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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU 
Powiat grójecki – powiat, województwo mazowieckie, utworzony w 1999 roku w ramach reformy 

administracyjnej. Naturalne granice administracyjne wytycza od wschodu rzeka Wisła, a od południa 

rzeka Pilica. Pozostałe granice są granicami sztucznymi. Główną sieć wodną tworzy rzeka Pilica i 

Jeziorka wraz z dopływami. Powiat posiada dogodne położenie na przecięciu najważniejszych arterii 

drogowych droga krajowa nr 50 i droga krajowa S7 oraz linii kolejowych naszego kraju. Powiat Grójecki 

to największy "Sad Europy” ponad 40% użytków rolnych stanowią sady owocowe. 

W skład powiatu wchodzą: 

Gminy miejsko-wiejskie: 

•  Grójec 

•  Mogielnica 

•  Nowe Miasto nad Pilicą 

•  Warka 

 

Gminy wiejskie: 

•  Belsk Duży 

•  Błędów 

•  Chynów 

•  Goszczyn 

•  Jasieniec 

•  Pniewy 

 

Miasta: 

•   Grójec 

•  Mogielnica 

•  Nowe Miasto  

              nad Pilicą 

•  Warka 

 

1. ZADANIA POWIATU 
Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dziedzin 

wymienionych w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Zadania te obejmują pięć zasadniczych grup 

tematycznych, takich jak: 

➢ infrastruktura społeczna – edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, opieka 

społeczna, pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna i turystyka,  

➢  infrastruktura techniczna – transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie 

powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych,  

➢ porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – obronność, ochrona 

przeciwpożarowa, ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,  

➢ ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne – gospodarka wodna, 

rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, nadzór budowlany,  

➢ działalność organizatorska – przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego 

rynku pracy, ochrona praw konsumenta, wspieranie osób niepełnosprawnych, polityka 

prorodzinna, ochrona dóbr kultury, promocja powiatu, współpraca z organizacjami 

pozarządowymi.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3jec_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mogielnica_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Miasto_nad_Pilic%C4%85_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warka_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Belsk_Du%C5%BCy_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%99d%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chyn%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Goszczyn_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jasieniec_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pniewy_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_mazowieckim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3jec_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mogielnica_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Miasto_nad_Pilic%C4%85_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Miasto_nad_Pilic%C4%85_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Gr%C3%B3jec_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Mogielnica_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Nowe_Miasto_nad_Pilic%C4%85_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Warka_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_gmina_Belsk_Du%C5%BCy_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Gmina_B%C5%82%C4%99d%C3%B3w_COA.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_gmina_Chyn%C3%B3w_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_gmina_Goszczyn_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_gmina_Jasieniec_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_gmina_Pniewy_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Gr%C3%B3jec_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Mogielnica_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Nowe_Miasto_nad_Pilic%C4%85_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Warka_COA.svg
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Do zakresu działania powiatu należy także wykonywanie zadań przez działające w ramach 

powiatowej administracji zespolonej inspekcje, służby i straże, w tym powiatową komendę policji, 

powiatową komendę państwowej straży pożarnej, a także inspekcję sanitarną, weterynaryjną i nadzór 

budowlany. Zasady współdziałania samorządu powiatowego z organami szczebla wojewódzkiego i 

centralnego w zakresie działania tych służb określone są w stosownych aktach prawnych.  

Wśród zadań realizowanych przez samorząd powiatowy można wyróżnić trzy zasadnicze ich 

rodzaje, a mianowicie:  

➢ lokalne, które mierzy się w kompetencjach powiatu i które muszą być realizowane 

poprzez jego struktury organizacyjne,  

➢  ponadgminne, wychodzące poza ustawowe kompetencje powiatu, możliwe do 

zrealizowania przy współudziale samorządów gmin wchodzących w skład powiatu,  

➢ ponadpowiatowe, które wymagają zaangażowania władz regionalnych, tworzenia 

lobbingu na rzecz zmian gospodarczych, ustawowych, czy polityki krajowej.  

 

Do najważniejszych zadań „lokalnych” należy między innymi: organizowanie i zapewnienie usług 

w domach pomocy społecznej, prowadzenie placówek opiekuńczo -wychowawczych, organizowanie i 

prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, organizowanie i prowadzenie 

placówek oświaty ponadgimnazjalnej i oświaty specjalnej oraz szkolnictwa zawodowego.  

Pomimo braku szczegółowych i jasnych zapisów określających zadania powiatów i gmin w 

zakresie ochrony zdrowia, powszechną praktyką stała się organizacja bądź prowadzenie placówek 

podstawowej opieki zdrowotnej przez gminy. Natomiast otwarte lecznictwo specjalistyczne, a w 

szczególności szpitale, leży w gestii powiatu.  

Starostom, jako organom działającym w imieniu administracji rządowej, powierzono 

rozpatrywanie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących budownictwa, transportu 

(ewidencja pojazdów i wydawanie praw jazdy), gospodarki nieruchomościami skarbu państwa, rolnictwa 

i leśnictwa. Powiat odpowiada za przeprowadzenie poboru do wojska i zapobieganie kryzysom 

wynikającym z zagrożeń pożarowych, powodziowych i innych. Szczegółowy wykaz zadań zawarty jest 

w ustawach kierunkowych i rozporządzeniach. 

 

2. WŁADZE POWIATU 
Siedzibą władz powiatu jest miasto Grójec. 

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym organami powiatu są: 

• Rada Powiatu  

• Zarząd Powiatu.  

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Po wyborach, które zarządzone 

zostały na dzień 21 października 2018 roku kadencja rad powiatu trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.  

Organem wykonawczym powiatu jest zarząd powiatu, w którego skład wchodzą: starosta – 

Krzysztof Ambroziak, jako jego przewodniczący, wicestarosta-Jolanta Sitarek i pozostali członkowie tj.: 

Marzena Kołacz-Rosołowska, Andrzej Zaręba, Paweł Siennicki.  

W 2020 r. zarząd powiatu obradował na 58 posiedzeniach, podczas których podjął łącznie 119 

uchwał.   

Skład Prezydium Rady Powiatu Grójeckiego: 

Przewodniczący Rady Powiatu - Janusz Karbowiak  
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Adam Balcerowicz oraz Krzysztof Fiks  

 

W skład Rady Powiatu wchodzi 21 radnych: 

1. Ambroziak Krzysztof 

2. Balcerowicz Adam  

3. Bednarska Teresa 

4. Fiks Krzysztof 

5. Górski Grzegorz  

6. Iwanicki Paweł 

7. Karbowiak Janusz  

8. Kijuc Grażyna  

9. Kołacz-Rosołowska Marzena  

10. Kołodziejski Cezary  

11. Kumorek Władysław  

12. Lipiec Robert  

13. Maciak Adolf  

14. Madej Jan 

15. Piątkowski Dariusz 

16. Pruś Michał 

17. Siennicki Paweł 

18. Sitarek Jolanta  

19. Steczkowska Anna 

20. Wojtczak Wojciech 

21. Zaręba Andrzej 

 

Kluby radnych 

Radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub radnych może tworzyć co najmniej 3 radnych. Obecnie 

działają dwa kluby:  

• Klub Radnych Powiatu Grójeckiego „Przyjazny Powiat” 

• Klub Radnych Powiatu Grójeckiego „ Prawa i Sprawiedliwości” 

 

3. FINANSE POWIATU 
Podstawę gospodarki finansowej powiatu stanowi uchwała budżetowa podejmowana przez radę 

powiatu. Budżet powiatu to opracowywany, uchwalany i wykonywany, w sposób określony w 

przepisach prawnych, plan finansowy powiatu, obejmujący jego wydatki nie przekraczające dochodów 

wraz z wpływami zwrotnymi na czas roku kalendarzowego, na podstawie którego prowadzona jest w 

powiecie, w sposób jawny i samodzielny, gospodarka finansowa.  

Projekt budżetu powiatu przygotowuje zarząd powiatu i przedkłada radzie najpóźniej do 15 

listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwała budżetowa powinna być uchwalona przez 

radę powiatu przed rozpoczęciem roku budżetowego, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia roku 

budżetowego. Dochody budżetu ujmuje się według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody: 

bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, 

dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 



 

6 | S t r o n a  
 

w prawo własności. Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe, niebędące 

dochodami majątkowymi. 

4. MIENIE POWIATU 
 

Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu powiatu grójeckiego na dzień 31 grudnia 2020 roku  

(z wyłączeniem dróg powiatowych). 

1. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Grójeckiego (z wyłączeniem dróg)  - 94,9113 ha 

(107 działek ewidencyjnych). 

2. Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Powiatu Grójeckiego  - brak. 

3. Nieruchomości stanowiące współwłasność Powiatu Grójeckiego – 2,2762 ha (11 działek 

ewidencyjnych). 

4. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste – brak. 

5. Nieruchomości oddane w bezpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą:  

– 3,5742 ha (2 działki w Nowym Mieście nad Pilicą),  

- 0,3856 ha (1 działka ewidencyjna Ośrodek Zdrowia w Drzewicy), 

- udział wynoszący 9491/34282 części w działce o powierzchni 0,1900 ha (Ośrodek Zdrowia 

Żdżary). 

6. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd (dotyczy jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej - szkoły ponadpodstawowe, domy pomocy społecznej, szkoły specjalne, ośrodki 

szkolno – wychowawcze) – 30,9078 ha (23 działki ewidencyjne). 

7. Nieruchomości oddane w dzierżawę  – 3,1118 ha (4 działki ewidencyjne PCM Sp. z o.o. w 

Grójcu). 

8. Nieruchomości oddane w użyczenie – 5,30 ha (1 działka ewidencyjna w Nowej Wsi, gmina 

Warka). 

9. Lokale stanowiące własność Powiatu Grójeckiego:  

- 27 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1 169,57 m2 (6 lokali mieszkalnych, 3 garaże, 16 

samodzielnych lokali – były hotel, 2 lokale użytkowe). 

10. Nieruchomości użyczone przez Powiat Grójecki  

– 0,0533 ha (1 działka ewidencyjna – Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w 

Grójcu), 

- 0,8411 ha (1 działka ewidencyjna – Środowiskowy Dom Samopomocy w Łychowskiej Woli). 

 

W 2020 roku zostały sprzedane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwa lokale w 

budynku przy ul. Mogielnickiej 28C w Grójcu: 

1. lokal Nr 5 o powierzchni 31,64 m2 za cenę  146 000,00 zł, 

2. lokal Nr 26 o powierzchni 32,48 m2 za cenę 112 000,00 zł. 

W 2020 roku Zarząd Powiatu Grójeckiego zawarł 8 umów najmu lokali położonych w budynku 

przy ul. Mogielnickiej 28C w Grójcu na okres 1 roku. 

8 lipca 2020 roku została zawarta umowa dzierżawy na okres 10 lat z Powiatowym Centrum 

Medycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Grójcu (działki 1405/4 o pow. 1,0581ha, dz. 1405/6 o pow. 1,0183 

ha, dz. 1417 o pow. 0,5088 ha i dz. 1418 o pow. 0,5258 ha położone w Grójcu). 
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Starosta grójecki jako reprezentant Skarbu Państwa gospodaruje również nieruchomościami 

skarbowymi o łącznej powierzchni 197,3981 ha, w tym: 

1. zasób nieruchomości – 112,0587 ha (52 działki ewidencyjne), 

2. w użytkowaniu wieczystym – 85,3394 ha (436 działek ewidencyjnych), 

3. lokale – 380,78 m2 (5 lokali). 

25% dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa stanowi dochód powiatu. 

W 2020 roku z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa zostały sprzedane użytkownikom 

wieczystym dwie nieruchomości za łączną kwotę wynoszącą różnicę wartości pomiędzy własnością a 

użytkowaniem wieczystym 22 445,12 zł. 

W 2020 roku Starosta Grójecki, za zgodą Wojewody Mazowieckiego dokonał darowizny  

6 działek stanowiących własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cel publiczny na rzecz Gminy 

Chynów oraz Gminy Błędów (łączna wartość darowanych nieruchomości wynosiła 1 189 005,41 zł). 

W 2020 roku w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego została zawarta jedna umowa 

najmu lokalu mieszkalnego na okres 3 lat. 

Starosta Grójecki wydał w 2020 roku 9 decyzji administracyjnych dotyczących trwałego 

zarządu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.       

 

II .  ADMINISTRACJA POWIATOWA 
 

Zarząd Powiatu Grójeckiego wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu Starostwa 

Powiatowego w Grójcu. W siedzibie Starostwa Powiatowego urzędują władze Powiatu oraz mieszczą 

się wszystkie wydziały: Wydział Organizacyjny, Finansowy, Edukacji, Zdrowia i Promocji Powiatu, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Budownictwa i Architektury, Komunikacji i Transportu, 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Zespół Radców Prawnych, Powiatowy 

Rzecznik Konsumentów, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, Audyt Wewnętrzny oraz 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu. W lokalizacji tej ma również swoją 

siedzibę Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w  2020 roku to 112 osób, w tym 86 kobiet oraz 26 

mężczyzn. Kobiety stanowią ok. 77 % wszystkich zatrudnionych. Na stanowiskach urzędniczych 

pracowało 105 pracowników, stanowiska pomocnicze i obsługi to 7 osób. 

 

1. DZIAŁALNOŚĆ KOMÓREK  

ORGANIZACYJNYCH URZĘDU 

Działalność poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Grójcu można 

ogólnie podzielić na te zajmujące się obsługą klienta zewnętrznego oraz zajmujące się stroną 

organizacyjno-funkcjonalną urzędu. Dane dotyczą wydziałów, które mają największy kontakt z 

mieszkańcami powiatu i są najbardziej istotne z punktu widzenia obywatela. 

1. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości: 

 

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta wykonuje zadania organów 

administracji geodezyjnej i kartograficznej jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Zadania wydziału koncentrują się na gromadzeniu i prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i 
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kartograficznego. Wydział zajmuje się prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków w systemie 

informatycznym, prowadzi sprzedaż map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz 

zajmuje się przyjmowaniem projektów na narady koordynacyjne, zgłoszeń prac geodezyjnych Prowadzi 

również zagadnienia wynikające z innych przepisów prawa między innymi  z zakresu Skarbu Państwa, 

ochrony gruntów rolnych, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, rekultywacji gruntów rolnych.  

 Pod adresem: https://grojec.geoportal2.pl/ udostępniony jest portal geodezyjny. Na portalu 

mapowym można zapoznać się m.in. z mapą ewidencji gruntów i budynków powiatu grójeckiego, jak 

również z ortofotomapą i usługą Open StreetMap. Obecnie serwis podzielony jest na dwie części o 

różnej funkcjonalności  - tryb publiczny i dostęp w trybie chronionym.  

  

Wybrane zadania Wydziału Geodezji, aktualne dane do raportu za 2020 rok: 

• projekty uzgodnione na naradach koordynacyjnych (364) 

• ilość zmian wprowadzonych do ewidencji gruntów i budynków (4 929) 

• wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków (8 866) 

• sprzedaż map (4 093) 

• przyjęte operaty geodezyjne do PZGiK (3 524) 

• zaświadczenia  (209) 

• decyzje administracyjne (420) 

 

2. Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska  

Wydział realizuje zadania związane z wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami,  

geologii złożowej, hydrogeologii, emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji gazów cieplarnianych, pozwoleń 

zintegrowanych, ochrony przyrody i gospodarki w lasach niepaństwowych. Poza tym wydział prowadzi sprawy 

związane z przyjmowaniem zgłoszeń instalacji nie wymagających uzyskania pozwolenia, wydawaniem kart 

wędkarskich, rejestracją sprzętu pływającego i rejestracją zwierząt i roślin gatunków prawnie chronionych. W 

ramach nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zajmuje się między 

innymi legalizacją drewna w lasach prywatnych. Kolejnym zadaniem wydziału jest udostępnianie informacji o 

środowisku, w tym prowadzenie Ekoportalu.  

 

Wybrane zadania wydziału w liczbach: 

• Wydane decyzje                   228 

• Wydane zaświadczenia      1371 

• Wydane karty wędkarskie      134 

• Rejestracja zwierząt i roślin gatunków prawnie chronionych 25 

• Udostępnianie informacji o środowisku, ekoportal   221 

• Legalizacja drewna z lasów prywatnych     450 

• pozostałe        484 

 

W roku 2020 kontynuowano wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów, opracowano je w 

gminach Błędów i Jasieniec dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa obejmujących 

powierzchnię  506,86 ha,  koszt  zadania 26 991,47 zł. Na realizacje zadania uzyskano dotację z Dyrekcji 

Generalnej Lasów Państwowych w wysokości 80% ceny netto tj.19 993,68 zł. 
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W ramach ochrony bioróżnorodności wykonano ochronę kasztanowców białych  poprzez wywieszenie 

pułapek feromonowych przeciwko szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi. Ochroną objęto drzewa 

zlokalizowane przy drogach powiatowych w miejscowościach : Świdno, Budziszyn, oraz przy Starostwie 

Powiatowym w Grójcu i parku w Woli Pniewskiej. Łączny koszt ochrony to 5508,00 zł. 

