000 39

„PRIDE	 –	 rodzinna	 opieka	 zastępcza”	 1	 czerwca	 –	
17	lipca	2017	r.

8	800 15

Razem 41 600 308

PROWADZENIE	MIESZKANIA	CHRONIONEGO	
DLA	USAMODZIELNIAJĄCYCH	SIĘ	WYCHOWANKÓW	

PIECZY	ZASTĘPCZEJ

Mieszkanie	posiada	cztery	miejsca,	które	

przydzielane	są	na	wniosek	osoby	zaintereso-

wanej.	W	latach	2014	–	2015	mieszkanie	było	

niezamieszkane,	 zaś	 w	 latach	 2016	 –	 2017	

mieszkała	1	osoba.

Koszt:	ok.	42	000	zł.

PROWADZENIE	PLACÓWKI	OPIEKUŃCZO-
-WYCHOWAWCZEJ	DLA	DZIECI	Z	TERENU	

POWIATU	GRODZISKIEGO

Na	zlecenie	powiatu	grodziskiego,	Zgromadzenie	Sióstr	

Franciszkanek	 Rodziny	 Maryi	 Prowincja	 Niepokalanej-War-

szawska	prowadziło	w	latach	2015-2017	placówkę	opiekuń-

czo-wychowawczą	typu	socjalizacyjnego	dla	14	dzieci	z	tere-

nu	powiatu	grodziskiego.	

Koszty poniesione w latach 2015 – 2017: 2	220	984	zł.

Od	1	stycznia	2018	 roku	zadanie	 to	 realizuje	Stowarzy-

szenie	dla	Dzieci	i	Młodzieży	„Inspiracja”	w	Grodzisku	Mazo-

wieckim.	Umowa	została	zawarta	na	5	lat.
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ZWIĘKSZENIE	DOSTĘPU	ZAOPATRZENIA	
W	SPRZĘT	REHABILITACYJNY,	PRZEDMIOTY	ORTOPEDYCZNE	

I	ŚRODKI	POMOCNICZE,	
LIKWIDACJA	BARIER	ARCHITEKTONICZNYCH	W	KOMUNIKOWANIU	SIĘ	

I	TECHNICZNYCH

Zadanie	w	ciągłej	realizacji,	finansowane	w	całości	ze	środków	Państwowego	Funduszu	Re-

habilitacji	Osób	Niepełnosprawnych,	środki	PFRON	przeznaczane	są	na:	

–	rehabilitację	zawodową,	w	tym	na:

n instrumenty	i	usługi	rynku	pracy	na	rzecz	

osób	 niepełnosprawnych	 poszukujących	

pracy	 i	 niepozostających	 w	 zatrudnieniu,	

wyposażenie	stanowiska	pracy,

n szkolenia	 i	przekwalifikowanie	zawodowe	

osób	niepełnosprawnych;

	

–	rehabilitację	społeczną,	w	tym	na:

n	 tworzenie	i	działanie	warsztatów	terapii	za-

jęciowej,

n zaopatrzenie	 w	 sprzęt	 rehabilitacyjny,	

przedmioty	ortopedyczne	i	środki	pomoc-

nicze	dla	osób	niepełnosprawnych,

n bariery	 architektoniczne,	 w	 komunikowa-

niu	się	i	techniczne	w	związku	z	indywidu-

alnymi	 potrzebami	 osób	 niepełnospraw-

nych,

n uczestnictwo	 osób	 niepełnosprawnych	

i	ich	opiekunów	w	turnusach	rehabilitacyj-

nych,

n organizację	 sportu,	 kultury,	 turystyki	 i	 re-

kreacji	osób	niepełnosprawnych.

Przeznaczenie środków PFRON w poszczególnych latach

Rok
Rehabilitacja

Razem
zawodowa społeczna

2014 72	810 1	441	176 1	513	986

2015 74	050 1	498	011 1	572	061

2016 62	800 1	588	297 1	651	097

2017	 22	300 1	644	767 1	667	067

Razem 231 960 6 172 251 6 404 211

REALIZACJA	PROJEKTU	„POSZERZYĆ	KRĄG”	SKIEROWANEGO	
DO	OSÓB	NIEPEŁNOSPRAWNYCH	ORAZ	WYCHOWANKÓW	

PIECZY	ZASTĘPCZEJ

Projekt	realizowano	w	2014	roku	w	ramach	dofinansowania	z	Programu	Operacyjnego	Ka-

pitał	Ludzki.
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Rodzaj wsparcia 
Poniesione 

koszty (w zł)

Liczba osób 
objętych 

wsparciem

Wyjazdowe	 warsztaty	 szycia	 patchworków	 połączone	
z	warsztatami	treningu	umiejętności	 i	kompetencji	spo-
łecznych	oraz	kursem	savoir	vivre

19 320 10

Wyjazdowy	kurs	budowania	stron	internetowych,	warsz-
taty	 z	 zakresu	umiejętności	 i	 kompetencji	 społecznych	
oraz	kurs	savoir	vivre

32 850 15

Zabiegi	 rehabilitacyjne	 oraz	 wsparcie	 psychologiczne	
dla	osób	niepełnosprawnych	i	otoczenia

29 390 11

Wyjazdowe	 warsztaty	 dla	 osób	 niepełnosprawnych	
z	 dysfunkcją	 narządu	 wzroku	 –	 osoby	 słabo	 widzące	
i	 niedowidzące	 –	 z	 elementami	 treningu	 widzenia,	 do-
radztwa	zawodowego	i	rozwojem	umiejętności	psycho-
logicznych

9 960 15

Masowa	 impreza	 integracyjna	 -	 Powiatowy	 Przegląd	
Twórczości	 Artystycznej	 Osób	 Niepełnosprawnych	 pt.	
Ogrody	Integracji	połączona	z	podsumowaniem	realiza-
cji	projektu	

19 008 500 uczestników

ZAKUP	SAMOCHODU	DO	PRZEWOZU	NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
MIESZKAŃCÓW	DOMU	REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO	
KATOLICKIEGO	STOWARZYSZENIA	NIEPEŁNOSPRAWNYCH	

ARCHIDIECEZJI	WARSZAWSKIEJ	PRZY	UL.	PIASTA	5	W	MILANÓWKU

W	 2017	 roku	 powiat	 grodziski	 podpisał	

umowę	 z	 Państwowym	 Funduszem	 Reha-

bilitacji	 Osób	 Niepełnosprawnych	 na	 zakup	

dziewięcioosobowego	mikrobusa	marki	Opel	

Vivaro	 dostosowanego	 do	 przewozu	 osób	

niepełnosprawnych,	w	tym	poruszających	się	

na	wózkach	dla	mieszkańców	Domu	Rehabi-

litacyjno–Opiekuńczego	 Katolickiego	 Stowa-

rzyszenia	 Niepełnosprawnych	 Archidiecezji	

Warszawskiej	w	Milanówku.

Wartość zadania:	126	000	zł

Otrzymane dofinansowanie z PFRON:	

62	440	zł.

Wkład KSNAW (pochodzący z daro-

wizn): 63	560	zł.
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ZAKUP	SAMOCHODU	OSOBOWEGO	SPECJALNIE	
PRZYSTOSOWANEGO	DO	PRZEWOZU	NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
UCZESTNIKÓW	ŚRODOWISKOWEGO	DOMU	SAMOPOMOCY	

KATOLICKIEGO	STOWARZYSZENIA	NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
ARCHIDIECEZJI	WARSZAWSKIEJ	W	PODKOWIE	LEŚNEJ

W	 lipcu	 bieżącego	 roku	 powiat	 otrzymał	

dofinasowanie	z	Państwowego	Funduszu	Re-

habilitacji	Osób	Niepełnosprawnych	na	zakup	

dziewięcioosobowego	 mikrobusa	 marki	 Opel	

Vivaro	dostosowanego	do	przewozu	osób	nie-

pełnosprawnych,	w	tym	poruszających	się	na	

wózkach.

Wartość zadania: 119	600	zł.

Dofinansowanie z PFRON: 65	780	zł.

Wkład KSNAW (pochodzący z daro-

wizn): 53	820	zł.

WYKONANIE	WINDY	W	ZESPOLE	
SZKÓŁ	TECHNICZNYCH	

I	LICEALNYCH	NR	2	
W	GRODZISKU	MAZOWIECKIM

W	 lipcu	 bieżącego	 roku	 powiat	 otrzymał	

dofinasowanie	 z	 Państwowego	 Funduszu	

Rehabilitacji	Osób	Niepełnosprawnych	na	do-

stosowanie	budynku	szkoły	do	potrzeb	osób	

niepełnosprawnych	 poprzez	 wykonanie	 win-

dy	w	głównej	klatce	schodowej	umożliwiając	

dostęp	do	I	i	II	piętra	szkoły.

Wartość zadania:	200	859	zł.

Kwota dofinansowania z PFRON: 50	214	zł

Wkład własny:	150	645	zł.

PROWADZENIE	DOMU	POMOCY	
SPOŁECZNEJ	DLA	OSÓB	NIEPEŁ-
NOSPRAWNYCH	INTELEKTUALNIE

Zadanie	realizowane	jest	zgodnie	z	umową	

na	czas	określony	od	dnia	1	stycznia	2014	roku	

do	dnia	31	grudnia	2018	roku,	zawartą	na	pod-

stawie	otwartego	konkursu	ofert	na	powierzenie	

realizacji	 zadania	 publicznego.	 Dom	 Rehabili-

tacyjno-Opiekuńczy	w	Milanówku	prowadzony	

jest	przez	Katolickie	Stowarzyszenie	Niepełno-

sprawnych	Archidiecezji	Warszawskiej.

Impreza	integracyjna
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Rok Liczba mieszkańców Poniesione koszty

2014 54 794	500

2015 55 861	709

2016 56 1	030	600

2017 57 1	125	000

Razem 3 811 809

WPIERANIE	I	ROZWÓJ	FORM	DZIENNEGO	WSPARCIA	DLA	OSÓB	
Z	NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	INTELEKTUALNĄ	ORAZ	ZABURZENIAMI	

PSYCHICZNYMI

Zadanie	realizowane	 jest	zgodnie	z	umo-

wą	zawartą	na	podstawie	otwartego	konkursu	

ofert	 na	 powierzenie	 realizacji	 zadania	 pu-

blicznego.	Środowiskowy	Dom	Samopomocy	

w	Podkowie	Leśnej	prowadzony	jest	przez	Ka-

tolickie	 Stowarzyszenie	 Niepełnosprawnych	

Archidiecezji	Warszawskiej.	Uczestnicy	mogą	

brać	udział	w	warsztatach:	ceramicznych,	rę-

kodzielniczych,	komputerowych,	kulinarnych,	

zajęciach	z	psychologiem.

Rok Liczba uczestników Poniesione koszty

2014 34 409	920

2015 32 425	170

2016 35 446	336

2017 35 499	400

Razem 1 780 826

POWIATOWY	RZECZNIK	KONSUMENTÓW

Warto	wiedzieć,	że	po	pomoc	można	rów-

nież	 zwrócić	 się	 do	 Powiatowego	 Rzecznika	

Konsumentów.	

Do	jego	zadań	należy:

n występowanie	do	przedsiębiorców	w	spra-

wach	 ochrony	 praw	 i	 interesów	 konsu-

mentów,

n współdziałanie	 z	 właściwymi	 miejscowo	
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delegaturami	Urzędu	Ochrony	Konkuren-

cji	 i	 Konsumentów,	 organami	 Inspekcji	

Handlowej	 oraz	 organizacjami	 konsu-

menckimi,

n składanie	wniosków	w	sprawie	stanowie-

nia	i	zmiany	przepisów	prawa	miejscowe-

go	 w	 zakresie	 ochrony	 interesów	 konsu-

mentów,

n wykonywanie	 innych	 zadań	 określonych	

w	ustawie	lub	przepisach	odrębnych.

Podstawowym	 zadaniem	 jest	 jednak	 za-

pewnienie	 bezpłatnego	 poradnictwa	 oraz	 in-

formacji	prawnej	w	zakresie	ochrony	interesów	

konsumentów;	 realizowane	 jest	 ono	 poprzez	

udzielanie	porad	interesantom,	którzy	zgłaszają	

się	osobiście,	chcą	omówić	problem	telefonicz-

nie	lub	proszą	o	udzielenie	pomocy	na	piśmie	

lub	 za	 pomocą	 poczty	 elektronicznej.	 Najczę-

ściej	rzecznik	jest	proszony	o	pomoc	w	redago-

waniu	i	sporządzeniu	pisma	procesowego	oraz	

kierowanie	sprawy	na	drogę	sądową,	wyjaśnia-

nie	i	interpretację	przepisów	prawa.

W	latach	2014-2017	z	prośbą	o	interwen-

cję	 i	 pomoc	 w	 rozwiązaniu	 sprawy	 zwróciło	

się	do	rzecznika	wielu	mieszkańców	powiatu	

grodziskiego.	 Rodzaje	 zgłaszanych	 spraw	

oraz	 ich	 liczba	 świadczy	 o	 skali	 problemów	

pojawiających	się	na	rynku,	którego	uczestni-

kami	są	konsumenci,	 jak	również	o	wzroście	

świadomości	 konsumenckiej.	W	omawianym	

okresie	 realizowane	 były	 ustawowe	 zadania	

rzecznika.	 Zakres	 i	 formy	 tej	 pomocy	 były	

zróżnicowane,	 dostosowane	 do	 charakteru	

i	 okoliczności	 konkretnej	 sprawy.	 Podejmo-

wane	 działania,	 poza	 udzielaniem	 doraźnej	

pomocy	 w	 indywidualnych	 sprawach,	 miały	

na	 celu	 eliminowanie	 niekorzystnych	 zjawisk	

jakie	występują	na	terenie	powiatu	w	relacjach	

konsument-przedsiębiorca.

