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Wprowadzenie 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli  

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów wprowadziła obowiązek 

sporządzenia raportu o stanie gminy, powiatu, województwa. Obecnie, zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528), Zarząd Powiatu, 

co roku, do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku 2021, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Działając na 

podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. Rada Powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi 

dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2021 r. Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym raport został przygotowany  

w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie. 

Raport o stanie Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2021 jest czwartym tego typu 

dokumentem przedkładanym Radzie Powiatu oraz zaprezentowanym Mieszkańcom. Stanowić on ma 

podstawę do oceny działalności Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2021 r. jako organu 

wykonawczego samorządu powiatowego VI kadencji oraz może stać się ważnym źródłem wiedzy 

 w zakresie planowania rozwoju i zarządzania strategicznego w najbliższej przyszłości.
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 Ogólna charakterystyka powiatu. 

 

 

Powierzania 534 km ² 

Liczba mieszkańców  

 

120 932 

(stan na dzień 31 grudnia 2021r.) 

Stopa bezrobocia 
1, 9 

(stan na koniec grudnia 2021 r.) 

Gęstość zaludnienia  
214 osób/km2 

(stan na koniec grudnia 2021 r.) 

Stopa urbanizacji  
36,0 % 

(stan na dzień 31 grudnia 2021 r.) 

Dochody Powiatu 
207.199.722,05 

(stan na dzień 31 grudnia 2021 r.) 

 

Powiat Warszawski Zachodni według danych na koniec 2021 roku ma 120 932 mieszkańców, z czego 

51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła  

o 25,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku 
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mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej 

Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego w 2050 roku wynosi 

140 253, z czego 72 672 to kobiety, a 67 581 mężczyźni. 

Został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej, położony jest w zachodniej części 

województwa mazowieckiego za zachodnimi granicami Warszawy. Siedzibą jego władz jest miasto 

Ożarów Mazowiecki. 

Północna część powiatu, 32,7% jego powierzchni zajmuje Kampinoski Park Narodowy. To jedyny park 

narodowy na Mazowszu wpisany na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO.  

Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa m.in. droga krajowa nr 2 Warszawa-Poznań, 

droga nr 7 Gdańsk-Warszawa-Kraków, największy na Mazowszu węzeł drogowy „Konotopa”, a także 

magistrala kolejowa Moskwa-Berlin wpływają na gospodarczy rozwój powiatu i przyciągają nowych 

mieszkańców, inwestorów i deweloperów. 

Z uwagi na atrakcyjne położenie i dobrą infrastrukturę powiat cieszy się coraz większym 

zainteresowaniem wśród inwestorów zagranicznych. Swój kapitał zainwestowały tu między innymi: 

Mars Polska, Delphi Powertrain Poland, Ushio Poland, Mitsubishi Corp., Hamelin Group, Volvo AB, 

McLane International Inc., Carrefour, Lindab AB, Data Center IBM, Vigo System S.A. i wiele innych. 

Na terenie powiatu znajdują się dwa duże ośrodki logistyczne w gminach Ożarów Mazowiecki (365 ha) 

i Błonie (120 ha) oraz największy w Polsce Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy  

w Broniszach. 

Powiat obejmuje trzy gminy miejsko-wiejskie: Błonie, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz gminy 

wiejskie: Izabelin, Kampinos, Stare Babice oraz Leszno. 

GMINA BŁONIE  

 Nazwa Błonie pochodząca prawdopodobnie od dużej przestrzeni, równiny pokrytej trawą - 

łąki. Najstarsze zapisy sięgają przełomu X-XI w., kiedy to zaczątkiem miasta był gród leżący 

na Równinie Łowicko-Błońskiej, należący do kasztelanii rokickiej - Błonie jest o kilkaset lat 

starsze od Warszawy. Centrum zachowało XIV-wieczny układ ulic. Pod względem architektonicznym 

na rynku i przy przylegających ulicach dominują kamieniczki z końca XIX i początku XX wieku. 

Jest to ponad 20-tysięczna gmina, której centrum położone ok. 28 kilometrów na zachód od granic 

Warszawy, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 (Moskwa - Berlin) z drogą nr 579 łączącą trasę 

katowicką z trasą gdańską. Na dawnych terenach rolnych lokują swoje siedziby i magazyny duże 

międzynarodowe firmy. Tylko 2 kilometry dzielą granice gminy od węzła "Tłuste" autostrady A2. 

Dodatkowo przez tereny gminne przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa wschód - zachód,  

a przy stacji PKP w Błoniu znajduje się bocznica kolejowa przystosowana do rozładunku materiałów 

budowlanych, kontenerów itp. 

Dynamicznie rozwijający się handel oraz sektor usługowy, istnieją duże bazy logistyczne i zakłady  
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produkcyjne. Wspaniała lokalizacja stanowi o atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. 

Plany rozwoju to przyciągnięcie kapitału inwestycyjnego, tworzenie nowych zakładów pracy, rozwój 

budownictwa mieszkaniowego i bazy wypoczynkowej. Powierzchnia: miasta 912 ha, gmina 7672 ha. 

GMINA ŁOMIANKI 

 Nazwa Łomianki wywodzi się od słów: łominy, łomna, oznaczających miejsca  

z naniesionymi przez wylewy rzeki drzewami lub równiny z wykrotami po wykarczowanym 

lesie. Miano Kępa Kiełpińska (podobnie jak Kępa Potocka i Saska Kępa) określa mieliznę, 

wynoszoną stopniowo wskutek osadzania się materiału rzecznego, zarastającą drzewami i krzewami. 

Miasto i Gmina Łomianki położone sąw województwie mazowieckim, w Powiecie Warszawskim 

Zachodnim, w odległości 15 km od Centrum Warszawy. Początki osadnictwa na tym terenie to X-XI 

wiek. To tu przebiegał szlak komunikacyjny, łączący dwie pierwsze stolice Mazowsza: Płock i Czersk. 

Zaczynał się od wsi Jazdów i Solec, prowadził przez Łomianki, aż do Łomny. Ta najstarsza wieś, wraz 

z Czosnowem, należała między XII a XIV w. do Karmelitów Czerwińskich i była potem miastem 

biskupim. Z Łomny trakt wiódł do Zakroczymia i dalej brodem przez Wisłę do Wyszogrodu i Płocka. 

Znacznie później powstały wsie na granicy pól i lasów: Palmiry, Sadowa i Dziekanów Niemiecki (po raz 

pierwszy na mapie z 1889-91 r. w postaci pojedynczych zabudowań). Kolonia Kiełpińska nad Wisłą, 

została zaznaczona na mapie nieco wcześniej, bo w 1843 r., natomiast wieś Borakowo (jej nazwa 

pochodzi od boru, nie od buraka) już w XVI wieku. 

Gmina Łomianki od zachodu sąsiaduje z Gminą Czosnów, od południa Gminą Izabelin  

i Kampinoskim Parkiem Narodowym, od południowego - wschodu z Dzielnicą Bielany m.st. Warszawy. 

Od północnego wschodu, przez Wisłę z miejscowościami Jabłonna i Rajszew, należącymi  do gminy 

Jabłonna. 

Cały obszar gminy leży w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, w starorzeczu Wisły, w którym 

znajdują się jeziora: Pawłowskie, Fabryczne, Kiełpińskie i Dziekanowskie.  

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI 

Gmina Ożarów Mazowiecki położona jest w centrum województwa mazowieckiego,  

w powiecie warszawskim zachodnim.  Od wschodu graniczy z Warszawą, następnie 

rozciąga się w kierunku Błonia i Sochaczewa wzdłuż ważnych międzynarodowych tras 

komunikacyjnych: autostrady A2, drogi krajowej nr 92 i linii kolejowej Warszawa-Berlin. Jest gminą 

miejsko-wiejską liczącą ponad 23 tysiące mieszkańców, znaną z dobrych ziem uprawnych – najczęściej 

III i IV klasy. Położenie w sąsiedztwie Warszawy oraz doskonale rozwinięty system komunikacyjny 

(autostrada A2, trasa S8, droga krajowa nr 92) powodują, że wiele firm chętnie lokuje tu swój kapitał. 

Ze względu na rozwiniętą infrastrukturę techniczną i społeczną gmina jest także atrakcyjnym miejscem 

do zamieszkania.  

Wśród ponad 2500 firm działających na terenie gminy znajdują się szeroko znane poza Ożarowem: 

IBA BIOTON, Diesel-Truck, Daimler Chrysler Automotive Polska, Renault, Vigo System, na terenach 

dawnej Fabryki Kabli uruchomiona została Specjalna Strefa Ekonomiczna. oddzielony na 25 sołectw 
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 i 11 osiedli zajmuje powierzchnię 71,34 km2. Gmina Ożarów Mazowiecki zwana też zielonym 

zagłębiem stolicy, znana jest z upraw doskonałych warzyw. Dlatego na terenie gminy,  

w Broniszach, został zlokalizowany największy w Polsce Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy. Instytucja 

nowoczesna i potrzebna, zdolna obsłużyć kilkanaście tysięcy kupców i dostawców owoców, warzyw  

i kwiatów. Ważnym wydarzeniem historycznym było podpisanie w XIX-wiecznym dworku przy ul. 

Poniatowskiego w październiku 1944 roku układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie, po 

63 dniach Powstania Warszawskiego. 

GMINA IZABELIN 

 Gmina Izabelin to gmina wiejska położona w powiecie warszawskim zachodnim,  

w województwie mazowieckim.  Siedzibą władz gminnych jest Izabelin C. Położona przy 

aglomeracji warszawskiej, wśród lasów Kampinoskiego Parku Narodowego (78%  

w granicach parku a pozostałe 22% w otulinie). Jej główne atuty to bliskość stolicy 

(piętnaście kilometrów od centrum) i doskonałe warunki naturalne, które sprawiają, że Izabelin jest 

jedną z atrakcyjniejszych gmin na Mazowszu pod względem wypoczynku i rekreacji. 

Według zapisów ewidencji gruntów na terenie Gminy Izabelin dominującym sposobem użytkowania są 

tereny gruntów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych, stanowiących blisko 78,3% powierzchni 

Gminy. Użytki rolne zajmują powierzchnię blisko 8,9%, zaś grunty zabudowane i zurbanizowane 8,6% 

w tym 6,1%  zajmują tereny zabudowane i zurbanizowane zaś 2,5% stanowią drogi. 

W wyniku niekorzystnych warunków przyrodniczych dla rozwoju rolnictwa spowodowanych niskimi 

klasami gleb, bezpośrednim sąsiedztwem Kampinoskiego Parku Narodowego (szkody wyrządzane 

przez zwierzęta, ograniczenie w stosowaniu pestycydów oraz szkodliwych dla środowiska środków 

ochrony roślin) w powiązaniu ze znaczącym wzrostem wartości nieruchomości na terenie Gminy 

Izabelin, zmianami ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kształtowania się 

zabudowy mającej charakter podmiejskiego osiedla mieszkaniowego, obserwuje się zmniejszanie 

powierzchni użytkowanych rolniczo. Gmina obejmuje 7 sołectw i jego powierzchnia wynosi 6.501 ha. 

Gmina Izabelin graniczy od północy z: gminą Czosnów (powiat nowodworski), gminą Łomianki, od 

wschodu z: Warszawą, od południa z: gminą Stare Babice i gminą Leszno a od zachodu z: gminą 

Leszno. 

GMINA KAMPINOS 

 Gmina Kampinos jest najbardziej wysuniętą na zachód gminą powiatu warszawskiego 

zachodniego i obejmuje obszar 8 460 ha. Stanowi to 15,81% powierzchni powiatu. Teren 

o powierzchni 2 964 ha, czyli 35% ogólnej powierzchni gminy, zajmuje Kampinoski Park 

Narodowy. Użytki rolne obejmują 6 245 ha (73,8% powierzchni gminy), użytki leśne  

1 842 ha (21,8 %) grunty zabudowane i zurbanizowane – 348 ha (4,1%) i grunty pod wodami 

25 ha (0,30%). Grunty związane z działalnością gospodarczą stanowią ogółem 53 ha, w tym: osób 

fizycznych 12 ha i prawnych 41 ha. 



POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI  
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki 

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r. 
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim www.pwz.pl 

10 

W skład gminy wchodzi 28 wsi zorganizowanych w 21 sołectw, a łączna ilość budynków znajdujących 

się na terenie to 4 287.  

 
GMINA LESZNO 

 

Gmina Leszno położona jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie 

warszawskim zachodnim.. Leszno leży przy skrzyżowaniu dróg krajowych Warszawa – 

Sochaczew i Nowy Dwór Mazowiecki – Błonie. Powierzchnia Gminy Leszno wynosi 12503 ha, z czego 

51 % stanowią użytki rolne (w tym grunty orne 39 %). Gmina ma profil rolniczy – jest znaczącym 

ośrodkiem upraw w rejonie Warszawy, zwłaszcza warzyw, a także zbóż i roślin okopowych. Blisko 

połowę terytorium gminy (46%) stanowi Kampinoski Park Narodowy. Należy dodać, że prawie cała 

gmina położona jest w zasięgu otuliny Parku. Gmina Leszno od wschodu graniczy z gminami: Izabelin 

i Stare Babice, za których wschodnimi granicami rozpościera się Warszawa. Na południu i zachodzie 

graniczy Leszno z kolejnymi 3 gminami powiatu warszawskiego zachodniego: Ożarowem 

Mazowieckim, Błoniem i Kampinosem. W części południowo-zachodniej na niewielkim odcinku 

sąsiaduje z gminą Teresin z powiatu sochaczewskiego. Granica północna jest granicą z powiatem 

nowodworskim, a dokładnie z jego 2 gminami: Leoncinem i Czosnowem. 

GMINA STARE BABICE 

 

Gmina Stare Babice położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego 

oraz w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, Jej powierzchnia wynosi 63,49 km 

2.  Nie ma tu wielkiego przemysłu, za to jest dużo zieleni i jeden z największych 

Parków Narodowych w Polsce. Nowoczesne przedszkola i szkoły, duża ilość obiektów sportowych  

i terenów rekreacyjnych sprawiają, że są tu idealne warunki do codziennego życia. Przy każdej 

placówce oświatowej znajduje się nowoczesne boisko, hala sportowa i plac zabaw. Z myślą  

o najmłodszych we wszystkich babickich szkołach gmina finansuje dodatkowe godziny nauki języka 

angielskiego, niemieckiego, matematyki i wychowania fizycznego. Gmina Stare Babice pośrednio 

graniczy z zachodnią częścią lewobrzeżnej Warszawy(dzielnicami Bemowo i Bielany) oraz z gminami: 

Ożarów Mazowiecki, Leszno oraz Izabelin. Usytuowanie gminy w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy 

powoduje, że jest ona atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i jest jednym z czynników 

determinującym intensywny wzrost liczby mieszkańców gminy w ostatnim dwudziestoleciu. 
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 Budżet Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

Budżet powiatu na rok 2021 uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr 

XVI/146/2020 w dniu 17 grudnia 2020 r.: 

- plan dochodów: 184.493.632,00 zł, w tym: 

 • dochody bieżące: 169.802.632,00 zł, 

 • dochody majątkowe: 14.691.000,00 zł,  

- plan wydatków:  203.696.556,86 zł, w tym: 

 • wydatki bieżące: 169.622.557,00 zł, 

 • wydatki majątkowe: 34.073.999,86 zł 

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 19.202.924,86 zł stanowiła 

deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia miał być planowany kredyt w wysokości 7.573.333.96 zł, 

wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 10.149.590,90 zł oraz środki z  Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w  kwocie 1.480.000,00 zł.  

 Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 22.629.590,90 zł, w tym z tytułu planowanego 

do zaciągnięcia kredytu w kwocie 11.000.000 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w kwocie 1.480.000,00 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 10.149.590,90 zł. 

 Rozchody budżetu – (spłata kredytów) zaplanowano w wysokości 3.426.666,04 zł, których 

źródłem pokrycia wskazano kredyt. 

Budżet w ciągu roku był wielokrotnie zmieniany, zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd 

Powiatu. Dokonano również zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikających z dostosowania 

WPF do zmian dokonanych w budżecie roku budżetowego 2021, tj. zmian wyniku budżetu, dochodów 

i wydatków, aktualizacji danych w zakresie przedsięwzięć oraz wynikających ze zmian w roku 

budżetowym, które mają wpływ na prognozowane budżety kolejnych lat objętych WPF.   

 
Wykonanie budżetu za 2021 rok kształtowało się następująco: 
 
Dochody: 

Plan dochodów po zmianach wyniósł 207.199.722,05 zł; wykonanie: 215.500.879,56 zł, tj. 104,01 % 
planu, w tym: 

1. dochody bieżące: plan  190.918.880,59 zł;  wykonanie 199.688.564,39 zł , tj. 104,59 % planu, 
2. dochody majątkowe:  plan 16.280.841,46 zł;   wykonanie: 15.812.315,17 zł, tj. 97,12 % planu. 

Główne źródła dochodów: 

1. udziały w podatku dochodowym PIT i CIT w kwocie 87.648.724,26 zł,  
2. subwencje z budżetu państwa w kwocie 65.196.694 zł, w tym część oświatowa  

w kwocie 42.035.494 zł, 
3. dotacje celowe w kwocie 28.719.595,79 zł, 
4. środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  w 

kwocie 2.748.586,71 zł,  
5. dochody uzyskane ze sprzedaży mienia powiatowego w kwocie 4.968.543,93 zł, 
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6. pozostałe dochody, w tym komunikacyjne, geodezyjne i odpłatność pensjonariuszy za pobyt w 
domach pomocy społecznej w kwocie 26.218.734,69 zł. 

Wydatki: 
Plan wydatków wyniósł 198.865.047.28 zł; wykonanie: 192.876.746,91 zł,  tj. 96,99 % planu, w tym: 
•  wydatki  bieżące:  plan: 172.851.989,12 zł;   wykonanie:  167.662.857,51 zł, tj. 97 % planu. 
•  wydatki majątkowe:  plan: 26.013.058,16 zł;    wykonanie:  25.213.889,40 zł,  tj.    
   96,93 % planu. 
Struktura wydatków: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 68.935.229,55 zł, 

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych w kwocie 63.155.440,49 zł, w tym - wpłata do 
budżetu państwa tzw. „janosikowe” w kwocie 32.749.574 zł, 

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 30.443.174,65 zł, w tym dla niepublicznych jednostek 
oświatowych w kwocie 24.573.481,47 zł,  

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.906.939,48 zł, 

- projekty unijne w kwocie 156.673,39 zł, 

- obsługa długu (odsetki od kredytów) w kwocie 65.399,95 zł 

- wydatki majątkowe w kwocie 25.213.889,40 zł. 

Wynik finansowy: 

Na koniec 2021 r. różnica między wykonanymi dochodami w kwocie 215.500.879,56 zł  

a wydatkami w kwocie  192.876.746,91 zł stanowi nadwyżkę w kwocie 22.624.132,65 zł.  

Przychody uzyskane z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wyniosły 19.339.027,59zł.  