W ramach współpracy z Urzędem  Marszałkowskim zrealizowano zadanie pn.” Zakup  

i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w 

Nowej Wsi gm. Warka, powiat grójecki przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy”. Koszt 

wykonania stacji meteorologicznej wyniósł 60 710,00 zł, z tego koszt Powiatu: 13 708,32 zł, dotacja 

Urzędu Marszałkowskiego : 47 001,68 zł. Wykonana stacja pracuje w systemie monitoringu suszy 

Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.  

Wyniki pomiarów dostępne są na stronie : http://meteor.iung.pulawy.pl/view.php?s=202 

 

3. Wydział Komunikacji i Transportu  

 

Wśród zadań przekazanych do realizacji powiatom znalazło się też zadanie związane z rejestracją 

pojazdów i wydawaniem praw jazdy. Zadania te realizuje w tutejszym urzędzie Wydział Komunikacji i 

Transportu, który oprócz tego prowadzi m.in. rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 

pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców oraz realizuje zadania związane z wydawaniem 

międzynarodowych praw jazdy. Ponad to wydział prowadzi sprawy związane z wydawaniem licencji, 

zezwoleń i zaświadczeń na przewóz osób i rzeczy. 

 

I. Dane dotyczące rejestracji pojazdów: 

1. Ilość wszystkich zarejestrowanych pojazdów w powiecie grójeckim na dzień 31 grudnia 2020 roku to 

ok. 149900 szt. (pojazdy osobowe, ciężarowe, motocykle, motorowery, naczepy,  

przyczepy, ciągniki rolnicze, ciągniki samochodowe, autobusy, pojazdy specjalne) 

2. W 2020 roku zarejestrowaliśmy 9213 pojazdy, w tym: 

- autobusy -    19 

- ciągniki rolnicze -   649 

- ciągniki samochodowe -  240 

- motocykle -    540 

- motorowery -   195 

- przyczepy, naczepy -   501 

- samochodowe inne -  39 

- samochody ciężarowe -  991 

- samochody osobowe -  5931 

- specjalne -    109 

 

 3. Wydaliśmy m.in.: 

 - dowodów rejestracyjnych (wszystkich) - 13307 

 - kart pojazdu (KP) - 4152 

4. Ilość wydanych decyzji administracyjnych ogółem to ok. 25000 (dot. rejestracji czasowej,  

http://meteor.iung.pulawy.pl/view.php?s=202
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stałej, wyrejestrowań z powodu wywozu za granicę, kradzieży, złomowania, czasowego  

wycofania z ruchu, nabicia numerów vin, nałożenia kar itp.) 

5. Kwota pozyskana z tytułu nałożonych kar za nieterminową rejestrację, zgłoszenie 

zbycia/nabycia to 33370 zł (dochód powiatu) 

 

II. Dane dotyczące praw jazdy: 

1. Ilość zamówień na prawa jazdy złożonych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych –2262 

2. Ilość wydanych wyprodukowanych praw jazdy (ogółem) – 2085 

3. Ilość wydanych międzynarodowych praw jazdy – 2 

4. Ilość wydanych pozwoleń tramwajowych – 1 

5. Ilość wprowadzonych ważnych cofnięć uprawnień do kierowania pojazdami (w funkcji  

„Zakazy” zaznaczono opcję „Cofnięcie”) - 194 

6. Ilość wprowadzonych ważnych zakazów prowadzenia pojazdów (w funkcji „Zakazy”  

zaznaczono opcję „Zakaz” – 368 

7. Ilość wprowadzonych ważnych zatrzymań praw jazdy ( w funkcji „Zakazy” zaznaczono opcję 

„Zatrzymane” – 342 

8. Ilość zwróconych praw jazdy po zatrzymaniu – 225 

9. Ilość przywróconych po cofnięciu uprawnień – 126 

10. Ilość przekazanych akt kierowców do innych urzędów – 142 

11. Ilość otrzymanych akt kierowców z innych urzędów – 168 

12. Ilość wysłanych zapotrzebowań na akta kierowcy do innych urzędów - 185 

 

III. Dane dotyczące transportu drogowego: 

1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy  

– 20 zezwoleń oraz 56 wypisów, 

2. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób  

– 0 zezwoleń oraz 0 wypisów, 

3. Licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy  

– 2 licencje,  

4. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym  

– 0 zezwoleń oraz 0 wypisów,  

5. Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w zakresie przewozu rzeczy  

– 13 zaświadczeń oraz 139 wypisów, 

6. Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w zakresie przewozu osób  

– 0 zaświadczeń oraz 0 wypisów, 

7. Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy  

– 31 wypisów 

8. Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób  

– 0 wypisów 

9. Zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (PTZ) 

 – 92 zaświadczenia na 15 linii komunikacyjnych 

 

IV. Dane dotyczące ilości Ośrodków Szkolenia Kierowców i Stacji Kontroli Pojazdów (stan na 

koniec 2020 roku): 



 

11 | S t r o n a  
 

1. OSK – 11 

2. SKP – 20 w tym 11 Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów 

 

4. Wydział Budownictwa i Architektury 

    

W Starostwie Powiatowym    w Grójcu zadania z zakresu budownictwa w imieniu Starosty 

wykonywał Wydział Budownictwa i Architektury. Kompetencje do wydawania pozwoleń budowlanych  

w I instancji przyznano Starostom zgodnie  z zapisem zawartym w art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku 

– Prawo budowlane. W Wydziale Budownictwa i Architektury w 2020 roku było zatrudnionych  ogółem dziesięć 

osób. Do podstawowych zadań pracowników wydziału należało sprawdzanie przedłożonych wniosków  o 

wydanie pozwoleń na budowę, sprawdzanie załączonych do wniosków projektów architektoniczno – 

budowlanych pod względem zgodności z przepisami obowiązującego prawa i wydawanie decyzji o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego i udzieleniu pozwoleń na budowę oraz przyjmowanie zgłoszeń robót niewymagających 

pozwolenia na budowę. 

W roku 2020 wpłynęło 1324 wniosków  o wydanie pozwoleń na budowę,  wydanych zostało ogółem 

1311 decyzji  z tego 1301 pozytywnych decyzji o pozwoleniu  na budowę  obiektów budowlanych, 10 decyzji o 

odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oraz 88 decyzji, które nie 

dotyczyły zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Były to decyzje o 

przeniesieniu już wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora lub decyzje o uchyleniu 

wcześniej wydanych decyzji o pozwoleniu  na budowę na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru 

budowlanego w związku z istotnymi odstępstwami od projektu budowlanego.                 

 

Różnica pomiędzy liczbą wniosków (1324 wniosków), a liczbą wydanych decyzji o pozwoleniu na 

budowę (1301) wynika z rozpatrzenia wniosków o pozwolenie na budowę złożonych do Wydziału 

Budownictwa w roku 2019 r., i w roku 2020. 

                                                                                                                                                 

Następnym zadaniem Wydziału Budownictwa i Architektury było przyjmowanie                                

i rozpatrywanie  dokonywanych zgłoszeń zamiaru budowy i rozbiórki obiektów budowlanych lub 

wykonywania robót budowlanych, które nie wymagały uzyskania pozwolenia na budowę, wymagały 

natomiast dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania budowy lub wykonania robót budowlanych. W 

roku 2020 wnioskodawcy dokonali 1152 takich zgłoszeń. Dokonywane zgłoszenia dotyczyły 

niewielkich obiektów budowlanych i robót budowlanych wymienionych w art. 29, art. 29a   i 30 wyżej 

przywołanej ustawy Prawo budowlane, takich jak np. budowa parterowych budynków gospodarczych, 

garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych)  o powierzchni zabudowy do 

Lp.  NAZWA OBIEKTÓW  NA KTÓRE WYDANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ LICZBA DECYZJI  

1 Budynki mieszkalne wielorodzinne  5 

2 Budynki mieszkalne jednorodzinne 340 

3 Budynki przemysłowe i magazynowe 7 

4 Budynki zamieszkania zbiorowego  1 

5 Budynki gospodarcze 159 

7 Budynki użyteczności publicznej   22 

8 Budynki oświaty i kultury 1 

9 Sieci uzbrojenia terenu  64 

10 Drogi  4 

11 Farmy fotowoltaiczne  2 
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35 m2, a także wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, o powierzchni 

zabudowy do 35m2,  Dokonywano także zgłoszeń budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z 

pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych oraz 

wewnętrznych instalacji gazowych w użytkowanych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 

Dokonywano także zgłoszeń budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe 

nie wyższe niż 1kV, a także sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych. Dokonywano także 

zgłoszeń budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych takich jak: kapliczki, 

piaskownice, huśtawki, drabinki, wiaty śmietnikowe.   

 

              W 2020 roku wpłynęło 43 wniosków o wydanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów 

budowlanych, wydano 40 pozytywnych decyzji na wykonanie rozbiórki wnioskowanych obiektów 

budowlanych. 

Ponadto zarejestrowano 1288 dzienników budowy lub rozbiórki  obiektów budowlanych. 

 

5. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

Stan zatrudnienia w 2020 r. Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Grójcu nie zmienił się – 

1 etat. Rzecznik Konsumentów na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

udziela konsumentom bezpłatnych porad oraz zapewnia interesantom pomoc prawną. Występuje do 

przedsiębiorców w indywidualnych sprawach konsumentów z powiatu grójeckiego, a także pomaga w 

przygotowaniu pozwu, pisma do organów ścigania jeżeli konsumenci wyrażą taką zgodę. Stanowisko 

pracy ma stały dostęp do Internetu i wyodrębniony pokój do przyjmowania interesantów. Na podstawie 

podpisanego porozumienia Rzecznik Konsumentów współpracuje z Federacją Konsumentów Oddział 

w Warszawie, Rzecznikiem Finansowym i Rzecznikami z województwa mazowieckiego. Powiatowy 

Rzecznik Konsumentów  brał udział w szkoleniach, konferencjach  i seminariach z zakresu ochrony 

konsumentów w Polsce i UE. 

 Ze względu na Covid- 19 w okresie sprawozdawczym nie były prowadzone zajęcia w szkole dla 

uczniów i spotkania z seniorami. W ostatnim kwartale 2020r. pojawiły się lawinowo zgłoszenia odnośnie 

oszustw i nieprawidłowości przy podpisywaniu umowy na panele fotowoltaiczne. Mniej spraw było 

dotyczących zakupów poza siedzibą przedsiębiorstwa i na pokazach, ponieważ takich pokazów ze 

względu na ograniczenia prawie nie było. Tak jak w ubiegłych latach do biura rzecznika zgłaszają się 

osoby, które nie otrzymały rachunku, paragonu  lub faktury na zakupione rzeczy zarówno w sklepach 

stałych jak i kupując przez Internet czy na targowiskach.  

 W 2020 r. zgłoszono ogółem 498 spraw ( pisemnie 106), zwiększyła się liczba porad telefonicznych 

650. Rzecznik wystąpił do przedsiębiorców w 106 sprawach, pozytywnie zakończyło się 72 sprawy, 

negatywnie dla konsumentów 8 sprawa, a 26 spraw jest w toku. Wiele z nich nie można merytorycznie 

rozpatrzyć ponieważ konsumenci nie przesłali dokumentów w sprawie tylko informacje ogólne. 

 Największą grupę wśród zgłaszanych spraw pisemnie stanowiły reklamację urządzenia gospodarstwa 

domowego, urządzenia elektroniczne i sprzęt komputerowy. Drugą pod względem ilości kategorię 

zgłoszeń stanowiły problemy z odzieżą i butami. Następną kategorię stanowiły sprawy związane z 

reklamacjami mebli, artykuły wyposażenia wnętrz, utrzymania domu. W 2020r. wzrosła liczba 

zgłaszanych spraw związanych z turystyką i  rekreacją. Wzrost tej kategorii dotyczył odwołanych, 

przerwanych wycieczek, wczasów w związku z sytuację epidemiologiczną w Polsce  i na świecie. Do tej 
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grupy zaliczone też były zgłaszane sprawy z organizowaniem wesel, wynajmowaniem sal balowych na 

różne uroczystości. Zgłoszenia z zakresu turystyki dotyczyły też czasu zwrotu środków za  

niewykorzystane planowane rezerwacje. Zwiększyła się ilość reklamacji dotyczących  zarówno 

samochodów i środków transportu osobistego, części i akcesoria jak i transportu i usług pocztowych i 

kurierskich. Sprawy z zakresu telekomunikacji były na tym samym poziomie co w ubiegłym roku. 

Konsumenci z powiatu grójeckiego zgłaszali problemy dotyczące sektora energetycznego i wodnego 

oraz finansowego. Mniej było osobiście zgłoszeń dotyczących usług ubezpieczeniowych, kredytów i 

różnych pożyczek. Ze względu na wprowadzone restrykcje w Polsce związane z Covid – 19  odbyło się 

mniej pokazów sprzedaży różnych urządzeń i rzeczy poza siedzibą przedsiębiorstwa. Mniej było też 

problemów w sektorze edukacyjnym i opieki zdrowotnej.  

 

III. BUDŻET POWIATU 
 

1. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu 
 

Planowane dochody budżetu powiatu grójeckiego na 2020 r wg Uchwały Nr XIX/131/2019 

Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r wynosiły 113.540.168,- zł. W wyniku 

dokonanych na przestrzeni 2020 roku zmian plan dochodów został określony w wysokości 

127.165.256,- zł. Wykonanie dochodów wyniosło 126.987.242,31 zł, co stanowi 99,86 % planu. 

Planowane wydatki budżetu powiatu grójeckiego na 2020 r wg Uchwały Nr XIX/131/2019 

Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r wynosiły 110.294.171,- zł. W wyniku zmian 

wprowadzonych na przestrzeni 2020 roku, plan wynosił 128.709.900,- zł. Wykonanie stanowi kwotę 

124.913.954,26 zł, tj. 97,05 % w stosunku do planu. 

Stan finansów Powiatu Grójeckiego w 2020 r ( w tys. zł ) przedstawiają tabele : 

Dochody ogółem               126 987     

Dochody własne                 46 891     

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 36,93% 

 

Wydatki ogółem               124 914     

Wydatki majątkowe                 17 165     

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 13,74% 

 

Zadłużenie ogółem na 31.12.2020 r                 22 313     

 

Dochody ogółem 2020 r               126 987     
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Dochody ogółem 2019 r               126 445     

Dynamika dochodów ogółem 2020/2019 100,43% 

 

Dochody z PIT w 2020 r                 24 127     

Dochody z PIT w 2019 r                23 872     

Dynamika dochodów z PIT 2020/2019 101,07% 

 

Dochody z CIT w 2020 r                  1 559     

Dochody z CIT w 2019 r                   1 104     

Dynamika dochodów z PIT 2020/2019 141,21% 

 

Wydatki ogółem 2020 r               124 914     

Wydatki ogółem 2019 r            118 212     

Dynamika wydatków ogółem 2020/2019 105,67% 

 

Wynik budżetu za 2020 r.                 2 073    

 

Nadwyżka operacyjna za 2020 r  
( Dochody bieżące minus wydatki bieżące ) 

          10 050     

 

Pozyskane i wykorzystane dotacje na realizację programów finansowanych z 
udziałem środków unijnych 

          2 864     

 

Dochody z majątku w 2020 r                  650     

w tym ze sprzedaży                  262     

 

Zadłużenie z WPF na koniec 2021 r              24 106     

Spłata w latach 2022 - 2031 wg WPF :   

2022               3 500     

2023               3 500     

2024               3 500     

2025               3 500     

2026               3 500     

2027               3 500     

2028                  500     



 

15 | S t r o n a  
 

2029                  500     

2030                  500     

2031                  500     

wg WPF w 2021 r planuje się zaciągnięcie pożyczki na Termomodernizację budynków Powiatowego 
Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu 

 

Nadwyżka operacyjna wg WPF na najbliższe 5 lat 

wykonana w 2020 r              10 050     

2021               7 925     

2022               8 500     

2023               8 500     

2024               8 500     

2025 1 500     

 

2. Dochody budżetu 

Realizację wydatków za 2020 r przedstawia poniższe zestawienie : 

L.p. Wyszczególnienie  
Plan dochodów na 

2020 r 

Wykonanie 

dochodów za 2020 r  
% 

Struktura              

% 

1 2 3 4 5/4:3/ 6 

1. Dochody  ogółem, w tym :    127 165 256,00      126 987 242,31              99,86        100,00     

  
bieżące     117 670 054,00      117 798 669,39            100,11          92,76     

majątkowe       9 495 202,00          9 188 572,92              96,77           7,24     

 

W 2020 r uzyskano dochody ogółem w kwocie 126.987.242,31 zł, co stanowi 99,86 % planu.  

Dochody majątkowe wyniosły 9.188.572,92 zł i stanowiły 7,24 % dochodów ogółem. 

Dochody bieżące wyniosły 117.798.669,39 zł i stanowiły 92,76 % dochodów ogółem. 