NIEODPŁATNA	POMOC	PRAWNA

Źródłem	wsparcia	 jest	 również	nieodpłat-

na	pomoc	prawna.	Pomoc	polega	m.in.	na	in-

formowaniu	osoby	zainteresowanej	o	obowią-

zującym	 stanie	 prawnym,	 jej	 uprawnieniach	

i	obowiązkach,	wskazaniu	sposobu	rozwiąza-

nia	konkretnego	problemu,	pomocy	w	zakre-

sie	 sporządzania	 pism	 (z	 wyłączeniem	 pism	

procesowych	w	postępowaniu	przygotowaw-

czym	sądowym	i	sądowo-administracyjnym).

Zgodnie	z	ustawą	z	dnia	5	sierpnia	2015	r.	

o	nieodpłatnej	pomocy	prawnej	oraz	edukacji	

prawnej	 pomoc	 taka	 przysługuje	 młodzieży	

do	26	 roku	życia,	osobom	 fizycznym,	którym	

w	okresie	12	miesięcy	poprzedzającym	zwró-

cenie	 się	 o	 udzielenie	 nieodpłatnej	 pomocy	

prawnej	zostało	przyznane	świadczenie	z	po-

mocy	 społecznej,	 osobom,	 które	 ukończyły	

65	 rok	 życia,	 osobom	 posiadającym	 ważną	

Kartę	 Dużej	 Rodziny,	 kombatantom,	 wetera-

nom,	osobom	dotkniętym	lub	zagrożonym	np.	

klęską	naturalną	czy	żywiołową	oraz	kobietom	

w	ciąży	w	zakresie	związanym	z	ciążą	i	urodze-

niem	dziecka,	w	szczególności	praw	rodziciel-

skich	i	uprawnień	pracowniczych.

Uprawnieni	 do	 uzyskania	 nieodpłatnej	

pomocy	prawnej	mogą	uzyskać	porady	w	za-

kresie:	prawa	pracy,	prawa	cywilnego,	prawa	

karnego,	 prawa	 rodzinnego,	 prawa	 admini-

stracyjnego,	 prawa	 związanego	 z	 ubezpie-

czeniami	 społecznymi,	 prawa	 podatkowego	

(z	 wyłączeniem	 spraw	 związanych	 z	 prowa-
dzeniem	działalności	gospodarczej).
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BEZPIECZEÑSTWO

Za	 bezpieczeństwo	 mieszkańców	 od-

powiadają	 m.in.	 funkcjonariusze	 Ko-

mendy	Powiatowej	Policji	w	Grodzisku	

Mazowieckim.

W	 ciągu	 roku	 policja	 podejmuje	 liczne	

działania	 prewencyjne,	 które	 mają	 na	 celu	

ograniczenie	ilości	niebezpiecznych	zdarzeń.	

Na	 przestrzeni	 lat	 2014-2018	 działalność	 za-

pobiegawcza	 była	 realizowana	 przez	 debaty	

społeczne,	kampanie	 informacyjne,	wykorzy-

stywanie	 aplikacji	 „Krajowa	 Mapa	 Zagrożeń	

Bezpieczeństwa”,	 realizację	 rządowego	 pro-

gramu	„Razem	Bezpieczniej”,	przekazywanie	

informacji	 lokalnym	mediom,	zabezpieczanie	

imprez	 masowych,	 a	 także	 współpracę	 z	 lo-

kalnymi	samorządami	i	stowarzyszeniami.

Powiatowa	Komenda	Policji	wykazuje	rów-

nież	bardzo	dobre	wskaźniki,	które	świadczą	

o	bezpieczeństwie	na	terenie	powiatu	co	ob-

razuje	poniższa	tabela	z	wybranymi	efektami	

pracy	pionu	kryminalnego.

Przestępstwo
Rok/ wykrywalność

2014 2015 2016 2017

Przestępczość	ogólna 64,3% 64,4% 66,6% 71,8%

Przestępczość	kryminalna 55,1% 53,5% 59,6% 66,3%

Bójka	i	pobicie 92,3% 77,8% 83,8% 92,3%

Przestępczość	narkotykowa 97,4% 96,3% 93,4% 98,8%

Każdego	roku	komenda	podejmuje	środki,	

które	mają	na	celu	poprawę	bezpieczeństwa	

i	porządku	w	ruchu	drogowym.	Główny	nacisk	

kładzie	się	na	eliminację	z	dróg	nietrzeźwych	

kierowców.	W	latach	2014-2017	liczba	zatrzy-

manych	kierowców,	którzy	byli	pod	wpływem	

alkoholu,	miała	tendencję	spadkową	i	wahała	

się	w	granicach	109-187	osób.	Warto	w	 tym	

miejscu	podkreślić,	że	od	kilku	lat	na	drogach	

powiatu	grodziskiego	śmierć	ponosi	najmniej-

sza	liczba	osób	w	porównaniu	do	reszty	gar-

nizonu	stołecznego.

Statystyki	to	jednak	nie	wszystko.	Tu	ważne	

jest	 również	zaufanie	społeczeństwa	oraz	po-

parcie	dla	działań	policji,	nad	czym	funkcjona-

riusze	stale	pracują.	W	tym	celu	w	Radiu Bogo-

ria	przekazywane	są	 informacje	o	działaniach	

grodziskich	stróżów	prawa	–	sukcesach,	ape-

lach,	programach	prewencyjnych,	a	także	o	za-

sadach	bezpiecznego	zachowania.	Grodziska	

policja	przekazywała	także	informacje	ze	swej	
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działalności	 do	 prasy	 lokalnej	 i	 ogólnokrajo-

wej,	portali	internetowych	oraz	stacji	telewizyj-

nych;	dla	przykładu	można	wymienić:	Gazetę 

WPR, Tu Grodzisk, Kurier Południowy, Flash 

Mazowsza, Super Express, Gazetę Wyborczą, 

Obiektyw.info, TVP Info	 i	TVN24.	Policja	wyko-

rzystywała	także	telebimy,	dzięki	którym	prze-

kazywano	informacje	społecznie	pożyteczne.

23	 lipca	 2018	 r.	 miało	 miejsce	 ważne	

wydarzenie,	 jakim	 było	 uroczyste	 przekaza-

nie	 sztandaru	 Komendzie	 Powiatowej	 Policji	

w	 Grodzisku	 Mazowieckim.	 W	 uroczystości	

wzięli	 udział	nie	 tylko	przedstawiciele	powia-

towych	 i	 gminnych	 władz	 samorządowych,	

ale	 również	 m.in.	 Komendant	 Główny	 Policji	

–	 gen.	 insp.	 dr	 Jarosław	 Szymczyk,	 Komen-

dant	 Stołeczny	 Policji	 –	 nadinspektor	 Paweł	

Dobrodziej,	zaś	poświęcenia	sztandaru	doko-

nał	Biskup	Polowy	Wojska	Polskiego	–	Józef	

Guzdek.

Dotacje	na	pojazdy	samochodowe	dla	policji	i	straży	pożarnej

Komenda Powiatowa Policji 
w Grodzisku Mazowieckim

Komenda Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim

2014 22	500	zł	–	zakup	samochodu	osobowe-
go	oznakowanego

150	000	zł	 –	 zakup	średniego	samochodu	
ratowniczo-gaśniczego
50	000	zł	–	zakup	samochodu	pożarniczego

2015 36	000	zł	–	zakup	samochodu	osobowe-
go	oznakowanego	

60	 000	 zł	 –	 zakup	 samochodu	 lekkiego	
i	myjki	ciśnieniowej

2016 30	596	zł	–	zakup	samochodu	oznako-
wanego

2017 22	500	zł	–	zakup	nieoznakowanego	sa-
mochodu	osobowego

Nad	bezpieczeństwem	mieszkańców	czu-

wają	także	strażacy,	w	tym	strażacy	z	Komen-

dy	Powiatowej	Państwowej	Straży	Pożarnej.

W	 latach	 2014-2017	 liczba	 zdarzeń,	 które	

wymagały	 interwencji	 strażaków	 wahała	 się	

w	granicach	1108	do	1943	w	skali	roku.	Pożary,	

do	których	straż	musiała	przyjechać,	były	głów-

nie	małe	(w	sumie	było	ich	1523	na	przestrzeni	

kadencji),	 zdecydowanie	 mniej	 było	 pożarów	

średnich	–	70,	 i	 tylko	dwa	pożary	duże.	Straż	

pożarna	 jest	 również	wzywana	do	 fałszywych	

alarmów,	 jednak	 prawie	 wszystkie	 wynikają	

z	działania	mieszkańców	w	dobrej	wierze.	

Ważną	 częścią	 działalności	 straży	 po-

żarnej	 jest	edukacja,	która	ma	na	celu	zapo-

biegać	 niebezpiecznym	 sytuacjom,	 a	 także	

wskazanie	jak	należy	się	zachować,	kiedy	do	

nich	 dojdzie.	 Na	 przestrzeni	 kadencji	 podej-

mowano	 także	działania	o	charakterze	szko-

leniowo-popularyzacyjnym	jak:	comiesięczne	

audycje	 w	 Radiu	 Bogoria,	 w	 czasie	 których	

prezentowano	zagadnienia	dotyczące	bezpie-

czeństwa	pożarowego,	prowadzenie	pogada-

nek	 dla	 dzieci	 i	 młodzieży	 na	 terenie	 koszar	

oraz	 placówek	 oświatowych,	 współdziała-

nie	 ze	 Stowarzyszeniem	 Bezpieczne	 Miasto	

i	Gmina,	współudział	w	organizacji	gminnych	

i	 powiatowych	 eliminacji	 Ogólnopolskiego	

Turnieju	Wiedzy	Pożarniczej.

Strażacy	 uczestniczą	 licznie	 w	 ćwicze-

niach,	 które	 mają	 na	 celu	 poprawienie	 sku-

teczności	działań	z	zakresu	gaszenia	pożarów,	

ratownictwa	technicznego	oraz	medycznego.	

Wśród	ćwiczeń,	które	zostały	przeprowadzo-

ne	na	przestrzeni	kadencji	można	wymienić:

n	 ćwiczenia	pod	kryptonimem	„Raben	2015”	

na	terenie	firmy	Raben	Polska	sp.	z	o.o.

n	 ćwiczenia	 manewrowe	 KG	 „Grodzisk”	

WOO	na	terenie	kościoła	w	Skułach	oraz	

kompleksu	leśniczego	w	Bartoszówce,

n	 ćwiczenia	manewrowe	pod	kryptonimem	

„Katastrofa	 2016”	 na	 terenie	 obiektu	

mleczarni	w	Płocku,	 kompleksu	 leśnego	

w	Łącku	oraz	na	Wiśle.
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INFRASTRUKTURA DROGOWA

Powiat	 grodziski	 zarządza	 obecnie	 dro-

gami	o	łącznej	długości	181	km.	Ponad	

90%	 stanowią	 drogi	 bitumiczne,	 zaś	

resztę	drogi	gruntowe	 i	gruntowe	ulepszone.	

Rozwój	 sieci	 dróg	 powiatowych	 jest	 jednym	

z	priorytetów	władz	samorządowych.	Zadania	

z	zakresu	realizacji	inwestycji	i	remontów	dróg	

realizowany	jest	z	ramienia	powiatu	przez	Po-

wiatowy	Zarząd	Dróg.

W latach 2014-2018 na inwestycje dro-

gowe przeznaczono prawie 54 000 000 zł.

WYKONANIE	ŚCIEŻKI	ROWEROWEJ	W	CIĄGU	DROGI	POWIATOWEJ	
NR	1503	(ODCINEK	GRODZISK	MAZ.	–	SIESTRZEŃ)

Termin realizacji:	lata	2014	–2017

Wartość robót: 2	221	451	zł,	w	tym:	

Środki gminy Grodzisk Mazowiecki: 

1	164	133	zł

Środki z Ministerstwa Infrastruktury 

i Rozwoju:	338	165	zł

Na	odcinku	o	długości	4	067	m	wybudowano:

n ścieżkę	 rowerową	 o	 dł.	 518	 m	 (odcinek	

od	torów	WKD	do	ul.	Wioślarskiej	w	Gro-

dzisku	Maz.),

n chodnik	o	szerokości	2	m	i	łącznej	długo-

ści	3	549	m	w	m.	Kady,	Książnice,	Marynin.	

Elementy	 te	 w	 połączeniu	 z	 istniejącymi	

odcinkami	chodnika	 tworzą	ciąg	od	skrzyżo-

wania	z	drogą	wojewódzką	nr	719	w	Grodzisku	

Mazowieckim	do	granicy	z	gminą	Żabia	Wola	

oznakowany	 w	 sposób	 umożliwiający	 poru-

szanie	się	rowerów.	

OPRACOWANIE	KONCEPCJI	SIECI	ŚCIEŻEK	ROWEROWYCH	
NA	TERENIE	POWIATU	GRODZISKIEGO,	

SPÓJNEJ	Z	SIECIAMI	ŚCIEŻEK	ROWEROWYCH	
OKOLICZNYCH	POWIATÓW

Na	 terenie	 powiatu	 grodziskiego	 reali-

zowany	 jest	 projekt	 pn.	 „Redukcja	 emisji	

zanieczyszczeń	powietrza	w	gminach	połu-

dniowo	–	zachodniej	części	Warszawskiego	

Obszaru	 Funkcjonalnego	 poprzez	 budowę	

Zintegrowanego	Systemu	Tras	Rowerowych	

–	Etap	1”.