Po spłacie rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.166.666,04 zł pozostały niewykorzystane 

środki w kwocie 39.796.494,20 zł, tj. wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych do wykorzystania w latach 

następnych.  
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Wykonanie dochodów budżetu powiatu wg źródeł 

 

Wykonanie wydatków budżetu powiatu wg rodzajów. 
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Struktura wydatków  
 

Wyszczególnienie 
Plan 
wydatków 

Wykonanie 
wydatków 

% 
wykonani
a /3:2/ 

% udział w 
ogólnych 
wydatkach 

1 2 3 4 5 

Wydatki bieżące, z tego: 172 851 989,12 167 662 857,51 97,00 86,93% 

1) wydatki jednostek budżetowych, z 
tego: 

135 916 672,59 132 090 670,04 97,19 68,48% 

a) wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane, w tym: 

70 144 293,58 68 935 229,55 98,28 35,74% 

b) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych, w tym: 

65 772 379,01 63 155 440,49 96,02 32,74% 

wpłata do budżetu państwa "janosikowe" 32 749 574,00 32 749 574,00 100,00 16,98% 

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 028 511,95 4 906 939,48 97,58 2,54% 

3) dotacje na zadania bieżące 31 663 019,78 30 443 174,65 96,15 15,78% 

4) wydatki na programy finansowane z 
udziałem środków unijnych 

174 784,80 156 673,39 89,64 0,08% 

5) obsługa długu publicznego 69 000,00 65 399,95 94,78 0,03% 

Wydatki majątkowe, w tym: 26 013 058,16 25 213 889,40 96,93 13,07% 

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 26 013 058,16 25 213 889,40 96,93 13,07% 

wydatki na programy finansowane z 
udziałem środków unijnych 9 541,71 0,00 0,00 0,00% 

Wydatki ogółem: 198 865 047,28 192 876 746,91 96,99 100,00% 

 

 

 

Podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na koniec 2020 i 2021 
roku: 

Wykonanie dochodów w 2020 roku:   189 799 672,81 zł. 
Wykonanie dochodów w 2021 roku:   215 500 879,56 zł. 
 Wskaźnik wzrostu dochodów wyniósł 13,54 %. 
Wykonanie wydatków w 2020 roku:   181.256.081,58 zł. 
Wykonanie wydatków w 2021 roku:   192.876.746,91 zł. 
 Wskaźnik wzrostu wydatków wyniósł 6,41 %. 
Wynik finansowy za 2020 rok:   8 543 591,23 zł 
Wynik finansowy za 2021 rok:   22 624 132,65 zł 
Przychody ogółem na koniec 2020 roku      16 465 489,52 zł., z czego: 
 wolne środki:    15 003 192,12 zł. 
 nadwyżka z lat ubiegłych:  1 462 297,40 zł. 
Przychody ogółem na koniec 2021 roku       19 339 027,59 zł., z czego: 
 wolne środki:    9 333 334,08 zł. 
 nadwyżka z lat ubiegłych:  10 005 693,51 zł. 
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Dochody wg źródeł pochodzenia 
 

§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 

1 2 3 4 5 

  DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 207 199 722,05 215 500 879,56 104,01 

0010 
Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

77 056 681,00 82 897 745,00 107,58 

0020 
Wpływy z podatku dochodowego od osób 
prawnych 

4 242 141,01 4 750 979,26 111,99 

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 5 178 000,00 5 961 374,31 115,13 

0470 
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 
służebności 

3 696,00 3 840,32 103,90 

0570 
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 
pieniężnych od osób fizycznych 

50 000,00 81 609,11 163,22 

0580 
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

10 100,00 17 089,45 169,20 

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 40 000,00 52 390,00 130,98 

0620 
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz 
opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za 
częstotliwości 

12 000,00 11 325,00 94,38 

0630 

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 
innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 
Państwa z tytułu postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

0,00 72,00 - 

0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 

2 400,00 3 394,80 141,45 

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 000,00 324 834,50 108,28 

0690 Wpływy z różnych opłat 4 270 300,00 5 135 044,04 120,25 

0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 

150 000,00 140 294,71 93,53 

0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości 

5 100 000,00 4 968 543,93 97,42 

0830 Wpływy z usług 9 747 430,00 9 728 357,61 99,80 

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 682,92 - 

0900 

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

0,00 205,08 - 
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0910 
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 

28 572,00 29 247,43 102,36 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 28 310,00 23 100,18 81,60 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 283 311,00 353 927,94 124,93 

0950 
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 
z umów 

0,00 5 267,56 - 

0960 
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 
darowizn w postaci pieniężnej 

15 290,00 15 290,00 100,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 69 527,00 100 920,97 145,15 

2057 

Dotacja celowa w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 
5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego 

92 104,74 76 033,25 82,55 

2059 

Dotacja celowa w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 
5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego 

15 338,72 13 298,80 86,70 

2110 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

15 980 326,32 15 918 582,72 99,61 

2120 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące realizowane przez powiat na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej 

352 735,00 306 082,59 86,77 

2130 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację bieżących zadań własnych powiatu 

5 406 371,00 5 406 370,20 100,00 

2160 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej zlecone powiatom, związane z 
realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do 
zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości 
świadczenia wychowawczego stanowiących 
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

876 472,00 871 393,54 99,42 

2180 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji 
zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-
19 

193 600,00 193 600,00 100,00 

2320 

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

865 000,00 953 160,19 110,19 

2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

1 101 100,00 1 426 630,32 129,56 

2400 
Wpływy do budżetu pozostałości środków 
finansowych gromadzonych na wydzielonym 
rachunku jednostki budżetowej 

0,00 540,23 - 
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2440 
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu 
celowego na realizację zadań bieżących 
jednostek sektora finansów publicznych 

122 000,00 122 000,00 100,00 

2460 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizacje zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 

2 500,00 2 373,82 94,95 

2690 
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na 
realizację zadań wynikających z odrębnych 
ustaw 

218 507,80 209 019,54 95,66 

2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 10 616 441,00 10 616 441,00 100,00 

2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 
jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów, związków metropolitalnych 
na dofinansowanie zadań bieżących 

1 950 000,00 2 298 102,46 117,85 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 51 533 175,00 51 533 175,00 100,00 

2950 
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 
oraz płatności 

64 572,00 64 572,66 100,00 

2990 
Wpłata środków finansowych z 
niewykorzystanych w terminie wydatków, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 

40 879,00 40 878,80 100,00 

6180 

Środki na inwestycje na drogach publicznych 
powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 
powiatowych, wojewódzkich i krajowych w 
granicach miast na prawach powiatu 

3 047 078,00 3 047 078,00 100,00 

6257 

Dotacja celowa w ramach programów 
finansowych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 
5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego 

681 045,53 0,00 0,00 

6260 

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu 
celowego na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych 

50 000,00 50 000,00 100,00 

6290 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin, powiatów (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych 
źródeł 

66 348,93 66 348,93 100,00 

6300 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

4 648 675,00 4 648 674,68 100,00 

6350 

Środki otrzymane z państwowych funduszy 
celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych 

2 211 694,00 2 554 986,71 115,52 

6430 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych powiatu 

476 000,00 476 000,00 100,00 
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Dochody z tytułu dotacji celowych 

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 

1 2 3 4 5 

Dotacje celowe ogółem, z tego: 29 444 068,31 28 719 595,97 97,54 

  dochody bieżące 23 588 347,78 23 544 921,29 99,82 

  dochody majątkowe 5 855 720,53 5 174 674,68 88,37 

a) 

Dotacje na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej 

16 856 798,32 16 789 976,26 99,60 

  dochody bieżące 16 856 798,32 16 789 976,26 99,60 

  dochody majątkowe: 0,00 0,00 - 

b) 

Dotacje na realizację zadań 
realizowanych na mocy porozumień                       
z organami administracji rządowej 

352 735,00 306 082,59 86,77 

  dochody bieżące 352 735,00 306 082,59 86,77 

  dochody majątkowe 0,00 0,00 - 

c) 

Dotacje na realizację zadań 
realizowanych w drodze umów i 
porozumień między j.s.t. 

5 513 675,00 5 601 834,87 101,60 

  dochody bieżące 865 000,00 953 160,19 110,19 

  dochody majątkowe 4 648 675,00 4 648 674,68 100,00 

d) 

Dotacje na realizację zadań 
finansowanych ze środków UE 

788 488,99 89 332,05 11,33 

  dochody bieżące 107 443,46 89 332,05 83,14 

  dochody majątkowe 681 045,53 0,00 0,00 

e) 

Pozostałe dotacje celowe 5 932 371,00 5 932 370,20 100,00 

  dochody bieżące 5 406 371,00 5 406 370,20 100,00 

  dochody majątkowe 526 000,00 526 000,00 100,00 
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.     INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO 

1. Majątkowe prawo własności - środki trwałe:      

 

Grupa środka trwałego 

Stan mienia na 
dzień złożenia 
poprzedniej 
informacji 

/31.12.2020 r./ wg 
wartości 

początkowej 

Stan mienia na 
dzień złożenia 
poprzedniej 
informacji 
31.12.2020 

wartości netto 

Zmiany w 
stanie mienia 
w ciągu roku 

Umorzenia w 
2021 r. 

Stan mienia na 
dzień 31.12.2021 

r. wg wartości 
początkowej 

Stan mienia na 
dzień 31.12.2021 
r. wartość netto - 
po umorzeniach 

 0 Grunty 100 464 371 100 464 371 7 599 421 0 108 063 792 108 063 792 

 0 

Grunty Skarbu Państwa w 
ewidencji powiatu 
(oddane w zarząd i 
dzierżawę) 0 0 0 0 0 0 

 I Budynki i lokale 62 777 852 48 919 317 349 126 1 563 938 63 126 977 47 704 505 

 II 
Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 200 790 914 142 795 306 11 852 180 8 957 350 212 643 094 145 690 135 

 III 
Kotły i maszyny 
energetyczne 526 564 233 584 12 168 13 296 538 732 232 456 

 IV 

Maszyny, urządzenia i 
aparaty Ogólnego 
zastosowania 3 706 925 209 921 -57 356 104 841 3 644 569 174 359 

 V 
Specjalistyczne maszyny, 
Urządzenia i aparaty 3 433 731 1 235 432 131 600 448 400 3 565 331 936 151 

 VI Urządzenia techniczne 4 762 527 1 624 507 439 069 215 477 5 201 596 1 848 099 

 VII Środki transportu 9 945 476 3 266 830 394 556 792 098 10 340 032 2 948 778 

 VIII 
Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i wyposażenie 1 853 392 210 160 281 582 113 374 2 134 975 387 539 
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 Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

Rada powiatu jest organem stanowiącymi i kontrolnym powiatu. W skład Rady wchodzi 23 Radnych. 

W skład Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego wchodzą: 

1. Bernatowicz – Sobiech Anna – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji 
Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej.  

2. Białecki Paweł – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Mieniem i Promocji, 
Członek Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 

3. Białas Wojciech – Członek Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Porządku 
Publicznego i Obronności. 

4. Dąbrowski Tomasz – Członek Komisji Porządku Publicznego i Obronności oraz Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. 

5. Duda Robert – , Członek Komisji Oświaty, Kultury i Polityki Społeczne oraz Komisji Porządku 
Publicznego i Obronności. 

6. Gajewski Michał – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, 
Finansów, Gospodarki Mieniem i Promocji oraz Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

7. Górecka Dorota – Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej, 
Członek Komisji Porządku Publicznego i Obronności. 

8. Kanclerz Michał – Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Członek Komisji 
Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej. 

9. Kołpaczyński Grzegorz – Członek Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Mieniem i Promocji 
oraz Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 

10. Kubicki Przemysław – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, 
Członek Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Mieniem i Promocji. 

11. Latek Mariusz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej, Członek 
Komisji Rewizyjnej. 

12. Luboiński Patryk – Wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Obronności, Członek 
Komisji Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej. 

13. Malarowski Witold – członek Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Mieniem i Promocji oraz 
Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 

14. Milej – Misztal Stanisława – Członek Komisji Porządku Publicznego i Obronności oraz Komisji 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 

15. Pawłowicz Marzena – Sekretarz Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Budżetu, Finansów, 
Gospodarki Mieniem i Promocji. 

16. Pszczółkowski Wiesław – Członek Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Mieniem i Promocji 
oraz Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 

17. Reszka Romuald – Członek Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, 
Kultury i Polityki Społecznej oraz Komisji Porządku Publicznego i Obronności.  

18. Rudzka Anna – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Członek Komisji Oświaty, 
Kultury i Polityki Społecznej. 

19. Rusinek Tomasz – Członek Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Porządku 
Publicznego i Obronności. 

20. Turek Krzysztof – Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Członek 
Komisji Porządku Publicznego i Obronności. 

21. Tokarczyk Leszek  - Członek Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisji 
Porządku Publicznego i Obronności. 

22. Wołczyński Andrzej – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Obronności, Członek 
Komisji Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej. 

23. Żychliński Jan – Członek Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Mieniem i Promocji oraz 
Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 

Pracami Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego kieruje jej przewodniczący przy pomocy 
wiceprzewodniczących. 

1. Witold Malarowski – Przewodniczący Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
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2. Robert Duda – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
3. Tomasz Rusinek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

W roku 2021 Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego odjęła 65 uchwał podczas 6 sesji rady 
powiatu, których wykaz przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 25 marca  
2021 roku wraz z informacją o ich realizacji: 

1. Nr XVII /153 /2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok. 
2. Nr XVII /154/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 – 2029. 
 
Informacje o wykonaniu uchwał: 
Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 19.851,50 zł, tj. do kwoty 185.564.063,50 zł, w tym 
bieżące do kwoty 171.558.063,50 zł i majątkowe do kwoty 14.006.000,00 zł. 
Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 818.622,77 zł, tj. do kwoty 203.968.217,09 zł,  
w tym bieżące 170.981.964,04 zł i majątkowe 32.986.253,05 zł. 
Deficyt wyniósł 18.404.153,59zł, 
Przychody 20.570.819,63 zł, w tym: planowany kredyt 11.000.000,00 zł, nadwyżka z lat 
ubiegłych 3.756.792,12 zł, wolne środki 5.814.027,51 zł. 
Rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów zaplanowano w kwocie 2.166.666,04 zł. 
 Zmiany dotyczyły przede wszystkim przeniesienia niewykorzystanych środków z 2020 
roku do realizacji w 2021 roku, zmian na podstawie informacji o przyznaniu powiatowi dotacji i 
innych środków, dokonanych w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych oraz  
w związku z potrzebami wynikającymi z bieżących działań. 
 

3. Nr XVII / 155 /2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 
Informacje o wykonaniu uchwały: 
W wyniku realizacji budżetu powstała nadwyżka budżetowa, w związku z czym nie zaciągnięto 
kredytu w 2021 roku. 
 

4. Nr XVII / 156 /2021 w sprawie udzielenia przez Powiat Warszawski Zachodni pomocy 
finansowej w 2021 roku dla Gminy Ożarów Mazowiecki  
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Pomoc finansowa dla Gminy Ożarów Mazowiecki miała zostać  przeznaczona na budowę 
przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 wraz z  rozbudową 
skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulskiej.. W związku 
z brakiem realizacji zadania pomoc finansowa nie została przekazana. 
 

5. Nr XVII / 157 /2021 w sprawie pozbawienia drogi nr 4117W kategorii drogi powiatowej. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Pozbawienie drogi nr 4117W dotychczasowej kategorii drogi powiatowej  
z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych dokonywane jest na wniosek 
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 8 maja 2018 r. , pismo znak: WIR.7210.7.2018.MT, 
w którym Burmistrz stwierdził m in. że ul. Rajdowa i ul. Piwna usytuowane są wyłącznie na 
terenie Gminy Ożarów Mazowiecki i praktycznie służy miejscowym potrzebom. Wskutek 
wybudowania drogi ekspresowej S-8, węzła Konotopa i autostrady A-2 przebieg obu dróg 
stanowiących drogę 4117 W został zmieniony i bardziej odpowiada przebiegowi dróg 
gminnych. 
Zarząd Powiatu Warszawskiego na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. biorąc pod uwagę fakt, 
że przedmiotowa droga powiatowa wskutek wybudowania węzła Konotopa i trasy S-8, straciła 
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swoje funkcje oraz ciągłość odcinka stanowiącego ul. Piwną, pozytywnie odniósł się do 
propozycji Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego  
i wyraził zgodę na pozbawienie drogi nr 4117W kategorii drogi powiatowej, co przedstawił  
w piśmie znak: BR.0023.9.2018 z dnia 21 maja 2018 r. do Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. 
W związku z tym wszczęto procedurę zmierzającą do pozbawienia drogi nr 4117W kategorii 
drogi powiatowej w myśl przepisów art. 6a ust.2 w związku z art. 10 cyt. ustawy tzn. 
pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej następuje w drodze uchwały rady powiatu  
w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, 
prezydentów miast) gmin, na obszarze, których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich 
powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast.  
Realizując te przepisy wystąpiono z pismem z dnia 23 sierpnia 2018 r. znak: BR.0006.1.2018 
do Zarządów Powiatów sąsiednich, Prezydenta Warszawy, Burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego o opinię w tej sprawie, w terminie określonym przez art. 7a cyt. ustawy t.j.  
w terminie 21 dni od daty doręczenia propozycji do zaopiniowania z zaznaczeniem, że nie 
złożenie opinii w przewidzianym terminie uznaje się za akceptację propozycji.  
W efekcie wniosek o wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej nr 4117W z jednoczesnym zaliczeniem tej drogi do kategorii dróg gminnych uzyskał 
pozytywne opinie wszystkich zarządów sąsiednich powiatów, Prezydenta miasta stołecznego 
Warszawy, Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.  
Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie przesłanych opinii uzgodnił również 
pozytywnie wniosek Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotyczący pozbawienia 
drogi nr 4117W kategorii drogi powiatowej w związku  
z zamiarem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych przez podjęcie uchwały  
nr 1704/384/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 października 2018 r. 
 

6. Nr XVII / 158 /2021 w sprawie przekazania przez Powiat Warszawski Zachodni Gminie 
Łomianki zadania publicznego z zakresu edukacji - prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego 
im. Karola Wojtyły w Łomiankach. 
 
Informacje o wykonaniu uchwały: 
Zgodnie z art. 8 ust. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jednostki 
samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie 
nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu 
terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym. 
Zamierzając przekazać Gminie Łomianki zadanie publiczne z zakresu edukacji – prowadzenie 
Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach, Zarząd Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego miał na uwadze podniesienie renomy szkoły i uatrakcyjnienie 
oferty edukacyjnej dla młodzieży  głównie z terenu Gminy Łomianki.  
Pomieszczenia lokalowe, w których obecnie funkcjonuje liceum są wynajmowane w budynku 
Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach. Powierzchnia jaką 
dysponuje liceum pozwala na funkcjonowanie jedynie czterech oddziałów w szkole. 
Ograniczenia te nie pozwalają na stworzenie prężnie działającej szkoły. 
Gmina Łomianki otrzymując od Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomość  
z przeznaczeniem na cele edukacyjne, usytuowaną w Łomiankach, zyskała możliwość 
wybudowania kompleksu placówek oświatowych. Inwestycja ta przyczyni się do lepszego 
rozwoju liceum, pozwoli na zwiększenie jego potencjału, możliwości i stabilności. 
 

7. Nr XVII / 159 /2021 w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni  
w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku: 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Podział środków finansowych w 2021 roku na: 
1. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z zawartymi 
umowami  
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(85 uczestników) 1 844160,00 zł 
2. rehabilitację społeczną  607 642,00 zł 
3. rehabilitację zawodową  100 000,00 zł 
W ramach rehabilitacji społecznej planowane były dofinansowania do:  
• uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 
• likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 
• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,  
• zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 
• likwidacji barier architektonicznych,  
• usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, 
• zlecania zadań realizowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe. 
W ramach rehabilitacji zawodowej planowane były dofinansowania: na przyznawanie osobom 
niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ,na finasowanie kosztów szkolenia  
i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych. 
 

8. Nr XVII / 160 /2021 w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej w Powiecie 
Warszawskim Zachodnim na lata 2021 – 2030”. 
 