 

 

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie : 

L.p. Treść 
Plan dochodów na 

2020 r 
% 

Struktura                   
% 
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Wykonanie 
dochodów za 2020 

r    

1 2 3 4 5/4:3/ 6 

1. Dochody własne ogółem, 
w tym : 

       46 672 560,00            46 890 783,42          100,47        36,93     

  1.Udziały w podatku 
dochodowym 

       26 251 042,00            25 686 725,77           97,85      -  

a/od osób fizycznych        24 835 177,00            24 127 239,00           97,15      -  

b/osób prawnych          1 415 865,00              1 559 486,77          110,14      -  

2.Wpływy z opłat, w tym :           3 566 511,00              3 599 994,14          100,94      -  

a/zajęcie pasa drogowego            958 319,00              1 018 500,11          106,28      -  

b/ opłata komunikacyjna          2 120 000,00              2 161 697,05          101,97      -  

c/ opłata za wydanie 
prawa jazdy 

           225 000,00                227 869,55          101,28      -  

d/ pozostałe opłaty            263 192,00                191 927,43           72,92      -  

3.Dochody z majątku            467 911,00                650 303,59          138,98      -  

4. Pozostałe dochody        16 387 096,00            16 953 759,92          103,46      -  

2. Dotacje oraz środki z 
państwowych funduszy 
celowych 

       28 740 095,00            28 343 857,89     98,62     22,32     

3. 
Subwencja ogólna, w tym :        51 752 601,00            51 752 601,00     100,00        40,75     

  
a/część oświatowa        43 172 136,00            43 172 136,00          100,00      -  

b/ część wyrównawcza          4 931 804,00              4 931 804,00          100,00      -  

c/ część równoważąca          3 425 157,00              3 425 157,00          100,00      -  

d/ uzupełnienie subwencji 
ogólnej 

           223 504,00                223 504,00          100,00      -  

Dochody ogółem      127 165 256,00          126 987 242,31           99,86     100,00     

Najwyższy udział w dochodach ogółem stanowi subwencja ogólna. 
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3. Wydatki Budżetowe 

Realizację wydatków za 2020 r przedstawia poniższe zestawienie : 

L.p. Treść 
Plan wydatków na 

2020 r 

Wykonanie 
wydatków za 2020 

r  
% 

Struktura                
% 

1 2 3 4 5/4:3/ 6 

Dochody wg źródeł

Dochody własne Dotacje Subwencja ogólna

Dochody własne

Udziały w podatku dochodowym Wpływy z podatków i opłat

Dochody z majątku Pozostałe dochody
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1. Wydatki bieżące, w tym :  110 837 443,00      107 749 003,60            97,21          86,26     

  Wynagrodzenia i pochodne    69 317 144,00       68 295 834,93            98,53       

  Dotacje      6 922 203,00         6 808 838,62            98,36       

  Obsługa długu      1 265 431,00            956 881,39            75,62       

  Pozostałe wydatki    33 332 665,00       31 687 448,66            95,06       

2. Wydatki majątkowe    17 872 457,00       17 164 950,66            96,04          13,74     

Wydatki ogółem  128 709 900,00      124 913 954,26            97,05        100,00     

 

 

Najwyższy udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia i pochodne. 

4. Środki pozyskane z zewnątrz przez powiat w 2020 r  

L.p. Źródło finansowania Przeznaczenie Kwota  

1. 
Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych 

Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych 2 426 993,00     

2. 
Marszałek Województwa 
Mazowieckiego 

Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 
1604 W Szczęsna - Rożce na odcinku Uleniec - Czekaj 
o długości 1.820,00 m.b. oraz na odcinku Czekaj - 
Rożce o długości 3.350,00 m.b. oraz odcinka przez 
msc. Szczęsna o długości 410,00 m.b. i przebudowa 
drogi powiatowej nr 1613 W Rożce - Rębowola na 
odcinku Rożce - Daszewice o długości 2.300,00 m.b. 

2 258 722,78     

3. Gminy Powiatu Grójeckiego Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych 2 115 325,11     

4. 
Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych 

Dofinansowanie przewozów autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę 
do ceny usługi na liniach komunikacyjnych 
przebiegających przez teren powiatu grójeckiego  

1 951 167,37     

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Obsługa długu Pozostałe wydatki
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5. Fundusz Dróg Samorządowych Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych        978 102,00     

6. 
Marszałek Województwa 
Mazowieckiego 

Realizacja projektu pn. " Wsparcie dla Mazowsza " 
przeznaczonego na realizację wydatków związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-19, w tym zakup środków 
ochrony osobistej  

       530 027,14     

7. Środki unii europejskiej  
Realizacja projektu „ ERASMUS+ PORTUGALIA ” 
oraz „ ERASMUS+ HISZPANIA ”przez Zespół 
Szkół w Warce  

       489 838,32     

8. 
Marszałek Województwa 
Mazowieckiego 

Refundacja wydatków Starostwa dot. realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. Termomodernizacja wraz z 
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i 
przebudową instalacji centralnego ogrzewania, 
instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej 
wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych 
dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy 
Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na 
działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. 
Mogielnica 

       427 560,55     

9. Środki unii europejskiej  Realizacja projektu pn. „ Praca Owocem Aktywizacji ”         338 807,22     

10. Budżet Państwa 
Dofinansowanie realizacji programu kompleksowego 
wsparcia rodzin pn. „ Za życiem ” 

       233 545,31     

11. Środki unii europejskiej  
Realizacja projektu pn. " Erasmus+ Europejski wymiar 
kształcenia zawodowego " przez Zespół Szkół w 
Grójcu 

       215 052,00     

12. Narodowy Fundusz Zdrowia 

Realizacja projektu unijnego pn. " Zapewnienie 
bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 
bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - 
leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas 
COVID-19 "  

       209 495,27     

13. Wojewoda Mazowiecki 
Realizacja Rządowego Programu pn. " Aktywna tablica 
" 

       194 271,32     

14. Podmioty gospodarcze Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych        165 000,00     

15. Wojewoda Mazowiecki 
Dofinansowanie zakupu wyposażenia do stołówek 
szkolnych 

       159 771,98     

16. 
Fundusz Wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej 

Zakup samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla 
potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Grójcu 

       150 000,00     

17. Gmina Warka 
Dofinansowanie kosztów utrzymania filii Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grójcu w 
Warce 

   140 000,00     

18. Środki unii europejskiej  
Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i 
praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu 

   111 492,38     
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19. 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

Dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu 
Pomocy Społecznej w Tomczycach 

     81 000,00     

20. 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

Dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych 

     81 000,00     

21 Gminy Powiatu Grójeckiego Dofinansowanie remontów dróg powiatowych 71 632,00  

22. 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
" Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla 
potrzeb PCPR w Grójcu " 

     49 955,99     

23. 
Marszałek Województwa 
Mazowieckiego 

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
" Zakup i montaż automatycznej stacji 
meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka 
meteorologicznego w Nowej Wsi, gm. Warka, powiat 
grójecki przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy 
" 

     47 001,68     

24. Osoby fizyczne 
Dofinansowanie remontu dachu na budynku 
komunalnym w Grójcu 

     41 814,79     

25. Fundacja TVN " Nie jesteś sam " 
Zakup środków ochrony osobistej związanej z 
przeciwdziałaniem COVID-19 

     30 000,00     

26. Gmina Błędów 
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu 
medycznego dla SP ZOZ w Nowym Mieście 

     28 100,00     

27. Środki unii europejskiej  
Realizacja projektu „ Erasmus + ” przez Liceum 
Ogólnokształcące w Grójcu 

     24 043,17     

28. 
Fundusz Wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej 

Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz 
wyciągarki samochodowej dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu 

     20 000,00     

29. 
Generalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych 

Dofinansowanie wykonania uproszczonych planów 
urządzenia lasu dla gmin powiatu grójeckiego 

     19 993,68     

30. Gminy powiatu grójeckiego 
Dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych 

     14 500,00     

31. 
Podmioty gospodarcze oraz osoby 
fizyczne 

Dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych 

     13 660,66     

32. Gminy powiatu grójeckiego 
Dofinansowanie kosztów organizacji dożynek 
powiatowych 

      8 000,00     

33. Powiat Żyrardowski 

Dofinansowanie przewozów autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej na liniach 
komunikacyjnych przebiegających przez teren powiatu 
grójeckiego i żyrardowskiego 

      7 600,80     

34. Gmina Chynów 

Dofinansowanie przewozów autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej na liniach 
komunikacyjnych przebiegających przez teren gminy 
Chynów 

   3 842,96     
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Razem   13 637 317,48     

 

Środki własne powiatu przeznaczone na oświatę w 2020 r. 

Część oświatowa subwencji ogólnej       43 172 136     

dochody budżetowe w dziale 801 i 854        3 640 587     

Razem subwencja i dochody      46 812 723     

Wydatki w działach 801 i 854      49 659 219     

Środki własne powiatu przeznaczone na oświatę        2 846 496     

 

 

IV. EDUKACJA 
 
  

 Zgodnie z art. 8 ust. 16 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910 z późn. zm.) zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół 

ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół 

sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt. 3 – 8 należy do zadań 

własnych powiatu. Powiat Grójecki jest organem prowadzącym dla 11 szkół i placówek oświatowych, 

w tym: 

➢ 2 liceów ogólnokształcących (Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu, Liceum 

Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce),  

➢ 3 zespołów szkół ponadpodstawowych (Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec -  

Grójec  w Grójcu, Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu, Zespołu Szkół im. 1 Pułku 

Lotnictwa Myśliwskiego w Warce),  

➢ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi,  

➢ 3 szkół specjalnych (Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Matki Wincenty Jadwigi 

Jaroszewskiej w Jurkach, Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Św. Franciszka 

z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą, Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego 

w Grójcu), 

➢ 2 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Grójcu i w Warce. 
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Szkoły i placówki publiczne Powiatu Grójeckiego - stan na 30.09.2020 r. na podstawie SIO 

Lp. Szkoła / Placówka Ilość uczniów Ilość oddziałów 

Liczba 
przeliczeniowych 
etatów 
nauczycielskich 

1. 
Liceum Ogólnokształcące 
w Grójcu 

464 19 oddziałów 44,68 

2. 
Liceum Ogólnokształcące 
w Warce 

226 8 oddziałów 21,35 

3. Zespół Szkół w Grójcu 827 31 oddziałów 69,78 

4. Zespół Szkół w Jasieńcu 
380 
68 -KKZ 

15 oddziałów 45,48 

5. Zespół Szkół w Warce 399 15 oddziałów 38,93 

6. 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Nowej Wsi 

347 
w tym: 
+ 33 bursa 
+ 108 KKZ 

14 oddziałów 
+ 1 grupa 
wychowawcza (33) 

44,75 

7. 
Specjalny Ośrodek  
Szkolno-Wychowawczy 
w Jurkach 

67 w tym: 3 
oddział 
przedszkolny 
+ 2 rw 
+ 49 wwr 
Razem = 118 
/28 - internat/ 

10 oddziałów 
+ 3 grupy 
wychowawcze (28) 

53,88 

8. 
Specjalny Ośrodek  
Szkolno-Wychowawczy 
w Nowym  Mieście 

98 
w tym: 11 oddział 
przedszkolny 
+ 9 rw 
+ 34 wwr 
razem = 141 
/29 internat/ 

16 oddziałów  
+ 3 grupy 
wychowawcze(29) 

60,08 

9. 
Zespół Szkół Specjalnych 
w Grójcu z filią w Nowej Wsi 

94 
w tym 7 oddział 
przedszkolny 
+ 8 rw 
+ 57 wwr 
razem = 159 

21 oddziałów 72,12 

10. 
Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Grójcu 
 

wwr - 12 - 14,50 

11. 
Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Warce 

wwr - 21 - 10 

12. RAZEM 

2902 
+ 19 rw 
+ 140 wwr 
+ 33 bursa 
+ 57 internat 
+ 176 KKZ 

149 
+ 7 grup 
wychowawczych 

475,55 

➢ rw – uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (nie wlicza się do ogólnej liczby 

uczniów - zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze) 

➢ wwr – wczesne wspomaganie rozwoju (nie wlicza się do ogólnej liczby uczniów - zadania 

pozaszkolne) 
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➢ KKZ – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych 

W szkołach Powiatu Grójeckiego wg stanu na 31.12.2020 r. zatrudnionych było 514 nauczycieli  

z czego 50,38% stanowili nauczyciele dyplomowani, 26,26% nauczyciele mianowani, 15,56% 

nauczyciele kontraktowi i 7,80% nauczyciele stażyści. Zadaniem Powiatu Grójeckiego, jako organu 

prowadzącego szkoły i placówki oświatowe jest prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia 

awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W roku 2020 do awansu na stopień nauczyciela 

mianowanego przystąpiło 4 nauczycieli. W wyniku przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych 

wszyscy nauczyciele, którzy przystąpili do egzaminu otrzymali akty nadania stopnia awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego. Ponadto jeden nauczyciel akademicki zatrudniony w CKZiU 

w Nowej Wsi wystąpił do Starosty Grójeckiego z wnioskiem o wydanie aktu nadania stopnia nauczyciela 

mianowanego. 

W roku szkolnym 2020/2021 wg. arkusza organizacji na dzień 01.09.2020 r. pracownicy administracji 

i obsługi w ww. placówkach zatrudnieni byli w wymiarze 112,55 etatów. Stanowili oni grupę 

pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2019 r. 

o pracownikach samorządowych – tekst jednolity ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). Zatrudnieni byli między 

innymi na stanowiskach: sekretarza szkoły, głównego księgowego, referenta, kierowcy, sprzątaczki, 

szatniarza, woźnego, robotnika do prac lekkich, rzemieślnika, konserwatora, pomocy nauczyciela, 

kierownika gospodarczego, pomocy kuchennej, kucharki, magazyniera, intendenta. Poziom 

zatrudnienia w roku szkolnym 2020/2021 wg. arkusza organizacji na dzień 01.09.2020 r. zwiększył się 

o 4,1 etatów w stosunku do liczby etatów w ubiegłym roku.  

Wykaz etatów pracowników administracji i obsługi  

w roku szkolnym 2020/2021 wg arkusza organizacji na dn. 01.09.2020 r. 

Etaty pracowników administracji i obsługi 

Lp. Nazwa placówki 

pracownicy 
ekonomiczn

o-
administracy

jni  

pracownicy 
kuchni 

i stołówki 

pozostali 
pracowni

cy 
obsługi 

pracownicy 
zatrudnieni 

w 
charakterze 

pomocy 
nauczyciela 

liczba etatów 

1. 
Liceum Ogólnokształcące   
w Grójcu 

3 - 5,5 - 8,5 

2. Liceum Ogólnokształcące w Warce 2 - 2,55 - 4,55 

3. Zespół Szkół w Grójcu 4 - 5 - 9 

4. Zespół Szkół w Warce 3 - 5 - 8 

5. Zespół Szkół w Jasieńcu 3 - 6 - 9 

6. 
Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy w Jurkach 

2,5 2,5 9 5,5 18,5 

7. 
Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy w Nowym Mieście  
n. Pilicą 

2 4 8,5 6 20,5 

8. 
Zespół Szkół Specjalnych w 
Grójcu 

3 - 8 3 14 

9. 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Grójcu 

2 - 0,5 - 2,5 
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10. 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Warce 

2,25 - 0,75 - 3 

11. 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego  
i Ustawicznego w Nowej Wsi 

5 2,5 7,5 - 15 

Ogółem rok 2020/2021 31,75 9 58,3 14,5 112,55 

Ogółem rok 2019/2020 31 10,5 57,95 9,00 108,45 

Źródło: Arkusz Organizacji vEdukacja Sigma (stan na 01.09.2020r.) 

DOTACJE OŚWIATOWE: 

DOTACJA CELOWA NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY 

EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE W 2020 ROKU.  

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie 

udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe w 2020 r.( Dz.U. z 2020 r. poz. 479) Powiat Grójecki  skorzystał z dotacji celowej będącej 

podobnie, jak w poprzednich latach, dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych na łączną kwotę 34 027,76 zł. 

Uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego, określonego w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. 

Uczniowie  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 

niesłyszący, słabosłyszący, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomi i słabowidzący, 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą korzystać z podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych tych uczniów. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe jest zadaniem zleconym z zakresu administracji 

rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące/rejestrujące te szkoły. 

Ustawowy zapis o zapewnieniu bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, 

nakłada na dyrektorów szkół obowiązek zakupu i umożliwienie każdemu uczniowi korzystania z nich, 

a na organy prowadzące obowiązek nadzoru nad prawidłowym wydatkowaniem przyznanej dotacji 

celowej.  

W Powiecie Grójeckim z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

i materiały ćwiczeniowe korzystają : 

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Grójcu, 

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Grójcu, Szkoła Filialna w Nowej Wsi. 

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Jurkach,  

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście nad Pilicą,  

DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO W 2020 ROKU.  

Zgodnie z zapisami art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
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uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu 

państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych 

z realizacją tych zadań. 

Powiat Grójecki w 2020 r. otrzymał dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego w wysokości 12 433,04 zł. Dotację wykorzystały  następujące placówki: 

- ZSS Grójec – 4 303,74 zł; 

- SOSW Nowe Miasto – 8 129,30 zł. 