Projekt	 realizowany	 jest	 przez	 gminy:	

Grodzisk	Mazowiecki	(Lider	projektu),	Milanó-

wek,	Podkowa	Leśna,	Michałowice,	Żyrardów	

i	 Pruszków	 w	 ramach	 Zintegrowanych	 Inwe-

stycji	Terytorialnych	(ZIT)	w	zakresie	Warszaw-

skiego	 Obszaru	 Funkcjonalnego.	 Do	 ZIT-ów	

nie	mogą	obecnie	wchodzić	powiaty.

INFRASTRUK-        
TURA DRO-

GOWA
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INFRASTRUK-        
TURA DRO-

GOWA

Projekt	obejmuje	wykonanie	dróg	rowero-

wych,	które	tworzyć	będą	system	komunikacji	

pomiędzy	 Grodziskiem	 Mazowieckim	 a	 miej-
scowościami	z	sąsiadujących	gmin.	

W	sumie	powstanie	ok.	32	km	ścieżek	ro-
werowych,	z	czego	6	km	w	Grodzisku	Mazo-
wieckim,	2	km	w	Podkowie	Leśnej	i	1	km	w	Mi-
lanówku.	

Ponoszone	 koszty	 obejmują	 wykonanie	
dokumentacji	 projektowej,	 budowę	 systemu	
ścieżek	 rowerowych	 oraz	 budowę	 parkingów	
rowerowych	wraz	z	licznikami.

Łączne dofinansowanie z RPO WM: 
27	000	000	zł

Planowany termin realizacji:	30	listopada	
2018	roku.

PRZEBUDOWA	DROGI	NR	1505	GRODZISK	MAZOWIECKI	–	JÓZEFINA

Zadanie	 zrealizowano	 w	 ramach	 „Naro-
dowego	 programu	 przebudowy	 dróg	 lokal-
nych	–	Etap	II	Bezpieczeństwo	–	Dostępność	
–	 Rozwój”	 oraz	 „Programu	 rozwoju	 gminnej	
i	 powiatowej	 infrastruktury	 drogowej	 na	 lata	
2016	–	2019”.

Termin realizacji: lata	2014	–	2016

Całkowity koszt robót:	8	183	402	zł,	w	tym:

n w	2014	r.:	3	309	300	zł,

n w	2015	r.:	2	868	439	zł,

n w	2016	r.:	2	005	663	zł.
Dofinansowanie z budżetu państwa: 

4	091	700	zł,	w	tym:

n w	2014	r.:	1	654	650	zł,

n w	2015	r.:	1	434	219	zł	,

n w	2016	r.:	1	002	831	zł.
Wkład gminy Żabia Wola:	1	080	140	zł	.
Wkład gminy Grodzisk Mazowiecki: 

1	300	000	zł.
W	ramach	zadania	łącznie	przebudowano	

odcinek	drogi	o	długości	3	831	m,	w	tym:

n w	2014	r.:	1427	m	w	gminie	Grodzisk	Ma-
zowiecki,

n w	2015	r.:	1408	m	w	gminie	Żabia	Wola,

n w	2016	r.:	996	m	w	gminie	Żabia	Wola.	
Ponadto	 wykonano	 chodniki,	 zjazdy,	

utwardzone	 pobocza,	 oznakowanie,	 perony	
na	przystankach	autobusowych.

PRZEBUDOWA	DROGI	NR	1520	
BUKÓWKA	–	SKUŁY

Termin realizacji:	lata	2014-2016.
W	 ramach	 zadania	 wykonano	 remont	

w	istniejącej	geometrii	na	całej	długości	z	wy-
łączeniem	 odcinka	 przewidzianego	 do	 prze-
budowy	w	ramach	realizacji	rozbudowy	drogi	
krajowej	nr	8.

Długość	wyremontowanej	drogi:	3	131	m.	
Wartość robót:	1	309	149	zł,	w	tym	środki	

gminy	Żabia	Wola:	652	483	zł.
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REMONT	DROGI	NR	1521	ŻABIA	WOLA	–	PIOTRKOWICE

Termin realizacji:	lata	2015	–	2020.
W	 2016	 roku	 wykonano	 projekt	 budowlany	 i	 wykonawczy	 przebudowy	 drogi	 na	 odcinku	

o	łącznej	długości	2	787	m.
Wartość prac projektowych:	32	900	zł.

REMONT	DROGI	NR	1504	ADAMOWIZNA	–	OPYPY	–	MILANÓWEK

W	 latach	 2014	 –	 2017	 wyremontowano	
drogę	na	odcinku	o	długości	1	549	m.

Wartość robót:	1	345	566	zł,	w tym środ-
ki gminy Grodzisk Mazowiecki:	665	000	zł.

PRZEBUDOWA	DROGI	NR	1504	
ADAMOWIZNA	–	OPYPY	–	

MILANÓWEK

W	 latach	 2008-2010	 poniesiono	 wydatki	
w	 wysokości	 479	 802	 zł	 na	 projekty	 budow-
lane,	wykupy	gruntów	 i	opracowania	geode-
zyjne.	

W	2017	r.	wykonano	rozbudowę	skrzyżo-
wania,	które	znajduje	się	w	ciągu	wnioskowa-
nej	 drogi,	 ze	 środków	 powiatu	 w	 wysokości	
540	000	zł	oraz	gminy	Milanówek	w	wysokości	
150	000	zł.

W	 bieżącym	 roku	 dodatkowo	 przebudo-
wywana	 jest	 ulica	 Nałkowskiej	 i	 Centralna	
w	 ciągu	 drogi	 powiatowej	 nr	 1504W	 w	 miej-
scowości	Radonie	i	Adamowizna,	gmina	Gro-
dzisk	Mazowiecki	w	ramach	„Mazowieckiego	
Instrumentu	Wsparcia	Dróg	Lokalnych	o	istot-
nym	znaczeniu	dla	rozwoju	społeczno-gospo-
darczego	regionu”.

Okres realizacji:	2018	–	2019	rok.
Wartość inwestycji:	5	406	264	zł.	
Dofinansowanie z budżetu wojewódz-

twa mazowieckiego:	3	243	751	zł.
Wkład gminy Grodzisk Mazowiecki: 

1	350	000	zł.
Wkład powiatu: 812	513	zł.

Zakres robót:	przebudowa	odcinka	drogi	
o	długości	1	558	m	wraz	z	wykonaniem	chod-
nika,	zjazdów,	utwardzonego	pobocza,	ozna-
kowania	i	odwodnienia.
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PRZEBUDOWA	ULICY	POMORSKIEJ	NA	TERENIE	GMINY	JAKTORÓW

W	roku	2016	zrealizowano	I	etap	przebu-
dowy	drogi	o	długości	571	m.

Wartość robót:	1	775	031	zł.

Aktualnie	 przygotowywany	 jest	 wniosek	
o	 uzyskanie	 dofinansowania	 przebudowy	
ul.	Pomorskiej	z	„Programu		rozwoju	gminnej	
i	 powiatowej	 infrastruktury	 drogowej	 na	 lata	
2016-2019”.

REMONT	DROGI	NR	3832	SEROKI	–	GONGOLINA	–	BARANÓW	
–	JAKTORÓW	(UL.	SKOKOWSKIEGO	W	JAKTOROWIE)

W	roku	2016	zrealizowano	I	etap	remontu	drogi	na	odcinku	o	długości	2	000	m	(od	ul.	Ułanów	
w	kierunku	Baranowa).

Wartość robót:	984	526	zł.	

PRZEBUDOWA	UL.	SKOKOWSKIEGO	
W	GMINIE	JAKTORÓW	NA	ODCINKU	
OD	UL.	TRAUGUTTA	DO	UL.	UŁANÓW

W	2017	roku	zrealizowano	II	etap	zadania,	
w	ramach	którego	przebudowano	ul.	Skokow-
skiego	w	gminie	Jaktorów	na	odcinku	o	dłu-
gości	1	150	m	(od	ul.	Ułanów	do	ul.	Traugutta,	
granica	robót	PKP)	wraz	z	wykonaniem	chod-
nika,	zjazdów,	utwardzonych	poboczy.

Wartość inwestycji: 2	300	000	zł,	w	tym:

n środki powiatu:	1	150	000	zł;

n środki gminy Jaktorów: 1	150	000	zł.

PRZEBUDOWA	DROGI	POWIATOWEJ	3833W	ULICA	KRÓLEWSKA	
(OD	KM	1+100	DO	KM	3+376,25)	W	MIEJSCOWOŚCI	KASKI	

GMINA	BARANÓW

Wniosek	 otrzymał	 dofinansowanie	 w	 ra-
mach	 „Programu	 rozwoju	 gminnej	 i	 powia-

towej	 infrastruktury	 drogowej	 na	 lata	 2016	 –	
2019”.
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Okres realizacji:	2018	rok
Planowana wartość inwestycji:	

6	145	533	zł.
Dofinansowanie z budżetu państwa: 

2	976	563	zł	
Wkład gminy Baranów:	1	000	000	zł.
Wkład powiatu:	2	168	970	zł
Zakres robót:	przebudowa	odcinka	drogi	

o	długości	2	276	m	wraz	z	wykonaniem	chod-
nika,	zjazdów,	utwardzonego	pobocza,	ozna-
kowania	i	odwodnienia.

REMONT	DROGI	NR	1509	CHRZANÓW–ŻUKÓW–CZUBIN

W	ramach	zadania	w	2016	roku	wyremontowano	drogę	na	odcinku	o	długości	351	m.
Wartość robót:	290	742	zł.

REMONT	DROGI	NR	1510	ŻUKÓW–STARE	KŁUDNO

W	latach	2015-2016	został	wykonany	pro-
jekt	 rozbudowy	drogi,	uzyskano	decyzję	ze-
zwalającą	na	 realizację	 inwestycji	drogowej.	
Wykupy	gruntu	są	realizowane	przez	Wydział	
Gospodarki	Nieruchomościami.	

Koszt	prac	projektowych	wynosi	59	901	zł.
W	kwietniu	2018	roku	powiat	złożył	wnio-

sek	o	dofinansowanie	rozbudowy	drogi	1510	
na	odcinku	o	długości	469	m	wraz	z	budową	
ronda	na	skrzyżowaniu	dróg	powiatowych	nr	
1510	 i	1509	w	 ramach	„Rządowego	Progra-

mu	na	rzecz	Rozwoju	oraz	Konkurencyjności	
Regionów	 poprzez	 Wsparcie	 Lokalnej	 Infra-
struktury	Drogowej”.

Z	 uwagi	 na	 nieotrzymanie	 dofinanso-
wania	 wniosek	 zostanie	 ponownie	 złożony	
z	rozszerzonym	zakresem	rzeczowym

Planowany koszt: 3	889	741	zł.
Dofinansowanie z budżetu państwa: 

2	333	844	zł.
Wkład własny:	1	555	897	zł.

Planowany termin realizacji:	2019	r.

MODERNIZACJA	DROGI	1503	GRO-
DZISK	MAZOWIECKI	–	SIESTRZEŃ	–
OJRZANÓW	–	UL.	NADARZYŃSKA	

W	GRODZISKU	MAZOWIECKIM

Wartość inwestycji: 2	360	000	zł,	w	tym:

n środki powiatu:	242	000	zł,

n środki gminy Grodzisk Mazowiecki: 
2	118	000	zł.
Zakres robót: przebudowa	 drogi	 na	 od-

cinku	 o	 długości	 591	 m	 (od	 torów	 WKD	 do	
skrzyżowania	z	ul.	Piaskową)	wraz	z	wykona-
niem	 chodnika,	 ścieżki	 rowerowej,	 zjazdów,	
utwardzonych	poboczy.
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MODERNIZACJA	ODCINKA	DROGI	1514	JAKTORÓW-BUDY	ZOSINE

Wartość inwestycji: 1	670	000	zł,	w	tym:

n środki powiatu:	270	000	zł;

n środki gminy Jaktorów:	1	400	000	zł.

Zakres robót:	remont	odcinka	o	długości	
2	 407	 m	 wraz	 z	 wykonaniem	 utwardzonego	
pobocza.

Okres	realizacji	2018	r.

MODERNIZACJA	ODCINKA	DROGI	1521	ŻABIA	WOLA-PIOTRKOWICE	
W	MIEJSCOWOŚCI	ŻABIA	WOLA,	KALEŃ,	CIEPŁE

Wartość inwestycji:	1	353	133	zł,	w	tym:

n środki powiatu: 1	203	133	zł, n środki gminy Żabia Wola: 150	000	zł.
Okres	realizacji:	2018	r.

ROZBUDOWA	DROGI	POWIATOWEJ	NR	1505	GRODZISK	MAZOWIECKI	–	
JÓZEFINA	NA	ODC.	OD	KM	4455	DO	KM	4710	W	MIEJSCOWOŚCI	
ADAMOWIZNA	I	OSOWIEC	–	ETAP	IV	POLEGAJĄCY	NA	BUDOWIE	

CHODNIKA	DLA	PIESZYCH	WRAZ	Z	KŁADKĄ	PRZEZ	RZEKĘ	MROWNĘ,	
PRZEBUDOWIE	ROWU	W	CIĄGU	PROJEKTOWANEGO	CHODNIKA	

NA	ODCINKU	OD	KM	4+455	DO	KM	4+579

W	lutym	br.	powiat	otrzymał	dofinansowa-
nie	na	 realizację	 zadania	 z	dotacji	 z	 rezerwy	

subwencji	ogólnej	w	ramach	dofinansowania	
inwestycji	 na	 drogach	 publicznych	 powiato-
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wych	i	wojewódzkich	oraz	na	drogach	powia-
towych,	 wojewódzkich	 i	 krajowych	 w	 grani-
cach	miast	na	prawach	powiatu.