Informacje o wykonaniu uchwały: 
Program Aktywności Lokalnej jest uchwalany na podstawie art. 112 ust. 13 ustawy o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021, poz. 2268 ze zm.). Rada Powiatu opracowuje i kieruje do wdrożenia 
lokalne programy pomocowe, w tym PAL. Program zawiera działania na rzecz aktywizacji 
społecznej i rozwiązywania problemów społecznych. Celem podejmowanych działań jest 
udzielenie wsparcia nakierowanego na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu 
społecznym, zwłaszcza grup zagrożonych wykluczeniem społecznych. 
Uchwalony Program jest kontynuacją działań podejmowanych i  realizowanych w latach 
ubiegłych, które były określone do końca 2020 roku. Program jest w trakcie realizacji. 
 

9. Nr XVII / 161 /2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2021 – 2030. 
 
Informacje o wykonaniu uchwały: 
Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika z art. 19 
ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021, poz. 2268 ze zm.). Wcześniej 
obowiązująca Strategia obowiązywała do roku 2020, dlatego zaistniała konieczność 
uchwalenia dokumentu na kolejne lata. 
SRPS jest dokumentem wyznaczającym kierunek działań w celu przezwyciężenia negatywnym 
skutkom zjawisk społecznych powszechnie uznawanych za trudne, problemowe bądź 
negatywne, które występują w obrębie społeczności Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  
Uchwalona Strategia jest kontynuacją działań podejmowanych i realizowanych w latach 
ubiegłych. 
Program jest w trakcie realizacji. 
 

10. Nr XVII / 162 /2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego  na lata 2021-2030. 
 
Informacje o wykonaniu uchwały: 
Celem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 – 2030 jest 
ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skuteczna pomoc osobom jej doznającym. 
Program jest i będzie realizowany w sposób ciągły do 2030 roku. 
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Szczegółowe dane nt. realizacji poszczególnych działań prezentowane są w odrębnym 
dokumencie pn. Monitoring Powiatowego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2021. 
Program w trakcie realizacji. 
 

11. Nr XVII / 163 /2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej 
na lata 2021-2023. 
Informacje o wykonaniu uchwały: 
Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. 2020, poz. 821 ze zm.) do zadań własnych powiatu należy opracowanie 
trzyletniego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej.  
Program obejmuje charakterystykę pieczy zastępczej w PWZ, mocne i słabe strony systemu 
pieczy zastępczej, jak również roczny limit zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych 
domów dziecka.  
Program w trakcie realizacji. 
 

12. Nr XVII / 164 /2021 w sprawie wyboru członka Komisji skarg, wniosków i petycji  Rady Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. 
 
Informacje o wykonaniu uchwały: 
W dniu 16 lutego 2021 roku wpłynął wniosek do Pana Krzysztofa Turka Przewodniczącego 
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego od Pani Anny Rudzkiej Przewodniczącej Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji z prośbą o wszczęcie procedury powiększenia liczebności członków 
ww. komisji. W dniu 22 lutego 2021 roku Pani Anna Rudzka Przewodnicząca Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji złożyła wniosek z propozycją kandydatury Pani Marzeny Pawłowicz, która 
wyraziła zgodę na czynny udział w pracach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

13. Nr XVII / 165 /2021 w sprawie rozpatrzenia skargi 
 
Informacje o wykonaniu uchwały: 
Skarga na działania Starosty Warszawskiego Zachodniego związana z prawem budowlanym 
została rozpatrzona jako bezzasadna. 
 

14. Nr XVII / 166 /2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 
 
Informacje o wykonaniu uchwały: 
Petycja:   
a) w przedmiocie zakazu dyskryminacji. Zgłaszający petycje wnosił aby Rada Powiatu 
podjęła stosowną uchwałę celem wykluczenia i potępienia  dyskryminacji na terenie powiatu. 
b) w przedmiocie szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Zgłaszający petycje wnosił aby 
Rada Powiatu podjęła stosowną uchwałę celem uzyskania przez rząd RP pisemnych gwarancji 
ze strony producentów szczepionek  została rozpatrzona negatywnie. 
 

15. Nr XVII / 167 /2021 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wykluczania Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego będącego częścią Regionu Warszawskiego Stołecznego  
z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2021-2027. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego podejmuje stanowisko dotyczące nieakceptacji 
wykluczania Powiatu Warszawskiego Zachodniego będącego częścią Regionu 
Warszawskiego Stołecznego z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027, w związku z rozwiązaniem zaproponowanym 
przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. 
Przedmiotowa propozycja pozbawia powiat możliwości korzystania z funduszy UE w ramach 
RPO, które były dotychczas znaczącym wsparciem ze środków finansowych UE. Wykluczenie 
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z finansowania w ramach RPO WM 2021-2027 wyeliminuje lub wydłuży w czasie realizację 
takich przedsięwzięć jak rozwój tras rowerowych, poprawę jakości powietrza, czy poprawę 
dostępności usług zdrowotnych, wsparcie dla szkół i uczniów, osób dorosłych, które chcą 
podnieść swoje kwalifikacje i  kompetencje lub przekwalifikować się, osób starszych,  
z niepełnosprawnością, bezrobotnych, biernych zawodowo, w tym należących do grup 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także pracodawców i ich 
pracowników oraz całego sektora ekonomii społecznej. 
 

16. Nr XVII / 168 /2021 w sprawie zmiany uchwały NR XVI / 149 / 2020 z dnia 17 grudnia 2020 
roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. 
 
Informacje o wykonaniu uchwały: 
Podjęcie uchwały podyktowane było złożeniem przez radną Annę Karinę Wieszczycką 
pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się z mandatu Radnej Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego oraz stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnej Anny Kariny Wieszczyckiej 
wyrażonym w Postanowieniu NR 13/2021 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia  
2 marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. 
 

17. Nr XVII / 169 / 2021 w sprawie przekazanie Gminie Izabelin zadania zarządzania odcinkiem 
drogi powiatowej nr 4126W. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Gmina Izabelin wyszła z inicjatywą realizacji dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 
związanych z rozbudową drogi powiatowej nr 4126W ul. Lipkowskiej  
i Fedorowicza na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Kurowskiego  
w m. Hornówek do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4130W ul. 3 Maja w m. Izabelin na 
terenie gm. Izabelin.  
Przedmiotowa droga jest drogą powiatową, której zarządcą jest Zarząd Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. Aby umożliwić Gminie Izabelin realizację planowanej inwestycji 
konieczne jest podjęcie stosownej uchwały oraz zawarcie porozumienia między Zarządem 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego a Wójtem Gminy Izabelin w sprawie przekazania 
zarządzania odcinkiem ww. drogi powiatowej na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 
o drogach publicznych. 
 

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 17 czerwca 
2021 roku wraz z informacją o ich realizacji: 

1. Nr XVIII / 170 / 2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz  
ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2020 rok. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Przepisy art. 12 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 920) stanowią, iż „do kompetencji rady powiatu należy rozpatrywanie: 
sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej oraz sprawozdania  
z wykonania budżetu. 
 
Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 305) „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada powiatu) 
rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po 
roku budżetowym”. 
Sprawozdania finansowe w ustawowym terminie zostały przekazane Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej. 
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 Na posiedzeniu w dniu 10 maja 2021 r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu rozpatrzyła 
Sprawozdanie finansowe Powiatu za 2020 rok oraz Sprawozdanie z wykonania budżetu 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2020 rok. Komisja Rewizyjna zapoznała się również 
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wykonania budżetu Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego za 2020 rok. 
 

2. Nr XVIII / 171 / 2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Art. 12 pkt 6 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi, iż „do 
wyłącznej właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz 
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu  
z tego tytułu”.  
Zarząd powiatu do dnia 31 maja przedstawił radzie powiatu raport o stanie powiatu. Rada 
powiatu rozpatrzyła  i przeprowadziła na jego podstawie debatę.  
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadziła 
głosowanie i udzieliła zarządowi powiatu wotum zaufania. 
 

3. Nr XVIII / 172 / 2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Udzielono absolutorium dla Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
Art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi, iż „do 
wyłącznej właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu 
oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium dla zarządu 
z tego tytułu”. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdanie roczne z wykonania planu 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji 
Ratownictwa Medycznego w Błoniu oraz informacja o stanie mienia Powiatu za 2020 rok 
zostało przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu Nr 54/2021 w dniu 26 marca 2021 r. Komisja 
Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 10 maja 2021 r. zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu 
Powiatu za 2020 rok przedłożone przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Komisja 
Rewizyjna w dniu 10 maja 2021 r. złożyła do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosek  
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok. Zarówno Sprawozdanie  
z wykonania budżetu PWZ za 2020 rok jak i wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu zostały 
przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii. 
 

4. Nr XVIII / 173 / 2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok. 
5. Nr XVIII / 174 / 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 – 2029. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 3.060.572,00 zł, tj. do kwoty 188.845.771,06 zł,  
w tym bieżące do kwoty 171.880.999,06 zł i majątkowe do kwoty 16.964.772,00 zł. 
Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3.765.263,00 zł, tj. do kwoty 207.954.615,65 zł,  
w tym bieżące 170.385.869,60 zł i majątkowe 37.568.746,05 zł. 
Deficyt wyniósł 19.108.844,59zł. 
Przychody 21.275.510,63 zł, w tym: planowany kredyt 11.000.000,00 zł, nadwyżka z lat 
ubiegłych 3.756.792,12 zł, wolne środki 6.518.718,51 zł. 
Rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 2.166.666,04 zł. 
 Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia dotacji z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w kwocie 2.211.694 zł oraz środków w kwocie 3.047.078 zł z tytułu rezerwy 
subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych oraz w związku 
z potrzebami wynikającymi z bieżących działań. 
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6. Nr XVIII / 175 / 2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa 
Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2020 rok. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217), roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu 
przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.  
 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oznacza, że dane w nim zaprezentowane 
zostały przez organ zatwierdzający przyjęte do wiadomości, i że przedstawiają one rzetelnie  
i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.  
Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej 
Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za 2020 rok 
składa się z: 
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów  
i pasywów zamyka się sumą 7 631 497,84zł. 
3. Rachunku zysku i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wskazujący 
zysk w kwocie 958 524,52 zł. 
4. Sprawozdania dyrektora z działalności jednostki. 
5. Informacji dodatkowej – dodatkowe informacje i objaśnienia. 
Przedmiotowe sprawozdanie zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, 
który stwierdził, że sprawozdanie finansowe: 
1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stacji na dzień 31 
grudnia 2020 roku  oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu 
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r.  
o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz przyjętymi 
zasadami (polityką) rachunkowości; 
2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Stację przepisami prawa oraz 
statutem Stacji; 
3. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. 
 

7. Nr XVIII / 176 / 2021w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu. 
 

Informacja o wykonaniu uchwały: 
Art. 53 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej stanowi, że do dnia 31 maja 
każdego roku kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza 
 i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  
Raport ten został przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok 
obrotowy i zwiera w szczególności: 
1. analizę sytuacji ekonomiczno – finansowej; 
2. prognozę sytuacji ekonomiczno – finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz  
z opisem przyjętych założeń; 
3. informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno -  
finansową. 
 

8. Nr XVIII / 177 / 2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 roku, w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
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i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych  
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni. 
 

Informacja o wykonaniu uchwały: 
Zmiana uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego wynika z konieczności 
zróżnicowania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
wicedyrektorów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. Jerzego 
Strzałkowskiego w Lesznie, w związku z rozszerzeniem zakresu obowiązków jednego  
z wicedyrektorów o nadzór nad tzw. internatem ośrodka. Powyższa zmiana organizacji pracy  
podyktowana jest także wynikiem analizy funkcjonowania ośrodka przeprowadzonej przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego.  
 
Ponadto w związku z przekazaniem na mocy zawartego porozumienia Województwu 
Mazowieckiemu prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 
zasadne jest usunięcie z załącznika zapisów dotyczących obniżki godzin dla dyrektora szkoły 
przyszpitalnej. 
 
 Niniejsza uchwała uwzględnia aktualny stan organizacyjny szkół  i placówek, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Warszawski Zachodni i został pozytywnie zaopiniowany 
przez związki zawodowe. 
 
Art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nakłada na organ 
prowadzący szkoły i placówki obowiązek określania zasad udzielania i rozmiar obniżek dla 
nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze.  

 

9. Nr XVIII / 178 / 2021 w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie 
dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Uchwała została uchylona Uchwałą Nr XIX / 189 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z dnia 30 września 2021 r. przed czasem obowiązywania. 
 

10. Nr XVIII / 179 / 2021 w sprawie podwyższenia wysokości kwoty świadczeń pieniężnych 
przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka  na terenie Powiatu 
Warszawskiego  Zachodniego. 
 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Zgodnie z tą uchwałą została podwyższona wysokość świadczeń przysługujących rodzinie 
zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka określonych w art. 80 ustawy z dnia  
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodzinny i systemie pieczy zastępczej w następujący sposób:  
a) z kwoty 746 zł miesięcznie, zostało podwyższone do kwoty 1000 zł miesięcznie –  
w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 
b) z kwoty 1131 zł miesięcznie, zostało podwyższone do kwoty 1300 zł miesięcznie –  
w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej 
niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. 
Uchwała realizowana na bieżąco. 
 

11. Nr XVIII / 180 / 2021 w  sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, 
Gospodarki Mieniem i Promocji oraz Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. 
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Informacja o wykonaniu uchwały: 
Podjęcie uchwały podyktowane było objęciem mandatu przez radnego Grzegorza 
Kołpaczyńskiego z związku ze złożeniem przez radną Annę Karinę Wieszczycką pisemnego 
oświadczenia o zrzeczeniu się z mandatu Radnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz 
stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnej Anny Kariny Wieszczyckiej wyrażonym  
w Postanowieniu NR 13/2021 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 2 marca 2021 r. 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. 

 
12. Nr XVIII / 181 / 2021 w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie 

przyjęcia stanowiska dotyczącego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców w zakresie 
usług świadczonych przez szpitalne oddziały ratunkowe wyrażonego w uchwałach Rady 
Powiatu Grodziskiego Nr 52/V/19 z dnia 28 lutego 2019 r. oraz Nr 254/XXX/2021 z dnia  
25 marca 2021 r. 
 

Informacja o wykonaniu uchwały: 
Rada Powiatu Grodziskiego w dniu 28.02.2019 r. podjęła uchwały Nr 52/V/119 oraz w dniu 
25.05.2021 r. Nr 254/XXX/21, w których wyraziła zaniepokojenie stopniem zaspokajania 
potrzeb zdrowotnych mieszkańców w zakresie usług świadczonych przez szpitalne oddziały 
ratunkowe - konkretnie przez oddział ratunkowy w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku 
Mazowieckim z uwagi na jego olbrzymie przeciążenia.  
Rada w swoich stanowiskach postuluje o podjęcie działań mających na celu utworzenie 
szpitalnego oddziału ratunkowego na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Stanowisko Rady 
Powiatu Grodziskiego podzielił Minister Zdrowia, który w dniu 14 czerwca 2019 r. zobowiązał 
Wojewodę Mazowieckiego do podjęcia działań mających na celu zapewnienie należytej 
dostępności do świadczeń ratownictwa medycznego. 
Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego w pełni poparła pomysł utworzenia SOR-u  
w jednej z placówek działających na terenie Powiatu Pruszkowskiego, który miałby na celu 
odciążenie oddziału ratunkowego Szpitala Zachodniego w Grodzisku, wpłynie również na 
poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców oraz skróci czas dojazdu zespołu 
ratownictwa medycznego do najbliższego SOR-u. 
 

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 30 września 
2021 roku wraz z informacją o ich realizacji: 

1. Nr XIX / 182 / 2021 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym w przypadku rezygnacji 
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej 
rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia 
złożenia rezygnacji.  
Pan Krzysztof Turek Przewodniczący Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego złożył 
pisemną rezygnację w dniu 20 września 2021 r. w związku powyższym konieczne było 
przygotowanie stosownej uchwały. 
 

2. Nr XIX / 183 / 2021 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 

Informacja o wykonaniu uchwały: 
Z uwagi na złożenie pisemnej rezygnacji przez Pana Krzysztofa Turka z pełnienia funkcji 
Przewodniczącego Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego zachodzi konieczność 
dokonania w głosowaniu tajnym wyboru nowego Przewodniczącego Rady. 
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3. Nr XIX / 184 / 202 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Niniejsza uchwała została przedstawiona w związku z pisemnym wnioskiem Pana Krzysztofa 
Turka dotyczącym zrzeczenia się pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego i koniecznością wyboru nowego Przewodniczącego Rady. 
 

4. Nr XIX / 185 / 2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok 
5. Nr XIX / 186 / 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 – 2029. 

Informacja o wykonaniu uchwał: 
Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1.923.269,01 zł, tj. do kwoty 194.041.403,61 zł,  
w tym bieżące do kwoty 176.448.231,60 zł i majątkowe do kwoty 17.593.172,01 zł. 
Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 2.744.581,00 zł, tj. do kwoty 208.482.398,19 zł,  
w tym bieżące 173.972.719,14 zł i majątkowe 34.509.679,05 zł. 
Deficyt wyniósł 14.440.994,58zł. 
Przychody 16.607.660,62 zł, w tym: planowany kredyt 11.000.000,00 zł, nadwyżka z lat 
ubiegłych 3.756.792,12 zł, wolne środki 1.850.868,50 zł. 
Rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 2.166.666,04 zł. 
 Zmian dokonano przede wszystkim w związku z przyznaniem dotacji z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 842.683,55 zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych 
w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku  
i przeniesieniem środków w kwocie 3.100.000 zł na 2022 rok na wykonanie rozbudowy drogi 
powiatowej Czarnów – Gawartowa Wola oraz w związku z potrzebami wynikającymi  
z bieżących działań. 