ŚRODKI Z REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ W 2020 ROKU 

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2020, 

wyodrębnia się zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23) rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej. 

Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów 

publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz 

reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. W związku z możliwością skorzystania z kryteriów 

podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Powiat Grójecki w 2020 r. złożył wnioski 

spełniając kryteria: 

- z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do 

pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym do 

przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których 

szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia na łączną kwotę 45 000 zł w tym: Technikum 

w Zespole Szkół w Warce 30 000 zł i Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Nowej Wsi.15 000 zł . 

- z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia publicznych szkól i placówek prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych 

budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji na łączną kwotę 

92 400 zł w tym : Technikum w Zespole Szkół w Jasieńcu  15 000 zł , Technikum w Zespole Szkół 

w Grójcu  37 400 zł , Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi 

30 000 zł  i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grójcu 10 000 zł . 

REALIZACJA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PROGRAMU 

KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ ZA ŻYCIEM ”  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce od 1 grudnia 2017 r.  realizuje zadania wiodącego 

ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach zadania z zakresu administracji 

rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego w 

latach 2017-2021, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 

r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250). Zadanie 

realizowane jest przez Powiat Grójecki na podstawie Porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1792 

zawartego w dniu 1 grudnia 2017 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Grójeckim. 

W 2020 r. Powiat Grójecki  wykorzystał środki z dotacji celowej w wysokości 233 545,31 zł. W ramach 
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prowadzonej działalności  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce udzieliła kompleksowego 

wsparcia rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością.  

Wsparcie obejmowało: 

• udzielanie informacji rodzinom, 

• zapewnienie usług specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny,  

• koordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług, w tym zajęć w ramach 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  

 

WSPARCIE FINANSOWE  W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU  

„ POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

W ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole  w domu” 

dotyczącego wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne  szkoły podstawowe 

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc 

spożywania posiłków Powiat Grójecki skorzystał z wsparcia finansowego na doposażenie i poprawę 

standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni). Z programu 

skorzystała Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście nad Pilicą i Szkoła Podstawowa Specjalna 

w Jurkach. Koszt całkowity realizacji zadania wynosił 199 714,98 zł, w tym kwota wykorzystanego 

dofinansowania (80%) 159 771,98 zł  i wkładu własnego (20%) 39 943 zł.  

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście nad Pilicą za w/w środki doposażono kuchnię 

i jadalnię oraz przeprowadzono remont jadalni. W Szkole Podstawowej Specjalnej w Jurkach 

doposażono kuchnię i jadalnię oraz przeprowadzono prace remontowo-adaptacyjne (malowanie kuchni 

i remont jadalni). 

WSPARCIE FINANSOWE  W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU  

,,AKTYWNA TABLICA” 

Projekt realizowalny w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-

2024 w ramach Umowy nr 68/AT/2020/JST – projekt w trakcie realizacji. 

Celem programu „Aktywna tablica” jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do 

życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym 

zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.  

Program zakłada, że szkoły wyposażone w określone pomoce dydaktyczne, nie tylko będą realizować 

nową podstawę programową kształcenia ogólnego z wykorzystaniem TIK, ale również rozpoczną 

proces zmian polegający na tworzeniu i wprowadzeniu do praktycznego działania określonych 

standardów – innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę w trakcie realizacji Programu, 

co jest jednym z założeń  reformy sytemu oświaty. 

W 2020 roku  możliwość wnioskowania miały po raz pierwszy szkoły ponadpodstawowe. Środki 

w wysokości 181 838,21 zł, pochodzące z budżetu państwa oraz 45 459,57 zł, jako 20%  wkład własny 

Powiatu Grójeckiego zostały przeznaczone na zakup laptopów.  
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Powiat Grójecki, w ramach powyższego programu otrzymał wsparcie na 13 z 15 złożonych wniosków 

dotyczących szkół funkcjonujących w siedmiu  zespołach szkół powiatowych (w tym szkoły specjalne) 

oraz dwóch liceów.  

Powiat Grójecki został największym beneficjentem środków, w ramach powyższego programu, 

w województwie mazowieckim. 

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego, Powiat Grójecki zakupił i przekazał po 5 laptopów 

do następujących szkół: 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Jurkach. 

2. Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Jurkach. 

3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście nad Pilicą. 

4. Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Nowym Mieście nad Pilicą. 

5. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Grójcu. 

6. Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce. 

7. Technikum w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec"-Grójec w Grójcu. 

8. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec"-Grójec 

w Grójcu. 

9. Technikum w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu. 

10. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu. 

11. Technikum w Warce  w Zespole Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce. 

12. Branżowa Szkoła I stopnia w Warce w Zespole Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 

"Warszawa"  

w Warce. 

13. Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Nowej Wsi. 

• Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Wydział Edukacji i 

Zdrowia 

• Wartość projektu:  227 297,85 zł. 

• Wartość dofinansowania: 181 838,28 zł. 

• Wkład własny: 45 459,57 zł. 

• Termin realizacji finansowy: do 31.12.2020 r. 

• Termin realizacji merytoryczny: do 15.06.2021 r. 

SZKOŁY I PLACÓWKI NIEPUBLICZNE 

Oprócz szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grójecki, 

na terenie powiatu funkcjonuje 10 szkół i placówek niepublicznych posiadających uprawnienia 

publicznych spośród 15 wpisanych do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Grójeckiego. 

Starosta Powiatu Grójeckiego prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych z terenu Powiatu 

Grójeckiego, wydaje zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz decyzje 

o wykreśleniu z ewidencji, które jest jednoznaczne z wykreśleniem z ewidencji. 
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Szkoły i placówki niepubliczne - stan na 30.09.2020 r. na podstawie SIO 

Lp. Szkoła / Placówka Ilość uczniów Ilość szkół  

1. TWP w Grójcu 42 1 szkoła 

2. ZDZ w  Nowym Mieście  358 3 szkoły 

3. 
Szkoły i Placówki  Niepubliczne w Grójcu  
- Wioletta Łącka 

131 3 szkoły 

4. Szkoły Niepubliczne w Grójcu -  Ewa Wąsiewicz 104 3 szkoły 

 RAZEM 635 10 

 

Wykaz szkół niepublicznych dotowanych przez Powiat Grójecki 

wraz z należną dotacją podmiotową za rok 2020 

l.p. Nazwa dotowanej jednostki / szkoły niepubliczne 
Wykorzystana kwota 

dotacji zł/gr 

1. 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Kielcach o/Radom 82 921,65 

2. 

1. Niepubliczny Zespół Szkół dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu  
/organ prowadzący - Pani Wioletta Łącka/, 

2. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Grójcu /organ prowadzący - Pani Wioletta Łącka* 

134 551,25 

3. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 2 895 063,73 

4. Szkoły Niepubliczne Pani E. Wąsiewicz 404 996,68 

RAZEM 3 517 533,31 
*W 2020r dla Niepublicznej Specjalistycznej PPP w Grójcu dotacja nie była przekazywana.  

ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH  

PRZEZ POWIAT GRÓJECKI. 

W szkołach prowadzonych przez Powiat Grójecki do egzaminu maturalnego w 2020 roku przystąpiło 

334 osób z pośród 374 absolwentów w dwóch typach szkół. Egzamin maturalny z wynikiem 

pozytywnym zdało 275 osób, co stanowi 82,34% ogólnej liczby absolwentów przystępujących do 

egzaminu. 
 

Szkoły Przystąpili Zdali Zdawalność w % 

Szkoły dla których Powiat Grójecki jest organem 
prowadzącym 334 275 

82,34 
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Wyniki maturalne szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Grójecki w roku 2020 

Lp. Szkoła Podział 
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Wyniki matur  

czerwiec 2020 

Wyniki 

matur% 
Egzaminy maturalne poprawkowe 2019 

Wyniki matur 

po egzaminach 

poprawkowych 2019 

% zdanych 

egzaminów  

P
rz

y
 s

tą
p

ił
o

 

Zdało 
Nie 

zdało 

% w 2020 

zdanych 

egzaminów 

Przystąpiło do 

egzaminu 

poprawkowego 

Zdało egzamin 

poprawkowy 

Nie zdało 

egzaminu 

poprawkowego 

Łączna liczba 

uczniów którzy 

zdali egzamin 

maturalny  

w 2020 

Liczba uczniów 

którzy nie zdali 

egzaminu 

maturalnego  

w 2020 

2020 

1.  

Liceum Ogólnokształcące 

w Grójcu 
 85 85 84 1 98,8 1 1 0 85 0 100 

2.  

Liceum Ogólnokształcące 

w Warce 
 41 40 39 1 97,50 1 1 0 40 0 100 

3.  
Zespół Szkół w Grójcu Technikum 42 40 35 5 87,50 5 4 1 39 1 97,50 

4.  
Zespół Szkół w Warce Technikum 42 23 16 7 70 4 2 2 18 5 78 

5.  
Zespół Szkół w Jasieńcu 

Liceum 

Ogólnokształcące 
- - - - - - - - - - - 

Technikum 95 78 31 47 40 31 14 17 45 33 58 

6.  

Centrum Kształcenia 

Zawodowego  

i Ustawicznego  

w Nowej Wsi 

Technikum 66 60 31 29 52 24 15 9 46 14 77 

Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Dorosłych 

17 8 2 6 25 - - - 2 6 25 
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Starosta Powiatu Grójeckiego corocznie przyznaje uczniom stypendia w ramach „Lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych pobierającej naukę na terenie Powiatu Grójeckiego”. 

Od 29 grudnia 2011 r. do  24 czerwca 2020 r. obowiązywały dwa programy tj. program wspierania edukacji 

uczniów szczególnie uzdolnionych oraz program wspierania edukacji uczniów klas pierwszych. Obydwa programy 

skierowane były dla uczniów dla których organem prowadzącym jest Powiat Grójecki. 25 czerwca 2020 r. uchwałą 

Rady Powiatu Grójeckiego  Nr XXIV/161/2020 przyjęto jeden program wspierania edukacji uzdolnionej 

młodzieży szkół ponadpodstawowych pobierającej naukę na terenie powiatu grójeckiego, który skierowany jest 

zarówno do szkół dla których organem prowadzącym jest powiat grójecki jak i do innych szkół 

ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie powiatu grójeckiego. Ponadto nasi uczniowie każdego roku 

otrzymują stypendium Starosty Grójeckiego dla najlepszego maturzysty i stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

 

ROK 
BUDŻETOWY 

2020 

Stypendium Starosty 
Grójeckiego dla 

wybitnie uzdolnionych 
uczniów 

 

Stypendium 
Starosty 

Grójeckiego dla 
uczniów  

pierwszych klas 

Nagroda Starosty 
Grójeckiego 

dla najlepszego 
maturzysty 

Stypendium 
Prezesa Rady 

Ministrów  
 

STYCZEŃ – CZERWIEC 2020 

Ilość uczniów 
pobierających  
stypendium 

74 
uczniów 

*20 uczniów w I 
semestrze, tj.: od 

września do stycznia 
 

*13 uczniów w II 
semestrze tj.: od 

lutego do czerwca 

X 
6 

uczniów 

Kryteria 

Wysokość stypendium 
zróżnicowana, tj.: 
średnia poniżej  

5,0 – 100zł/mies.  
średnia powyżej  

5,0 – 250zł/mies. 

200,00 zł/mies. X 
300,00zł/mies. 

 

Łączna kwota 64.200,00zł 17.000,00zł X 10 800,00zł 

WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2020 
 

Ilość uczniów 
pobierających  
stypendium 

129 
uczniów 

X 
6 

uczniów 
12 

uczniów 

Kryteria 

Wysokość stypendium 
zróżnicowana, tj.: 
średnia poniżej  

5,0 – 100zł/mies.   
średnia powyżej  

5,0 – 160zł/mies. 

X 

Nagrody pieniężne 
zróżnicowane  
od 1000,00zł  
do 2000,00zł 

300,00 zł/mies. 
 

Łączna kwota 65.760,00zł X 
jednorazowa 

wypłata: 
9.500,00zł 

14 400,00zł 

RAZEM 129 960,00zł 17 000,00zł 9 500,00zł 25 200,00zł 
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V.  POMOC SPOŁECZNA 
 

„Program wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2020 roku 

Powiat Grójecki przystąpił do kolejnej edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami”.  

W ramach programu Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na zakup dwóch samochodów osobowych 9-cio miejscowych przystosowanych do przewozu osób na 

wózku inwalidzkim. Samochody zostały przekazane do Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach i Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Grójcu. 

Dofinansowanie udzielone w ramach Programu  

wyrównywania różnic między regionami III – Obszar D 

Nazwa projektu 
Koszt realizacji 

projektu 

Kwota 
przyznane 

przez PFRON 

Kwota środków 
PFRON 

faktycznie 
wykorzystana  
na realizację 

projektu 

Udział innych niż 
PFRON źródeł 

finasowania projektu  
(nazwa źródła i kwota 

wydatkowania) 

Zakup samochodu osobowego 
9-cio miejscowego 
przystosowanego do przewozu 
dwóch osób na wózku 
inwalidzkim dla Domu 
Pomocy Społecznej  
w Tomczycach 

156 200 zł 81 000 zł 81 000 zł 
środki własne Powiatu 

w wysokości  
75 200 zł 

Zakup samochodu osobowego 
9-cio miejscowego 
przystosowanego do przewozu 
jednej osoby na wózku 
inwalidzkim dla Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 
prowadzonej przez Parafię 
Miłosierdzia Bożego w Grójcu  

152 400 zł 81 000 zł 81 000 zł 

43 239,34 zł – środki 
pochodzące z budżetu 

Powiatu  
13 660,66 zł– środki 

uzyskane od sponsorów 
14 500 zł – środki 

uzyskane od Gminy: 
Grójec, Nowe Miasto 
nad Pilicą, Mogielnica, 
Pniewy, Błędów, Belsk 

Duży 

Razem 308 600 zł 162 000 zł 162 000 zł 146 600 zł 

 

___________________________________________________________________________ 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2020 

zostało przedstawione na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 26 marca 2021 r. 

__________________________________________________________________________ 
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VI. OCHRONA ZDROWIA 
Na terenie Powiatu Grójeckiego w 2020 roku funkcjonowały dwa podmioty lecznicze, których organem 

tworzącym jest Powiat Grójecki: Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. i Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą. 

1. Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. mieszczące się przy ul. Piotra Skargi 

10, 05-600 Grójec. 

 

W skład PCM Grójec w 2020 roku wchodziły: 

I. Oddziały:  

1. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, 

2. Oddział chirurgii ogólnej, 

3. Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej, 

4. Oddział ginekologiczno - położniczy, 

5. Oddział neonatologiczny, 

6. Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym, 

7. Oddział pediatryczny, 

8. Oddział rehabilitacji neurologicznej, 

9. Izba Przyjęć. 

 

II. Poradnie: 

1. Poradnia chirurgii ogólnej, 

2. Poradnia chirurgii onkologicznej, 

3. Poradnia dermatologiczno - wenerologiczna, 

4. Poradnia gruźlicy i chorób płuc, 

5. Poradnia kardiologiczna, 

6. Poradnia leczenia uzależnień, 

7. Poradnia neurologiczna, 

8. Poradnia okulistyczna, 

9. Poradnia onkologiczna, 

10. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

11. Poradnia osteoporozy, 

12. Poradnia otolaryngologiczna, 

13. Poradnia położniczo-ginekologiczna, 

14. Poradnia rehabilitacyjna, 

15. Poradnia reumatologiczna, 

16. Poradnia urologiczna, 

17. Poradnia zdrowia psychicznego, 

18. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 

 

 

 

https://www.pcmg.pl/oddzialy/anestezjologia-i-intensywna-terapia
https://www.pcmg.pl/oddzialy/oddzial-chirurgii-ogolnej
https://www.pcmg.pl/oddzialy/choroby-wewnetrzne-z-pododdzialem-intensywnej-opieki-kardiologicznej
https://www.pcmg.pl/oddzialy/ginekologia-i-poloznictwo
https://www.pcmg.pl/oddzialy/neonatologia
https://www.pcmg.pl/oddzialy/neurologia-z-pododdzialem-udarowym
https://www.pcmg.pl/oddzialy/pediatria
https://www.pcmg.pl/oddzialy/rehabilitacja-neurologiczna
https://www.pcmg.pl/specjalistyka/chirurgia-ogolna
https://www.pcmg.pl/specjalistyka/chirurgia-onkologiczna
https://www.pcmg.pl/specjalistyka/dermatologia-i-wenerologia
https://www.pcmg.pl/specjalistyka/gruzlica-i-choroby-pluc
https://www.pcmg.pl/specjalistyka/kardiologia
https://www.pcmg.pl/specjalistyka/leczenie-uzaleznien
https://www.pcmg.pl/specjalistyka/neurologia
https://www.pcmg.pl/specjalistyka/okulistyka
https://www.pcmg.pl/specjalistyka/onkologia
https://www.pcmg.pl/specjalistyka/ortopedia-i-traumatologia
https://www.pcmg.pl/specjalistyka/osteoporoza
https://www.pcmg.pl/specjalistyka/otolaryngologia
https://www.pcmg.pl/specjalistyka/rehabilitacja
https://www.pcmg.pl/specjalistyka/reumatologia
https://www.pcmg.pl/specjalistyka/urologia
https://www.pcmg.pl/specjalistyka/zdrowie-psychiczne
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III. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. 