Okres realizacji:	2018	rok

Wartość inwestycji: 873	690	zł
Dofinansowanie: 436	845	zł
Wkład własny:	436	845	zł	

BUDOWA	CHODNIKA	
W	CIĄGU	DROGI	POWIATOWEJ	3833	

SZYMANÓW-BRONISŁAWÓW	
WE	WSI	REGÓW	I	KASKI

Koszt inwestycji:	315	975,98	zł
Okres realizacji: lata 2016-2017

Zakres	prac	obejmuje	wykonanie	chodni-
ka	o	szerokości	1,5	m	oraz	długości	306	m.

MODERNIZACJA	SYGNALIZACJI	ŚWIETLNEJ	W	PODKOWIE	LEŚNEJ	
ORAZ	BUDOWA	CHODNIKA	NA	ULICY	BRWINOWSKIEJ	OD	UL.	ORLEJ	

DO	UL.	SOKOLEJ	W	PODKOWIE	LEŚNEJ

Koszt montażu sygnalizacji świetlnej 
(ze środków powiatu):	25	830	zł.

Okres realizacji: 2017	r.

System	 Dyscyplinowania	 Kierowców	 za-
montowano	 na	 przejściu	 dla	 pieszych	 przez	
ul.	 Jana	 Pawła	 II	 przy	 szkole	 podstawowej	
w	Podkowie	Leśnej.	Zadaniem	tego	systemu	
jest	 przeciwdziałanie	 nadmiernemu	 przekra-

czaniu	prędkości	przez	kierowców	w	pobliżu	
przejścia	dla	pieszych	z	sygnalizacją	świetlną.

Wartość budowy chodnika (ze środków 
powiatu):	100	000	zł.

Okres realizacji:	2018.
Zakres	 robót	 obejmuje	 m.in.	 wykonanie	

chodnika	o	szerokości	1,5	m	oraz	oczyszcze-
nie	 i	 pogłębienie	 rowu	 przydrożnego	 na	 od-
cinku	od	ul.	Orlej	do	rowu	melioracyjnego.

PRZEBUDOWA	MOSTU	W	CIĄGU	DROGI	POWIATOWEJ	NR	1508W	
IZDEBNO	KOŚCIELNE–CHLEBNIA,	W	MIEJSCOWOŚCI	CHLEBNIA,	

GMINA	GRODZISK	MAZOWIECKI

Powiat	 otrzymał	 dotację	 z	 rezerwy	 sub-
wencji	 ogólnej	 w	 ramach	 dofinansowania	
inwestycji	 na	 drogach	 publicznych	 powiato-
wych	i	wojewódzkich	oraz	na	drogach	powia-
towych,	 wojewódzkich	 i	 krajowych	 w	 grani-
cach	miast	na	prawach	powiatu.	

Projekt	zrealizowano	w	2015	roku.
Wartość inwestycji:	554	075	zł.
Dofinansowanie:	277	038	zł.
Wkład własny:	277	038	zł.	
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ROZBIÓRKA	ISTNIEJĄCEGO	I	BUDOWA	NOWEGO	MOSTU	PRZEZ	RZEKĘ	
GŁĘBOKA	STRUGA	W	CIĄGU	DROGI	POWIATOWEJ	1517W	BARANÓW	–	

KOZŁOWICE	STARE	W	M.	HOLENDRY	BARANOWSKIE	(WRAZ	
Z	PRZEBUDOWĄ	DROGI	NA	ODCINKU	OD	KM	0+705	DO	KM	0+801)

Powiat	 otrzymał	 dotację	 z	 rezerwy	 sub-
wencji	 ogólnej	 w	 ramach	 dofinansowania	
inwestycji	 na	 drogach	 publicznych	 powiato-
wych	i	wojewódzkich	oraz	na	drogach	powia-
towych,	 wojewódzkich	 i	 krajowych	 w	 grani-
cach	miast	na	prawach	powiatu.

Projekt	zrealizowano	w	2016	roku.

Wartość inwestycji:	961	652	zł
Dofinansowanie: 488	292	zł,	w	tym:	
459	917	zł	na	budowę	mostu	
28	375	zł	na	budowę	chodnika	w	m.	Ma-

rynin	gm.	Grodzisk	Mazowiecki)	(środki	przy-
znane	z	rozliczenia	subwencji	ogólnej)

BUDOWA	ZATOKI	AUTOBUSOWEJ	
PRZY	UL.	MAZOWIECKIEJ	
W	REJONIE	PRZYCHODNI	
W	KSIĄŻENICACH,	GMINA	
GRODZISK	MAZOWIECKI

Koszt inwestycji: 190	000	zł.
Zakres	 robót	 obejmuje	 m.in.	 wykonanie	

zatoki	autobusowej,	peronu	o	szerokości	2	m,	
chodnika	o	szerokości	2	m	oraz	oznakowania	
pionowego	i	poziomego.
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POWIATOWY    
URZ¥D PRACY

POWIATOWY URZ¥D PRACY

Powiatowy	 Urząd	 Pracy	 w	 Grodzisku	

Mazowieckim	 prowadzi	 politykę	 pro-

zatrudnieniową	 w	 zakresie	 promocji	

przedsiębiorczości,	 zapobiegania	 bezrobociu	

i	 wykluczeniu	 społecznemu,	 podejmuje	 dzia-

łania	 zmierzające	 do	 wzrostu	 zatrudnienia,	

wyrównania	szans	rozwoju	zawodowego	oraz	

wspierające	lokalny	rynek	pracy.

Bezrobocie	 w	 powiecie	 grodziskim	 suk-

cesywnie	spada	od	2014	r.	Porównując	 listo-

pad	2014	r.	i	2017	r.,	liczba	zarejestrowanych	

bezrobotnych	 spadła	 o	 1042	 osoby.	 Stopa	

bezrobocia	w	powiecie	grodziskim	na	koniec	

listopada	 2014	 r.	 wynosiła	 6,7%,	 co	 dawało	

powiatowi	 grodziskiemu	 czwarte	 miejsce	 w	

województwie	mazowieckim	w	obszarze	naj-

niższego	 bezrobocia	 (po	 m.	 st.	 Warszawie,	

powiecie	warszawskim	zachodnim	i	powiecie	

grójeckim).	Na	przestrzeni	 lat	2014-2017	sto-

pa	bezrobocia	spadła	do	3,4%.

W	 2014	 r.	 wprowadzony	 został	 nowy	 in-

strument	na	 rynku	pracy	 –	Krajowy	Fundusz	

Szkoleniowy,	 adresowany	 zarówno	 do	 pra-

cowników	jak	i	pracodawców,	którzy	chcieliby	

skorzystać	 z	 różnych	 form	 kształcenia	 usta-

wicznego.	Głównym	celem	KFS	jest	zapobie-

ganie	utracie	zatrudnienia	przez	osoby	pracu-

jące	 z	 powodu	 kompetencji	 nieadekwatnych	

do	 wymagań	 dynamicznie	 zmieniającej	 się	

gospodarki.

W	2014	r.	 i	w	2015	r.	środki	KFS	przezna-

czone	były	na	wsparcie	kształcenia	ustawicz-

nego	 pracowników	 i	 pracodawców	 w	 wieku	

45	 lat	 i	więcej.	Minister	Rodziny,	Pracy	 i	Poli-

tyki	 Społecznej	 corocznie	 określa	 priorytety	

wydatkowania	 środków	 KFS.	 Poniższa	 tabela	

przedstawia	liczbę	złożonych	wniosków	przez	

pracodawców,	 liczbę	 osób	 przeszkolonych	

oraz	wydane	środki	na	kształcenie	ustawiczne	

w	latach	2014-2017.

DZIAŁANIA	NA	RZECZ	LIKWIDACJI	BEZROBOCIA	
WŚRÓD	OSÓB	MŁODYCH

Zadanie	 realizowane	 w	 ramach	 dofinan-

sowania	 z	 Funduszu	 Pracy	 oraz	 Programu	

Operacyjnego	Wiedza	Edukacja	Rozwój	pro-

jektu	 pn.	 „Aktywizacja	 osób	 młodych	 pozo-

stających	 bez	 pracy	 w	 powiecie	 grodziskim	

(I)	i	(II)”.

Poniesione wydatki w latach 2015 – 

2017: 7	740	709	zł.	

Dofinansowanie z POWER:	3	268	826	zł.

Dofinansowanie z FP:	4	413	302	zł.

Dodatkowe środki z rezerwy FP: 

58	581	zł.

Rok
Liczba 

wniosków
Liczba 
osób

Wydatki

2014 4 11 28	438	zł

2015 60 670 440	474	zł

2016 173 652 737	310	zł

2017 69 340 468	380	zł
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POWIATOWY    
URZ¥D PRACY

PODNIESIENIE	POZIOMU	AKTYWNOŚCI	ZAWODOWEJ	
OSÓB	POZOSTAJĄCYCH	BEZ	PRACY

Zadanie	realizowane	w	ramach	dofinanso-
wania	z	Funduszu	Pracy,	Programu	Operacyj-
nego	 Wiedza	 Edukacja	 Rozwój	 projektu	 pn.	
„Aktywizacja	 osób	 młodych	 pozostających	
bez	 pracy	 w	 powiecie	 grodziskim	 (I)	 i	 (II)”	
oraz	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	
Województwa	 Mazowieckiego	 projektu	 „Ak-
tywizacja	osób	w	wieku	30	 lat	 i	 powyżej	po-

zostających	bez	pracy	w	powiecie	grodziskim	
(I)	i	(II)”.

Poniesione wydatki w latach 2015-2017: 
2	958	196	zł	

Dofinansowanie z POWER: 284	801	zł
Dofinansowanie z RPO WM:	724	006	zł
Dofinansowanie z FP: 1	664	226	zł	
Dodatkowe środki z rezerwy FP: 285	163	zł

Rodzaj wsparcia w ramach projektu Liczba bezrobotnych objętych wsparciem 

2015 rok 2016 rok 2017 rok

Staże 129 125 63

Bony	stażowe 4 2 1

Bon	na	zasiedlenie 1 1 -

Szkolenia 71 54 43

Bon	szkoleniowy 15 - -

Studia	podyplomowe	 2 - -

Bon	zatrudnieniowy 10 - -

Roboty	publiczne 7 3 4

Prace	interwencyjne 30 20 27

Prace	społecznie	użyteczne 9 6 4

Refundacja	części	kosztów	za	osoby	
do	30	roku	życia

- 61 44

Refundacja	kosztów	wyposażenia	
i	doposażenia	stanowiska	pracy

11 13 16

Środki	na	podjęcie	działalności	
gospodarczej

34 27 22

RAZEM 323 312 224

 Rodzaj wsparcia w ramach projektu Liczba bezrobotnych objętych wsparciem 

2015 rok 2016 rok 2017 rok

Staże 50 40 28

Szkolenia 40 30 23

Studia	podyplomowe - 1 -

Bon	szkoleniowy 1 - -

Bon	zatrudnieniowy 1 - -
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PROMOWANIE	SAMOZATRUDNIENIA

Zadanie	 realizowane	 w	 ramach	 dofinan-
sowania	 z	 Funduszu	 Pracy,	 Programu	 Ope-
racyjnego	Wiedza	Edukacja	Rozwój	projektu	
pn.	 „Aktywizacja	 osób	 młodych	 pozostają-
cych	bez	pracy	w	powiecie	grodziskim(I)	i	(II)”	
oraz	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	
Województwa	 Mazowieckiego	 projektu	 „Ak-
tywizacja	osób	w	wieku	30	 lat	 i	 powyżej	po-

zostających	bez	pracy	w	powiecie	grodziskim	
(I)	i	(II)”.
Poniesione wydatki w latach 2015-2017: 
5	017	841	zł	
Dofinansowanie z POWER:	1	294	580	zł
Dofinansowanie z RPO WM: 959	676	zł
Dofinansowanie z FP:	2	700	585	zł	
Dodatkowe środki z rezerwy FP: 63	000	zł

 Rodzaj wsparcia w ramach projektu Liczba bezrobotnych objętych wsparciem 

2015 rok 2016 rok 2017 rok

Roboty	publiczne 14 10 19

Prace	interwencyjne 27 12 11

dofinansowania	wynagrodzenia	za	
osoby	pow.	50	roku	życia	

2 7 -

Prace	społecznie	użyteczne 50 40 36

Refundacja	części	kosztów	za	osoby	
do	30	roku	życia

- 4 2

Refundacja	kosztów	wyposażenia	i	
doposażenia	stanowiska	pracy

8 7 4

Środki	na	podjęcie	działalności	go-
spodarczej

17 11 10

RAZEM 210 162 133
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PROMOCJA	DZIAŁAŃ	POWIATOWEGO	URZĘDU	PRACY:

n organizacja	 co	 pół	 roku	 Grodziskich	 Tar-
gów	 Pracy	 –	 w	 kwietniu	 odbyła	 się	 już	
XIII	edycja;

n informacje	 w	 mediach	 na	 temat	 działań	
PUP	 –	 wywiady	 Dyrektora	 Powiatowego	
Urzędu	Pracy	w	Radio	Bogoria;

n szkolenia	 podnoszące	 kwalifikacje	 pra-
cowników	PUP;

n prowadzenie	strony	internetowej	PUP.