 
6. Nr XIX / 187 / 2021 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: „Trasa rowerowa 

wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą 
towarzyszącą. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Niniejszą uchwałą, Rada Powiatu wyraziła zgodę na realizację projektu pn.: „Trasa rowerowa 
wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą 
towarzyszącą” Projekt ma być realizowany w oparciu o koncepcję przygotowaną w ramach 
porozumienia jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 na obszarze: Kampinoskiego 
Parku Narodowego, m. st. Warszawy, trzech powiatów: warszawskiego zachodniego -gmina 
Łomianki, gmina Izabelin, gmina Stare Babice, gmina Leszno, gmina Kampinos; 
sochaczewskiego - gmina Brochów; nowodworskiego - gmina Leoncin, gmina Czosnów. 
Projekt przyczynił się do rozwoju powiatu w kierunku ośrodka turystyki aktywnej oraz stworzy 
szansę na rozwój usług związanych z obsługą ruchu turystycznego. 
Tytuł Projektu. 
 Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi  
i infrastrukturą towarzyszącą. 
Cel główny. 
Wykonanie spójnej, bezpiecznej, komfortowej trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku 
Narodowego i tras łącznikowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Projekt przyczyni się do:  
- wybudowania wysokiej jakości tras rowerowych o funkcji rekreacyjnej i turystycznej (walory 
krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe, historyczne), o funkcji komunikacyjnej (połączenia 
między gminami, do węzłów przesiadkowych, obiektów użyteczności publicznej); 
- promocji zdrowego stylu życia; 
- zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i hałasu; 
- rozwoju zrównoważonej mobilności przyjaznej środowisku;  



POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI  
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki 

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r. 
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim www.pwz.pl 

31 

- rozwoju zeroemisyjnego środka transportu; 
- ochrony najcenniejszych obszarów KPN (poprzez odpowiednio wyznaczone trasy rowerowe); 
- zastosowania innowacyjnych metod promocji i monitoringu ruchu rowerowego (pętle 
indukcyjne, liczniki, portal, aplikacje); 
- innowacyjnych metod wykonania tras rowerowych (bezpieczne, komfortowe nawierzchnie, 
oznakowanie pionowe i poziome);  
- bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (separacja ruchu od pojazdów 
zmotoryzowanych); 
- rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy (w sektorze handlowo-
usługowym); 
- wpięcia trasy rowerowej w system tras rowerowych o znaczeniu regionalnym, krajowym  
i międzynarodowym; 
- promocja KPN w Polsce i za granicą;  
- wybudowania miejsc odpoczynku rowerzystów, parkingów rowerowych. 
Uzasadnienie realizacji Projektu: 
KPN wraz z otuliną Puszczy Kampinoskiej uznane są za Rezerwat Biosfery (UNESCO-MaB 
2000). W związku z tym, KPN ma za zadanie m.in. rozwój infrastruktury dedykowanej turystom, 
w tym tras rowerowych.  
Na terenie KPN i JST nie ma bezpiecznej, komfortowej, spójnej infrastruktury rowerowej. 
Większość rowerzystów podróżujących przez KPN i JST ma zastrzeżenia do jakości  
i bezpieczeństwa (zła nawierzchnia, oznakowanie) na szlakach rowerowych.   
27.06.2019 r. Rada Naukowa Kampinoskiego Parku Narodowego wyraziła pozytywną opinię 
na temat idei realizacji Projektu i stwierdziła, że dyrekcja parku powinna brać czynny udział w 
jego realizacji. 
W latach 2019 – 2020 została opracowania: Koncepcja i Strategia realizacji trasy rowerowej 
wokół Kampinoskiego Parku Narodowego. W lipcu 2021 r. zaktualizowano koszty Projektu, 
które wynoszą 101 768 240,00 PLN brutto. 
22.07.2021 r. w Izabelinie Partnerzy (Kampinoski Park Narodowy, Powiatu Nowodworski, 
Powiat Sochaczewski, Powiat Warszawski Zachodni, Gmina Brochów, Gmina Czosnów, 
Gmina Izabelin, Gmina Kampinos, Gmina Leoncin, Gmina Leszno, Gmina Łomianki, Gmina 
Stare Babice) podpisali POROZUMIENIE 1/2021, POROZUMIENIE 2/2021, POROZUMIENIE 
3/2021 w sprawie wyrażenia woli realizacji Projektu pn.: „Trasa rowerowa wokół 
Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą” 
na obszarze: Kampinoskiego Parku Narodowego, powiatu nowodworskiego: gmina Czosnów, 
gmina Leoncin, powiatu sochaczewskiego: gmina Brochów, powiatu warszawskiego 
zachodniego: gmina Izabelin, gmina Kampinos, gmina Leszno, gmina Łomianki, gmina Stare 
Babice pomiędzy: Kampinoskim Parkiem Narodowym, Powiatem Warszawskim Zachodnim, 
Powiatem Nowodworskim, Powiatem Sochaczewskim, Gminą Brochów, Gminą Czosnów, 
Gminą Izabelin, Gminą Kampinos, Gminą Leoncin, Gminą Leszno, Gminą Łomianki, Gminą 
Stare Babice. Przedmiotem porozumień jest poparcie, ustalenie warunków współpracy oraz 
wyrażenie zgody przez Partnerów na złożenie wniosku o dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 1 (OGŁOSZENIE nr 
1/2021) przez Powiat Warszawski Zachodni – Partnera Wiodącego. Partnerzy oświadczyli, iż 
deklarują  zabezpieczyć wyłącznie ze środków własnych (i nie pochodzących z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), kwoty stanowiące łącznie 10% 
wartości powyższego zadania inwestycyjnego tj.: 10 176 824,00 PLN brutto, najpóźniej na 
miesiąc przed ogłoszeniem pierwszego przetargu związanego z realizacją Projektu.  
 

7. Nr XIX / 188 / 2021 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 
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Informacja o wykonaniu uchwały: 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia programu współpracy  
z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 
Program współpracy jest to podstawowy dokument, który opisuje zasady współpracy pomiędzy 
samorządem, a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. 
Celem programu współpracy jest określenie czytelnych zasad, w zakresie wspierania przez 
powiat działań organizacji pozarządowych, w tym realizacji przez nie ustawowych zadań 
publicznych. Poprzez określenie i realizację tych zasad, samorząd umożliwia organizacjom 
pozarządowym aktywny udział w systemie demokracji lokalnej. Podstawowymi korzyściami 
takiej współpracy jest, między innymi, umacnianie w społecznej świadomości poczucia 
odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 
poprzez aktywizację społeczności lokalnych.  
 
Istotą funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego jest działalność oraz 
zaangażowanie organizacji pozarządowych w sferę realizacji zadań publicznych. Dlatego też, 
uznając ważną rolę aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności 
lokalnej, Rada Powiatu, podejmując przedmiotową uchwałę, deklaruje wolę kształtowania 
współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadach: 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji  
i jawności. 

8. Nr XIX / 189 / 2021 w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty środków finansowych 
przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Zwiększono zryczałtowaną kwotę środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie 
dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka 
Nr 1 w Wiktorowie do kwoty 1 300,00 zł miesięcznie. 
Zwiększono zryczałtowaną kwotę środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie 
dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem  
o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w placówce opiekuńczo – 
wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wiktorowie do kwoty 1 800,00 
zł miesięcznie. 
Uchwała realizowana na bieżąco od 01 listopada 2021r. 
 

9. Nr XIX / 190 / 2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 
 i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych  
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku. 

Informacja o wykonaniu uchwały: 
Przedmiotem regulacji było ustalenie na rok 2022 stawek opłat za usuwanie pojazdów  
z dróg na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego i przechowywanie ich na parkingu 
strzeżonym oraz ustalenie wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu. 
Przepis art. 130a ust 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, 
zawiera delegację dla rady powiatu do określenia corocznie wysokości opłat za usuwanie 
pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz określania wysokości 
kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od 
usunięcia pojazdów. Przy ustalaniu wysokości tych kosztów i opłat rada powinna wziąć pod 
uwagę konieczność sprawnej realizacji w/w zadań oraz koszty przechowywania i usuwania 
pojazdów na obszarze danego powiatu.  
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Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Obwieszczeniem z dnia 29 lipca 2021 r.                       
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. 2021.721) wprowadził nowe 
maksymalne stawki opłat. Ustalone w obwieszczeniu stawki na 2022r. uległy niewielkiemu 
zwiększeniu w stosunku do stawek zawartych w obwieszczeniu na 2021r.  
 
Opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu 
strzeżonym stanowią dochód własny powiatu. Dochody przeznaczone są na realizację zadania 
wynikającego z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. usuwania pojazdów z dróg 
 i przechowywania ich na parkingu strzeżonym, prowadzenia postępowań sądowych w sprawie 
przepadku pojazdów, które nie zostały odebrane przez ich właścicieli lub osoby uprawnione 
oraz administracyjnych w sprawie obciążania kosztami właścicieli pojazdów kosztami usunięcia 
i przechowywania przejętych na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego pojazdów.  
Podstawowym celem zadania polegającego na usuwaniu pojazdów z dróg w trybie art. 130a 
ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przy czym dotyczy on osób które naruszając przepisy 
ruchu drogowego, stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników, utrudniają 
ruch, powodują uszkodzenia drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska.  
Wysokość opłat kształtowana jest na podstawie bilansu dochodów i wydatków/kosztów, które 
ponosi powiat  realizując zadania nałożone art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wydatki 
ponoszone  obejmują należności dla podmiotu, który realizuje zadanie usuwania  
i przechowywania pojazdu, opłaty sądowe, wynagrodzenie dla kuratorów ustanawianych przez 
sąd dla osób nieobecnych, koszty ekspertyz biegłego skarbowego oraz pozostałe koszty 
związane z prowadzeniem postępowań związanych z przepadkami pojazdu na rzecz powiatu. 
Zadanie usuwania i przechowywania pojazdów jest realizowane przez wykonawcę 
wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
Zadanie usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzenia parkingu strzeżonego jest usługą 
wysoce wyspecjalizowaną. Wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu w tym ciężkiego, 
dużego i utwardzonego parkingu oraz pełnej dyspozycyjności. Zlecenia usuwania pojazdów są 
realizowane na żądanie uprawnionych organów i często dotyczą pojazdów które brały udział  
w wypadkach. Przez Powiat przebiegają, trasa S8, autostrada A2 oraz drogi krajowe 
 i wojewódzkie charakteryzujące się dużym natężeniem ruchu w tym ruchu tranzytowego. 
Sprawne usunięcie pojazdów uszkodzonych z drogi ma więc istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa kierowców i innych uczestników ruchu. Z tego względu wśród warunków 
przetargu wymieniony jest także czas dojazdu do miejsca usunięcia pojazdu. Tak określone 
warunki przetargu mogą spełnić tylko wyspecjalizowane podmioty, co znacznie zawęża krąg 
potencjalnych wykonawców. Niemniej jednak wynagrodzenie należne wykonawcom za 
usunięcie i przechowywanie pojazdów jest zawsze ustalane w warunkach konkurencji zgodnie 
z zasadami zamówień publicznych.  
 
Właściwego  skalkulowania wysokości stawek w uchwale dokonano na podstawie porównania 
dochodów i wydatków za rok 2020 i 2021 oraz analizy kosztów na przestrzeni ostatnich 8 lat. 
 
Dochody i wydatki za realizację zadań związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów 
za      rok 2020 wyniosły odpowiednio: 
Dochody    16.776,57 zł. 
Wydatki     89.667,02 zł. 
natomiast za okres od stycznia do sierpnia 2021r.: 
Dochody    46.081,41 zł. 
Wydatki     47.232,16 zł. 
 
Aby zmniejszyć deficyt i zadbać o sprawną realizację zadania, nastąpiła konieczność 
podniesienia stawek obowiązujących w roku 2021.  
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Wysokość stawek odpowiadała rzeczywistym kosztom ponoszonym przez powiat                               
w związku z pełną realizacją zadania publicznego określonego w art. 130a ustawy Prawo 
 o ruchu drogowym. Dochody z opłat stanowią uzasadniony wpływ do budżetu i nie obciążają 
obywateli ponad dozwoloną prawem dolegliwość fiskalną.  

10. Nr XIX /191 /2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków 
lub innych obiektów pływających w 2022 roku. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Przedmiotem regulacji było ustalenie na rok 2022 wysokości opłat za usuwanie statków lub 
innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.  
Przepis art. 31 ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych, zawiera delegację dla rady powiatu do określenia 
corocznie wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze 
danego powiatu oraz przechowywanie w strzeżonym porcie lub przystani, a w przypadku braku 
dostatecznie blisko strzeżonego potu lub przystani pozostawia się go na wyznaczonym przez 
starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. 
Zadanie to należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizując te zadania przy pomocy 
powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami 
ustawy – Prawo zamówień publicznych. Przy ustalaniu wysokości  kosztów i opłat rada powinna 
wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnej realizacji zadań powiatu oraz koszty 
przechowywania i usuwania statków lub innych obiektów pływających na obszarze danego 
powiatu.  
 
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Obwieszczeniem z dnia 27 lipca 2021 r. 
 w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022r. maksymalnych opłat za usunięcie                             
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających (M.P. 2021.717) wprowadził 
maksymalne stawki opłat.  
 
Opłaty za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających stanowią 
dochód własny powiatu. Dochody przeznaczone są na realizację zadania wynikającego z art. 
33 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, tj. usuwania 
statków lub innych obiektów pływających  i przechowywania ich w strzeżonym porcie lub 
przystani, prowadzenia postępowań sądowych w sprawie przepadku statku lub innego obiektu 
pływającego, które nie zostały odebrane przez ich właścicieli lub osoby uprawnione oraz 
postępowań administracyjnych w sprawie obciążenia kosztami związanymi z usuwaniem, 
przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem statku lub innego obiektu 
pływającego przejętych na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Decyzję                        
o zapłacie tych kosztów wydaje starosta, a ponosi osoba będąca właścicielem tego statku lub 
innego obiektu pływającego w dniu wydania dyspozycji jego usunięcia.  
Podstawowym celem zadania polegającego na usuwaniu pojazdów z dróg w trybie rozdziału 
 6 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych jest zapewnienie 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, przy czym dotyczy on osób które naruszają przepisy 
prawa, swoim postępowaniem utrudniają i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych 
uczestników obszarów wodnych.  
Wysokość opłat kształtowana jest na podstawie bilansu dochodów i wydatków/kosztów, które 
ponosi powiat realizując zadania nałożone w rozdziale 6 ustawy o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych. Wydatki ponoszone obejmują należności dla 
podmiotu, który realizuje zadanie usuwania i przechowywania statku lub innego obiektu 
pływającego, opłaty sądowe, wynagrodzenie dla kuratorów ustanawianych przez sąd dla osób 
nieobecnych, koszty ekspertyz biegłego skarbowego oraz pozostałe koszty związane  
z prowadzeniem postępowań związanych z przepadkami na rzecz powiatu. 
Zadanie usuwania i przechowywania pojazdów jest realizowane przez wykonawcę 
wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
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Zdanie usuwania statków lub innych jednostek pływających oraz prowadzenia strzeżonego 
portu, przystani lub parkingu jest usługą wysoce wyspecjalizowaną. Wymaga posiadania 
odpowiedniego sprzętu w tym ciężkiego, odpowiedniego zaplecza oraz pełnej dyspozycyjności. 
Dyspozycję usunięcia wydaje policjant. Tak określone warunki przetargu mogą spełnić tylko 
wyspecjalizowane podmioty, co znacznie zawęża krąg potencjalnych wykonawców. Niemniej 
jednak wynagrodzenie należne wykonawcom za usunięcie i przechowywanie pojazdów jest 
zawsze ustalane w warunkach konkurencji zgodnie z zasadami zamówień publicznych.  
 
Podjęcie przez Radę Powiatu przedmiotowej uchwały generuje dodatkowe skutki finansowe 
dla budżetu powiatu na rok 2022 rok w postaci konieczności zaplanowania odpowiednich 
środków tak po stronie dochodów jak i wydatków.  
Proponowana wysokość stawek odpowiadała rzeczywistym kosztom ponoszonym przez 
powiat w związku z pełną realizacją zadania publicznego określonego w ustawie  
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Dochody z opłat stanowią 
uzasadniony wpływ do budżetu i nie obciążają obywateli ponad dozwoloną prawem 
dolegliwość fiskalną.  
 

11. Nr XIX / 192 / 2021 w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Informacja o wykonaniu uchwały: 
Skarga na działania Starosty Warszawskiego Zachodniego związana z prawem budowlanym 
została rozpatrzona jako bezzasadna. 

 

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 18 listopada 
2021 roku wraz z informacją o ich realizacji: 

1. Nr XX / 193 / 2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok 
2. Nr XX / 194 / 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 – 2029. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 576.322,00 zł, tj. do kwoty 194.534.536,59 zł,  
w tym bieżące do kwoty 177.729.686,58 zł i majątkowe do kwoty 16.804.850,01 zł. 
Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 4.168.160,00 zł, tj. do kwoty 205.383.693,17 zł,  
w tym bieżące 172.248.450,12 zł i majątkowe 33.135.243,05 zł. 
Deficyt wyniósł 10.849.156,58zł. 
Przychody 13.015.822,62 zł, w tym: planowany kredyt 8.000.000,00 zł, nadwyżka z lat 
ubiegłych 4.814.145,62 zł, wolne środki 201.677,00 zł. 
Rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 2.166.666,04 zł. 
 Zmiany związane są przede wszystkim ze zmniejszeniem dochodu z tytułu sprzedaży 
gruntów powiatowych o kwotę 700.000zł, tj. do kwoty 5.100.000 zł, zmniejszeniem planu 
wydatków inwestycyjnych i remontowych ZDP o kwotę 1.562.670 zł z uwagi na zakończenie 
lub wydłużenie realizacji na przyszły rok zadań drogowych, rezygnacji z realizacji  planowanej 
w kwocie 234.400 zł przebudowy glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS  
w Sadowej ze względu na planowaną sieć kanalizacji sanitarnej, zmniejszeniem o kwotę 
560.000 zł planu wydatków dla rodzin zastępczych oraz zmniejszeniem o kwotę 1.691.090 zł 
planu wydatków Starostwa, na co wpływ miał brak wypłat odpraw emerytalnych oraz w  związku 
z trwającą epidemią trudnościami w oszacowaniu wydatków na realizację zadań. 
 

3. Nr XX / 195 / 2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Warszawskiego Zachodniego. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Zmiana wynagrodzenia Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pana Jana 
Żychlińskiego wynikała ze zmiany wysokości mnożnika kwoty bazowej, który obecnie wynosi 
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11,2 (Dz. U. 2021 poz. 1834), ponadto ulega zmianie poziom wynagrodzenia zasadniczego 
gdyż Powiat Warszawski Zachodni osiągnął pułap powyżej 120 tysięcy mieszkańców. 
Podstawą zmiany wynagrodzenia Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego była zmiana 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
1282 z późn. zm.), oraz zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 
r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960). 
 

4. Nr XX / 196 / 2021w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla  
radnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Uchwała została podjęta w związku z wejściem w życie z dniem 1 listopada 2021 r. ustawy  
z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw w nawiązaniu do art. 21 ust. 5 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  i dokonano zmiany wysokości diet 
radnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
 

5. Nr XX / 197 / 2021w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Uchwała została podjęta w związku z przyjęciem rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady 
Pana Krzysztofa Turka i koniecznością dopisania jego osoby do Komisji Porządku Publicznego 
i Obronności oraz zmianami przewodniczących w komisjach: Budżetu, Finansów, Gospodarki 
Mieniem i Promocji oraz Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Dodatkowo Pan Romuald Reszka 
zgłosił chęć brania czynnego udziału w pracach Komisji Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej. 

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 16 grudnia 
2021 roku wraz z informacją o ich realizacji: 

1. Nr XXI / 198 / 2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok 
2. Nr XXI / 199 / 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 – 2029. 
 
Informacja o wykonaniu uchwał: 
Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 11.586.886,46 zł, tj. do kwoty 206.211.168,05 zł,  
w tym bieżące do kwoty 189.930.326,59 zł i majątkowe do kwoty 16.280.841,46 zł. 
Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 7.596.944,89 zł, tj. do kwoty 197.876.493,28 zł,  
w tym bieżące 172.335.435,12 zł i majątkowe 25.541.058,16 zł. 
W wyniku zmian powstała nadwyżka budżetu  w kwocie 8.334.674,77 zł, przeznaczona na 
rozchody budżetu. 
Przychody 5.920.458,16 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych 5.718.781,16 zł, wolne środki 
201.677,00 zł. 
Rozchody 14.255.132,93 zł, w tym na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 2.166.666,04 zł. 
oraz przekazano na rachunek lokat kwotę 12.088.466,89 zł. Utworzenie lokaty związane było 
przede wszystkim z  otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu w 2021 roku  
w kwocie 10.055.282 zł do wykorzystania w budżecie 2022 roku. 
 Znaczny wzrost dochodów wynika przede wszystkim z otrzymania środków z budżetu 
państwa, w tym 10.616.441 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej i w  kwocie 1.102.313 zł 
z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.   
Na zmniejszenie wydatków miało wpływ zmniejszenie nakładów na zadania inwestycyjne 
drogowe w kwocie 5.859.760 zł które w większości zaplanowane zostały ponownie w 2022 
roku, oraz przeniesienie środków w kwocie 1.566.184,89 zł planowanych na zadanie 
inwestycyjne pn. „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym 
w Bramkach” do planu wydatków w 2022 roku. 
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3. Nr XXI / 200 / 2021 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2021. 
 