 

IV. Zakład Rehabilitacji 

Liczba pacjentek i pacjentów w 2020 roku, korzystających z PCM w Grójcu wynosiła: 

1. Hospitalizowani – 5 454 (Izba Przyjęć) + 5 210+335 (noworodki) przyjętych do oddziałów. 

2. Poradnie – 17 278. 

3. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – 4 834. 

 

Łącznie liczba łóżek we wszystkich oddziałach w PCM Grójec w 2020 roku wynosiła –  

180. Średni czas hospitalizacji wynosił - 7,27 dni.  

DOTACJE 

Z budżetu Powiatu Grójeckiego w 2020 roku zostały przekazane dla PCM Grójec następujące środki 

finansowe: 

1. Zwiększenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki  

(wg umowy wsparcia przed restrukturyzacją) – 1 550 000,00 zł. 

2. Zwiększenie kapitału zapasowego poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki - budowa SOR z 

wyposażeniem oraz lądowiskiem dla helikopterów – 1 585 400,00 zł.  

3. Zwiększenie kapitału zapasowego poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki – poprawa stanu 

technicznego budynku posadowionego między ulicą Ks. Piotra Skargi,  

a nowo wybudowanym budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 100 000,00 zł. 

Spłaty przez Powiat kredytu bankowego po przekształconym SP ZOZ w Grójcu (kapitał plus odsetki) – 1 305 

385,05 zł.  

Z budżetu gmin Powiatu Grójeckiego w 2020 roku zostały przekazane PCM Grójec następujące środki 

finansowe z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego: 

Wysokość udzielonego wsparcia: 

− Gmina Błędów – 11 000,00 zł (przekazana za pośrednictwem Powiatu), 

− Gmina Pniewy – 30 000,00 zł dotacja celowa na zakup sprzętu, 

− Gmina Goszczyn – 10 000,00 zł  dotacja celowa na zakup sprzętu. 

 

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą 

mieszczący się przy ul. Tomaszowskiej 43, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą 

 

W skład SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą w 2020 roku wchodziły: 

I. Oddziały:  

1. Odział chirurgiczny, 

2. Odział pediatryczny, 

http://zoz-nowemiasto.net/oddzialy/#chirurgiczny
http://zoz-nowemiasto.net/oddzialy/#pediatryczny
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3. Odział wewnętrzny. 

 

II. Poradnie: 

1. Poradnia alergologiczna, 

2. Poradnia chirurgii ogólnej, 

3. Poradnia dermatologiczna, 

4. Poradnia diabetologiczna, 

5. Poradnia ginekologiczno – położnicza, 

6. Poradnia kardiologiczna, 

7. Poradnia logopedyczna, 

8. Poradnia neurologiczna, 

9. Poradnia okulistyczna, 

10. Poradnia otolaryngologiczna, 

11. Poradnia pulmonologiczna, 

12. Poradnia urazowo – ortopedyczna, 

13. Poradnia zdrowia psychicznego, 

14. Poradnia gastroskopii, 

15. Pracownia fizjoterapii. 

 

III. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. 

 

Liczba pacjentek i pacjentów w 2020 roku korzystających z SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą 

wynosiła: 

1. Hospitalizowani – ambulatoryjnie 2 151 (Izba Przyjęć) + 1 859 przyjętych do oddziałów. 

2. Poradnie specjalistyczne – 21 174. 

3. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – 3 024. 

Łącznie liczba łóżek we wszystkich oddziałach w SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą w 2020 roku wynosiła – 

z uśrednienia 75. 

Średni czas hospitalizacji wynosił 6,61 dni.  

DOTACJE 

Z budżetu Powiatu Grójeckiego w 2020 roku zostały przekazane dla SPZOZ w Nowym Mieście nad 

Pilicą następujące środki finansowe: 

1. Dotacja w wysokości 265 237,69 zł na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na drodze pożarowej i 

parkingu, wykonanie zadaszenia przy szpitalu oraz zakup nowej szafy sterującej instalacją pary w kotłowni. 

2. Dotacja w wysokości 17 100,00 zł na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego - środki z Gminy Błędów. 

3. Dotacja w wysokości 48 903,24 zł na modernizację tlenu medycznego - środki z budżetu państwa. 

4. Dotacja na zadanie "Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

http://zoz-nowemiasto.net/oddzialy/#wewnetrzny
http://zoz-nowemiasto.net/poradnie/#palergoliczna
http://zoz-nowemiasto.net/poradnie/#pchirurgii
http://zoz-nowemiasto.net/poradnie/#pdermatologii
http://zoz-nowemiasto.net/poradnie/#pdiabetologiczna
http://zoz-nowemiasto.net/poradnie/#pginekologiczna
http://zoz-nowemiasto.net/poradnie/#pkardiologiczna
http://zoz-nowemiasto.net/poradnie/#plogopedyczna
http://zoz-nowemiasto.net/poradnie/#pneurologiczna
http://zoz-nowemiasto.net/poradnie/#pokulistyczna
http://zoz-nowemiasto.net/poradnie/#potolaryngologiczna
http://zoz-nowemiasto.net/poradnie/#ppulmonologiczna
http://zoz-nowemiasto.net/poradnie/#purazowa
http://zoz-nowemiasto.net/poradnie/#pzdrowiapsychicznego
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Zdrowotnej w Nowym Mieście" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego (sterylizatornia).  

Łączna wartość projektu 2 522 247,81 zł. 

1 996 884,00 zł – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (UM) 

483 856,17 zł. – Powiat Grójecki: 

 

Powiat w 2019 r. na realizację zadania przeznaczył środki finansowe w wysokości 85 368,74 zł.  

Powiat w 2020 r. na realizację zadania przeznaczył środki finansowe w wysokości 398 487,43 zł.  

Spłaty poręczeń kredytów bankowych za SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą (wobec Banku DnB oraz Pekao 

BP) – 1 116 666,68 zł. 

Spłaty odsetek od poręczeń kredytów bankowych za SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą (wobec Banku DnB 

oraz Pekao BP) – 188 718,37 zł. 

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna prowadzona przez Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą. 

1. Przychodnia Rejonowa mieszcząca się przy ul. Spacerowej 1, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą 

W skład przychodni w 2020 roku wchodziły następujące poradnie specjalistyczne: 

1. POZ, 

2. Poradnia ginekologiczno – położnicza, 

3. Poradnia pediatryczna, 

4. Poradnia alergologiczna, 

5. Poradnia kardiologiczna, 

6. Poradnia otolaryngologiczna, 

7. Poradnia logopedyczna, 

8. Poradnia okulistyczna, 

9. Poradnia chirurgii ogólnej, 

10. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedyczna, 

11. Poradnia diabetologiczna, 

12. Poradnia gruźlicy i chorób płuc, 

13. Poradnia dermatologiczna, 

14. Poradnia zdrowia psychicznego, 

15. Poradnia leczenia endoskopii, 

16. Pracownia fizjoterapii (ul. Tomaszowska 43), 

17. Poradnia neurologiczna, 

Liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych w 2020 roku wynosiła– 39 380+ POZ 21 988. 

2. Przychodnia Rejonowa mieszcząca się przy ul. Stawowa 27, 26-340 Drzewica 

W skład przychodni w 2020 roku wchodziły następujące poradnie specjalistyczne: 

1. POZ 

2. Poradnia ginekologiczno – położnicza, 
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3. Poradnia okulistyczna, 

4. Poradnia otolaryngologiczna, 

5. Poradnia diabetologiczna. 

Liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych w 2020 roku – 2 469 + POZ 17 155. 

3.  Ośrodek Zdrowia mieszczący się w Żdżarach, 26-420 Żdżary 75 c 

Liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych w 2020 roku – 3 153. 

PROGRAMY ZDROWOTNE 

Na terenie Powiatu Grójeckiego w 2020 roku zrealizowano „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Powiatu Grójeckiego na lata 2018-2022”. 

Celem Programu było przede wszystkim prawidłowe zdiagnozowanie sytuacji zdrowotnej mieszkańców Powiatu 

Grójeckiego, przeprowadzenie analizy potrzeb i dostępności do każdego rodzaju świadczeń skierowanych do osób 

z zaburzeniami psychicznymi, a w efekcie końcowym ustalenie obszarów wymagających korekty, aktywizacji i 

podjęcia działań. 

Jako integralna część programu został opracowany „Przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach 

opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w Powiecie Grójeckim”. 

 

W 2020 roku Powiat Grójecki nawiązał współpracę pomiędzy Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy 

Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Warszawie (SKN ONKOMA) w celu realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka.  

W ramach programu został opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych przeznaczonych na 1 godzinę lekcyjną wraz 

z całą obudową dydaktyczną – ulotka, plakat, materiały dla nauczyciela, film na tematy samobadania skóry. Zajęcia 

były adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 

APTEKI FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE POWIATU GRÓJECKIEGO 

W Powiecie Grójeckim w 2020 roku funkcjonowało 40 aptek i 1 punkt apteczny. 

W 2020 roku całodobowe dyżury aptek w Grójcu w dni powszednie, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 

ustalono dla 14 aptek. 

SPROWADZENIE ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW LUDZKICH Z ZAGRANICY 

Na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków 

ludzkich w 2020 roku wydano cztery decyzje w sprawie sprowadzania zwłok lub szczątków ludzkich z 

zagranicy do Polski. 
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VII. ŚRODKI UE 
 

W roku 2020 Powiat Grójecki realizował 14 projektów w zakresie edukacji współfinansowanych przez 

Unię Europejską, mianowicie: 

1. Tytuł projektu: Umiejętności, kwalifikacje i praca – projekt w trakcie realizacji. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla 

rozwoju regionu” Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”. 

• Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Wydział Edukacji i Zdrowia. 

• Wartość projektu:  5 190 860, 86 zł. - Całkowita wartość projektu dla wszystkich partnerów. 

• Wartość dofinansowania: 4 666 786,86 zł. 

• Wkład własny: 89 000 zł. jako wkład własny niepieniężny w postaci wynajmu sal lekcyjnych  - dotyczy 

Powiatu Grójeckiego. 

• Lider Projektu: SYNTEA SPÓŁKA AKCYJNA. 

• Partnerzy Projektu: Powiat Grójecki, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Miński. 

• Termin realizacji: od 01-06-2018 r. do 31-08-2021 r. 

 

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem 

społeczno – gospodarczym placówek prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności 

uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację w szkołach programów rozwojowych obejmujących 

dodatkowe zajęcia i staże, rozwijające ich umiejętności zawodowe oraz doposażenie szkół w nowoczesny 

sprzęt.  

W Powiecie Grójeckim projekt jest realizowany w: Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu oraz w 

Zespole Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warce. 

W ramach projektu, w 2020 r. szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne o wartości 66 288,67 

zł. 

 

2. Tytuł projektu: Mazowiecki projekt przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 

zdalnego – projekt w trakcie realizacji. 

 

Powiat Grójecki w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt 

pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w 

ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i 

młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 

200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz 

przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.  

7 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od realizacji 
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w 2020 r. „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych” i realizacji 

rozszerzonego zadania w formule projektu pozakonkursowego pod nazwą „Mazowiecki projekt 

przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Zadanie będzie realizowane w ramach X 

osi RPO WM 2014 – 2020 - Edukacja dla rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i 

młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014–2020.  

 Wartość nowego projektu to 35 mln zł, z czego dofinansowanie UE EFS (80%) – 28 mln zł, wkład własny 

(15%) - ponad 5,2 mln zł, budżet Państwa (5%) – ponad 1,7 ml zł. 

 W świetle pandemii koronawirusa SARS-coV-2 i innych ewentualnych przyszłych zdarzeń 

uniemożliwiających prowadzenie nauczania stacjonarnego konieczne było rozszerzenie udzielanego wsparcia 

przewidzianego w ramach MPDSPP o sprzęt i oprogramowanie do nauczania zdalnego.  

 Cele projektu: 

• podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez 

zakup sprzętu i oprogramowania, 

• przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. 

 

W ramach projektu szkoły otrzymają pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, 

tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz 

pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania 

zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. 

Założenia projektu są zbliżone do założeń MPDSPP przy czym beneficjentem projektu jest Samorząd 

Województwa Mazowieckiego.  

 Zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem zostanie przekazany na własność organom prowadzącym szkoły 

(gminy i powiaty), które zostaną zobowiązane do jego utrzymania przez okres 5 lat od daty zakończenia 

projektu. 

Do ww. projektu Zarząd Powiatu Grójeckiego wytypował Zespół Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa 

Myśliwskiego „Warszawa” w Warce.  

Wartość otrzymanego wsparcia rzeczowego dla ZS Warka to 120 000 zł. 

Komórka/jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Wydział Edukacji i Zdrowia/ 

Zespół Szkół w Warce 

Powiat Grójecki nie ponosi żadnego wkładu własnego. 

3. Tytuł projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego – projekt zakończony. 

 

Powiat Grójecki otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie 
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terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” 

na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego. 22 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu na kwotę 

99 999,90 zł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

 

W ramach dofinansowania zostały zakupione laptopy wraz z oprogramowaniem dla uczniów szkół, których 

organem prowadzącym jest Powiat Grójecki. Sprzęt komputerowy pozwolił na kontynuację nauki uczniów 

poprzez zdalną pracę z nauczycielem. 

 

Projekt był odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na 

wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych 

ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu albo 

sprzętu, na którym może realizować podstawę programową. 

 

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Wydział Edukacji i Zdrowia 

Okres realizacji projektu: 22.04.2020 r. - 22.10.2020 r. 

Wartość projektu: 99 999,90 zł (100% dofinansowania z Unii Europejskiej) 

 

Szkoły objęte projektem: 

• Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec – Grójec w Grójcu, 

• Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu, 

• Zespół Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce, 

• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, 

• Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu, 

• Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach, 

• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą. 

 

Celem projektu było zapewnienie uczniom sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnej nauki. 

 

4. Tytuł projektu: Wsparcie dla Mazowsza - projekt realizowany dla Domu Pomocy Społecznej "pod 

Topolami" w Lesznowoli w walce z epidemią COVID-19. - projekt zakończony. 

 

POWIAT GRÓJECKI realizował projekt w ramach Umowy nr. U.POWR.2.8-009/20 dofinansowany z 

Funduszy Europejskich w ramach udzielonego grantu na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej 

„pod Topolami” w Lesznowoli, w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla 

Mazowsza” nr.: POWR.02.08.00-00-0100/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

 

Celem projektu było zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS oraz ochrona życia 

pensjonariuszy poprzez wsparcie personelu DPS w walce z pandemią COVID-19.  

 

http://www.grojec.pl/powiat/zawartosc/295/
http://www.grojec.pl/powiat/zawartosc/295/
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W ramach projektu wypłacone były dodatki do wynagrodzeń dla 38 pracowników DPS na łączną kwotę 

165 300 zł oraz zostało zakupione za 109 429,43 zł. niezbędne doposażenie i środki ochrony osobistej. 

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Wydział Edukacji i Zdrowia 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. - 30.11.2020 r. 

Dofinansowanie projektu z UE: 274 729,43 zł (100%, bez wkładu własnego Powiatu) 

 

5. Tytuł projektu: Wsparcie dla Mazowsza - projekt realizowany dla Domu Pomocy Społecznej 

w Tomczycach w walce z epidemią COVID-19 - projekt zakończony. 

 

POWIAT GRÓJECKI realizował projekt w ramach Umowy nr. U.POWR.2.8-010/20 dofinansowany z 

Funduszy Europejskich w ramach udzielonego grantu na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w 

Tomczycach, w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr.: 

POWR.02.08.00-00-0100/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, 

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Celem projektu było zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS oraz ochrona życia 

pensjonariuszy poprzez wsparcie personelu DPS w walce z pandemią COVID-19. 

W ramach projektu wypłacone były dodatki do wynagrodzeń dla 36 pracowników DPS na łączną kwotę 

142 042,92 zł oraz zostało zakupione za 1 656,90 zł niezbędne doposażenie i środki ochrony osobistej. 

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Wydział Edukacji i Zdrowia 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. - 30.11.2020 r. 

Dofinansowanie projektu z UE: 143 699,82 zł. (100%, bez wkładu własnego Powiatu)  

6. Tytuł projektu: Wsparcie dla Mazowsza - projekt realizowany dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Mieście nad Pilicą w walce z epidemią COVID-19 - projekt zakończony. 

 

POWIAT GRÓJECKI realizował projekt w ramach Umowy nr. U.POWR.2.8-012/20 dofinansowany z 

Funduszy Europejskich w ramach udzielonego grantu na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w 

Nowym Mieście nad Pilicą, w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” 

nr.: POWR.02.08.00-00-0100/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

 

Celem projektu było zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS oraz ochrona życia 

pensjonariuszy poprzez wsparcie personelu DPS w walce z pandemią COVID-19. 