Źródło dofinansowania
Liczba bezrobotnych, którzy otrzymali jednorazowe 

środki na podjęcie działalności gospodarczej

2015 rok 2016 rok 2017 rok

FP 61 45 29

Dodatkowe	środki	FP - - 3

POWER 23 26 16

RPOWM 26 8 13

Razem 110 79 61

Rodzaj działań promocyjnych 2015 rok 2016 rok 2017 rok

Ilość	informacji	w	mediach	
(audycji	w	radio	Bogoria)	na	
temat	działań	PUP

2 2 3

Liczba	pracowników	PUP	
uczestniczących	w	szkoleniach

38 48 44
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OŒWIATAOŒWIATA

Powiat	grodziski	jest	organem	prowadzą-

cym	dla	następujących	placówek:

–	Zespół	Szkół	nr	1	w	Grodzisku	Mazo-

wieckim,

–	Zespół	Szkół	Technicznych	i	Licealnych	nr	2	

w	Grodzisku	Mazowieckim,

–	Zespół	Szkół	nr	1	w	Milanówku,

–	Zespół	Szkół	nr	2	im.	generała	J.	Bema	w	Mi-

lanówku,

–	Zespół	Szkół	im.	H.	Szczerkowskiego	w	Gro-

dzisku	Mazowieckim,

–	 Publiczne	 Ognisko	 Plastyczne	 im.	 J.	 Skot-

nickiego,

–	Poradnia	Pedagogiczno-Psychologiczna.

W	 placówkach	 dydaktycznych	 dokłada	 się	

wszelkich	starań,	żeby	wyrównać	szanse	eduka-

cyjne	uczniów,	którzy	potrzebują	wsparcia	kiedy	

np.	ze	względu	na	stan	zdrowia	uczęszczanie	do	

szkoły	było	 znacznie	utrudnione	 lub	uniemożli-

wione.	W	ciągu	roku	szkolnego	indywidualnym	

nauczaniem	 objętych	 jest	 ok.	 1%	 wszystkich	

uczniów	 szkół	 prowadzonych	 przez	 powiat	

grodziski.	 Indywidualnym	 tokiem	 nauczania	 są	

również	obejmowani	uczniowie	ze	szczególnymi	

uzdolnieniami	w	danej	dziedzinie,	można	tu	wy-

mienić	matematykę,	informatykę	i	sport.

Powiat	 otrzymuje	 subwencję	 oświatową,	

która	uzależniona	jest	w	głównej	mierze	od	licz-

by	 uczniów	 w	 poszczególnych	 typach	 szkół,	

rodzaju	 ich	 ewentualnej	 niepełnosprawności,	

ilości	zatrudnionych	nauczycieli	i	stopnia	awansu	

zawodowego	oraz	realizacji	dodatkowych	zadań	

edukacyjnych.	Subwencja	ta	jest	jednak	zdecy-

dowanie	 niewystarczająca	 –	 z	 roku	 na	 rok	 jest	

mniejsza	i	nie	pokrywa	wydatków	ponoszonych	

na	utrzymanie	szkół	i	placówek	oświatowych.

Samorząd	 przeznacza	 również	 środki	 na	

dofinansowanie	 dokształcania	 i	 doskonalenia	

zawodowego	nauczycieli	w	wysokości	 1%	pla-

nowanych	rocznych	wydatków	przeznaczonych	

na	wynagrodzenie	osobowe	nauczycieli.	W	roku	

2017	 powiat	 grodziski	 przeznaczył	 na	 zadania	

związane	z	oświatą	ponad	25,6	mln	zł.	Subwen-

cja	oświatowa	została	przyznana	w	kwocie	pra-

wie	20,6	mln	zł,	do	niej	powiat	z	własnych	środ-

ków	dołożył	ponad	5	mln	zł.

MAZOWSZE	–	STYPENDIA	DLA	UCZNIÓW	SZKÓŁ	ZAWODOWYCH

W	ramach	programu	„Mazowsze	–	stypen-

dia	dla	uczniów	szkół	zawodowych”	 finanso-

wanych	 w	 100%	 z	 Regionalnego	 Programu	

Operacyjnego	 Województwa	 Mazowieckiego	

2014-2020	przyznawano:	

Szkoła
Liczba 

uczniów
Liczba 

opiekunów
Wartość 

stypendium

Zespół	Szkół	Nr	1	
w	Grodzisku	Mazowieckim

6 6 30	000	zł

Zespół	Szkół	Technicznych	i	Licealnych	Nr	2	
w	Grodzisku	Mazowieckim	

3 3 15	000	zł

Zespół	Szkół	Nr	2	w	Milanówku 6 6 30	000	zł

n	 w	roku	szkolnym	2015/2016:	4	200	zł	na	rok	dla	każdego	uzdolnionego	ucznia	i	800	zł	dla	

nauczyciela	opiekuna
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Informacja	o	przyznanych	stypendiach	za	rok	szkolny	2017/2018	znana	będzie	we	wrześniu.	

DOBRY	START	W	ZAWODZIE

Zadanie	 realizowane	 przez	 Zespół	 Szkół	

nr	1	w	Grodzisku	Mazowieckim	w	roku	szkol-

nym	 2016/2017	 i	 2017/2018	 w	 ramach	 dofi-

nansowania	 z	Regionalnego	Programu	Ope-

racyjnego	Województwa	Mazowieckiego.

Zakres projektu:

n dostosowanie	kompetencji	 i	umiejętności	

oraz	kwalifikacji	zawodowych	131	uczniów	

technikum	do	potrzeb	lokalnych	i	regional-

nych,	oczekiwań	pracodawców	w	branży	

spożywczo-gastronomiczno-hotelarskiej,

n staże	zawodowe	dla	uczniów,	

n szkolenia	 i	 warsztaty	 specjalistyczne	 dla	

uczniów,

n stworzenie	warunków	technicznych	w	pra-

cowniach	kształcenia	praktycznego.

Całkowita wartość projektu:	967	802	zł,	

w	tym	dofinansowanie	(RPO	WM):	871	022	zł.

Wkład własny:	sale	wykorzystywane	pod-

czas	realizacji	projektu.

OŒWIATA
Szkoła

Liczba 
uczniów

Liczba 
opiekunów

Wartość 
stypendium

Zespół	Szkół	Technicznych	i	Licealnych	Nr	2	
w	Grodzisku	Mazowieckim	

1 1 5	150	zł

Zespół	Szkół	Nr	2	w	Milanówku	 3 3 15	450	zł

n	 w	roku	szkolnym	2016/2017:	4	150	zł	na	rok	dla	każdego	uzdolnionego	ucznia	i	1	000	zł	dla	

nauczyciela	opiekuna
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GASTRONOMIA	I	HOTELARSTWO	W	WYMIARZE	EUROPEJSKIM

Zadanie	 realizowane	 przez	 Zespół	 Szkół	

nr	1	w	Grodzisku	Mazowieckim	cyklicznie	od	

5	lat	szkolnych,	finansowane	ze	środków	unij-

nych	–	w	ramach	programu	Erasmus+.

Całkowita roczna wartość projek-

tu:	 60	 781	 euro,	 w tym dofinansowanie: 

48	 624	 euro	 (wkład	 własny	 refundowany	 po	

zakończeniu	projektu).	

Zakres projektu: dwutygodniowe	 staże	

zawodowe	w	hotelach	i	restauracjach	na	tere-

nie	Nicei	(Francja)	dla	32	uczniów	Technikum,	

uczących	 się	 w	 zawodach:	 technik	 żywienia	

i	 usług	 gastronomicznych	 i	 technik	 hotelar-

stwa.	Uczestnicy	otrzymują	międzynarodowy	

certyfikat.

SPORT	DLA	WSZYSTKICH

Zadania	 realizowane	 przez	 Zespół	 Szkół	

Nr	 1	 w	 Milanówku.	 W	 ramach	 projektu	 pro-

wadzono	zajęcia	pozalekcyjne	z	siatkówki	dla	

młodzieży	szkolnej.

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 

i Turystyki:	12	000	zł

Program	 realizowany	 w	 roku	 szkolnym	

2017/2018.	

ZAJĘCIA	DODATKOWE	W	MILANÓWKU

Zakres	 projektu:	 warsztaty	 teatralne	 dla	

uczniów	i	opiekunów	(8	grup	po	12	osób).	

W	ramach	projektu	m.in.	Zespół	Szkół	nr	1	

w	Milanówku,	Milanowskie	Centrum	Kultury	

i	 Stowarzyszenie	 Stospotkań	 zorganizują	

Milanowski	Festiwal	 Teatralny	w	 formie	prze-

glądu,	 któremu	 towarzyszyć	 będą	 warsztaty	

dla	dzieci	i	nauczycieli,	spektakle,	akcje	oko-

łoteatralne	i	pogawędki	integracyjne.	

Wartość projektu: 142	435	zł,	w	tym:	dofi-

nansowanie (RPO WM): 134	707	zł

Wniosek	został	oceniony	pozytywnie.	
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OBJĘCIE	EDUKACJĄ	I	TERAPIĄ	DZIECI	I	MŁODZIEŻY	Z	AUTYZMEM	
I	ZESPOŁEM	ASPERGERA

Od	marca	2013	r.	w	ramach	rozszerzenia	

uprawnień,	 Poradnia	 Psychologiczno-Peda-

gogiczna	 w	 Grodzisku	 Mazowieckim,	 uzy-

skała	 pozwolenie	 na	 wydawanie	 orzeczeń	

o	potrzebie	kształcenia	specjalnego	dla	dzieci	

z	wadami	słuchu,	wzroku	oraz	dzieci	 z	auty-

zmem	i	Zespołem	Aspergera.	

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,	dzia-

łającym	w	ramach	rządowego	programu	kom-

pleksowego	wsparcia	dla	rodzin	„Za	życiem”	

(wprowadzonego	Uchwałą	Rady	Ministrów	Nr	

160	z	dnia	20	grudnia	2016	r.).

W	ramach	programu	m.in.	wczesne	wspo-

maganie	rozwoju	realizowane	jest	w	zwiększo-

nym	wymiarze	z	8	do	20	godzin	w	miesiącu.

OPRACOWANIE	I	WDRAŻANIE	STANDARDÓW	BEZPIECZEŃSTWA	
PRZEBYWANIA	W	SZKOŁACH	I	PLACÓWKACH	OŚWIATOWYCH

W	placówkach	oświatowych	prowadzone	

są	następujące	działania	profilaktyczne:	

n realizacja	 zaleceń	 PIP	 oraz	 inspektora	

bhp,

n bieżący	monitoring	zabezpieczeń	obiektów,

n modernizacja	zużytego	sprzętu	w	pracow-

niach,

n cykliczne	 przeglądy	 obiektu,	 bieżące	 re-

monty,

n diagnoza	prowadzona	wśród	uczniów	i	ro-

dziców	w	zakresie	oceny	bezpieczeństwa	

(90%	ankietowanych	uważa,	że	szkoła	jest	

bezpieczna),

n profilaktyka	 zdrowotna	 oraz	 inne	 działa-

nia	 wspierające	 bezpieczeństwo	 uczniów	

w	szkole	i	poza	nią,

n monitoring	 wejść	 i	 wyjść	 w	 placówkach	

oświatowych,

n modernizacja	 szkolnego	 monitoringu	 wi-

zyjnego	 oraz	 współpraca	 ze	 strażą	 miej-

ską	i	policją,

n realizacja	projektów	–	Bezpieczeństwo	da-

nych	osobowych	–	Cyberprzemoc,

n realizacja	 zadań	 w	 ramach	 akcji	 „Lato	

i	 zima	 w	 mieście”	 oraz	 Tygodnia	 bezpie-

czeństwa,

n szkolenia	nauczycieli	w	zakresie	realizacji	

programów	 profilaktycznych	 dot.	 bezpie-

czeństwa,

n usuwanie	barier	architektonicznych,

n monitorowanie	 standardów	 bezpieczeń-

stwa	 przez	 Inspektora	 do	 spraw	 bhp	

i	 p.popż	 zatrudnionego	 w	 Starostwie	 Po-

wiatu	Grodziskiego.