Informacja o wykonaniu uchwały: 
Zgodnie z podstawową zasadą realizacji budżetu, kwoty wydatków niezrealizowanych przed 
upływem roku budżetowego wygasają. Wynika to z konstytucyjnej zasady roczności budżetu. 
Odstępstwem od tej zasady są wydatki niewygasające. Jest to instrument przewidziany  
w ustawie o finansach publicznych. Powyższa uchwała określa plan finansowy wydatków 
niewygasających oraz ostateczny termin ich realizacji w następnym roku budżetowym. 
 

4. Nr XXI / 201 / 2021 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego na lata 2022 – 2030. 
 

Informacja o wykonaniu uchwały: 
Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich. 
Uchwałę przekazano do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 
5. Nr XXI / 202 / 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 

rok 2022. 

Informacja o wykonaniu uchwały: 
Uchwałę przekazano do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

6. Nr XXI / 203 / 2021 w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 
placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania 
statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
 

Informacja o wykonaniu uchwały: 
Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących 
szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,  
w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli.  
Uchwała Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie ustalenia na rok 2022 planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe 
oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli 
wyodrębniła w budżecie 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 107 389 zł. Środki na pokrycie skutków 
finansowych uchwały zabezpieczone zostały w budżecie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego na 2022 rok. 

 

7. Nr XXI / 204 / 2021 w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
na członków Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego na kadencję 2022-2025. 
 

Informacja o wykonaniu uchwały: 
Zgodnie art. 48 ust. 6 pkt. 2 lit b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej w skład Rady Społecznej, działającej przy Powiatowej Stacji 
Ratownictwa Medycznego, wchodzą jako członkowie przedstawiciele wybrani przez Radę 
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Powiatu Warszawskiego Zachodniego w liczbie określonej przez podmiot tworzący, tj. zgodnie 
z zapisami w statucie, w liczbie 3 osób. 

 

8. Nr XXI / 205 / 2021 w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa 
Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego na kadencję 2022-2025. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Zgodnie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.  
z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze 
posiedzenie podmiot tworzący. W skład Rady Społecznej, działającej przy Powiatowej Stacji 
Ratownictwa Medycznego, na podstawie art. 48  
ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wchodzą: 
1) Jako przewodniczący: Starosta lub osoba przez niego wyznaczona. 
2) Jako członkowie: 
a) przedstawiciel wojewody, 
b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w liczbie określonej przez podmiot 
tworzący tj. zgodnie z zapisami w statucie, w liczbie 3 osób. 
 
Podjęcie uchwały powołującej Radę Społeczną, działającą przy Powiatowej Stacji Ratownictwa 
Medycznego na kolejną kadencję, było zatem w pełni uzasadnione. 
 

9. Nr XXI / 206 / 2021 w sprawie zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
nr 1 z siedzibą w Błoniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/157/2017 Rady 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 roku w sprawie utworzenia 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 z siedzibą w Błoniu w Powiecie Warszawskim 
Zachodnim i nadania jej statutu. 

             Informacja o wykonaniu uchwały: 

Uchwała wprowadziła zmianę w Statucie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1           
w Błoniu w zakresie zadań Placówki. Zapisami uchwały rozszerzono katalog zadań POW Nr 1 
o opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością. Zmiana jest spowodowana faktyczną 
opieką nad dziećmi o specjalnych potrzebach przez POW Nr 1 w Błoniu. 

10. Nr XXI / 207 / 2021w sprawie zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
nr 2 z siedzibą w Dziekanowie Leśnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Nr XXIII/158/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 roku 
w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 z siedzibą w Dziekanowie 
Leśnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim i nadania jej statutu. 
 
Informacja o wykonaniu uchwały: 
Uchwała wprowadziła zmianę w Statucie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2  
w Dziekanowie Leśnym w zakresie zadań Placówki. Zapisami uchwały rozszerzono katalog 
zadań POW Nr 2 o opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością. Zmiana jest 
spowodowana faktyczną opieką nad dziećmi o specjalnych potrzebach przez POW Nr 2  
w Dziekanowie Leśnym. 
W Statucie zawarto również zapis zgodny z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 maja 
2019 roku dotyczący typu placówki – „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 dysponuje 
łącznie 14 miejscami socjalizacyjnymi”. 
 

11. Nr XXI / 208 / 2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/159/2021 Rady Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski 
Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku. 
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Informacja o wykonaniu uchwały: 
Zmiana uchwały była podyktowana faktem niewykorzystania kwoty 16,60 zł w ramach 
rehabilitacji zawodowej i zagospodarowanie tychże środków na działania rehabilitacji 
społecznej. Ostateczny podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni był następujący: 
1. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z zawartymi 
umowami  
(85 uczestników) 1 844 160,00 zł 
2. rehabilitację społeczną  607 685,60 zł 
3. rehabilitację zawodową  99 983,40 zł 
W ramach rehabilitacji społecznej przyznawane były dofinansowania do:  
• uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 
• likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 
• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,  
• zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 
• likwidacji barier architektonicznych,  
• usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, 
• zlecania zadań realizowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe. 
W ramach rehabilitacji zawodowej przyznawane były dofinansowania: 
— na przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 
— na finasowanie kosztów szkolenia  
i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych. 
 

12. Nr XXI / 209 / 2021 w sprawie uchwalenia „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy na lata 2022 - 2030”. 
 
Informacje o wykonaniu uchwały: 
Podjęcie uchwały wynika z obowiązku ustawowego – art. 12 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym oraz art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy. Obowiązek dotyczy opracowania  
i realizacji programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 
stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
Zasadniczym celem programu jest dążenie do ograniczenia poziomu bezrobocia na obszarze 
powiatu warszawskiego zachodniego oraz stworzenie podstaw do efektywnej polityk 
społeczno-gospodarczej, a także zmierzanie do poprawy jakości kapitału ludzkiego  
i zwiększenia spójności społecznej poprzez podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz 
bezrobotnych, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób 
bezrobotnych oraz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 
 

13. Nr XXI / 210 / 2021 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego do 2024 r. z perspektywą do 2028 r. 
 

Informacja o wykonaniu uchwały: 
Program ochrony środowiska zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973) sporządzany jest w celu realizacji polityki 
ochrony środowiska przy uwzględnieniu celów zawartych w strategiach, programach  
i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057). Jest to kolejny Program ochrony 
środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Ostatni Program dotyczył lat 2016-2020 
z uwzględnieniem perspektywy lat 2021-2024 (uchwała Nr XVI/117/2016 z 8 listopada 2016 
roku). 
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Sporządzenie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 
2024 r. z perspektywą do 2028 r.” zwanego dalej Programem zostało zlecone specjalistycznej 
firmie zewnętrznej – Ekodialog Maciej Mikulski. 
Projekt Programu został sporządzony zgodnie z „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” przygotowanymi przez Ministerstwo 
Środowiska, uwzględniając cele najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. 
Projekt obejmuje okres do roku 2024 z perspektywą do roku 2028. 
Przy sporządzeniu projektu Programu w pierwszym etapie dokonano oceny stanu środowiska 
na terenie powiatu na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Kampinoskiego Parku 
Narodowego, Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, Urzędów Miast i Gmin Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. Do opracowania wykorzystano również dane publikowane przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Regionalną Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Warszawie, Wody Polskie, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
 
Na podstawie art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisk i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie  
o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartej w prognozie oddziaływania 
na środowisko dla projektu Programu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 
uzgodnił zakres prognozy w piśmie z dnia 8 września 2021 roku znak: WOOŚ-
III.411.279.2021.JD, a Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w piśmie 
 z dnia 31 sierpnia 2021 roku znak: ZS.7040.370.2021.PK. 
Projekt Programu, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska, podlegał zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. 
Zarząd Województwa Mazowieckiego pozytywnie zaopiniował ww. projekt - Uchwała  
Nr 1696/267/21 z dnia 26 października 2021 r. 
 
Projekt Programu z prognozą oddziaływania programu na środowisko, stosownie do art. 54 ust. 
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
podlegał zaopiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Przedłożone dokumenty 
zostały zaopiniowane pozytywnie przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Warszawie pismem z dnia 3 listopada 2021 roku, znak: ZS.7040.420.2021.KB oraz 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 2 grudnia 2021 
roku, znak: WOOŚ-III.410.790.2021.DJ. 
 
Stosownie do art. 17 ust. 2 pkt 4 Prawa ochrony środowiska w trakcie postępowania, którego 
przedmiotem było sporządzenie programu ochrony środowiska zapewniono możliwość udziału 
społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie  o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska program ochrony środowiska 
uchwala rada powiatu. 

14. Nr XXI / 211 / 2021 w sprawie delegowania radnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Informacja o wykonaniu uchwały: 
Komisje Bezpieczeństwa i Porządku tworzy się w celu realizacji zadań Starosty  
w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań 
określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli ( art. 
38a ust. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym ). 
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1. Do zadań komisji należy: 
 1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie 
powiatu, 
 2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także 
jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 
 3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 
 4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych 
powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie 
powiatu zadania z zakresu porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli, 
 5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1, 
 6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów  
w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 
 7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 
zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 
 
2. W skład komisji wchodzi: 
 1) starosta jako przewodniczący komisji, 
 2) dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu, 
 3) trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą  
o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej 
społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym,  
w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, 
pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących  
się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu, 
 4) dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego Policji. 
 
W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego prokuratora 
okręgowego. Kadencja Komisji trwa 3 lata.  
 

15. Nr XXI / 212 / 2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok. 

Informacja o wykonaniu uchwały: 
Komisje działają zgodnie z rocznymi planami pracy, które Podlegają zatwierdzeniu przez Radę 
Powiatu zgodnie z § 47 ust. 2 statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwalonego 
Uchwałą Nr XXXI/216/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września   
2018  r. (Dz. U. Woj. Maz.  z 2018 roku, poz. 9509), zmienionego Uchwałą Nr II / 24 /2018 Rady 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2018 roku (Dz. U. Woj. Maz.  z 2019 
roku poz. 602) oraz uchwałą Nr VII / 67 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
z dnia 19 września 2019 roku  (Dz. U. Woj. Maz. z 2019 roku, poz. 11782) 

16. Nr XXI / 213 / 2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2022 rok. 
 

Informacja o wykonaniu uchwały: 
Rada Powiatu corocznie zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok następny zgodnie  
z § 36 ust. 4 statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwalonego Uchwałą Nr 
XXXI/216/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018  r. (Dz. 
U. Woj. Maz.  z 2018 roku, poz. 9509), zmienionego Uchwałą Nr II / 24 /2018 Rady Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2018 roku (Dz. U. Woj. Maz. z 2019 roku poz. 
602) oraz uchwałą Nr VII / 67 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 
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września 2019 roku (Dz. U. Woj. Maz. z 2019 roku, poz. 11782) z którego wynika obowiązek 
przedłożenia Radzie Powiatu rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

 

17. Nr XXI / 214 / 2021 w sprawie przystąpienia Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 
Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”. 
 

Informacja o wykonaniu uchwały: 
Podjęcie powyższej uchwały podyktowane było możliwością przystąpienia Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, i stanowi kolejny 
krok w celu poszerzenia i zaciśnienia współpracy samorządów w ramach metropolii 
warszawskiej. Przed Powiatem Warszawskich Zachodnim otwierają się nowe możliwości 
korzystania z infrastruktury finansowania zewnętrznego powiatowych przedsięwzięć. 
Możliwość wspólnego diagnozowania wzajemnych potrzeb  między samorządami tworzącymi 
aglomerację warszawską wydaje się kluczowym mechanizmem gwarantującym skuteczne 
korzystanie ze środków Unii Europejskiej w nadchodzącej perspektywie 2021 – 2027. 

 

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 30 grudnia 
2021 roku wraz z informacją o ich realizacji: 

1. Nr XXII / 215 / 2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok 
2. Nr XXII / 216 / 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 – 2029. 
3. Nr XXII / 217 /2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego na lata 2022 – 2030 
Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 472.000,00 zł, tj. do kwoty 207.199.722,05 zł, w tym 
bieżące do kwoty 190.918.880,59 zł i majątkowe do kwoty 16.280.841,46 zł. 

Informacja o wykonaniu uchwał: 

 
Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 472.000,00 zł, tj. do kwoty 198.865.047,28 zł, w tym 
bieżące 172.851.989,12 zł i majątkowe 26.013.058,16 zł. 
Nadwyżka budżetu wyniosła 8.334.674,77 zł. 
Przychody 5.920.458,16 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych 5.718.781,16 zł, wolne środki 
201.677,00 zł. 
Rozchody 14.255.132,93 zł, w tym na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 2.166.666,04 zł. 
 Zmiany dotyczyły zwiększenia o kwotę 472.000 zł, tj. do kwoty 5.981.480,11 zł planu 
wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną 
i układem drogowym w Bramkach” oraz w związku z pozyskaniem środków w ramach 
„Polskiego Ładu” w kwocie 4.050.000 zł wprowadzenia w latach 2022 – 2023 zadania pn. 
„Poprawa efektywności energetycznej budynków PWZ” z nakładami łącznymi w kwocie 
6.000.000 zł. 
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 Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład Zarządu Powiatu wchodzą Starosta 
jako jego Przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie. Zgodnie ze Statutem Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego w skład Zarządu wchodzi 5 członków - Starosta, Wicestarosta, jeden 
Etatowy Członek Zarządu oraz dwóch nieetatowych Członków Zarządu. 

 

1. Starosta Jan Żychliński  – Przewodniczący Zarządu - 
urodzony 29.04.1954 r. Związany z Gminą Stare Babice,  
w której jego rodzina zamieszkuje od wielu pokoleń, mgr inż. 
ogrodnictwa, bezpartyjny. W latach 80-tych związany  
z Solidarnością RI. Członek Rady Naukowej Kampinoskiego 
Parku Narodowego. Miłośnik turystyki rowerowej. Z samorządem 
związany od chwili jego powstania w 1990 r. W latach 1990-1998 
był Przewodniczącym Rady Gminy Stare Babice. W Powiecie 
Warszawskim Zachodnim od listopada 1998 r., do marca 2000 r. 
pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu,  
a następnie do roku 2002 Wicestarosty Powiatu. Na sesji  Rady 
Powiatu w dniu 19.11.2002 roku został wybrany na Starostę 
Powiatu. W wyborach  samorządowych dnia 21 października 2018  r. startował z listy Forum 
Samorządowego Gmin w okręgu Stare Babice uzyskując po raz szósty  mandat radnego. Na 
pierwszej sesji VI kadencji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 23 listopada 
2018  r. został wybrany po raz piąty na Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
 

 

2. Wicestarosta Wojciech Białas – Członek Zarządu –  
urodzony się 7 stycznia 1959 roku. Jest związany  
z Izabelinem od urodzenia. Absolwent UW. Posiada trzy 
dyplomy tej uczelni. Administracja, CSTiRL, Zarządzanie. 
Prywatnie mąż, ojciec i dziadek. Zawodowo – zaczynał jako 
pracownik fizyczny. Przez lata piął się po szczeblach 
kariery zawodowej. Wyspecjalizował się w restrukturyzacji 
przedsiębiorstw.  Ostatnie dziesięć lat kierował kilkoma 
procesami naprawczymi przedsiębiorstw jako komisarz, 
 i spółek jako ich prezes. Z samorządem związany od 1998 
roku. Zaczynał jako radny w gminie. Od 2002 roku jest 
nieprzerwalnie radnym w Powiecie Warszawskim 
Zachodnim. Dnia 23 listopada 2018 został wybrany na stanowisko wicestarosty PWZ. Członek 
PO RP. Zasiada w Radzie Regionu Platformy Obywatelskiej na Mazowszu. 
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3. Romuald Reszka – Etatowy Członek Zarządu – urodził 
się  17.03.1988 r.  Od urodzenia związany z Błoniem. 
Ukończył prawo na wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ze 
specjalnością - samorząd terytorialny. W latach 2010-2014 był 
radnym Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zasiadał 
w komisji infrastruktury i ochrony środowiska oraz w komisji 
budżetu, finansów, gospodarki mieniem i promocji. Od 
najmłodszych lat związany z Klubem Sportowym Błonianka. 
Wcześniej jako zawodnik drużyn młodzieżowych i zespołu 
seniorskiego, dziś ma zaszczyt pełnić funkcję wiceprezesa 
tego zasłużonego Klubu. Między innymi dzięki jego staraniom 
w 2017 roku udało się zorganizować Obchody 100-lecia 
istnienia K.S. Błonianka. W 2018 roku wybrany do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
VI Kadencji. Dnia 23 listopada 2018 r. wybrany do Zarządu Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. Przewodniczący PO RP w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Zasiada  
w Radzie Regionu Platformy Obywatelskiej na Mazowszu.  

4. Stanisława Milej – Misztal – Członek Zarządu –  

Rodowita Ożarowianka, tutaj się urodziła, mieszka  
i pracuje. Po skończeniu Akademii Medycznej 
rozpoczęła pracę w Ożarowie Mazowieckim jako lekarz 
i pracuje czynnie do chwili obecnej. Z samorządem 
związana od 1998 roku. W latach 1998 – 2006 pełniła 
funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim. Od 2010 roku radna Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, a od 2014 roku pełni 
funkcję Członka Zarządu Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. W 2013 roku otrzymała  Nagrodę 
Honorową Ożarowa Mazowieckiego FELICJA  
w kategorii „osoba”, za poświęcenie 41 lat pracy 
zawodowej mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki, 
jako lekarz rodzinny cieszący się dużym zaufaniem 
społecznym.  

5. Wiesław Pszczółkowski – Członek Zarządu 
Urodził się w 1959 roku. Mieszkaniec Łomianek. Absolwent 
Magisterskich Studiów Menedżerskich na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Członek 
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów i Techników 
Budownictwa. Żonaty, dwie córki, dwójka wnucząt. Z 
samorządem gminnym i powiatowym związany jest od 2001 
roku. W kadencji 2002–2006 był radnym Rady Miejskiej w 
Łomiankach. W kadencji 2006-2010 pełnił funkcję 
Burmistrza Łomianek. Od 2014 pełni funkcję radnego Rady 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego z okręgu Łomianki. W 
dniu 19 czerwca 2019 roku został wybrany przez Radę Powiatu na Członka Zarządu Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. Za zasługi na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony:- 
Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania przy akcji powodziowej w 2010 roku przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego,- Odznaką za Zasługi na rzecz 
kombatantów przez Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych, - Medalem „PRO MEMORIA” nadanym przez Kierownika Urzędu do Spaw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach  
i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu - 
srebrną oznaką za zasługi na rzecz pożarnictwa nadaną przez strażaków ochotników. 
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W roku 2021 Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbył 46 posiedzeń na 
których łącznie podjął 205 uchwał, których wykaz przedstawia poniższe zestawienie: 

1. Uchwała Nr 1 / 2021 07.01.2021 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 r.” 

2. Uchwała Nr 2 / 2021 08.01.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego na 2021 rok. 

3. Uchwała Nr 3 / 2021 08.01.2021 w sprawie w unieważnienia konkursu ofert na najem 
powierzchni części korytarza na I piętrze, w celu ustawienia kabiny fotograficznej w budynku 
głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 
129/133, w Ożarowie Mazowiecki. 

4. Uchwała Nr 4 /2021 08.01.2021 w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – 
Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, uprawnień do dokonywania zmian w planie 
finansowym jednostki. 