 

W ramach projektu wypłacone były dodatki do wynagrodzeń dla 33 pracowników DPS na łączną kwotę 

110 557,89 zł. oraz zostało zakupione za 1 040,00 zł. niezbędne doposażenie. 
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Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Wydział Edukacji i Zdrowia 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. - 30.11.2020 r. 

Dofinansowanie projektu z UE: 111 597,89 zł (100%, bez wkładu własnego Powiatu) 

 

7. Tytuł projektu: IMPOSSIBLE BECOMES POSSIBLE – young entrepreneurs in action – projekt w 

trakcie realizacji. 

 

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu 

Edukacji. Sektor – Edukacja Szkolna’ KA2 – współpraca szkół na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

(KA229) 

• Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Liceum Ogólnokształcące im. P. 

Skargi w Grójcu. 

• Okres realizacji projektu: 24 miesiące od 01.09.2019 do 31.08.2021. 

• Kraje uczestniczące: Polska, Dania, Grecja, Hiszpania, Włochy. 

• Wartość dofinansowania: 28.733,00 EUR 

• Wkład własny: wkład finansowy 20% wartości projektu z budżetu Starostwa (środki wracają do budżetu 

Starostwa po zakończeniu i rozliczeniu projektu). Pierwsza płatność zaliczkowa: 80% kwoty 

dofinansowania. Płatność końcowa: 20% kwoty dofinansowania po zaakceptowaniu raportu końcowego 

przez Agencję Narodową programu Erasmus+. 

• Ilość uczestników w projekcie: 16 uczniów + 8 nauczycieli 

 

Cele projektu: 

• rozwój umiejętności kluczowych, 

• rozwój postawy aktywnego obywatelstwa wśród młodzieży, 

• zmniejszenie wykluczenia społecznego,  

• rozwój przedsiębiorczości społecznej i zaangażowania, 

• wzrost umiejętności językowych, 

• wzrost kompetencji międzykulturowych, 

• poszerzenie świadomości dotyczącej następujących zagadnień: SMOG, zanieczyszczenie środowiska, 

depresja wśród młodzieży, spadek zainteresowania kulturą wysoką, migracja, wpływ technologii na 

komunikację. 

 

8. Tytuł projektu: Digital Competence and eSafety  – projekt w trakcie realizacji. 

 

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu 

Edukacji. Sektor – Edukacja Szkolna, KA2 – współpraca szkół na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

(KA229) 
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• Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Liceum Ogólnokształcące im. P. 

Skargi w Grójcu. 

• Okres realizacji projektu: 24 miesiące od 01.09.2020 do 31.08.2022. 

• Kraje uczestniczące: Polska, Grecja, Włochy, Islandia, Słowacja, Szwecja. 

• Wartość dofinansowania: 28.908,00 EUR. 

• Wkład własny: wkład finansowy 20% wartości projektu z budżetu Starostwa (środki wracają do budżetu 

Starostwa po zakończeniu i rozliczeniu projektu). Pierwsza płatność zaliczkowa: 80% kwoty 

dofinansowania. Płatność końcowa: 20% kwoty dofinansowania po zaakceptowaniu raportu końcowego 

przez Agencję Narodową programu Erasmus+. 

• Większość działań związanych w wykorzystaniem budżetu finansowego, ze względu na okres pandemii, 

została przełożona na rok 2021.  

• Ilość uczestników w projekcie: 28 uczniów + 7 nauczycieli. 

 

Cele projektu: 

• rozwój umiejętności kluczowych w zakresie współpracy, rozwoju kreatywności i nowoczesnych technik 

używanych w edukacji, 

• rozwój umiejętności cyfrowych w nauce, 

• poznanie nowych narzędzi cyfrowych służących do komunikacji, pracy oraz podniesienia kwalifikacji, 

• zmniejszenie wykluczenia społecznego,  

• rozwój kompetencji w celu zachowania bezpieczeństwa w Internecie, 

• wzrost umiejętności językowych, 

• wzrost kompetencji międzykulturowych, 

• poszerzenie świadomości dotyczącej zalet i zagrożeń wynikających z użyciem aplikacji i  narzędzi 

cyfrowych. 

 

9. Tytuł projektu: Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów 

technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec – projekt w trakcie realizacji.  

 

Zadanie realizowane w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów 

i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego finansowanego ze środków Programu Operacyjnym 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia 

zawodowe, zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. 

 

• Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Zespołu Szkół im. Amii Krajowej 

Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu. 

• Wartość dofinansowania: 268,814,68 PLN (obejmuje dofinansowanie w proporcji 94,29% budżet 

środków europejskich i 5,71% środki budżetu państwa). 

• Wkład własny: wkład finansowy 20% wartości projektu z budżetu Starostwa (środki wracają do budżetu 

Starostwa po zakończeniu i rozliczeniu projektu). 
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• Okres realizacji projektu: 14 miesięcy od 02.09.2019 r. do 01.11.2020 r. W związku z pandemią 

przedłużono okres realizacji projektu do 26 miesięcy. Planowana data zakończenia 01.11.2021 r. 

• Ilość uczestników w projekcie: 35 uczniów i 3 opiekunów.  

 

Cele projektu: 

• podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji uczniów i pracowników szkoły 

zaangażowanych w realizację projektu,  

• stworzenie skutecznych metod i narzędzi zachęcających uczniów do lepszego zachowania, większej 

kultury osobistej czy uczestnictwie w konkursach wiedzy, olimpiadach, 

• wyjazdy na zagraniczne praktyki, 

• podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkoły, 

• intensyfikacja procesu budowania kompetencji kadry kierowniczej szkoły. 

 

10. Tytuł projektu: Zagraniczne staże zawodowe ZS Grójec – szansa na wzrost kompetencji zawodowych 

uczniów Erasmus+ – projekt w trakcie realizacji. 

 

Zadanie realizowane w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów 

i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego finansowanego ze środków Programu Operacyjnym 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia 

zawodowe, zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. 

 

• Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Zespołu Szkół im. Amii Krajowej 

Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu. 

• Wartość dofinansowania: 100 971,00 EUR, rata pierwsza 80 776 80 EUR(obejmuje dofinansowanie 

100% budżet środków europejskich). 

• Okres realizacji projektu: 16 miesięcy od 01.10.2020 r. do 31.01.2022 r. 

• Ilość uczestników w projekcie: 55 uczniów i 6 opiekunów.  

 

Cele projektu: 

• podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji uczniów, 

• stworzenie skutecznych metod i narzędzi zachęcających uczniów do lepszego zachowania, większej 

kultury osobistej czy uczestnictwie w konkursach wiedzy, olimpiadach, 

• wyjazd na zagraniczne praktyki, 

• podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkoły,  

• intensyfikacja procesu budowania kompetencji kadry kierowniczej szkoły. 
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11. Tytuł projektu: Uczniowie bez granic - praktyki zawodowe w UE – projekt w trakcie realizacji 

 

Projekt realizowany w ramach projektu KA102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach 

kształcenia zawodowego   Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, zarządzanego 

przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. 

 

• Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Zespołu Szkół im. Wincentego 

Witosa w Jasieńcu. 

• Wartość dofinansowania: 148 734,00 EUR.  

• Wkład własny: wkład finansowy 20% wartości projektu z budżetu Starostwa (środki wracają do budżetu 

Starostwa po zakończeniu i rozliczeniu projektu). 

• Okres realizacji projektu: 24 miesiące od 2020-12-31 do 2022-12-30. 

• Ilość uczestników w projekcie: 56 uczniów i 6 nauczycieli (opiekunów). 

 

Cele projektu:  

• Celem głównym projektu jest wielokierunkowy rozwój uczniów szkoły, w tym szczególnie rozwój 

kompetencji zawodowych, językowych oraz kompetencji miękkich. 

Cele szczegółowe - uczniowie: 

• Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania oraz metod zarządzania zagranicznego przedsiębiorstwa. 

• Rozwój kompetencji zawodowych (kompetencje wynikające z wykonywania zadań i czynności 

zawodowych, rozszerzone o doświadczenia zdobywane w zagranicznej firmie).  

• Rozwój kompetencji językowych (rozwój umiejętności językowych, przełamanie bariery językowej oraz 

wzrost motywacji do nauki języków obcych). 

• Rozwój kompetencji miękkich (komunikatywność, elastyczność, współpraca w grupie, zarządzanie sobą 

w czasie, kreatywność, konsekwentność, radzenie sobie ze stresem). 

• Podniesienie świadomości międzykulturowej, nauka tolerancji (wzrost poziomu świadomości 

i zainteresowania innymi kulturami w kontekście Unii Europejskiej, przygotowanie uczniów do roli 

obywateli wielonarodowego, wielokulturowego i wielojęzycznego społeczeństwa europejskiego). 

Cele szczegółowe - szkoła: 

• Zdobycie nowego doświadczenia w tematyce wnioskowania, realizacji oraz rozliczania projektów unijnych 

z programu Erasmus+. 

• Nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi z Włoch i Hiszpanii. 

• Poprawa współpracy w regionie, większe zaangażowanie wszystkich stron (władze, firmy oraz rodzice). 

• Wzrost atrakcyjności szkoły oraz nauczanych kierunków. 

• Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty praktyk dla uczniów. 

 

12. Tytuł projektu: Zagraniczne Staże gwarancją sukcesu – projekt zakończony. 

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu 

Edukacji. 
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• Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Zespół Szkół im.1 PLM "Warszawa" 

w Warce. 

• Wartość dofinansowania: 149 112,00 EUR. 

• Wkład własny: wkład finansowy 20% wartości projektu z budżetu Starostwa (środki wracają do budżetu 

Starostwa po zakończeniu i rozliczeniu projektu). 

• Okres realizacji projektu: 18 miesięcy od 02.09.2019 do 01.11.2020. 

• Ilość uczestników w projekcie: 54 uczniów i 6 opiekunów. 

 

Cele projektu:   

• rozwój zawodowy uczniów,  

• zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania 

się na rynku pracy międzynarodowym wraz z podniesieniem praktycznego poziomu umiejętności 

wyuczanego zawodu,  

• wzrost umiejętności językowych,  

• wzrost kompetencji międzykulturowych,  

• wzrost samodzielności i samoobsługi,  

• rozwój postaw przedsiębiorczości i kreatywności, 

• zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, 

• podniesienie jakości kształcenia w naszej szkole 

 

13. Tytuł projektu: Zawodowo przez Europę – projekt w trakcie w trakcie realizacji. 

 

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu 

Edukacji. 

• Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Zespół Szkół im.1 PLM "Warszawa" 

w Warce. 

• Wartość dofinansowania: 99 408,00 EUR. 

• Wkład własny: wkład finansowy 20% wartości projektu z budżetu Starostwa (środki wracają do budżetu 

Starostwa po zakończeniu i rozliczeniu projektu). 

• Okres realizacji projektu: 14 miesięcy od 01.09.2020 do 31.10.2021. 

• Ilość uczniów w projekcie: 36 uczniów i 4 opiekunów. 

• Miejsce praktyk: Grenada, Hiszpania. 

 

Cele projektu: 

• rozwój zawodowy uczniów,  

• zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania 

się na rynku pracy międzynarodowym wraz z podniesieniem praktycznego poziomu umiejętności 

wyuczanego zawodu,  
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• wzrost umiejętności językowych,  

• wzrost kompetencji międzykulturowych,  

• wzrost samodzielności i samoobsługi,  

• rozwój postaw przedsiębiorczości i kreatywności, 

• zdobycie praktycznego doświadczenia zawodoweg,o  

• podniesienie jakości kształcenia w naszej szkole. 

 

14. Tytuł projektu: W zdrowym ciele zdrowy duch – projekt w trakcie realizacji 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

• Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Centrum Kształcenia  

Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. 

• Wartość dofinansowania: 148 070,00 PLN. 

• Okres realizacji projektu: 12 miesięcy od 01.07.2020 do 31.08.2021. 

• Ilość uczestników w projekcie: 20 uczniów i 4 nauczycieli (opiekunów). 

 

Cele projektu:  

• rozwój zawodowy uczniów,  

• zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania 

się na rynku pracy międzynarodowym wraz z podniesieniem praktycznego poziomu umiejętności 

wyuczanego zawodu,  

• wzrost umiejętności językowych,  

• wzrost kompetencji międzykulturowych,  

• wzrost samodzielności i samoobsługi,  

• rozwój postaw przedsiębiorczości i kreatywności, 

• zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego.  

 

VIII. KULTURA 
 

Powiat Grójecki jest organem prowadzącym dla Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. 

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce od 27 czerwca 2018 roku jest instytucją kultury współprowadzoną przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Grójecki. Dzięki współpracy dwóch Organizatorów Muzeum 

zyskało większy budżet, może zrealizować zadania na lepszym poziomie merytorycznym co podnosi jego rangę. 

Ze względu na stan pandemii Covid 19, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce w roku 2020 było nieczynne dla 

zwiedzających w terminach: od 12 marca do 30 maja oraz od 7 listopada do 31 grudnia 2020 r. W okresie od 21 marca do 

19 kwietnia nie udostępniano zabytkowego parku. Od 12 marca do końca roku ograniczono organizację wydarzeń 

kulturalnych, a działalność instytucji dostosowywano na bieżąco do rządowych rozporządzeń i komunikatów Ministerstwa 
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapewniono ciągłość funkcjonowania Muzeum, kontynuację działalności 

merytorycznej, bezpieczeństwo zbiorów oraz bieżące utrzymanie wszystkich obiektów (pałacu, budynku CEM i parku).  

W okresie sprawozdawczym Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego prowadziło działalność na terenie pałacu Pułaskich, w 

nowym budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego oraz na terenie parku. Utrzymywano infrastrukturę obiektów Muzeum 

i pomimo pandemii dotrzymano wskaźników zgodnych z Umową unijną na zadanie „Rewitalizacja zespołu pałacowo-

parkowego w Warce” (trwałość projektu zakończyła się z dniem 31 grudnia 2020 r.) 

Opiekowano się zbiorami i ekspozycjami stałymi. Przez cały rok pielęgnowano zabytkowy park i jego infrastrukturę. W 

okresie, w którym Muzeum było czynne dla publiczności, świadczono usługi przewodnickie, prowadzono sklepik i kawiarnię. 

Wiele działań edukacyjnych i popularyzatorskich przeniesiono do Internetu, na stronę Muzeum oraz do mediów 

społecznościowych.  

Instytucja przypominała w 2020 r. ważne rocznice tj.: 275. rocznicę urodzin Kazimierza Pułaskiego,  

20-lecie Bitwy Warszawskiej 1920 r., 180. rocznicę urodzin Heleny Modrzejewskiej.  

W ciągu roku udostępniono zwiedzającym siedem wystaw czasowych (w tym pięć własnych, dwie wypożyczone). 

Organizowano koncerty, spotkania, wykłady, pokazy filmów (kiedy było to możliwe). Niektóre wydarzenia musiały został 

odłożone w czasie na 2021 r.  

Prowadzono działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów przyłączono się do 

ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów online. Podczas wakacji Muzeum wzięło udział w między muzealnej grze „Raz, dwa, trzy, 

warszawiakiem jesteś ty”, organizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Na początku września, wspólnie ze 

Starostą Grójeckim zorganizowano „Narodowe Czytanie” na terenie parku, włączając się w ogólnopolską akcję Pary 

Prezydenckiej. 9 października zorganizowano Dzień Kazimierza Pułaskiego w 241. rocznicę śmierci patrona Muzeum, 

bohatera Polski i USA. 

W ciągu całego roku prowadzono działania promocyjne. Podejmowano je w społeczności lokalnej poprzez rozmieszczanie 

materiałów informacyjnych w terenie, a także w prasie lokalnej, na stronach www i w mediach społecznościowych. 

Współpracowano z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną i Szlakiem Jabłkowym. W ramach działań 

promocyjnych na zewnątrz, umieszczono duży bilbord zapraszający do Muzeum przy drodze wojewódzkiej nr 79 z 

Warszawy do Warki, a także banery reklamowe w terenie.  

Dzięki dotacji MKiDN, w ramach Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2018-2022, zrealizowano film edukacyjno-

promocyjny o Muzeum pt. „Pragnienie wolności. The urge for freedom” z udziałem aktora Rafała Królikowskiego (film 

wersja 5.40 min., 6.00 min. oraz 30 sek. spot). Film i spot był emitowany w okresie od 25 do 31 grudnia m.in. na antenach: 

TVP Historia, TVP Kultura, OTV, TV Zebra (Radom), TV Dami (Radom).  

W ramach zadania dot. gromadzenia, przechowywania i konserwacji zbiorów Muzeum zakupiło: 1) Tekę grafik Tadeusz 

Kościuszko, ok. 1891 r., 12 obrazów  wg. Zygmunta Ajdukiewicza, 2) Portret Thomasa Jeffersona, grafika (akwaforta, akwatinta). 