Liczba orzeczeń i opinii: 2013 2014 2015 2016 2017 Razem

Autyzm,	Zespół	Aspergera 30 55 92 101 74 352

Wczesne	wspomaganie	rozwoju 11 28 52 60 47 198

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

2014 2015 2016 2017 Razem

56 42 44 33 175
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MODERNIZACJA	I	WZBOGACANIE	BAZY	TECHNICZNO-DYDAKTYCZNEJ	
SZKÓŁ	I	PLACÓWEK	OŚWIATOWYCH

Koszty	poniesione	na	zakup	wyposażenia	/	sprzętu	komputerowego	w	latach	2015	–	2017:	

Nazwa placówki Kwota w zł

Zespół	Szkół	nr	1	w	Grodzisku	Mazowieckim 168	904	

Zespół	Szkół	Technicznych	
i	Licealnych	nr	2	
w	Grodzisku	Mazowieckim

128	864

Centrum	Kształcenia	Praktycznego 297	768

Zespół	Szkół	nr	1	w	Milanówku 19	267

Zespół	Szkół	nr	2	w	Milanówku 59	000

Zespół	Szkół	im.	H.	Szczerkowskiego	
w	Grodzisku	Mazowieckim

19	776

Razem 693 579

Nazwa 
placówki

Rok szkolny 2015/2016 Rok szkolny 2016/2017

Rodzaj inwestycji/ 
remontu

Koszt
Rodzaj inwestycji/ 
remontu

Koszt 

Zespół	Szkół	
Nr	1	
w	Grodzisku	
Mazowieckim

remont	pomieszczeń,	
boiska,	dachu,	sufitów;	
naprawa	i	przegląd	
oświetlenia;	odwodnienie	
budynku

311	236

rozdzielnia	elektrycz-
na;	wykonanie	izolacji	
ścian	fundamentowych,	
odwodnienia	i	drenażu	
opaskowego	szkoły,	
remont	dachu;	prace	
malarskie	na	scenie	sali	
gimnastycznej;	remont	
nadproży	okiennych	
i	drzwiowych;	remont	in-
stalacji	gazowej	i	skrzynki	
redukcyjnej	w	kotłowni;	
remont	podłóg

551	660

Zespół	Szkół	
Technicznych	
i	Licealnych	
Nr	2	w	Gro-
dzisku	Mazo-
wieckim

remont	sal	lekcyjnych,	
pomieszczenia	gospo-
darczego,	boiska,	ba-
lustrad,	pokrycia	dachu	
wraz	z	ociepleniem,	
ogrodzenia;	wymiana	
oświetlenia	i	siłowników	
dziennych

125	738

wymiana	poziomu	kana-
lizacyjnego	i	remont	po-
mieszczeń	sanitarnych;	
naprawa	pokrycia	dachu	
i	orynnowania,	remont	
auli	i	łazienek;	naprawa	
instalacji	elektrycznej

198	909

Centrum	
Kształcenia	
Praktycznego

naprawa	bramy,	rolek	
w	Stacji	Kontroli	Pojaz-
dów,	montaż	szyby

31	551

remont	stołówki,	kory-
tarzy	i	klatki	schodowej;	
rozbiórka	i	budowa	
kominów

87	836
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Nazwa 
placówki

Rok szkolny 2015/2016 Rok szkolny 2016/2017

Rodzaj inwestycji/ 
remontu

Koszt
Rodzaj inwestycji/ 
remontu

Koszt 

Zespół	Szkół	
Nr	1	
w	Milanówku

remont	kostki	brukowej	
i	holu,	ogrodzenia,	świe-
tlików,	sal;	modernizacja	
sieci;	regulacja	i	wymia-
na	okien

133	042

rozbudowa	sieci	kompu-
terowej;	remont	budynku	
gospodarczego,	bibliote-
ki,	pomieszczeń	archi-
wum;	instalacja	domo-
fonu,	naprawa	systemu	
alarmowego;	kostka	
brukowa;	wycinka	drzew;	
wymiana	pompy	do	c.o.;	
modernizacja	hydrantów;	
malowanie	zejścia	do	
szatni	i	wymiana	drzwi

212	090

Zespół	Szkół	
Nr	2	
w	Milanówku

naprawa	oświetlenia;	
remont	ogrodzenia

97	108

naprawa	podłóg,	oświe-
tlenia,	systemu	monito-
ringu;	remont	ogrodze-
nia,	pokrycia	dachowego	
budynku	gospodarcze-
go;	naprawa	oświetlenia	
i	systemu	monitoringu;	
wymiana	nawierzchni	
toru	wrotkarskiego;	
wykonanie	siłowni	na	
świeżym	powietrzu

246	700

Zespół	Szkół	
im.	H.	Szczer-
kowskiego	
w	Grodzisku	
Mazowieckim

remont	sal	lekcyjnych,	
świetlicy,	klatek	schodo-
wych,	biblioteki,	harców-
ki;	ocieplenie	strychów

133	181
remont	kominów,	dachu,	
sal;	wymiana	podłogi

23	116

Poradnia	Psy-
chologiczno-
-Pedagogiczna

zakup	i	wymiana	drzwi 4	025

modernizacja	sieci	kom-
puterowej;	utwardzenie	
terenu	z	kostki	brukowej;	
remont	dachu

38	631

Ognisko	
Plastyczne

0,00
przebudowa	pomiesz-
czeń	budynku	przy	ul.	
Żyrardowskiej

951	823

Razem 835 881 Razem 2 310 765

MODERNIZACJA	I	WZBOGACANIE	BAZY	TECHNICZNO-DYDAKTYCZNEJ	
SZKÓŁ	I	PLACÓWEK	OŚWIATOWYCH

W	sierpniu	2018	 r.	powiat	grodziski	prze-
prowadził	 dwie	 modernizacje	 boisk	 sporto-
wych	 wielofunkcyjnych	 (przy	 Zespole	 Szkół	

Technicznych	 i	 Licealnych	 nr	 2	 w	 Grodzisku	
Mazowieckim	oraz	Zespole	Szkół	nr	2	im.	gen.	
Józefa	Bema	w	Milanówku).	
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Zakres prac obejmuje: 

n demontaż	nawierzchni	 z	 trawy	syntetycz-

nej,	

n utylizacja,	

n wyrównanie	podbudowy,	

n montaż	nowej	nawierzchni.

Koszt: 150	000	zł	na	każdy	projekt.

W	tym	samym	czasie	zostało	również	przepro-

wadzone	ocieplenie	elewacji	budynku	szkoły	

Zespołu	Szkół	nr	1	w	Milanówku.

COROCZNE	UAKTUALNIANIE	I	WDRAŻANIE	STANDARDÓW	
DOTYCZĄCYCH	ORGANIZACJI	SZKÓŁ	I	PLACÓWEK	OŚWIATOWYCH

Prowadzone	 są	 comiesięczne	 spotkania	

dyrektorów	 szkół	 z	 przedstawicielami	 orga-

nu	 prowadzącego,	 na	 których	 na	 bieżąco	

omawiane	są	zadania	realizowane	w	ramach	

Strategii	 Oświatowej,	 przekazywane	 informa-

cje	 wynikające	 ze	 zmian	 prawa	 oświatowe-

go,	 rozwiązywane	problemy	oraz	planowane	

wspólne	działania.

Zakupiono	 w	 roku	 2016	 licencję	 V-Edu-

kacja-Arkusz	 Organizacji,	 co	 w	 znacznym	

stopniu	 poprawiło	 komunikację,	 monitoring	

realizacji	 zadań	 oświatowych,	 optymalizację	

i	czytelność	kosztów	oświatowych.
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OCHRONA        
ŒRODOWISKA

OCHRONA ŒRODOWISKA

W	Starostwie	 Powiatu	 Grodziskiego	

funkcjonuje	 Wydział	 Ochrony	 Śro-

dowiska,	 Rolnictwa	 i	 Gospodarki	

Wodnej.	 Jego	 zadaniem	 jest	 prowadzenie	

postępowań	 administracyjnych	 na	 wniosek	

zainteresowanych	 osób	 fizycznych	 lub	 pod-

miotów	gospodarczych.	

Poza	bieżącą	pracą	pracownicy	wydziału	

dbają	również	o	przygotowywanie	dokumen-

tów	 strategicznych,	 wynikających	 z	 polityki	

ochrony	 środowiska.	 W	 roku	 2017	 powstał	

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Grodziskiego 2017-2020 z perspektywą na 

lata 2021-2024 wraz z Prognozą oddziaływania 

na środowisko Programu ochrony środowiska 

dla Powiatu Grodziskiego.	Dokument	 ten	za-

wiera	 między	 innymi	 charakterystykę	 powia-

tu	grodziskiego,	ocenę	stanu	środowiska	na	

terenie	powiatu,	określa	cel	nadrzędny	i	cele	

systemowe,	a	także	przedstawia	system	reali-

zacji	programu.

Dużym	 wyzwaniem	 dla	 wydziału	 była	

zmiana	 ustawy	 z	 dnia	 28	 września	 1991	 r.	

o	lasach	(t.j.	Dz.U.	z	2017	r.	poz.	788	ze	zm.),	

w	 wyniku	 której	 od	 dnia	 30	 kwietnia	 2016	 r.	

do	 starostwa	 zaczęły	 wpływać	 duże	 ilości	

wniosków	o	wydawanie	zaświadczeń,	składa-

nych	w	przypadku	każdej	 sprzedaży	 lub	da-

rowizny	nieruchomości,	w	sprawie	określenia	

czy	dana	działka	jest	objęta	tymże	planem	lub	

decyzją	z	art.	19	ust.	3	w/w	ustawy	o	lasach.	

Ilość	 spraw	 dotyczących	 gospodarki	 leśnej	

wydawanych	 rocznie	w	wydziale	wzrosła	ok.	

dziesięciokrotnie.

PRZYJĘCIE	I	REALIZACJA	„PROGRAMU	OCHRONY	ŚRODOWISKA	
DLA	POWIATU	GRODZISKIEGO	NA	LATA	2013-2016	Z	PERSPEKTYWĄ	

DO	2020	ROKU”

Celem	Programu	Ochrony	Środowiska	jest	

realizacja	 polityki	 ochrony	 środowiska	 zbież-

nej	z	założeniami	dokumentów	strategicznych	

i	programowych	m.in.	Długookresową	Strate-

gią	Rozwoju	Kraju	Polska	2030.	Trzecią	Falą	

Nowoczesności,	Polityką	energetyczną	Polski	

do	2030	r.	oraz	Programem	Operacyjnym	In-

frastruktura	i	Środowisko	2014-2020.

Projekt	zrealizowany	ze	środków	własnych.

Termin realizacji:	2013-2017

Koszt zadania:	ok.	14	000	zł

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,	 zawie-

rającym	opis	i	ocenę	stanu	lasu	oraz	cele,	za-

dania	 i	 sposoby	prowadzenia	gospodarki	 le-

śnej,	a	także	wytyczne	do	prowadzenia	przez	
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Starostę	właściwego	nadzoru	nad	lasami	sta-

nowiącymi	własność	osób	fizycznych	i	wspól-

not	gruntowych.

n Realizacja	 zadania:	 uproszczony	 plan	

urządzenia	 lasu	 dla	 miasta	 Podkowa	 Le-

śna	na	lata	2014-2023	.

Powierzchnia	 lasów	 objętych	 opracowa-

niem:	154	ha.

Koszt zadania (ze środków własnych): 

6	000	zł.

n Realizacja	 zadania:	 uproszczony	 plan	

urządzenia	 lasu	 dla	 miasta	 Milanówka	

i	gminy	Żabia	Wola	na	lata	–	2016-2025.

Koszt	zadania:	42	336	zł.

Dotacja z WFOŚiGW: 20	000	zł.

Powierzchnia	 lasów	 objętych	 opracowa-

niem:	miasto	Milanówek	68	ha,	gmina	Ża-

bia	Wola	863	ha.

n Realizacja	 zadania:	 uproszczone	 plany	

urządzenia	 lasu	 dla	 miasta	 i	 gminy	 Gro-

dzisk	Mazowiecki,	gminy	Baranów	i	gminy	

Jaktorów	na	lata	2017-2026.

Zadanie	na	etapie	opiniowania.

Koszt zadania (ze środków własnych): 

28	494	zł.

Powierzchnia	 lasów	 objętych	 opracowa-

niem:	miasto	Grodzisk	Mazowiecki	24	ha,	

gmina	Grodzisk	Mazowiecki	418	ha,	gmina	

Baranów	15	ha,	gmina	Jaktorów	319	ha.

Powiat	wnioskował	do	WFOŚiGW	o	dofinan-

sowanie	 realizacji	 powyższego	 zadania,	 jed-

nak	 zadanie	 nie	 zostało	 dofinansowane	 ze	

względu	na	limit	przeznaczonych	środków.

NADZÓR,	MONITOROWANIE	(OGLĘDZINY,	WYDAWANIE	STOSOWNYCH	
DECYZJI	ADMINISTRACYJNYCH)	DOT.	UTRZYMANIA	URZĄDZEŃ	WOD-

NYCH	I	KORZYSTANIA	Z	WÓD

Do	dnia	31	grudnia	2017	r.	Starosta	Gro-

dziski	 na	 postawie	 ustawy	 z	 dnia	 18	 lipca	

2001	r.	Prawo	wodne	był	organem	właściwym	

do	 wydawania	 pozwoleń	 wodnoprawnych	

z	 zakresu	 korzystania	 z	 zasobów	 wodnych,	

jak	również	z	zakresu	prowadzenia	spraw	do-

tyczących	utrzymania	urządzeń	wodnych.

Wykonywane	 przez	 starostę	 zadania	

z	 zakresu	 utrzymywania	 urządzeń	 wodnych,	

oprócz	zadań	administracyjnych	dotyczących	

zobowiązywania	mieszkańców	do	konserwa-

cji	 istniejących	 urządzeń,	 spełniały	 również	

rolę	edukacyjno–informacyjną.	

W	każdej	 z	prowadzonych	spraw	z	oma-

wianego	zakresu	przeprowadzane	były	oglę-

dziny	 urządzenia	 wodnego	 oraz	 otaczające-

go	 go	 terenu.	 Oględziny	 odbywały	 się	 przy	

udziale	 stron	 postępowania.	 W	 trakcie	 wizji	

terenowych	informowano	mieszkańców	o	ich	

obowiązkach,	ale	również	podejmowano	sta-

rania	 w	 celu	 uświadomienia	 korzyści	 płyną-

cych	ze	wzajemnej	współpracy	 i	konserwacji	

urządzeń,	 takich	 jak	 ograniczenie	 lokalnych	

podtopień.	

Od	 roku	 2014	 do	 końca	 2017	 roku	

w	w/w	zakresie	wydano	330	decyzji.	