5. Uchwała Nr 5 /2021 20.01.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków 
pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

6. Uchwała Nr 6 /2021 20.01.2021 w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – 
Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 
Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki. 

7. Uchwała Nr 7 /2021 20.01.2021 w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, uprawnień do dokonywania zmian w planie 
finansowym jednostki. 

8. Uchwała Nr 8 /2021 20.01.2021 w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim  
w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki. 

9. Uchwała Nr 9 /2021 20.01.2021 w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – 
Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian  
w planie finansowym jednostki. 

10. Uchwała Nr 10 /2021 20.01.2021 w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – 
Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, uprawnień do dokonywania zmian  
w planie finansowym jednostki. 

11. Uchwała Nr 11 /2021 20.01.2021 w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – 
Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, uprawnień do 
dokonywania zmian w planie finansowym jednostki. 

12. Uchwała Nr 12 /2021 20.01.2021 w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, uprawnień do 
dokonywania zmian w planie finansowym jednostki. 

13. Uchwała Nr 13 /2021 20.01.2021 w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – 
Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, uprawnień do dokonywania zmian  
w planie finansowym jednostki. 

14. Uchwała Nr 14 /2021 20.01.2021 w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – 
Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, uprawnień do dokonywania zmian w planie 
finansowym jednostki. 

15. Uchwała Nr 15 /2021 20.01.2021 w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej 
– Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian 
w planie finansowym jednostki. 

16. Uchwała Nr 16 /2021 20.01.2021 w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej –
Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach, uprawnień do dokonywania 
zmian w planie finansowym jednostki. 

17. Uchwała Nr 17 /2021 20.01.2021 w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – 
Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim  
w Wiktorowie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki. 
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18. Uchwała Nr 18 /2021 20.01.2021 w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie,  uprawnień do dokonywania 
zmian w planie finansowym jednostki. 

19. Uchwała Nr 19 /2021 20.01.2021 w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian 
 w planie finansowych jednostki. 

20. Uchwała Nr 20 /2021 20.01.2021 w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym, uprawnień do dokonywania 
zmian w planie finansowych jednostki. 

21. Uchwała Nr 21 /2021 20.01.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy 
pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim a Instytutem Uprawy Nawożenia   
i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Puławach w sprawie 
wspólnego wykorzystywania automatycznej stacji meteorologicznej. 

22. Uchwała Nr 22 /2021 20.01.2021 w sprawie konkursu ofert na najem powierzchni części 
korytarza na I piętrze, w celu ustawienia kabiny fotograficznej w budynku głównym Starostwa 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 129/133, w Ożarowie 
Mazowiecki. 

23. Uchwała Nr 23 /2021 20.01.2021 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności  
z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umorzenie odsetek. 

24. Uchwała Nr 24 /2021 20.01.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele 
budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną we wsi Wojcieszyn, gmina Stare Babice.    

25. Uchwała Nr 25 /2021 20.01.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele 
budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną we wsi Wojcieszyn, gmina Stare Babice.    

26. Uchwała Nr 26 /2021 27.01.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego na 2021 rok. 

27. Uchwała Nr 27 /2021 03.02.2021 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Jawczyce –  
w rejonie ulic Przyparkowej i Sadowej. 

28. Uchwała Nr 28 /2021 03.02.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele 
budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną we wsi Zalesie, gmina Stare Babice. 

29. Uchwała Nr 29 /2021 09.02.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki 
budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. 

30. Uchwała Nr 30 /2021 09.02.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki 
budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim 
Zachodnim w Błoniu. 

31. Uchwała Nr 31 /2021 09.02.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki 
budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim. 

32. Uchwała Nr 32 /2021 09.02.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki 
budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach. 

33. Uchwała Nr 33 /2021 09.02.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki 
budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej. 

34. Uchwała Nr 34 /2021 09.02.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki 
budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim. 

35. Uchwała Nr 35 /2021 09.02.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki 
budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. 

36. Uchwała Nr 36 /2021 09.02.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki 
budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. 

37. Uchwała Nr 37 /2021 09.02.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki 
budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego 
Strzałkowskiego w Lesznie. 
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38. Uchwała Nr 38 /2021 09.02.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki 
budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu. 

39. Uchwała Nr 39 /2021 09.02.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki 
budżetowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym. 

40. Uchwała Nr 40 /2021 09.02.2021 w sprawie umorzenia odsetek oraz opłaty 40 EURO  
z tytułu nieterminowej wpłaty za faktury nr 128/10/2020 z dn. 07.10.2020 oraz 141/11/2020  
z dn.02.11.2020. 

41. Uchwała Nr 41 /2021 09.02.2021 w sprawie uzgodnienia środków technicznych 
 i organizacyjnych ochrony danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. Jerzego Strzałkowskiego  
w Lesznie. 

42. Uchwała Nr 42 /2021 09.02.2021 w sprawie uzgodnienia środków technicznych  
i organizacyjnych ochrony danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu  
w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. 

43. Uchwała Nr 43 /2021 09.02.2021 w sprawie uzgodnienia środków technicznych  
i organizacyjnych ochrony danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu we 
wszystkich poradniach wchodzących w skład Zespołu Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej. 

44. Uchwała Nr 44 /2021 09.02.2021 w sprawie uzgodnienia środków technicznych  
i organizacyjnych ochrony danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu  
w Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Wojtyły w Łomiankach. 

45. Uchwała Nr 45 /2021 09.02.2021 w sprawie uzgodnienia środków technicznych  
i organizacyjnych ochrony danych osobowych uzyskanych w wyniku monitoringu  
w Zespole Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. 

46. Uchwała Nr 46 /2021 26.02.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego na 2021 rok. 

47. Uchwała Nr 47 /2021 26.02.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

48. Uchwała Nr 48 /2021 26.02.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

49. Uchwała Nr 49 /2021 26.02.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/2021 Zarządu Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 
kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych  
w Ożarowie Mazowieckim. 

50. Uchwała Nr 50 /2021 10.03.2021 w sprawie nabycia nieruchomości. 
51. Uchwała Nr 51 /2021 17.03.2021 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych. 
52. Uchwała Nr 52 /2021 26.03.2021 w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego Nr XVII/153/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2021 rok. 

53. Uchwała Nr 53 /2021 26.03.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego na rok 2021. 

54. Uchwała Nr 54 /2021 26.03.2021 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania z 
wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2020 rok. 

55. Uchwała Nr 55 /2021 26.03.2021 w sprawie umorzenia należności. 
56. Uchwała Nr 56 /2021 26.03.2021 w sprawie umorzenia należności. 
57. Uchwała Nr 57 /2021 26.03.2021 w sprawie podziału środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez 
Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej i społecznej  
w 2021 roku. 

58. Uchwała Nr 57A /2021 26.03.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. 

59. Uchwała Nr 58 /2021 14.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zakup ambulansu 
specjalistycznego zgodnie z wymogami normy PN : EN 1789 – Pojazdy medyczne  
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i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe właściwe dla ambulansów typu B i C oraz środków 
ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w związku  
z realizacją działań związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-
19” oraz innych chorób zakaźnych na potrzeby działalności leczniczej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. 

60. Uchwała Nr 59 /2021 14.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu 
służbowego typu kombi na potrzeby działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. 

61. Uchwała Nr 60 /2021 14.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na cele 
budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice. 

62. Uchwała Nr 61 /2021 14.04.2021 w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Babice” 
dotacji celowej w roku 2021  z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania 
inwestycyjne. 

63. Uchwała Nr 62 /2021 14.04.2021 w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej  
w Lesznie dotacji celowej w roku 2021 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 
zadania inwestycyjne. 

64. Uchwała Nr 63 /2021 14.04.2021 w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Kampinos” 
dotacji celowej w roku 2021 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania 
inwestycyjne. 

65. Uchwała Nr 64 /2021 14.04.2021 w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań  
w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. 

66. Uchwała Nr 65/2021 14.04.2021 w sprawie ogłoszenia drugich przetargów na sprzedaż 
nieruchomości. 

67. Uchwała Nr 66/2021 14.04.2021 w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości. 
68. Uchwała Nr 67/2021 14.04.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego na 2021 rok. 
69. Uchwała Nr 68/2021 14.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

Gminą Ożarów Mazowiecki – Zakładem Wodociągów i Kanalizacji  
w Ożarowie Mazowieckim w celu zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej dla 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zlokalizowanej  
w Ożarowie Mazowieckim.    

70. Uchwała Nr 68A/2021 14.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat 
Warszawski Zachodni porozumienia z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi 
Stowarzyszenie  oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Warszawski 
Zachodni w celu uregulowania przez Stowarzyszenie zobowiązania wobec Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. 

71. Uchwała Nr 69/2021 28.04.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego na 2021 rok. 

72. Uchwała Nr 70/2021 28.04.2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

73. Uchwała Nr 71/2021 28.04.2021 w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Błonie” dotacji 
celowej w roku 2021 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne. 

74. Uchwała Nr 72/2021 28.04.2021 w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego w drodze darowizny na rzecz Gminy Izabelin części 
nieruchomości położonej w obrębie 0002 Laski, gmina Izabelin. 

75. Uchwała Nr 73/2021 12.05.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego na 2021 rok. 

76. Uchwała Nr 74/2021 12.05.2021 w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego w drodze darowizny oraz oddania w użytkowanie na rzecz Gminy 
Łomianki nieruchomości położonej w obrębie Łomianki Dolne, gmina Łomianki celem realizacji 
postanowień uchwały Nr XVII/158/2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia  
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25 marca 2021 roku w sprawie przekazania przez Powiat Warszawski Zachodni Gminie 
Łomianki zadania publicznego z zakresu edukacji - prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego 
im. Karola Wojtyły w Łomiankach. 

77. Uchwała Nr 75/2021 26.05.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego na 2021 rok. 

78. Uchwała Nr 76/2021 26.05.2021 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego za 2020 rok. 

79. Uchwała Nr 77/2021 26.05.2021 w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno dla części wsi Zaborów – obszar przy 
stawach. 

80. Uchwała Nr 78/2021 26.05.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 

81. Uchwała Nr 79/2021 26.05.2021 w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1057) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania 
złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych. 

82. Uchwała Nr 80/2021 26.05.2021 w sprawie zmiany uchwały nr 57/2021 Zarządu Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie podziału środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne 
zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej 
 i społecznej w 2021 roku. 

83. Uchwała Nr 81/2021 26.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie 
drzew. 

84. Uchwała Nr 82/2021 26.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie 
drzew. 

85. Uchwała Nr 83/2021 02.06.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego na 2021 rok. 

86. Uchwała Nr 84/2021 02.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora 
Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach, umowy najmu dotyczącej 
części dydaktycznej  Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach. 

87. Uchwała Nr 85/2021 10.06.2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko 
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego 
w Lesznie. 

88. Uchwała Nr 86/2021 10.06.2021 w sprawie zlecenia realizacji zdania publicznego  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

89. Uchwała Nr 87/2021 18.06.2021 w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego Nr XVIII/173/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu 
na 2021 rok. 

90. Uchwała Nr 88/2021 18.06.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania 
złożonych ofert w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych  
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku  
w Powiecie Warszawskim Zachodnim. 

91. Uchwała Nr 89/2021 18.06.2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów, 
na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Szymanówek, gmina Leszno oraz 
nieruchomości położonych w obrębie Izabelin, gmina Izabelin. 

92. Uchwała Nr 90/2021 18.06.2021 w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego w drodze darowizny na rzecz Gminy Stare Babice gruntów 
stanowiących z mocy prawa własność Gminy Stare Babice. 
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93. Uchwała Nr 91/2021 18.06.2021 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego w drodze darowizny od Gminy Stare Babice gruntów leżących  
w ciągu dróg powiatowych. 

94. Uchwała Nr 92/2021 18.06.2021 w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice. 

95. Uchwała Nr 93/2021 18.06.2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim. 

96. Uchwała Nr 94/2021 30.06.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok 
97. Uchwała Nr 95/2021 30.06.2021 w sprawie zlecenia realizacji zdania publicznego  

z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

98. Uchwała Nr 96/2021 30.06.2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe  
i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

99. Uchwała Nr 97/2021 30.06.2021 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie. 

100. Uchwała Nr 98/2021 30.06.2021 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zawady, gmina Kampinos. 

101. Uchwała Nr 99/2021 30.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na 
usunięcie drzew. 

102. Uchwała Nr 100/2021 30.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umów najmu dotyczących 
części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/17, położonej w obrębie nr 29, 
miasta Błonie. 

103. Uchwała Nr 101/2021 07.07.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
104. Uchwała Nr 102/2021 07.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na 

cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną we wsi Wojcieszyn, gmina Stare Babice. 

105. Uchwała Nr 103/2021 07.07.2021 w sprawie zmiany uchwały nr 57/2021 Zarządu 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie podziału środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne 
zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej 
 i społecznej w 2021 roku 

106. Uchwała Nr 104/2021 07.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na 
cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną we wsi Wojcieszyn, gmina Stare Babice. 

107. Uchwała Nr 105/2021 16.07.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
108. Uchwała Nr 106/2021 16.07.2021 w sprawie przyznania rocznej nagrody finansowej 

dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji 
Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2020. 

109. Uchwała Nr 107/2021 16.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na 
cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną we wsi Stare Babice, gmina Stare Babice. 

110. Uchwała Nr 108/2021 16.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na 
cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną we wsi Stare Babice, gmina Stare Babice. 

111. Uchwała Nr 109/2021 16.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na 
cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną we wsi Stare Babice, gmina Stare Babice. 

112. Uchwała Nr 110/2021 16.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na 
cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną we wsi Wojcieszyn, gmina Stare Babice. 
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113. Uchwała Nr 111/2021 21.07.2021 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia 
obowiązków dyrektora  Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach. 

114. Uchwała Nr 112/2021 21.07.2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. 

115. Uchwała Nr 113/2021 21.07.2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu  
i powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. J. 
Strzałkowskiego w Lesznie. 

116. Uchwała Nr 114/2021 21.07.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego – Grudzień. 

117. Uchwała Nr 115/2021 21.07.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 

118. Uchwała Nr 116/2021 21.07.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 

119. Uchwała Nr 117/2021 21.07.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 

120. Uchwała Nr 118/2021 28.07.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
121. Uchwała Nr 119/2021 28.07.2021 w sprawie umorzenia odsetek oraz opłaty 40 EURO 

z tytułu nieterminowej wpłaty za fakturę nr SPWZ/57/05/2021 z dn. 06.05.2021. 
122. Uchwała Nr 120/2021 28.07.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
123. Uchwała Nr 121/2021 28.07.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
124. Uchwała Nr 122/2021 28.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na 

cele budowlane, nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, zlokalizowanymi we wsiach Borzęcin Duży, Zalesie  
i Wojcieszyn, gmina Stare Babice 

125. Uchwała Nr 123/2021 28.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na 
cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice. 

126. Uchwała Nr 124/2021 28.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na 
cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice. 

127. Uchwała Nr 125/2021 09.08.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok. 

128. Uchwała Nr 126/2021 09.08.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji  
z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (– dalej Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2022 rok). 

129. Uchwała Nr 127/2021 09.08.2021 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na najem 
powierzchni zlokalizowanej przed  budynkiem głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 129/133, w Ożarowie Mazowieckim, w celu 
ustawienia bankomatu z funkcją wpłatomatu. 

130. Uchwała Nr 128/2021 18.08.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok. 

131. Uchwała Nr 129/2021 18.08.2021 w sprawie umorzenia należności 
132. Uchwała Nr 130/2021 25.08.2021 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz informacji o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego za 
 I półrocze 2021 roku. 

133. Uchwała Nr 131/2021 25.08.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
134. Uchwała Nr 132/2021 06.09.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
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135. Uchwała Nr 133/2021 06.09.2021 w sprawie zlecenia realizacji zdania publicznego  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

136. Uchwała Nr 134/2021 15.09.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
137. Uchwała Nr 135/2021 15.09.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu 

finansowego dla rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 

138. Uchwała Nr 136/2021 15.09.2021 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na najem 
powierzchni zlokalizowanej przed  budynkiem głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 129/133, w Ożarowie Mazowieckim, w celu 
ustawienia bankomatu z funkcją wpłatomatu. 

139. Uchwała Nr 137/2021 15.09.2021 w sprawie umorzenia należności. 
140. Uchwała Nr 138/2021 15.09.2021 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe w gminie Łomianki w rejonie 
 ul. Sielanki i ul. Zagórze. 

141. Uchwała Nr 139/2021 15.09.2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na 
usunięcie drzew. 

142. Uchwała Nr 140/2021 15.09.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na 
cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną we wsi Stare Babice, gmina Stare Babice. 

143. Uchwała Nr 141/2021 15.09.2021 w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż 
nieruchomości. 

144. Uchwała Nr 142/2021 15.09.2021 w sprawie określenia Regulaminu kontroli zarządczej 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

145. Uchwała Nr 143/2021 21.09.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
146. Uchwała Nr 144/2021 21.09.2021 w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
147. Uchwała Nr 145/2021 21.09.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 

Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim. 
148. Uchwała Nr 146/2021 21.09.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na 

cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice.    

149. Uchwała Nr 147/2021 30.09.2021 w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego Nr XIX/185/2021 z dnia 30 września 2021r w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2021 rok. 

150. Uchwała Nr 148/2021 06.10.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
151. Uchwała Nr 149/2021 06.10.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na 

cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną we wsi Wojcieszyn, gmina Stare Babice. 

152. Uchwała Nr 150/2021 06.10.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na 
cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną we wsi Zalesie, gmina Stare Babice. 

153. Uchwała Nr 151/2021 06.10.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na 
cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną we wsi Klaudyn, gmina Stare Babice. 

154. Uchwała Nr 152/2021 15.10.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
155. Uchwała Nr 153/2021 15.10.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. 
156. Uchwała Nr 154/2021 15.10.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. 
157. Uchwała Nr 155/2021 15.10.2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 

przetargów, na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Szymanówek, gmina Leszno. 
158. Uchwała Nr 156/2021 15.10.2021 w sprawie zmiany Uchwały nr 144/2021 z dnia 21 

września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego jak i w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
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Powiatu Warszawskiego Zachodniego, który stanowi załącznik do Uchwały nr 200/2020 z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. 

159. Uchwała Nr 157/2021 15.10.2021 w sprawie zmiany Uchwały nr 145/2021 w sprawie 
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim 
oraz w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych, który 
stanowi załącznik do  Uchwały nr 87/2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zarządowi Dróg 
Powiatowych. 

160. Uchwała Nr 158/2021 27.10.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
161. Uchwała Nr 159/2021 27.10.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia w 2022 roku jednego 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej. 

162. Uchwała Nr 160/2021 27.10.2021 w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1057 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania 
złożonych ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego 
w konkursie ofert na realizację zadania polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2022 roku 
jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. 

163. Uchwała Nr 161/2021 05.11.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
164. Uchwała Nr 162/2021 09.11.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora 

Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach.  
165. Uchwała Nr 163/2021 09.11.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. 
166. Uchwała Nr 164 / 2021 15.11.2021 w sprawie przedstawienia do uchwalenia projektu 

uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej 
na 2022 rok. 

167. Uchwała Nr 165 / 2021 19.11.2021 w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego Nr XX/193/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2021 rok. 