Do zbiorów biblioteki muzealnej wpisano zakupione i darowane książki tj. - 64 nr inwentarzowe. W 2020 r. powtórnie 

wypożyczano w depozyt na ekspozycję stałą obraz Józefa Brandta „Konfederaci barscy”, ze zbiorów Muzeum Narodowego 

w Warszawie. 

W roku sprawozdawczym Muzeum otrzymało nagrodę w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego - „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”, w kategorii najlepsza wystawa na Mazowszu w 2019 r. 

(muzea mniejsze) - II miejsce za wystawę „Pamięć. Tożsamość. Dziedzictwo. Pomniki Kazimierza Pułaskiego w Polsce i 

USA”.  
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Pomimo pandemii i wielu obostrzeń dot. organizacji wydarzeń kulturalnych i pracy muzeów, w 2020 r.  z oferty Muzeum 

skorzystało łącznie 17 260 osób, zwiedzających wystawy odnotowano 5671 osób (bilety). Nie ewidencjonowano ściśle 

zwiedzających w zabytkowym parku.  

W okresie sprawozdawczym opracowano i wdrożono zalecenia dot. postępowania oraz procedury w związku z 

koronawirusem SARS-CoV-2 (dla publiczności oraz dla pracowników). Opracowano i  wprowadzono m.in. nowy Regulamin 

pracy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce oraz Plan ochrony Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, który zostanie 

wdrożony w 2021 r.  

Na dzień 31.12.2020 r. Muzeum zatrudniało 22 osoby, tj. 22 etaty. 

Budżet muzeum w 2020 r.  

W 2020 roku przychody zrealizowano w wysokości 2 310 268,07 zł i stanowiły 99,76 % planu rocznego.  Podstawowym 

źródłem przychodów były dotacje podmiotowe na zadania bieżące, otrzymane z budżetu Powiatu Grójeckiego w wysokości  

926 148,00,00 zł oraz dotacja podmiotowa od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1 160 417,25 

zł, w tym:  

1. 1 030 000,00 – dotacja podmiotowa na wydatki bieżące, działalność merytoryczną, wynagrodzenia i pochodne,  

2. 26 951,00 – dotacja podmiotowa na przeciwdziałanie pandemii Covid-19,  za którą Muzeum zakupiła serwer QNAP, 4 

laptopy oraz środki ochrony osobistej dla pracowników tj. płyny dezynfekujące, maseczki, rękawice ochronne. 

3. 48 754,47 – dotacja podmiotowa na wystawę czasową „Po przekątnej. Kalifornijska Grupa Krak Art” 

4. 54 711,78 – dotacja celowa na realizację filmu edukacyjno-promocyjnego „Pragnienie wolności” (Wieloletni Program 

Niepodległa).  

  

Przychody własne Muzeum wyniosły 145 461,94 zł i pochodziły ze sprzedaży biletów, usług przewodnickich, lekcji 

muzealnych, wydawnictw, organizacji koncertów, darowizn, sprzedaży oferty kawiarenki muzealnej oraz refundacji składek 

ZUS w zawiązku z Covid 19. Muzeum otrzymało nagrodę w XIV edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – 

Wierzba”  - w wysokości 11 000,00 zł. 

Muzeum otrzymało również darowizny na kwotę 12 940,01 zł:  

1. z Grupy Żywiec na realizację zadania: „Letnia strefa muzyki 2020”  - w wysokości 10 000,00 zł. 

2. od osób fizycznych i firm prywatnych w kwocie - 1 940,01 zł. 

Łączne koszty związane z działalnością statutową Muzeum za 2020 r. wyniosły 249 025,57 zł i stanowiły 97,54 % ustalonego 

planu rocznego na 2020 r., w tym na utrzymanie obiektów i zbiorów muzealnych, konserwację obiektów, prowadzenie 

działalności naukowej, wystawienniczej, edukacyjnej, wydawniczej, organizację wydarzeń kulturalnych i utrzymanie 

zabytkowego parku. 

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia tj. 1 215 739,20 zł i pochodne 231 147,97 zł, a pozostałą cześć w 

dużej mierze stanowiły koszty związane z utrzymaniem zabytkowego pałacu, Centrum Edukacyjno-Muzealnego i parku: 

1. energia 179 356,58 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego, 

2. usługi utrzymania pałacu (monitoring, ubezpieczenie, telefony itd.) 16 281,33 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego, 

3. usługi utrzymania budynku CEM (monitoring, ubezpieczenie, telefony itd.) 55 866,53 zł, co stanowi 93,11% planu 

rocznego, 

4. pielęgnacja parku – 49 468,70 zł, to stanowi 92,76% planu rocznego, 

5. materiały (art. biurowe, środki czystości, żarówki, środki do dezynfekcji) 53 714,56 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego 

(nie wykonanie planu zakupów materiałów wynika z faktu zakupienia płynów dezynfekujących, maseczek, rękawic w 

2020 r. ale częściowo stanowiących koszty 2021 r.) 
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6. konserwacja i przeglądy techniczne budynków, urządzeń i samochodu – 61 774,66 zł, co stanowi 93,60% planu 

rocznego, 

7. zakup wyposażenia (w tym m.in.: sejf, termometr bezdotykowy, wycieraczki, osłony z pleksi, dozowniki na płyny 

dezynfekujące, skrzynka na listy, 4 laptopy, miernik natężenia światła, szafa na mapy i plakaty,  serwer QNAP, itp.) – 34 

646,34 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego. 

 

IX. INWESTYCJE NA DROGACH  

POWIATU GRÓJECKIEGO 

 

GMINA BELSK DUŻY 

 

1. Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1604W Szczęsna – Rożce na odcinku Uleniec - Czekaj o 

długości 1820,00mb oraz na odcinku Czekaj –Rożce o długości 3350,00mb oraz odcinka przez msc. Szczęsna o 

długości 410,00mb i wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1613 W Rożce – Rębowola na odcinku 

Rożce – Daszewice o długości 2300,00mb. (odcinek Czekaj -Rożce o długości 2165,00 mb) 

Dotacje od Marszałka Województwa  -   766 970,20 zł 

Koszty realizacji zadania w wysokości:  

Powiat Grójecki                                      -   623 349,77 zł  

Gmina Belsk Duży                                   -  201 172,02 zł 

                                                                                          

Wartość robót – 1 591 491,99 zł  

 

2. Wykonanie przebudowa drogi powiatowej Nr 1606W Dobryszew – Trzylatków na odcinku o długości 

1020mb przez m. (Odrzywołek-Wilczogóra)   

NIE ODEBRANE -  REALIZACJA w 2021 rok 

 

Wartość robót -  389 000,00 zł 

    

3.  Wykonanie przebudowa drogi powiatowej Nr 1627W Łęczeszyce – Błędów o długości  2720,00mb. 

Zadanie realizowane przy pomocy  finansowej podmiotów gospodarczych oraz firmy RAJPOL  w kwocie -  561 

240,00 zł  

Koszty realizacji zadania w wysokości:  

Powiat Grójecki        -  340 097,27 zł  

Gmina Belsk Duży   -  271 329,61 zł 

 

Wartość robót – 1 097 675,44 zł 

 

4.  Wykonanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1627W Łęczeszyce – Błędów w m. 

Łęczeszyce,  na odcinku od klasztoru Ojców Paulinów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1625W, o  

długości 330,00 mb. 
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Powiat Grójecki        -  55 000,00zł  

Gmina Belsk Duży   -  55 000,00 zł 

 

Wartość robót – 110 000,00 zł  

 

 

OGÓŁEM  GMINA BELSK DUŻY  

Dotacja od Marszałka Województwa + środki z zewnątrz –  1 328 210,20 zł 

 

Koszty realizacji zadania w wysokości:  

Powiat Grójecki      -  943 455,60 zł  

Gmina Belsk Duży  - 527 501,63 zł 

OGÓŁEM  – 2 799 267,43 zł 

 

 

GMINA   BŁĘDÓW 

 

1.Przebudowa  drogi powiatowej Nr 1627W Łęczeszyce-Błędów,  o długości 2720,00mb. 

 

Zadanie realizowane przy pomocy  finansowej podmiotów gospodarczych oraz firmy RAJPOL  w kwocie  ogółem   

-   158 760,00 zł 

Koszty realizacji zadania w wysokości:  

Powiat Grójecki  -  74 991,44 zł   

Gmina Błędów  -   68 767,67 zł 

 

Wartość robót -    302 519,11zł 

 

GMINA CHYNÓW 
 

1.Wykonanie remontu dróg powiatowych Nr 1674W Budziszynek-Zalesie, Nr 1676W   

Chynów-Rososzka, Nr 1677W Krężel – Janów - Dębnowola, o łącznej długości 3749,00 mb.                                                                          

Koszty  realizacji zadania w wysokości :  

Powiat Grójecki    - 400 000,00zł  

Gmina Chynów   -  600 00,00 zł 

 

Wartość robót    - 1 000 000,00 zł 

 

2. Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1675 W Wola Chynowska – Podgórzyce przez m. Widok, 

o długości 820,00 mb. w ramach dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w 

ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych   

 

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego (dawny FOGR) – 200 000,00 zł 
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Koszty realizacji zadania w wysokości :  

Powiat Grójecki    - 109 705,65 zł 

Gmina Chynów   -   109 705,65 zł 

 

Wartość robót – 419 411,30 zł 

 

3. Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1675W  

Wola Chynowska – Podgórzyce, na odcinku przez miejscowość Widok.  

Koszty realizacji zadania w wysokości :  

Powiat Grójecki    - 71 632, 91 zł  

Gmina Chynów   -  71 632,90 zł 

 

Wartość robót – 143 265,81 zł  

 

OGÓŁEM  GMINA CHYNÓW 

Dotacja od Marszałka Województwa - 200 000,00zł  

 

Powiat Grójecki       -  531 338,91   

Gmina Chynów        - 781 338,90  

OGÓŁEM  – 1 562 677,81 zł  

 

GMINA GOSZCZYN 
1.Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1664W Józefów – Zbrosza Duża, na długości 1060,00 mb  

Koszty realizacji zadania w wysokości :  

Powiat Grójecki  - 120 000,00zł   

Gmina Goszczyn  -  162 587,44zł 

Wartość robót – 282 587,44 zł 

 

GMINA GRÓJEC 

1.Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1604W Szczęsna – Rożce na odcinku   

Uleniec- Czekaj o dł. 1820,00 mb oraz na odcinku Czekaj – Rożce o dł. 3350,00 mb oraz odcinka przez msc. 

Szczęsna o długości 410,00 mb i przebudowa drogi powiaowej.  

Nr 1613W Rożce – Rębowola na odcinku Rożce – Daszewice o dł. 2300,00 mb. 

 ( Odcinek Uleniec- Czekaj o długości 1781,50mb  + odcinek przez  m. Szczęsna 410,00mb   

= 2191,50 mb).                                                                                                  

Dotacja od Marszałka Województwa               - 728 454,72  zł 

Środki otrzymane  od firmy ROSEL  Sp. z o. o. - 60 000,00 zł 

Koszty realizacji zadania w wysokości  :  

Powiat Grójecki  -  333 603, 69 zł 

Gmina Grójec    -  412 323,02 zł  

 

Wartość robót – 1 474 381,43  zł 
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2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654W Kociszew – Mięsy,  na odcinku 440,00 mb.  

Koszty realizacji zadania w wysokości :  

Powiat Grójecki  -  62 000,00 zł 

Gmina Grójec     -  93 000,00  zł  

 

Wartość robót – 155 000,00 zł 

 

OGÓŁEM  GMINA GRÓJEC 

Dotacja od Marszałka Województwa + środki z zewnątrz - 728 454,72zł   

Powiat Grójecki       -  395 603,69zł    

Gmina Grójec          -  505 323,02zł  

Ogółem  – 1 629 381,43 zł   

 

GMINA JASIENIEC 
1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1657W Wola Boglewska – Murowanka, na odcinku    
o długości 2902,00 mb. 

Dotacja z Fundusz Dróg Samorządowych – 1 728 277,00 zł  

Koszty realizacji zadania w wysokości:  

Powiat Grójecki  -  216 034,71 zł 

Gmina Jasieniec  - 216 034,71 zł  

 

Wartość robót  - 2 160 346,42 zł 

 

2.Wykonanie odmulenia i odtworzenia rowów przydrożnych wraz z wycinką kolidującej  

  zieleni w ciągu drogi powiatowej Nr 1657W Wola Boglewska- Murowanka. 

Koszty realizacji zadania w wysokości:  

Powiat Grójecki  -  50 000,00 zł 

Gmina Jasieniec  - 50 000,00 zł  

 

Wartość robót  - 100 000,00 zł 

 

OGÓŁEM  GMINA JASIENIEC 

Dotacja z Fundusz Dróg Samorządowych - 1 728 277,00zł  

Powiat Grójecki       -  266 034,71zł     

Gmina Jasieniec      -  266 034,71zł   

Ogółem  – 2 260 346,42 zł    

 

GMINA MOGIELNICA 
1. Wykonanie remontu dróg powiatowych Nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto m. Borowe, Nr 1633W 

Mogielnica – Dziarnów,  Nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto m. Tomczyce,  

Nr 1639W Rykały – Górki m. Izabelin, o łącznej długości 3180,00 mb. 

Koszty realizacji zadania w wysokości :  
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Powiat  Grójecki      -  335 441,82 zł  

Gmina Mogielnica  -  503 162,73 zł 

 

Wartość robót  - 838 604,55zł  

  

2.Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W  

Mogielnica- Dziarnów, w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy (w  kwocie - 57 195,00zł).  

 Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji  do dnia 30.06.2021 r.  

                                                                                

GMINA NOWE MIASTO 
1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692W Żdzary – Domaniewice oraz przebudowa drogi powiatowej 

Nr 16809W Domaniewice–Bieliny–Łęgonice, na odcinku o długości 1868,00mb.   

 Dotacja od Wojewody Mazowieckiego - 1 790 574,00zł   

Koszty  własne realizacji zadania: 

Powiat Grójecki           -  223 821,72zł 

Gmina Nowe Miasto    -  223 821,72zł                                                                                             

 

Wartość robót – 2 238 217,44 zł 

 

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869W Domaniewice-Bieliny-Łęgonice, na odcinku   

o długości 890,00 mb.   

Koszty  własne realizacji zadania: 

Powiat Grójecki             -  103 300,00zł  

Gmina Nowe Miasto    -  103 300,00zł  

 

Wartość robót – 206 600,00zł  

 

OGÓŁEM  GMINA NOWE MIASTO  

Dotacja od Marszałka Województwa - 1 790 574,00zł  

Powiat Grójecki          -  327 121,72zł  

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą          -  327 121,72zł  

Ogółem  – 2 444 817,44zł    

 

GMINA PNIEWY 
1.Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna – Rożce na odcinku Uleniec – Czekaj o dł. 

1820,00 mb oraz na odcinku Czekaj – Rożce o dł. 3350,00 mb, oraz odcinek przez miejscowość Szczęsna o  dł. 

410,00 mb  

oraz 

przebudowa drogi powiatowej Nr 1613W Rożce – Rębowola na odc. Rożce – Daszewice o dł. 2300,00 mb. 

(Odcinek Uleniec – Czekaj oraz odcinek Czekaj – Rożce, na odcinku o długości 1223,50 mb).  

Dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego -  433 297,86 zł  

Koszty  własne realizacji zadania: 

Powiat Grójecki – 233 412,72 zł 
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Gmina Pniewy  -  149 770,63 zł  

 

Wartość robót -  816 481,21 zł  

 

GMINA WARKA 
1. Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1682W Antoniówka – Stara Warka,  na odcinku Grażyna – 

Stara Warka o dł. 1050,00 mb.  w ramach dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań 

określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych                                                                                                     

Dotacja od Marszałka Województwa (dawny FOGR)  -  130 000,00 zł 

Koszty własne  realizacji zadania w wysokości  :  

Powiat Grójecki  - 131 017,83 zł 

Gmina Warka     -  131 017,00 zł 

 

Wartość robót –     392 034,83 zł 

 

2. Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1683W,  ul. Turystyczna w Warce, Etap I.  

Koszty własne  realizacji zadania w wysokości:  

Powiat Grójecki  - 500 000,00 zł 

Gmina Warka    -  500 000,00 zł  

 

Wartość robót – 1 000 000,00 zł 

 

3.Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1672W - ul. Gośniewska  

w Warce, Nr 1683W ul. Turystyczna w Warce  

Powiat Grójecki   -  132 000,00 zł  

 

Wartość – 132 000,00 zł 

 

4.Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 1683W   Warka - Przylot 

ul. Turystyczna-  Etap I , II,III, Nr 1672W Warka-Chynów, ul. Gośniewska , Nr 6602W ul. Obwodowa, 

Ciemniewskiego, Ledóchowskiego w Warce  

Gmina Warka  -  198 000,00zł  

 

Wartość   – 198 000,00 zł 

 

5.Sporządzenie map do celów projektowych związanych z przygotowaniem wniosków  

 o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1672W Warka-Chynów .          