Z	 dniem	 01.01.2018	 r.	 kompetencje	

w	w/w	zakresie	przejął	nowopowstały	organ:	

Państwowe	Gospodarstwo	Wodne	Wody	Pol-

skie.
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WSPÓŁPRACA	ZE	SPÓŁKAMI	WODNYMI

Spółki	 wodne	 corocznie	 mogą	 korzystać	

z	 dotacji	 przeznaczonej	 na	 dofinansowanie	

działalności	 bieżącej	 spółek.	 Rozliczenie	

udzielonych	 dotacji	 zatwierdzone	 zostało	

uchwałami	 Zarządu	 Powiatu	 Grodziskiego.	

Większość	 spółek	 wodnych	 wykorzystuje	

przyznane	z	budżetu	powiatu	dotacje	na	kon-

serwacje	rowów	melioracyjnych.	

W	latach	2014-2017	w	ten	sposób	na	te-

renie	 powiatu	 grodziskiego	 zostało	 podda-

nych	konserwacji	ponad	15	km	rowów.	Spół-

ki	wodne	za	przyznane	fundusze	naprawiają	

również	urządzenia	drenarskie,	które	wyma-

gają	udrożnienia	lub	uległy	zniszczeniu.	

Dotacja z budżetu powiatu:

n w	latach	2014	i	2015	po	30	000	zł,	

n w	latach	2016	i	2017	po	40	000	zł,

n w	roku	2018	–	40	000	zł.
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STAROSTWOSTAROSTWO W S£U¯BIE 
MIESZKAÑCOM

Starostwo	 Powiatu	 Grodziskiego	 stara	

się	 ustawicznie	 wdrażać	 nowe	 roz-

wiązania	lub	doskonalić	już	istniejące,	

które	usprawniają	obsługę	interesantów.	Po-

niżej	przedstawiamy	część	z	nich.

UTRZYMANIE	I	DOSKONALENIE	
SYSTEMU	ZARZĄDZANIA	
JAKOŚCIĄ	ISO	9001:2015	

W	STAROSTWIE	
POWIATU	GRODZISKIEGO

W	dniach	10–11	kwietnia	2018	r.	w	Sta-

rostwie	 Powiatu	 Grodziskiego	 odbył	 się	

audyt	 przeprowadzony	 przez	 jednostkę	

certyfikującą	BSI	Group	Polska	Sp.	z	o.o.,	

który	zakończył	się	rekomendacją	o	przy-

znanie	certyfikatu	zgodnie	z	nową	normą	

ISO	9001:2015.	

Norma	 ISO	 9001:2008	 obowią-

zywała	 do	 końca	 sierpnia	 2018	 r.	 zaś	

ISO	 9001:2015	 obowiązuje	 od	 początku	

września.

Źródła finansowania:	budżet	powiatu.

Koszt rocznego utrzymania i przej-

ścia na nową normę: 5	060	zł.

SZKOLENIA	DLA	URZĘDNIKÓW	STAROSTWA	POWIATOWEGO

Pracownicy	 Starostwa	 Powiatu	 Grodzi-

skiego	 na	 bieżąco	 podnoszą	 swoje	 kwalifi-

kacje	i	umiejętności	poprzez	udział	w	szkole-

niach.	Na	każde	półrocze	opracowywany	jest	

plan	szkoleń	pracowników	Starostwa	Powiatu	

Grodziskiego.	

Przy	 opracowywaniu	 planu	 szkoleń	 bie-

rzemy	 pod	 uwagę	 przede	 wszystkim	 zmiany	

w	 przepisach	 prawa	 i	 rotację	 pracowników.	

Przy	 wyborze	 ofert	 szkoleń	 natomiast,	 kieruje-

my	się	zarówno	tematyką	jak	i	bliskością	miej-

sca	szkolenia.	Zazwyczaj	wybieramy	szkolenia	

sprawdzonych	 firm,	które	organizują	szkolenia	

w	 większości	 jednodniowe,	 często	 w	 formie	

warsztatów	praktycznych,	a	których	prelegenci	

są	 specjalistami	 w	 swoich	 dziedzinach.	 Dzięki	

temu	 większość	 szkoleń	 jest	 bardzo	 wysoko	

oceniana	przez	pracowników,	a	szkolenia	te	są	
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przydatne	w	naszej	codziennej	pracy,	nie	rzad-

ko	rozwiązując	problemy	ze	stosowaniem	prze-

pisów	lub	ukierunkowując	praktykę	działania.	

Warto	 też	 wspomnieć,	 że	 uczestniczymy	

również	w	szkoleniach	bezpłatnych,	organizo-

wanych	przez	jednostki	takie	jak:	

n Mazowiecki	Urząd	Wojewódzki,	

n Urząd	Marszałkowski,	

n Mazowiecka	 Jednostka	 Wdrażania	 Pro-

gramów	Unijnych,

n Zakład	Ubezpieczeń	Społecznych.

URZĄD	PRZYJAZNY	DLA	NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od	dnia	1	 lipca	2012	roku	Starostwo	Po-

wiatu	Grodziskiego	zapewnia	możliwość	sko-

rzystania	w	urzędzie	z	usług	tłumacza	języka	

migowego.	 Informacja	o	 tym	 jest	podana	do	

publicznej	 wiadomości	 na	 tablicy	 ogłoszeń	

w	siedzibie	Starostwa	i	na	stronie	internetowej	

Powiatu	 Grodziskiego	 w	 zakładce	 „kontakt”		

oraz	na	stronie	Biuletynu	Informacji	Publicznej	

Starostwa	Powiatu	Grodziskiego	w		„poradnik	

interesanta”.	Usługi	tłumacza	języka	migowe-

go	świadczy	jeden	z	pracowników	starostwa,	

który	posiada	umiejętności	umożliwiające	po-

rozumiewanie	 się	 z	 osobami	 niesłyszącymi,	

ponadto	uczestniczył	on	w	warsztatach	orga-

nizowanych	 przez	 Polski	 Związek	 Głuchych	

Oddział	Mazowiecki.

W	 ramach	 likwidacji	 barier	 architekto-

nicznych,	 w	 budynku	 przy	 ul.	 Kościuszki	 30	

został	 wykonany	 	 podjazd	 dla	 wózków	 wraz	

z	dzwonkiem,	dostosowano	do	potrzeb	osób	

niepełnosprawnych	 również	 łazienkę	 na	 par-

terze	budynku.	W	budynku	przy	ul.	Żyrardow-

skiej	48	oraz	w	budynku	przy	ul.	Dalekiej	11A	

znajdują	się	windy,	a	 także	 łazienki	dostoso-

wane	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych.

W	 latach	 2009	 -2012	 został	 zrealizowany	

projekt		pn.		„Rewitalizacja	budynku	Muzeum	

im.	Anny	i	Jarosława	Iwaszkiewiczów	w	Stawi-

sku	wraz	z	założeniem	parkowym”	w	ramach	

dofinansowania	 z	 Regionalnego	 Programu	

Operacyjnego	Województwa	Mazowieckiego.		

Jednym	z	głównych	celów	przy	realizacji	pro-

jektu,	 było	 	 wprowadzenie	 rozwiązań,	 które	

pozwalają	osobom	niepełnosprawnym		korzy-

stać	ze	zbiorów	Muzeum.

W	 ramach	 likwidacji	 barier	 architekto-

nicznych,	 w	 grudniu	 2010	 r.	 został	 oddany	

do	 użytku	 podjazd	 dla	 wózków	 wykonany	

z	 kostki	 brukowej.	 Ponadto	 w	 czerwcu	 2010	

roku,	 zakupiono	 schodołaz	 gąsiennicowy,	

umożliwiający	 transport	standardowych	wóz-

ków	 inwalidzkich	 na	 wszystkie	 piętra	 budyn-

ku	Muzeum.	W	obsłudze	urządzenia	pomaga	

osoba,	 która	 zaczepi	 wózek	 z	 siedzącą	 na	

nim	osobą	niepełnosprawną,	steruje	w	czasie	

jazdy	 po	 schodach	 a	 po	 skończonej	 jeździe	

odczepi	wózek.	

W	 zakresie	 udogodnień	 dla	 osób	 niewi-

domych,	 	 w	 kwietniu	 2010	 r.	 wprowadzono	

oznaczenia	 pisane	 alfabetem	 Braille’a	 	 dla	

pomieszczeń	Muzeum	(pokój	stołowy,	salon,	

gabinet,	sypialnia,	pokój	gościnny,	hol	 i	klat-

ka	schodowa),	zaś	dla	osób	niedowidzących	

w	 marcu	 2010	 r.	 wydrukowano	 informatory	

powiększoną	czcionką.
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Dla	 osób	 korzystających	 z	 komputerów	

wprowadzono	również	ułatwienia	w	porusza-

niu	 się	 po	 stronach	 internetowych	 powiatu	

grodziskiego	 (www.powiat-grodziski.pl	 oraz	

www.bip.powiat-grodziski.pl)	m.in.	 jest	możli-

wość	zmiany	kontrastu	oraz	zmiany	wielkości	

tekstu	(potrójne	A).

ROZBUDOWA	I	MODERNIZACJA	
SIECI	INFORMATYCZNEJ	W	STAROSTWIE

Projekt	 jest	 realizowany	 sukcesywnie	

w	ramach	corocznie	zaplanowanych	środków	

z	budżetu	Powiatu.	W	ramach	zadania	doko-

nuje	się	wymiany	najbardziej	wyeksploatowa-

nego	 i	 przestarzałego	 sprzętu	 oraz	 dostoso-

wanie	sprzętu	komputerowego	do	rosnących	

wymagań	oprogramowania	wykorzystywane-

go	 przez	 Wydział	 Geodezji	 i	 Kartografii	 oraz	

Wydział	Komunikacji.	

W	latach	2014-2017	wydatkowano	łącznie	

451	102	zł.

PEŁNE	WDROŻENIE	I	PRZEJŚCIE	NA	ELEKTRONICZNY	
OBIEG	DOKUMENTÓW

W	 ramach	 projektu	 Marszałkowskiego	

„Rozwój	elektronicznej	administracji	w	samo-

rządach	województwa	mazowieckiego	wspo-

magającej	 niwelowanie	 dwudzielności	 po-

tencjału	województwa”	 (Projekt	EA)	w	całym	

Starostwie	 został	 wdrożony	 nowy	 system	

elektronicznego	 obiegu	 dokumentów,	 za-

stępując	poprzedni	system.	W	projekcie	 tym	

uczestniczyły	gminy	i	powiaty	z	województwa	

mazowieckiego.	

Elektroniczny	obieg	dokumentów	jest	na-

rzędziem	wykorzystywanym	codziennie	przez	

wszystkich	 pracowników	 Starostwa.	 Główne	

zalety	wdrożenia	systemu:

n rejestracja	 dokumentów	 papierowych	

i	przekazywanie	ich	elektroniczne	między	

pracownikami,

n tworzenie	i	obsługa	spraw,	

n szybki	dostęp	do	informacji,	

n obniżenie	kosztów	administracyjnych.

Na	 potrzeby	 realizacji	 zakupiono:	 4	 ze-

stawy	komputerowe,	3	skanery,	3	drukarki	do	

kodów	 paskowych,	 5	 czytników	 kodów	 pa-

skowych.

Termin realizacji:	lata	2014	–	2020.
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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	 informa-

tyzacji	 działalności	 podmiotów	 realizujących	

zadania	 publiczne	 udostępniają	 elektryczną	

skrzynkę	podawczą.	W	Starostwie	Powiatu	Gro-

dziskiego	 jako	 ESP	 wykorzystywana	 jest	 plat-

forma	ePUAP,	której	 funkcjonowanie	zapewnia	

Minister	właściwy	do	spraw	informatyzacji.	

EPUAP	 daje	 możliwość	 odbierania	 i	 wy-

syłania	urzędowej	korespondencji.	Korespon-

dencja	 wysyłana	 w	 ten	 sposób	 umożliwia

składanie	pism	elektronicznych	ze	skutkiem

Rok
Ilość wniosków wpływających 

przez EPUAP

2014 456

2015 494

2016 553

2017 754

Razem 2257

prawnym	 podpisanych	 darmowym	 Profilem	

Zaufanym	lub	podpisem	kwalifikowanym.

Zadanie	 jest	 realizowane	 z	 budżetu	 pań-

stwa.

REGIONALNE	PARTNERSTWO	SAMORZĄDÓW	MAZOWSZA	
DLA	AKTYWIZACJI	SPOŁECZEŃSTWA	INFORMATYCZNEGO	

W	ZAKRESIE	E-ADMINISTRACJI	I	GEOINFORMACJI

W	 latach	 wcześniejszych	 powiat	 uczest-

niczył	 w	 projektach	 wpisanych	 do	 Regional-

nego	Programu	Operacyjnego	Województwa	

Mazowieckiego	2007-2013:

	–	 „Rozwój	elektronicznej	administracji	w	sa-

morządach	województwa	mazowieckiego	

wspomagającej	 niwelowanie	 dwudzielno-

ści	potencjału	województwa”	Projekt	EA,	

–	 „Przyśpieszenie	 wzrostu	 konkurencyjno-

ści	 województwa	 mazowieckiego,	 przez	

budowanie	 społeczeństwa	 informacyjne-

go	i	gospodarki	opartej	na	wiedzy	poprzez	

stworzenie	 zintegrowanych	 baz	 wiedzy	

o	Mazowszu”	Projekt	BW.	