  Powiat Grójecki   -  22 140,00zł   

 

Wartość – 22 140,00 zł  

 

OGÓŁEM  GMINA WARKA 

Dotacja od Marszałka Województwa - 130 000,00zł  
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Powiat Grójecki       -  785 158,00zł  

Gmina Warka           -   829 017,00zł   

Ogółem  – 1 744 175,00zł      

 
Ogółem Powiat    -  4 062 558,61 zł 

Ogółem Gminy   -   4 120 625,45 zł  

Ogółem Dotacje  -  6 557 573,78 zł                      

Łącznie  Powiat + Gminy + Dotacje – 14 740 757,84 zł   

PLANOWANE INWESTYCJE I REMONTY  
(złożone wnioski) 

 

Grójec 31 grudnia 2020 r 

1. „ Przebudowa boiska sportowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi” 
w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 
(Marszałek Województwa Mazowieckiego) 
 

Wnioskowana kwota dofinansowania – 200 000,00 zł  

 Powiat Grójecki - 121 387,14 zł 

             Całkowity koszt inwestycji : 321 387,14 zł 

 

2. „Remont sal gimnastycznych przy szkołach prowadzonych przez Powiat Grójecki wraz z przynależnymi 
do nich pomieszczeniami” w ramach   programu -Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej”, (Wojewoda Mazowiecki) 
 

Wnioskowana kwota dofinansowania – 335 350,33 zł  

 Powiat Grójecki – 680 862,79 zł 

Całkowity koszt inwestycji: 1 013 213,12 zł  

 

3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Grójeckim”  - w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  
(Zespół Szkół w Jasieńcu)  
 
Wnioskowana kwota dofinansowania – 1 539 371,48 zł  

 Powiat Grójecki – 851 274,58 zł 
Całkowity koszt inwestycji: 2 390 646,06 zł        
                                                                                                            

4. „Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z częścią biurowo-administracyjną” w 
Warce w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- środki Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 dla JST. 
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Wnioskowana kwota dofinansowania – 3 126 179,34 zł  

Powiat Grójecki – 0 zł 

Całkowity koszt inwestycji: 3 126 179,34 zł 

 

5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 6608W- ulicy Poświętne w Grójcu z wjazdem dla karetek” w 

ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

dla JST. 

Wnioskowana kwota dofinansowania – 2 716 339,47 zł  

Powiat Grójecki – 0 zł 

Całkowity koszt inwestycji: 2 716 339,47 zł 

 

6. „ Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum 

Medycznego w Grójcu” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- środki Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 dla JST. 

Wnioskowana kwota dofinansowania – 2 049 783,79 zł  

Powiat Grójecki – 0 zł 

Całkowity koszt inwestycji: 2 049 783,79 zł 

Łączna kwota planowanych inwestycji w obiektach: 11 617 548,92 zł 

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT PRZEZ 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 

za okres 01.01 – 31.12.2020 r. 

 

A. Oznakowanie pionowe 

1. Wymiana zniszczonego oznakowania, poprawiania pochylonych, prześwietlanie (wycinka gałęzi i 

krzaków) 

materiały: tablice znaków - 186 szt. 

Słupki   174 szt.    

Razem   590 szt.  130 632 zł 

 

B. Remonty cząstkowe 

1. Masą na zimno (wg dziennika czynności obwodu drogowego) 1 200 m2 - 84 000 zł 

 materiały:  masa na zimno 57 mg 

     

2. Masą na gorąco  

– Stara Wieś-Błędów (zaniżenie przy moście w Dąbrówce)  

– Budziszynek-Zalesie (najazdy przy moście)    

– Trzylatków-Kozietuły (najazd przy moście) 

– Mogielnica-Błędów (najazd przy moście) 

Razem: 50 mg = 35 100 zł 
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W systemie zleconym : 4 305 zł 

 

3. Tłuczniem – drogi gruntowe  drogi: Mogielnica-Pawłowice, Falęcice-Nowe Miasto, Chynów-Nowa 

Wieś, Łychów-Wrociszew, Nowe Miasto-Ulów, Krężel-Janów-Dębnowola, Skurów-Wilczogóra 

Razem: 5 000 m2 = 92 250 zł 

materiał tłuczeń 750 mg 

 

4. Emulsją oraz grysami w ciągach drogowych: Wola Boglewska-Murowanka, Sadków-Dąbrówka, Wilków-

Popowice, Wilczoruda-Michrów, Rożce-Ciechlin, Wilków-Wilcze Piętki, Załuski-Gołosze, Borzęcin-

Kaziemierki, Trzylatków-Kozietuły, Warka-Chynów, Dobryszew-Trzylatków, Błędów-Wilków, Lipie-

Machnatka, Maciejowice-Słomczyn, Chynów-Nowa Wieś, Zaborówek-Gośniewice, Jasieniec-Promna, 

Bartodzieje-Warpęsy, Grójec-Miedzechów, Kociszew-Budziszynek, Mogielnica-Błędów, Drwalew-

Kukały, Kozietuły-Dańków, Konie-Wilków, Chynów-Pieczyska, Warka-Przylot, Chynów-Rososzka. 

 

Razem: 23 737 m2 - 469 992 zł 

Materiały:  

emulsja   88,8 mg 

grys    680 mg 

 

W systemie zleconym: 20 000 m2  - 489 540 zł 

 

Na drogach, na których nie było remontów cząstkowych, PZD w Grójcu przeprowadził remonty metodą 

powierzchniowego utrwalenia sieci spękań. Roboty polegały na zabezpieczeniu spękań przed możliwością 

powstawania ubytków: 

Kozietuły-Goszczyn, Kozietuły-Dańków, Nowe Miasto – Domaniewice, Pniewy – Rembertów,  

Wola Boglewska – Murowanka, Kępina-Goszczyn-Przybyszew. 

 

C. Odwodnienie 

1. Renowacja rowów 

 

Błędów – Wilków    2 000 mb x24 000 mb 

Wola Boglewska – Murowanka  50 mb x 4200 mb 

Chynów – Nowa Wieś    70 mb x 2140 mb 

Konie – Wilków    200 mb 

Kociszew – Budziszynek m. Częstoniew 150 mb 

Kozietuły – Goszczyn m. Goszczyn  100 mb 

Trzylatków – Kozietuły m. Błędów  350 mb 

Wola Boglewska – Palczew m. Boglewice 350 mb 

Krężel – Dębnowola m. Janów  70 mb 

Rykały – Dylew m. Sielec obustronnie 1800 mb 

Kociszew – Mięsy     300 mb 

Grójec – Miedzechów    1200 mb 

 

Razem:  8510 mb - 117 233 zł 
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W systemie zleconym: 

Chynów – Nowa Wieś, Budziszynek – Zalesie:  1150 mb – 16 974 zł 

Wola Boglewska – Palczew:     50 mb - 738 pln 

Wilczoruda – Michrów:    6530 mb – 104 414 pln 

 

2. Przebudowa przepustów 

Wola Boglewska – Murowanka, msc. Gołębiów: 5800 zł 

Rura ø500   2 szt. 

Przyczółek ø500  2 szt. 

Kruszywo  30 mg 

piasek   10 mg 

cement   0,2 mg 

 

Wola Boglewska – Murowanka, msc. Gołębiów: 850 zł 

Rura ø300   1 szt. 

Kruszywo  3 mg 

Piasek   1 mg 

 

Chynów – Nowa Wieś, msc. Gołębiów     

Ø400   1 szt.   1 000 zł 

Ø300   1 szt.      850 zł 

 

Rura ø400   1 szt. 

Rura ø300   1 szt. 

Kruszywo  4 mg 

Piasek   2 mg 

 

Błędów – Wilków 2 szt. 7 000 zł 

Rura ø400   2 szt. 

Przyczółek ø400  4 szt. 

Piasek   4 mg 

Kruszywo  6 mg 

Zjazdy gospodarcze 8 szt.  8 x 500  4 000 zł 

 

Mogielnica – Popowice m. Główczyn 4 500 zł 

Rura ø300   2 szt. 

Przyczółek ø300  1 szt. 

Piasek   3 mg 

Kruszywo  6 mg 

 

Wola Boglewska – Palczew 

Zjazdy gospodarcze  11 szt.   8 800 zł 

 

Grójec – Miedzechów m. Miedzechów      
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Zjazdy gospodarcze 3 szt.   6 100 zł 

 

Rura ø400   1 szt. 

Piasek   3 mg 

Kruszywo  6 mg 

 

Kociszew – Mięsy m. Mięsy     

Zjazdy gospodarcze 3 szt.   2 700 zł 

 

 

W systemie zleconym przepust ø500 

Krężel – Janów – Dębnowola msc. Krężel  1 szt.   5 400 zł 

Wola Boglewska – Palczew msc. Boglewice 1szt.    7 995 zł 

Budziszynek – Zalesie msc. Krężel – most   1 szt.   71 709 zł 

Nowe Miasto nad Pilicą – Domaniewice msc. Łęgonice – bariery 3 321 zł   

         

3. Profilowanie poboczy 

 

Wola Boglewska - Murowanka  600 m2 

Chynów – Nowa Wieś    2 100 m2 

Błędów – Wilków    13 500 m2 

Konie – Wilków    550 m2 

Razem:       16750 m2 - 100 560,9 zł 

 

W systemie zleconym  

Profilowanie poboczy: 

Wilczoruda – Michrów   2075 m2  15 313 zł 

Łychów – Wrociszew   7560 m2  55 792,8 zł 

Warka – Przylot   9295 m2  77 892,1 zł 

 

Profilowanie dróg gruntowych (dwukrotnie)  42 053,5 zł 

 

4. Usuwanie skutków nawałnic (renowacja rowów, zbieranie nadmiaru wypłukanego piasku) 

         

Szczęsna – Rożce m. Worów, Wola Worowska 

Falęcice – Nowe Miasto m. Borowe, Dębnowola, Świdno, Gostomia, Pobiedna 

Trzylatków – Kozietuły m. Dąbrówka 

Drwalew – Pieczyska 

Mogielnica – Popowice m. Główczyn 

Kozietuły – Goszczyn 

Błędów – Huta Błędowska 

 

D. Utrzymanie zieleni 
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1. Wycinka oraz utylizacja krzaków oraz samosiewów 

 

Konie – Wilków    14 000 M2 

Drwalew – Pieczyska    500 M2 

Chynów – Pieczyska    9 000 M2 

Łychów – Wrociszew   15 000 M2 

Błędów – Wilków    3 500 M2 

Trzylatków – Kozietuły   1 500 M2 

Kozietuły – Dańków    3 000 M2 

Jasieniec – Promna    6 000 M2 

Rykały – Dylew    8 000 M2 

Trzylatków – Dańków   5 200 M2  

Wierzchy – Strzałki    12 000 M2  

Falęcice – Nowe Miasto   1 600 m2 

Drwalew – Pieczyska wiadukt nad dk50 2 000 m2  

 

Razem: 81 300 m2 - 139 836 zł 

 

W systemie zleconym: 

Kociszew – Budziszynek      8054 M2 

Grójec – Miedzechów      5407 M2 

Wola Boglewska – Murowanka     1903 M2 

Zawady – Michalczew      255 M2 

Chynów – Nowa Wieś      2319 M2 

Warka – Chynów       3122 M2 

Stara Wieś – Błędów      8200 m2 

Mogielnica – Tomczyce      8220 M2 

Krężel – Janów       500 M2 

Wilczoruda – Michrów      215 m2 

        38195 m2 - 57 674,45 zł  

 

2. Wycinka drzew 

Błędów – Wilków  8 szt. 

Chynów – Nowa Wieś  1 szt. 

Grójec – Miedzechów  4 szt. 

Chynów – Nowa Wieś  6 szt. 

Krężel – Dębnowola  3 szt. 

Magierowa Wola – Borowe 8 szt. 

Warka – Przylot  3 szt. 

Łęgonice – Bieliny  12 szt. 

Żdżary – Domaniewice 4 szt. 

Słomczyn   4 szt. 

Brzostowiec – Michałowice 12 szt. 

 



 

61 | S t r o n a  
 

3. Wycinka konarów ograniczających skrajnię drogi 

Łychów – Wrociszew  150 szt. 

Konie – Wilków    80 szt. 

Kozietuły – Dańków   10 szt. 

Błędów – Wilków   15 szt. 

    

4. Usuwanie wiatrołomów 

Chynów – Nowa Wieś  8 szt. 

Wola Boglewska – Murowanka 12 szt. 

Dobryszew – Trzylatków  15 szt. 

Nowa Wieś – Lechanice   3 szt.   

      

Razem: 358 szt. - 48 000 zł 

 

5. Mechaniczne koszenie traw i chwastów (obustronnie, dwukrotnie w ciągu roku) 

Razem: 2x2x500 km - 160 000 zł 

 

6. Ręczne koszenie traw i chwastów w trójkątach widoczności (przy barierach i wokół oznakowania 

pionowego) 

Razem: 8 000 zł 

 

E. Utrzymanie czystości obiektów mostowych 

Razem: 12 000 zł 

 

Sprzątanie pokładów jezdnych 

Wykaszanie przyczółków, chwasty, trawy, krzewy  

 

W systemie zleconym : 

Sprzątanie pasa drogowego  

Sadków – Lewiczyn 

Kępina – Przybyszew  

Grójec – Miedzechów (Odc. Olszany – Miedzechów) 

Wola Boglewska – Murowanka 

Kociszew – Budziszynek 

Stara Wieś – Błędów 

Dobryszew – Trzylatków 

Falęcice – Nowe Miasto 

Kozietuły – Goszczyn 

Wólka Magierowa – Brzeski – Klów  

Wola Chynowska – Podgórzyce 

Drwalew – Pieczyska 

Wilczoruda – Michrów 

Konie – Wilków 

Nowa Wieś – Lechanice 
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Jasieniec – Promna 

Bartodzieje – Warpęsy 

Stara Wieś – Goszczyn 

Nowe Miasto  – Domaniewice  

 

Razem: 32 916 zł 

                                                               

INWESTYCJE W OBIEKTACH PRZEPROWADZONE 

PRZEZ POWIAT GRÓJECKI 
 

1. „Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji 

centralnego ogrzewania, instalacji wodno–kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem 

kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego – Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach.” 

 

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV 

„Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność Energetyczna Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Końcowe rozliczenie: 

Kwota dofinansowania : 1 211 907,76 zł 

Powiat Grójecki -    1 436 939,56 zł 

Całkowity koszt inwestycji : 2 648 847,32 zł 

 

2. „Budowa, rozbudowa i przebudowa budynku wraz z wymianą sposobu użytkowania z funkcji edukacyjnej 

na funkcję usługową”- przy ul P.O.W. 4A 

 

Zadanie realizowane w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III” środki 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

Kwota dofinansowania – 49 955,99 zł  

Powiat Grójecki – 92 889,69 zł 

Całkowity koszt inwestycji : 142 845,68 zł 

 

3. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Warce. 

W 2020 roku została wykonana koncepcja budowy budynku poradni wraz ze wstępnym kosztorysem 

inwestorskim za kwotę 5 000,00 zł. 

 

Łączna kwota inwestycji w obiektach : 2 796 693,00  zł 
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REMONTY BUDYNKÓW PRZEPROWADZONE  

PRZEZ POWIAT GRÓJECKI 

1. Wykonanie posadzki wraz z malowaniem dwóch pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 59B – 

łączna kwota 50 203,02 zł. 

2. Remont budynku Centrum Edukacyjno – Muzealnego im. Kazimierza Pułaskiego  w Warce – usunięcie 

usterek – łączna kwota 157 424,51 zł. 

3. Wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych instalacji elektrycznej w budynku Liceum 

Ogólnokształcącego w Grójcu – łączna kwota 124 260,50 zł. 

4. Remont klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu – łączna kwota 114 600,00 zł. 

5. Remont rynien budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu – łączna kwota 35 700,00 zł. 

6. Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu – łączna kwota 12 423,00 

zł. 

7. Montaż instalacji elektrycznej służącej do ogrzania pomieszczenia archiwum Starostwa Powiatowego w 

Grójcu w budynku przy ul. Piłsudskiego 59B – łączna kwota 4 440,30 zł. 

8. Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 59B – łączna kwota 89 714,57 zł. 

W 2020 roku Powiat Grójecki wykonał remonty na łączną kwotę 588 765,90 zł (słownie: osiemset osiemnaście 

tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć 90/100 złotych). 

 

X.POLITYKA SPOŁECZNA  

– POWIATOWY URZĄD PRACY 
 

Ogólna sytuacja na lokalnym rynku pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu obejmuje swoim działaniem 10 gmin. Wg stanu na koniec  

2020 r. w Urzędzie zarejestrowanych było 1259 bezrobotnych, w tym 672 kobiety. W porównaniu do 2019 r. 

liczba bezrobotnych zwiększyła się o 352 osoby. Prawo do zasiłku wg stanu na dzień 31.12.2020 r. posiadało 208 

osób (16,5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych). 

 

 Stopa bezrobocia 

Stopa bezrobocia na 31.12.2020 r. w powiecie grójeckim wynosiła 2,7% i wzrosła w porównaniu  

do ubiegłego roku o 0,7  

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy zostało przedstawione Radzie Powiatu w dn. 29 kwietnia 

2021 r.  

  