Kontynuacją	 tych	 projektów	 jest	 uczest-

nictwo	 Powiatu	 Grodziskiego	 w	 partnerstwie	

z	 Województwem	 Mazowieckim	 oraz	 gmi-

nami	 i	powiatami	Mazowsza	w	realizacji	pro-

jektu	 „Regionalne	 partnerstwo	 samorządów	

Mazowsza	 dla	 aktywizacji	 społeczeństwa	

informatycznego	 w	 zakresie	 e-administracji	

i	 geoinformacji”	 w	 ramach	 dofinansowania	

z	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Wo-

jewództwa	Mazowieckiego	2014	–	2020.

Zakres	projektu:	

n rozbudowa	systemu	e-Urząd	o	nowe	funkcje,	

n zwiększenie	 liczby	 udostępnionych	

e-usług	drogą	elektroniczną,

n zakup	sprzętu	komputerowego	oraz	opro-

gramowania,

n cyfryzacja	 baz	 danych	 wchodzących	

w	 skład	 państwowego	 zasobu	 geodezyj-

nego	i	kartograficznego.

Łączna wartość projektu dla Mazowsza: 

98	262	303	zł,	w	tym	łączne	dofinansowanie:	

78	609	849	zł.	

Wkład własny Województwa Mazowiec-

kiego:	4	942	525	zł.

Wkład własny powiatów i gmin łącznie: 

14	 709	 928	 zł	 w	 tym	 wkład	 własny	 powiatu	

grodziskiego:	290	225	zł.

Dofinansowanie dla powiatu grodziskie-

go (RPO WM): 1	160	900	zł.

Okres realizacji:	lata	2014	-2020.
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SZTUKA, KULTURA I PROMOCJA

Wizytówką	 powiatu	 grodziskiego	

i	 punktem	 obowiązkowym	 na	 ma-

pie	kulturalnej	i	turystycznej	jest	bez	

wątpienia	Muzeum	im.	Anny	i	Jarosława	Iwasz-

kiewiczów	w	Stawisku.

Niegdyś	prywatny	dom	z	woli	gospodarzy	

po	 śmierci	 został	 przekształcony	 w	 muzeum,	

które	do	dziś	bardzo	prężnie	działa.	Każdego	

miesiąca	organizowane	są	tu	imprezy	i	wyda-

rzenia	 kulturalne	 przyciągające	 mieszkańców	

i	 turystów.	 W	 posiadłości	 odbywają	 się	 wy-

stawy,	wykłady	i	prelekcje,	prezentacje	filmów	

i	 spektakli	 teatralnych,	 prezentacje	 literackie	

i	 koncerty;	 dla	 przykładu	 można	 wymienić	

udział	muzeum	w	„Festiwalu	Otwarte	Ogrody”,	

„Wiosna	Poetycka”	czy	Nocy	Muzeów.	Z	myślą	

o	najmłodszym	pokoleniu	w	Stawisku	urządza-

ne	 są	 konkursy	 recytatorskie,	 a	 także	 lekcje	

muzealne.	

W	2017	r.	Starostwo	Powiatu	Grodziskiego	

podpisało	porozumienie	o	współtworzeniu	Ma-

zowieckiej	 Biblioteki	 Cyfrowej,	 która	 powstała	

z	inicjatywy	Biblioteki	Publicznej	m.st.	Warsza-

wy	Biblioteki	Głównej	Województwa	Mazowiec-

kiego.	W	ramach	współpracy	przekazywane	są	

publikacje	 wydawane	 przez	 powiat,	 które	 na-

stępnie	umieszczane	są	w	formie	cyfrowej	na	

stronie	internetowej	biblioteki.	Do	tej	pory	prze-

kazano	Album przyrodniczy – powiat grodziski,	

Informator	 turystyczny	oraz	mapę	 turystyczną	

powiatu.

UTRZYMANIE	MUZEUM	IM.	ANNY	I	JAROSŁAWA	IWASZKIEWICZÓW	
W	STAWISKU	W	STANIE	ZAPEWNIAJĄCYM	TRWAŁE	ZACHOWANIE	

JEGO	WARTOŚCI

W	 poprzednim	 okresie	 programowania	

w	 latach	 2009-2012	 przeprowadzono	 rewita-

lizację	 budynku	 muzeum	 wraz	 z	 założeniem	

parkowym.	 Za	 kwotę	 1	 845	 473	 zł	 (z	 czego	

984	 586	 zł	 pochodziło	 ze	 środków	 unijnych	

zaś	 reszta	 ze	 środków	 własnych	 powiatu)	

m.in.	 przeprowadzono	 modernizację	 dachu	

oraz	 trzech	 alei	 dojazdowych,	 zakupiono	

schodołaz,	 doprowadzono	 sieć	 gazową	 do	

budynku,	 oczyszczono	 17	 ha	 parku	 wraz	

z	 cięciem	 pielęgnacyjnym	 alei	 lipowej,	 urzą-

dzono	plac	zabaw	dla	dzieci.	W	związku	z	po-

wyższym	 w	 latach	 2014-2017	 wydatkowano	

zdecydowanie	 mniejsze	 kwoty	 związane	

z	bieżącym	utrzymaniem	i	pracami	konserwa-

torskimi	w	muzeum	(łącznie	za	lata	2015-2017	

blisko	40	000	zł).	

W	 ramach	wsparcia	 finansowego	działal-

ności	kulturalnej,	zrealizowano	m.	in.:

n „Dialog	Dwóch	Kultur”,

n Festiwal	„Muzyczne	Konfrontacje”,	

n „Wiosna	Poetycka	w	Stawisku”,

n „Noc	Muzeów”,

n Festiwal	„Otwarte	Ogrody”.
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PRZYGOTOWANIE	I	REALIZACJA	POWIATOWEGO	KALENDARZA	
IMPREZ	O	CHARAKTERZE	KULTURALNYM,	SPORTOWYM	

I	EKOLOGICZNYM

Życie	 kulturalne	 w	 powiecie	 grodziskim	

kreuje	również	kalendarz	imprez.	Jest	to	harmo-

nogram	 wydarzeń	 o	 charakterze	 kulturalnym,	

ekologicznym	 i	sportowym.	Każdego	roku	po-

wiat	obejmuje	imprezy	patronatem	i	przeznacza	

na	ten	cel	odpowiednie	środki	finansowe.	

Jednymi	 z	 większych	 imprez	 organizowa-

nych	w	ramach	„kalendarza”	są	Ogrody	Integra-

cji,	czyli	przegląd	twórczości	artystycznej	osób	

niepełnosprawnych,	 grodziski	 Piknik	 z	 Psem	

czy	 Dycha	 Strażacka.	 Wiele	 wydarzeń	 ma	 za-

sięg	ponadpowiatowy,	a	nawet	ogólnopolski.

Dział \ rok 2014 2015 2016 2017

Kultura	i	sztuka 116	818,46	zł 79	335,17	zł 102	147,72	zł 127	180	zł

Kultura	fizyczna 101	464,72	zł 98	143,21	zł 103	215,16	zł 122	080,71	zł

Gospodarka	
komunalna	
i	ochrona	
środowiska

27	112,82	zł 44	926,94	zł 46	902,10	zł 38	487,08	zł

Suma 245 396 zł 222 405,32 zł 252 264,98 zł 287 747,79 zł

Ilość imprez w ramach Kalendarza Imprez

Charakter 
przedsięwzięcia

2014 2015 2016 2017 Razem

Kulturalne 38 42 36 37 153

Sportowe 45 38 36 31 150

Ekologiczne 10 11 8 8 37
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WYDAWANIE	PRZEWODNIKÓW,	ALBUMÓW,	FOLDERÓW	ITP.	
PROMUJĄCYCH	WIEDZĘ	O	POWIECIE	GRODZISKIM	

ORAZ	JEGO	WALORACH	PRZYRODNICZYCH	I	KULTURALNYCH

2015	 rok:	 dodruk	 albumu	 „Powiat	 gro-

dziski	 –	 album	 przyrodniczy”	 (format	 A4,	

64	strony)	1	000	egz.	Wydanie	związane	z	wy-

darzeniem	Dni	Młodzieży,	uzupełnione	o	 tłu-

maczenie	tekstów	na	język	angielski.

Informator Turystyczny powiatu grodzi-

skiego (68	stron,	format	235	x	162	mm)	wraz	

ze	 składaną	 mapą	 powiatu	 (format	 60	 x	 40)	

1	000	egz.	Informator	turystyczny	przedstawia	

walory	 turystyczne,	 krajobrazowe	 oraz	 przy-

rodnicze	naszego	regionu,	zawiera	tłumacze-

nie	tekstów	na	język	angielski.	Wydanie	zwią-

zane	z	wydarzeniem	Dni	Młodzieży.	

2016	 rok:	 dodruk	 albumu	 Powiat grodzi-

ski – album przyrodniczy	–	900	egz.	 Informa-

tor Turystyczny powiatu grodziskiego	wraz	ze	

składaną	mapą	–	900	egz.
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REWITALIZAC-        
JA BUDYNKÓW

REWITALIZACJA BUDYNKÓW 
U¯YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ

TERMOMODERNIZACJA	OBIEKTÓW	OŚWIATOWYCH	
I	INNYCH	OBIEKTÓW	UŻYTECZNOŚCI	PUBLICZNEJ	POWIATU

W	 ramach	 zadania	 zrealizowano	 w	 2016	

roku	projekt:	 „Przebudowa	kotłowni	olejowej	

na	gazową	w	Ośrodku	Zdrowia	przy	ulicy	Pia-

sta	30	w	Milanówku”.

Wartość zadania:	109	571	zł,	w tym dofi-

nansowanie w formie pożyczki (WFOŚiGW):  

96	656	zł.	

Po	 spłacie	 50%,	 umorzono	 w	 wysokości	

30%	 wykorzystanej	 kwoty	 pożyczki,	 z	 prze-

znaczeniem	na	pielęgnację	zieleni	na	terenie	

parku	Muzeum	im.	Anny	i	Jarosława	Iwaszkie-

wiczów	w	Stawisku.

ZMIANA	SPOSOBU	UŻYTKOWANIA	WRAZ	Z	PRZEBUDOWĄ	
POMIESZCZEŃ	HANDLOWYCH	W	BUDYNKU	

ADMINISTRACYJNO–BIUROWO–USŁUGOWYM	NA	SIEDZIBĘ	
PUBLICZNEGO	OGNISKA	PLASTYCZNEGO

  Otwarcie	 nowej	 siedziby	 Ogniska	 Pla-

stycznego	 przy	 ul.	 Żyrardowskiej	 48	 w	 Gro-

dzisku	 Mazowieckim	 odbyło	 się	 10	 lutego	

2017	r.,	w	70	rocznicę	istnienia	placówki.	

Łączny	koszt	inwestycji	wyniósł	951	823	zł.

W	 ramach	 adaptacji	 nowej	 siedziby	 Ogni-

ska	 wykonano	 m.in.	 prace	 demontażowe,		

instalację	elektryczną	i	centralnego	ogrzewania,	

wentylację,	wymianę	stolarki	okiennej	i	drzwio-

wej,	 toaletę	 dla	 niepełnosprawnych,	 posadzki	

i	sufity.	Ponadto	przebudowano	wjazd	i	parking	

oraz	 zakupiono	 wyposażenie	 meblowe	 i	 nie-

zbędny	sprzęt	do	prowadzenia	zajęć.	



   SZANOWNI        
PAÑSTWO   

Mamy	nadzieję,	 że	wydany	przez	nas	 informator	przybliżył	Państwu	kompetencje	powiatu	

w	zakresie	zaspokajania	potrzeb	mieszkańców,	a	także	zapoznał	Państwa	z	konkretnymi	zada-

niami,	które	zrealizowano	na	przestrzeni	ostatnich	4	lat.

Niektórzy	Czytelnicy	zapewne	przeczytali	publikację	od	początku	do	końca,	inni	zaś	tylko	te	

działy,	które	bezpośrednio	ich	dotyczyły, czy interesowały. Wierzymy, że Podsumowanie kadencji 

powiatu grodziskiego 2014-2018	 zostało	 tak	 zredagowane,	 że	 wszyscy	 odnaleźli	 ciekawe	 dla	

siebie	informacje.

Serdecznie	dziękujemy	za	poświęcony	czas	oraz	lekturę	naszego	informatora.

Wiceprzewodniczący Rady Starosta Grodziski

Powiatu Grodziskiego 

      Michał Śliwiński Marek Wieżbicki

Szanowni Pañstwo!
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Starostwo Powiatu Grodziskiego

Główna	siedziba

ul.	Kościuszki	30,	05-825	Grodzisk	Mazowiecki

tel.:	(22)	724-28-71,	(22)	724-07-11,	(22)	755-23-36,	(22)	724-30-97,	(22)	724-30-98

Wydział Komunikacji	

ul.	Daleka	11a,	05-825	Grodzisk	Mazowiecki

tel.:	(22)	729-96-81,	(22)	755-55-16,	(22)	723-30-45,

Wydział Geodezji i Kartografii	

Wydział	Gospodarki	Nieruchomościami	

ul.	Żyrardowska	48,	05-825	Grodzisk	Mazowiecki	

tel.:	(22)	755-52-24,	(22)	755-79-31

Nadzór merytoryczny:

Joanna	Damaziak	–	Sekretarz	Powiatu	Grodziskiego

Opracowano	na	podstawie	materiałów	będących	w	posiadaniu	

Starostwa	Powiatu	Grodziskiego.

ISBN:	978-83-65267-54-2

ul.	Radzikowskiego	100J/51,	31-315	Kraków
tel.+48	12	353	01	68	/	501	46	80	50
e-mail:	wydawnictwo@idgreklama.pl

www.idgreklama.pl

Projekt graficzny, przygotowanie do druku i druk:
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