168. Uchwała Nr 166 / 2021 19.11.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
169. Uchwała Nr 167 / 2021 19.11.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do 

opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na 
powierzeniu prowadzenia w 2022 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch 
punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji 
prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizację pozarządową 
prowadzącą działalność pożytku publicznego. 

170. Uchwała Nr 168 / 2021 19.11.2021 w sprawie konkursu ofert na najem powierzchni 
części korytarza na I piętrze, w celu ustawienia kabiny fotograficznej w budynku głównym 
Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przy ul. Poznańskiej 129/133, w Ożarowie 
Mazowieckim. 

171. Uchwała Nr 169 / 2021 19.11.2021 w sprawie umorzenia należności. 
172. Uchwała Nr 170 / 2021 19.11.2021 w sprawie zmiany uchwały nr 57/2021 Zarządu 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie podziału środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne 
zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej 
 i społecznej w 2021 roku. 

173. Uchwała Nr 171 / 2021 19.11.2021 w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie części obszaru wsi Bieniewice. 

174. Uchwała Nr 172 / 2021 19.11.2021 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu 
Ochrony Środowiska dla gminy Izabelin na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”. 
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175. Uchwała Nr 173/2021 29.11.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
176. Uchwała Nr 174/2021 29.11.2021 w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do 

wyliczenia na lata 2022-2025 relacji, o której mowa  w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych. 

177. Uchwała Nr 175/2021 29.11.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na 
cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną we wsi Stare Babice, gmina Stare Babice. 

178. Uchwała Nr 176/2021 29.11.2021 w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Hornówek, gminy Izabelin – część B. 

179. Uchwała Nr 177/2021 29.11.2021 w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Hornówek, gminy Izabelin – część D. 

180. Uchwała Nr 178/2021 03.12.2021 w sprawie wyboru organizacji pozarządowych w 
zakresie prowadzenia w 2022 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub dwóch 
punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

181. Uchwała Nr 179/2021 03.12.2021 w sprawie konkursu ofert na najem powierzchni 
części korytarza na I piętrze, w celu ustawienia kabiny fotograficznej w budynku głównym 
Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przy ul. Poznańskiej 129/133, w Ożarowie 
Mazowieckim. 

182. Uchwała Nr 180/2021 03.12.2021 w sprawie przedstawienia  Radzie Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego za lata 2019-2020. 

183. Uchwała Nr 181/2021 03.12.2021 w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony 
środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 2024 r. z perspektywą do 2028 r. 

184. Uchwała Nr 182/2021 14.12.2021 w sprawie umorzenia należności. 
185. Uchwała Nr 183/2021 14.12.2021 w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Hornówek, gminy Izabelin – część E. 
186. Uchwała Nr 184/2021 14.12.2021 w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Wyględy w gminie Leszno – obszar 
między ulicami Leśną i Chabrową. 

187. Uchwała Nr 185/2021 17.12.2021 w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego Nr XXI/198/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2021 rok. 

188. Uchwała Nr 186/2021 17.12.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
189. Uchwała Nr 187/2021 17.12.2021 w sprawie zmiany uchwały nr 57/2021 Zarządu 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2021 roku  
w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni 
w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku. 

190. Uchwała Nr 188/2021 17.12.2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim do podpisania umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki 
S.A. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie 
Warszawskim Zachodnim. 

191. Uchwała Nr 189/2021 17.12.2021 w sprawie : umorzenia wierzytelności przysługującej 
Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Lesznie. 

192. Uchwała Nr 190/2021 17.12.2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim. 

193. Uchwała Nr 191/2021 22.12.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
194. Uchwała Nr 192/2021 22.12.2021 w sprawie wprowadzenia Planu audytu 

wewnętrznego na rok 2022. 
195. Uchwała Nr 193/2021 22.12.2021 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia 

inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych, 
sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez Liceum 
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Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach według stanu na dzień 31 grudnia 2021 
roku. 

196. Uchwała Nr 194/2021 22.12.2021 w sprawie: powołania Komisji do przekazania 
dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły  
w Łomiankach, w tym zatwierdzonej organizacji pracy Liceum na rok szkolny 2021/2022. 

197. Uchwała Nr 195/2021 22.12.2021 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Babice do roku 2025 z perspektywą do 2027 r.”. 

198. Uchwała Nr 196/2021 28.12.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
199. Uchwała Nr 197/2021 30.12.2021 w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego Nr XXI / 202 / 2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok. 

200. Uchwała Nr 198/2021 30.12.2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
201. Uchwała Nr 199/2021 30.12.2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
202. Uchwała Nr 200/2021 30.12.2021 w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulic 
Poznańskiej i Kapuckiej. 

203. Uchwała Nr 201/2021 30.12.2021 w sprawie wyrażenia zgody na  dysponowanie na 
cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
zlokalizowaną w obrębie 0011-Ożarów Mazowiecki - miasto, gmina Ożarów Mazowiecki.    

204. Uchwała Nr 202/2021 30.12.2021 w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego Nr XXII / 215 / 2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian 
w budżecie powiatu na 2021 rok. 

205. Uchwała Nr 203/2021 30.12.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
użyczenia działki ewidencyjnej nr 1075 z obrębu 0001 Stare Babice stanowiącej własność 
Gminy Stare Babice. 
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 Jednostki organizacyjne Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

 
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim; 

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim; 

3. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego; 

4. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach; 

5. Dom Pomocy Społecznej w Sadowej; 

6. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. 

Ireny Sendlerowej w Błoniu, w ramach którego funkcjonują następujące filie: 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu; 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dziekanowie Leśnym; 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bliznem Jasińskiego. 

7. Rodzinny Dom Dziecka nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie; 

8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie; 

9. Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim; 

10. Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu; 

11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Powiatowa Stacja Ratownictwa 

Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego; 

12. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Błoniu; 

13. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Dziekanowie Leśnym; 

14. Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zostało 
utworzone na mocy Uchwały Nr IV/21/99 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 
stycznia 1999 roku. Realizuje zadania pomocy społecznej wynikające z: 

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021, poz. 2268 z późn.zm.), 
 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

2020, poz. 821 z późn. zm.), 
 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021, poz. 573 z późn.zm), 
 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz.U. 2021, poz. 1249 z późn.zm.), 
 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2020, poz. 685 ze 

zm.), 
 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2019, 

poz. 2407). 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to samodzielna jednostka organizacyjno-budżetowa, 

bezpośrednio podporządkowana Zarządowi Powiatu.  

W 2021 roku w PCPR zatrudnionych było 30 pracowników (stan na 31.12.2021r.) 

 

 

 

 



POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI  
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki 

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r. 
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim www.pwz.pl 

57 

Piecza zastępcza w Powiecie Warszawskim Zachodnim 

 

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2019-2021 
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Liczba rodzin zastępczych w poszczególnych Gminach w ciągu całego roku 2019, 2020, 2021 

 

 

 

 

Liczba dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej z podziałem na Gminy 
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W okresie 01.01 – 31.12.2021 roku do instytucjonalnej pieczy zastępczej skierowano 17 dzieci z terenu 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W przeciągu 3 lat najwięcej dzieci skierowano z terenu Błonia.  

Dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego przebywają m.in. w następujących placówkach :  

• Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 1 w Błoniu, 

• Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 2 w Dziekanowie Leśnym, 

• Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego Rodzinny Dom Dziecka Nr 1  
w Wiktorowie, 

• Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie,  

• Placówka Socjalizacyjna PANDA w Kozienicach,   

• Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym,  

• SOS Wioski Dziecięce w Siedlcach, 

• Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Kowalewie, 

• Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Czarnowcu, 

• Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku. 

Sprawozdanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej- ze zrealizowanych zadań w okresie 
od 01 stycznia do 31 grudnia 2021r. 

Lp. Zadanie Wymierne efekty w całym 
okresie sprawozdawczym 

 

1 

Monitorowanie sytuacji dzieci umieszczonych w 
rodzinach zastępczych na terenie gmin: Błonie, 
Stare Babice, Ożarów Mazowiecki, Leszno, 
Łomianki, Kampinos, Izabelin 

186 dzieci odjętych wsparciem 
(ogółem narastająco) 

 

 

2 

 

Udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym w 
miejscu ich zamieszkania i na terenie PCPR. 

126 rodzin objętych wsparciem 
(ogółem narastająco) 

 

3 

Przygotowywanie planów pomocy dziecku  
oraz sporządzanie bieżącej sytuacji dzieci 
przebywających w rodzinach zastępczych. 

112 - planów pomocy dziecku 

112 - bieżącej sytuacji dzieci 

4 Przygotowanie aktualizacji sytuacji dziecka 
znajdującego się w rodzinie zastępczej 

822 aktualizacje 

5 Zespoły ds. oceny sytuacji dziecka przebywającego 
w rodzinie zastępczej 

226 zespołów 

6 Przygotowywanie indywidualnych planów 
usamodzielnienia z wychowankami pieczy 
zastępczej 

16 planów usamodzielnienia 

 

7 

Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom 
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych w miejscu ich zamieszkania 
i na terenie PCPR. 

35 osób objętych wsparciem 
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8 Oceny rodzin zastępczych funkcjonujących na 
terenie PWZ 

58 ocen 

 

9 

Udział w kontaktach rodziców biologicznych 
z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej 
na terenie PCPR. 

95 spotkań 

 

10 

Udzielanie wsparcia rodzicom biologicznym dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej 

48 osobom udzielono wsparcia 

 

11 

Zapewnianie pomocy osobom potrzebującym, 
w tym udzielanie stosownego poradnictwa 
prawnego, pedagogicznego, psychologicznego, 
socjalnego, w celu pokonywania trudności 
życiowych i życiowego usamodzielnienia - 
konsultacje telefoniczne i osobiste. 

Na bieżąco zgodnie z potrzebami 
osób zgłaszających się do PCPR 

 

12 

Udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej 
oceny dzieci umieszczonych w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych w Jasieńcu Iłżeckim, 
w Kozienicach, w Gostyninie, Wiktorowie, Błoniu 

43 posiedzenia 

 

 

13 

Koordynowanie umieszczenia dzieci 
w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, 
w tym przewożenie dzieci do placówek i rodzin 
zastępczych oraz podejmowanie działań 
interwencyjnych w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa dzieci w rodzinach mieszkających 
na terenie powiatu, przygotowanie dokumentacji. 

23 koordynowane sprawy 

14 Udział w rozprawach sądowych w zakresie 
dotyczącym rodzin zastępczych 

17 spraw sądowych 

 

15 

Opiniowanie wniosków rodzin zastępczych 
w zakresie przyznania świadczeń jednorazowych 
z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny  oraz w 
związku z wystąpieniem wydarzeń losowych, 
zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej 
opieki. 

46 opinii 

 

16 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: sądami 
rejonowymi, szkołami, OPS, poradniami w zakresie 
pomocy dziecku i rodzinie . 

działania podejmowane na bieżąco 

 

17 

Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji 
o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną. 

6 zgłoszonych dzieci 

 

18 

Przekazywanie do Sądów rejestrów o osobach 
pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, 
niezawodowej i prowadzącym rodzinny dom 
dziecka 

Przekazanie rejestrów do Sądów 
Rejonowych w Pruszkowie, 
Grodzisku Mazowieckim oraz 
w Warszawie-Żoliborzu 

 

19 

Przekazywanie do sądów opinii dotyczącej 
kandydatów na rodziny zastępcze oraz opinii 
dotyczących bieżącego funkcjonowania rodzin 
zastępczych. 

201 opinii 
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20 Wystąpienie z wnioskiem o alimenty od rodzica 
biologicznego na rzecz dziecka przebywającego w 
pieczy zastępczej 

20  pozwów  

 

21 Przygotowywanie sprawozdań z zakresu 
instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. 

39 sprawozdań 

 

22 

Przygotowywanie dokumentacji i pism niezbędnych 
do zrealizowania w/w zadań. 

Działania podejmowane na bieżąco 

23 Efekty pracy koordynatora związane z 
opuszczeniem przez dziecko/ wychowanka rodziny 
zastępczej 

Adopcja 2 

Powrót do rodziny biologicznej 3 

Usamodzielnienie 14 

24 Prowadzenie Warsztatów Umiejętności 
Wychowawczych  

2 grupy 

 

25 

Podnoszenie kwalifikacji oraz udział w szkoleniach, 
samokształcenie w zakresie wykonywanej pracy 
zawodowej. 

Warsztaty „Akademia mocy” cz I i II 

Bezpieczeństwo pracownika w 
kontakcie z klientem stanowiącym 
zagrożenie 

Bezpieczeństwo i ochrona danych 
osobowych 

Pierwsza pomoc przedmedyczna  

Szkolenie PRIDE 

 

 

 

Świadczenia comiesięczne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej 
pieczy zastępczej wg rodzaju i wartości 

Lp. Rodzaj świadczenia 
Minimalna wysokość 
świadczenia (w zł) na 
dziecko 

Kwota 
wydatkowana 
w 2021r. (w pełnych 
złotych) 

1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka umieszczonego w spokrewnionej 
rodzinie zastępczej 

do 31.05.2021r. – 

694,00 zł, 

od 1.06.2021r.- do 
31.10.2021r. – 

746,00 zł 

od 1.11.2021r. – 1000,00 zł 

       591 499,00 zł 
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2. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 
niezawodowej, zawodowej, w tym 
specjalistycznej bądź o charakterze 
pogotowia rodzinnego lub rodzinnym domu 
dziecka 

do 31.05.2021r. – 

1052,00 zł, 

od 1.06.2021r.- do 
31.10.2021r. – 

1131,00 zł 

od 1.11.2021r. – 1300,00 zł 

910 607,00 zł 

3. Dodatek na dziecko legitymujące się 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym bądź 
znacznym stopniu niepełnosprawności 

do 31.05.2021r. – 

211,00 zł, 

od 1.06.2021r.- do 
31.10.2021r. – 

227,00 zł 

od 1.11.2021r. – 500,00 zł 

53 291,00 zł 

 

Razem 

 

 

1 555,397,00zł 

 

 

Zestawienie wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego 
w spokrewnionej rodzinie zastępczej, zawodowej i niezawodowej rodzinie zastępczej, RDD oraz 
dodatku do świadczenia związanego z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności w latach 
2019-2021 
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Zbiorcze zastawienie świadczeń wypłacanych na dzieci przebywające w rodzinnej pieczy 
zastępczej w latach 2019 – 2021 

 

Analiza wydatków i liczby wydanych decyzji dot. dodatku wychowawczego w latach 2019-2021 
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Dochód PWZ z tytułu pobytu dzieci spoza PWZ na jego terenie 

 

 

Powiat Warszawski Zachodni w 2021 roku wydał łącznie kwotę 265 530,95 zł na pokrycie kosztów 
utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na 
terenie innych miast lub powiatów. 

Wydatki PWZ z tytułu pobytu dzieci z PWZ na terenie innych miast lub powiatów w latach 2019 
– 2021 
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Liczba dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej z podziałem na miejsce 
umieszczenia, narastająco. 

 dzieci przebywające 
w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej (ogółem) 

dzieci skierowane 
do instytucjonalnej pieczy 

zastępczej w 2021 r. 

poza Powiatem 
Warszawskim Zachodnim 

46 3 

w granicach PWZ 

(RDD Nr 1, POW NR1, 

POW NR 2) 

40 

RDD 1 -7 

POW 1 - 19 

POW 2 - 14 

14 

RDD 1- 4 

POW 1 - 6 

POW 2 - 4 

 

Razem 86 17 

 

 

 

Koszt utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w latach 2019 – 2021 
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Koszty rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej za dzieci umieszczone poza terenem PWZ, 
a z niego pochodzących wraz z liczbą dzieci w latach 2019 – 2021 

 

 

Zwrot środków finansowych za dzieci z terenu innych Powiatów przebywających  
w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019 – 2021 na terenie Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego 
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Liczba osób usamodzielnianych wraz ogólną kwotą przeznaczoną na różne rodzaje udzielonej 
pomocy w latach 2019 – 2021 

 

Placówki wsparcia dziennego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

Lp. Podmiot prowadzący świetlice 

 

Nazwa i adres świetlicy 

 

1. 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 

„Dobra Wola Błonie”; 

05-870 Błonie, ul. Narutowicza 20 

 

 

Świetlica Integracyjno-Terapeutyczna  

„Dajemy Nadzieję” 

05- 870 Błonie, ul. Narutowicza 20 

 

 

2. 
Stowarzyszenie „RAZEM” 

ul. Szkolna 2, 05-085 Kampinos 

 

Świetlica Środowiskowa „Lipa” z 
oddziałami specjalistycznymi  

Łazy 40A i „Dąb” w Kampinosie  

 

3. 

 

Stowarzyszenie Kulturalne  

„Kotwica” 

Borzęcin Duży 

ul. Warszawska 697 

 

Świetlica Środowiskowa „Wszędobylscy”  
Borzęcin Duży   

ul. Warszawska 697 
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4. 

 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta  
Warszawa  ul. Knyszyńska 1 

 

Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe  Izabelin 

ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin 

5. 

 

Parafia Rzymsko – Katolicka Miłosierdzia Bożego 
w Ożarowie Mazowieckim,  

ul. Poznańska 183, 

05-850 Ożarów Mazowiecki 

 

Świetlica Środowiskowa i 
Socjoterapeutyczna  

z Oddziałem Rehabilitacyjnym 

ul. Poznańska 183, 05-850 Ożarów 
Mazowiecki 

6. 

 

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej 

ul. Deotymy 42, Warszawa 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny 
KSN 

Blizne Jasińskiego  ul. Kopernika 10 

05-082 Stare Babice 

 

Powiat Warszawski Zachodni, w 2021 roku w dalszym ciągu współpracował  

z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w Laskach w zakresie prowadzenia w ramach 

interwencji kryzysowej, domu dla matek  z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych 

przemocą  lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkałych na terenie Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego. 

Powiat na realizację zadania w roku 2021 przekazał kwotę 100 000,00 zł. W 2021 roku  

w Domu Samotnej Matki przebywały 5 kobiet i 14 dzieci, z terenu Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego. 

Dom Samotnej Matki w Laskach zapewnia całodobowy (okresowy) pobyt dla kobiet   

w ciąży i z małoletnimi dziećmi, umożliwiając: 

1. zaspokojenie podstawowych potrzeb tj. wyżywienia, ubrania, podstawowych  środków  

higieny osobistej i czystości, w sytuacjach, gdy nie miały możliwości ich samodzielnego 

zakupu – darowizny Towarzystwa, Banku Żywności SOS, 

2. korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, 

3. wsparcie psychologa, pracownika socjalnego. 

Głównym celem pomocy świadczonej przez Dom jest zapewnienie  bezpiecznego schronienia 

kobietom i ich dzieciom, które są dotknięte przemocą w rodzinie lub znajdują się w innej sytuacji 

kryzysowej. Z bezpiecznym schronieniem związany jest cel kolejny, do jakiego powinny dążyć kobiety 

trafiające do DSM, a mianowicie usamodzielnienie i osiągnięcie stabilizacji życiowej. Pośrednimi celami 

są: szeroko pojmowana aktywizacja, poprawa sytuacji bytowej, poprawa funkcjonowania psychicznego, 
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społecznego i zawodowego, odbudowa relacji społecznych oraz nabycie i rozwinięcie umiejętności 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim realizowało  

w 2021 roku zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które 

mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 926). 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zarząd PFRON przesłał dnia 23 lutego 2021 r. 
informacje o wysokości środków przypadających w 2021 r. dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
Plan środków został określony w wysokości 2 551 802 zł.  

Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego dnia 25 marca 2021 r. podjęła Uchwałę  
Nr XVII/159/2021 w sprawie zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i 
społecznej w 2021 r., przeznaczając na: 

1. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zgodnie  
z zawartymi umowami                1 844 160 zł. 

2. rehabilitację społeczną        607 642 zł. 
3. rehabilitację zawodową        100 000 zł. 

 

Uchwałą Rady Nr XXI/208/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. przesunięto środki finansowe PFRON  
w kwocie 16,60 zł. z rehabilitacji zawodowej na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. 

Ostatecznie podział środków finansowych w wysokości 2 551 802 zł. w 2021 roku wyglądał 
następująco: 

1. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zgodnie  
z zawartymi umowami                     1 844 160,00 zł. 

2. rehabilitacja społeczna                       607 658,60 zł. 
3. rehabilitacja zawodowa                        99 983,40 zł. 

Przy podziale środków kierowano się: 
1. potrzebami zgłoszonymi do służb realizujących w Powiecie zadania PFRON (wnioski osób 

zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania złożone w PCPR i PUP); 
2. wysokością wykonania poszczególnych zadań w latach ubiegłych. 

 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ORZECZNICTWA  
PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

W LATACH 2020 - 2021  
 

Lp. Tytuł 
2020 rok 2021 rok 

orzeczenia legitymacje orzeczenia legitymacje 

1 

Złożone wnioski 
w tym na: 

1 002 290 1 044 284 

dorośli 783 252 859 249 



POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI  
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki 

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r. 
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim www.pwz.pl 

70 

dzieci 219 38 185 35 

2 

Rozpatrzone sprawy ogółem, 
w tym na: 

1 612 1 442 

wydane dokumenty,  
w tym: 

979 296 896 286 

dorośli 752 ─ 709 ─ 

dzieci 209 ─ 173 ─ 

samokontrolne odwołania 
pozytywne * 

18 ─ 14 ─ 

umorzenia, odstąpienia, zgony 29 ─ 34 ─ 

 karty parkingowe 308  226  

3 

Wydatki 
w tym: 

143 095,07 168 791,01 

Dotacje Wojewody 
Mazowieckiego 

123 095,47 148 791,01 

Środki własne powiatu 19 999,60 20 000,00 

 

Łącznie w 2021 roku środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu orzekania 
o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostały 
wykorzystane w wysokości 168 791,01 zł, w tym 148 791,01 zł pochodziło ze środków dotacji 
Wojewody Mazowieckiego oraz 20 000,00 zł ze środków własnych powiatu.  

Sprawy mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego są rozpatrywane na bieżąco  
i załatwiane terminowo, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.  

W 2021roku Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim realizowało 
Program Osłonowy pt.: ”Bezpieczne dzieci dziś -wolne od przemocy wnuki jutro” w okresie od maja do 
grudnia 2021 r.  kładliśmy nacisk na rozwój działań profilaktycznych w zakresie zjawiska przemocy  
w rodzinie. Celem naszych działań było ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i pomoc osobom 
jej doświadczającym. PCPR promował Program na stronach internetowych PCPR i PWZ, w broszurach 
i na plakatach, które zawierały informacje na temat realizowanych działań. Materiały reklamowe zostały 
udostępnione w miejscach użyteczności publicznej (tj.: w szkołach, OPS-ach na terenie PWZ, 
przychodni zdrowia, placówkach wsparcia dziennego, komendach policji, PCPR, Starostwie PWZ).  
W ramach Programu promowane były działania mające na celu podniesienie kompetencji i umiejętności 
rodzicielskich, a przez to pokazanie właściwych postaw wychowawczych. Zrealizowany program 
Warsztatów Umiejętności Wychowawczych kierowanych do rodziców szczególną uwagę kładł na 
tematy dotyczące kontrolowania emocji oraz stawiania bezpiecznych granic.  Akademia Mocy to 
działanie skierowane do  dzieci w wieku 7-10 lat miała na celu naukę asertywnego reagowania  
w trudnych sytuacjach, budowania prawidłowych i bezpiecznych relacji z innymi osobami.   

Kolejnym działaniem skierowanym do dzieci było  Porozumienie bez Przemocy, gdzie młodzież uczyła 
się komunikacji opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu oraz rozwiązywania trudności w oparciu 
o zasadę wygrany – wygrany.   
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Jak w poprzednich edycjach  Programu Osłonowego tak i w tej przeprowadziliśmy konkurs literacko-
plastyczny dla dzieci w trzech grupach wiekowych. Zgodnie z ogłoszonym regulaminem spłynęły do 
nas prace plastyczne i literackie nt.: ”Stabilna rodzinna bez przemocy”.   

W ramach realizacji Programu uruchomiliśmy telefon interwencyjny, gdzie mieszkańcy powiatu mogli 
konsultować i otrzymać pomoc specjalisty w zakresie psychologicznym i prawnym  w sprawach 
dotyczących szeroko rozumianej przemocy, zostały przeprowadzono również superwizje dla 
specjalistów działających w obszarze  rodziny (pracowników PCPR, pracowników placówek 
opiekuńczo-wychowawczych oraz dla rodzin zastępczych).  

Zorganizowaliśmy konferencje w ramach Programu Osłonowego, podczas której zostały 
przeprowadzone trzy wykłady dotyczące zjawiska przemocy. W konferencji wzięli udział 
przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Starostwa Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, szkół z terenu PWZ, Ośrodków Pomocy Społecznej, Sądu Rejonowego w Grodzisku 
Mazowieckim, Komendy Powiatowej Policji, Placówek opiekuńczo-wychowawczych, Rodzin 
zastępczych, Domów Pomocy Społecznych, Środowiskowych Domów Samopomocy, przedstawiciel 
Przychodni zdrowia oraz pracownicy PCPR. Dzięki realizacji Programu Osłonowego mogliśmy 
doposażyć gabinet specjalistyczny, w którym odbywają się spotkania indywidualne i grupowe  
z osobami doznającymi i zagrożonymi przemocą w rodzinie w niezbędny sprzęt komputerowy. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim działa zgodnie ze Statutem nadanym 
Uchwałą Nr XVI/199/2006 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 czerwca 2006 r. 

Regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim stanowi Uchwała   
Nr 157/2021 Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 października 2021  r.  
Struktura organizacyjna określona w/w uchwałą przedstawia się następująco: 

1. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – 1 etat, 
2. Sekcja Finansowo Administracyjna – 5 etatów, 
3. Sekcja Inwestycji i Remontów – 4 etaty, 
4. Sekcja Zarzadzania Pasem Drogowym i Utrzymania Dróg – 20 etatów  w tym : 15 etatów na 

stanowiskach drogowych 
5. Sekcja Zarzadzania Nieruchomościami – 2 etaty 

 
1. Działalność  Sekcji Inwestycji i Remontów. 
 

Prowadzenie postępowań zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

 
1) „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola 

o dł. ok. 2 300mb w gm. Leszno”. 
2) „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 320mb wraz ze 

skrzyżowaniem z ul. Błońską na terenie gminy Błonie”. 
3) „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz  

z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę  
w m. Podkampinos, gm. Kampinos” w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy 
Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2”.  

4) „Budowa kładki przez rzekę Utratę w ramach zadania inwestycyjnego pn.:„Rozbudowa 
odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na 
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, 
gm. Kampinos” w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów 
Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2”. 

5) Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz  
z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę  
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w m. Podkampinos, gm. Kampinos” w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy 
Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2”. 

6) „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4140W  
ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku 
Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice” (dwukrotnie) 

7) Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych będących w zarządzie Zarządu 
Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim w zakresie części 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 

8) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) w rejonie skrzyżowania  
z ul. Długą w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania 
drogi powiatowej nr 2420W – ul. Wiślana z drogą gminną ul. Długa, gm. Łomianki”. 

9) Przebudowa drogi powiatowej nr 4126W ul. Sienkiewicza w ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych 
Babicach przy ul. Sienkiewicza na drodze nr 4126W” w formule projektuj i wybuduj 
(dwukrotnie). 

10) Dokończenie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W w ramach zadania: „Wykonanie 
rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 
300mb w gm. Leszno” 

11) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4130W  
w zakresie części 1 i 2: 1) „Przebudowa drogi powiatowej w zakresie wykonania sygnalizacji 
świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3 Maja w rejonie przedszkola w m. Laski, gm. 
Izabelin w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na 1 przejściu dla pieszych w Laskach na ul. 3 Maja na drodze 4130W.” 2) „Budowa 
sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3 Maja w rejonie szkoły w m. Izabelin, 
gm. Izabelin. 

12) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej w rejonie skrzyżowania z drogą gminną 
nr 410523W ul. Długą oraz zaprojektowanie i wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych  
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 
przejściach dla pieszych w Łomiankach na ul. Wiślanej i Długiej na drogach nr 2420W 
 i 410523W” (dwukrotnie). 

13) Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4119W w ramach zadania pn.: „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na  
ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W”. 
 

Prowadzenie postępowań, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych  
– art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – udział w zakresie merytorycznym 

 
Udzielono 25 zamówień publicznych, w tym między innymi na: 

1. Pełnienie technicznego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn.: 
„Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola 
o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno” w zakresie robót drogowych i kanalizacyjnych wraz 
 z koordynacją pozostałych robót branżowych. 

2. Wykonanie projektu podziału działek przylegających do drogi powiatowej nr 2420W (ul. 
Rolniczej) na odcinku od granicy z gm. Czosnów o dł. ok. 2 600 mb gm. Łomianki dla potrzeb 
procedury ZRID z uwzględnieniem regulacji stanu prawnego działek w myśl art. 73 ustawy  
z dnia 13.10.1998 r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” 
(wyznaczenie zajętości drogi publicznej na działkach prywatnych). Szacowana ilość działek 
przylegających do pasa drogowego, planowanych do podziału: ok. 115 szt. 

3. Wykonanie projektu podziału dz. nr ew. 1/8, obręb 0028, m. Błonie, gm. Błonie przyległej do 
drogi powiatowej nr 4108W (ul. Poniatowskiego) dla potrzeb procedury ZRID. 

4. Wykonanie dwóch zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej: 
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- zjazd indywidualny do dz. nr ew. 67 przy drodze powiatowej nr 4102W (ul. Górna)  
w miejscowości Żukówka, gmina Błonie, 
- zjazd indywidualny do dz. nr ew. 73/2 przy drodze powiatowej nr 4134W  
w miejscowości Józefów, gmina Kampinos. 

5. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W  
ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina 
Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej 
na realizację inwestycji drogowej (Decyzji ZRiD). 

6. Pełnienie technicznego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn.: 
„Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 320 mb wraz ze 
skrzyżowaniem z ul. Błońską na terenie gminy Błonie” w zakresie robót drogowych  
i kanalizacyjnych wraz z koordynacją pozostałych robót branżowych. 

7. Wykonanie obsługi laboratoryjnej na potrzeby inwestycji:  
„Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola 
o dł. ok. 2 300mb w gm. Leszno”. 

8. Wykonanie badań laboratoryjnych na zadaniach inwestycyjnych i remontowych 
realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2021 roku 

9. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej  
nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. 
Ożarów Mazowiecki wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej (Decyzji ZRiD). 

10. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej  
nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. 
Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin, z uzyskaniem decyzji 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (Decyzji ZRiD). 

11. Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia 2 przejść dla pieszych na  
ul. Akacjowej w m. Koczargi Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczargi Nowe w pasie drogi 
powiatowej nr 4125W oraz doświetlenia 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi 
powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej z drogą powiatową nr 4126W ul. Jakubowicza  
w m. Lipków, gm. Stare Babice. 

12. Pełnienie technicznego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi „Budowa kładki 
przez rzekę Utratę w ramach zadania inwestycyjnego pn.:„Rozbudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą 
powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos" w ramach 
Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych  
w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2” 

13. Pełnienie technicznego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn.: 
„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda 
na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, 
gm. Kampinos" w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów 
Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap ” w zakresie 
robót drogowych i kanalizacyjnych wraz z koordynacją pozostałych robót branżowych. 

14. Wykonanie aktualizacji Projektu Stałej Organizacji Ruchu dla drogi powiatowej  
nr 4110W Kopytów-Radzików po wykonaniu przez Gminę Błonie ciągu pieszo-rowerowego. 

15. Wykonanie map do celów projektowych dla drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku 
o dł. ok. 1150mb od ul. Fedorowicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw. 

16. Wykonanie projektu podziału działek przylegających do drogi powiatowej nr 4123W  
(ul. Kosmowskiej) w gm. Stare Babice dla potrzeb procedury sprostowania decyzji  ZRID. 
Szacowana ilość działek przyległych do pasa drogowego, planowanych do podziału: ok..14 szt. 

17. Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4128W (ul. Izabelińska) 
na odcinku dł. 600 m w m. Stare Babice, gmina Stare Babice. 
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18. Wykonanie mapy z projektem podziału dz. nr ew. 255/3 w m. Mariew przyległej do drogi 
powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej, gm. Stare Babice na potrzeby uzyskania decyzji ZRID. 

19. Wykonanie pomiarów i opracowań geodezyjnych na drodze powiatowej nr 4115W odcinek 
Gawartowa Wola - Czarnów o dł. ok. 2,3 km. 

20. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych  
w pasie drogi powiatowej nr 4132W (ul. Niepokalanowskiej) w m. Kampinos, gm. Kampinos  
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 
przejściu dla pieszych w Kampinosie na ul. Kampinoskiej na drodze nr 4132W”. 

21. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych  
w pasie drogi powiatowej nr 4108W (ul. Poniatowskiego) w m. Błonie, gm. Błonie w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla 
pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na drodze nr 4108W”. 

22. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych  
w pasie drogi powiatowej nr 4112W (ul. Topolowej) w m. Wiktorów, gm. Leszno w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla 
pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na drodze nr 4112W”. 

23. Wykonanie odwodnienia przy drodze powiatowej nr 4110W w miejscowości Witki, gmina 
Błonie. 

24. Przeprowadzenie okresowej kontroli obiektów mostowych będących w zarządzie ZDP 
(przeglądy podstawowe). 

25. Wykonanie renowacji i umocnienia rowu w pasie drogi powiatowej nr 4124W  
(ul. Spacerowej) oraz ścieku przykrawężnikowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4124W 
z drogą gminną ul. Trakt Królewski w m. Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. 
 

Prowadzenie spraw dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych. 
Sekcja na bieżąco prowadziła czynności związane z realizacją budów, w tym w szczególności: 

- bieżąca korespondencja, 
- udział w radach budowy, 
- koordynacja prowadzonych prac budowlanych, 
- udział w nadzorowaniu robót budowlanych. 
 

W trakcie 2021 r. realizowano i nadzorowano zadania: 
1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży na odcinku od 

drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, dł. ok. 1100mb., gm. Stare Babice”. 
2) „Budowa kładki przez rzekę Utratę w ramach zadania inwestycyjnego pn.:„Rozbudowa odcinka 

drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu  
z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos” 
w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich 
Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2”. 

3) „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda 
na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, 
gm. Kampinos” w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów 
Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2”. 

4) „Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4114W na odcinku 
Gawartowa Wola – Stelmachowo- Podkampinos, gm. Leszno i Kampinos”. 

5) „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 320mb wraz ze 
skrzyżowaniem z ul. Błońską na terenie gminy Błonie”. 

6) „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola  
o dł. ok. 2 300mb w gm. Leszno”. 

 

Budowa kładki przez rzekę Utratę 
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Rozbudowa ul. Spacerowej w Gminie Stare Babice 
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Rozbudowa ul. Strażackiej – budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Błońską 

 

Działalność Sekcji Zarzadzania Nieruchomościami  
 

Sekcja Zarządzania Nieruchomościami w zakresie swoich kompetencji prowadziła sprawy 

administracyjne polegające między innymi na:  

1. wydawaniu  187   decyzji administracyjnych -  zezwoleń na  lokalizację w pasach drogowych 

dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej (gazowej, wodociągowej, energetycznej, 

kanalizacyjnej, teletechnicznej) niezwiązanych z  zarządzaniem  drogami  lub potrzebami ruchu 

drogowego      

2. uzgodnieniu i zaopiniowaniu 140 dokumentacji projektowych  dotyczących  infrastruktury 

technicznej (gazowej, wodociągowej, energetycznej, kanalizacyjnej, teletechnicznej) 

planowanej do umieszczenia w pasach drogowych dróg powiatowych, 

3. uzgodnieniu    77 projektów:  

- decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegających na : budowie budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, budynków biurowych, produkcyjnych, inwestycji polegających 

na zmianie sposobu użytkowania części budynków  , budowie budynków mieszkalno-

usługowych w zakresie obsługi komunikacyjnej 

- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   
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4. uzgodnieniu 12 projektów podziału nieruchomości przyległych do dróg powiatowych 

w zakresie obsługi komunikacyjnej, uwzględniających obowiązujące plany zagospodarowania 

przestrzennego,  

5. uzgodnieniu  15 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

- dla części wsi Wyględy- obszar pomiędzy ulicami Leśną i Chabrową 

- dla wsi Hornówek 

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, gmina Izabelin 

– część A 

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, gmina Izabelin 

– część B 

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, gmina 

Izabelin-część D 

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część E 

- dla terenu wsi Izabelin C „CENTRUM” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

- dla trzech obszarów usługowych położonych we wsiach : Koczargi Nowe i Zielonki Parcela, 

w gminie Stare Babice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

- dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulic Poznańskiej i Kapuckiej 

- dla południowej części wsi Stanisławów 

- dla części wsi Mariew i części wsi Stanisławów – obszar na południe od ul. Kwiatowej, etap I 

- dla części wsi Klaudyn 

- dla północnej części wsi Klaudyn w obszarze położonym między ul. Ciećwierza a „Nową 

Drogą:- etap I 

- dla części wsi Jawczyce w rejonie ulic Przyparkowej i Sadowej 

- dla części wsi Łubiec i Kępiaste w Gminie Leszno- etap II 

6. wydaniu 9 oświadczeń o dostępie do drogi publicznej – drogą powiatową poprzez istniejący 

zjazd oraz za pośrednictwem drogi wewnętrznej, 

7. sporządzeniu 7 oświadczeń w sprawie stanu prawnego nieruchomości dotyczących: 

- planowanego poszerzenia pasa drogowego,  

- zaliczenia dróg - ulic bez nazw do kategorii dróg gminnych,  

- zmian kategorii dróg powiatowych, 

8. sporządzeniu 9 pism dotyczących sposobu przejęcia gwarancji drogowej, 

9. sporządzeniu 9 umów dotyczących przejęcia gwarancji drogowej w przypadku wykonywania 

robót naruszających elementy pasa drogowego od firmy, która przeprowadzała przebudowę 

drogi powiatowej, 

10. sporządzeniu i zawarciu porozumień dotyczących przekazania gminom zarządzania drogami 

powiatowymi: 

- z Gminą Izabelin na ul. Lipkowską i ul. Fedorowicza 

- z Gminą Ożarów Mazowiecki na ul. Piwną i ul. Rajdową 

11. przekazaniu 31 wniosków zgodnie z kompetencjami 
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Dla rozpatrzenia prowadzonych spraw i wykonania w/w czynności  oraz w innych sprawach 

poruszanych przez zainteresowane osoby lub instytucje Sekcja prowadziła:  

-  rozmowy telefoniczne oraz korespondencję elektroniczną, 

- konsultacje z Interesantami, w tym przedstawiała właściwe rozwiązania, 

  oraz w uzasadnionych przypadkach  przeprowadzała wizje lokalne. 

Sekcja na bieżąco współpracowała z:  innymi Sekcjami w zakresach prowadzonych spraw   jak również 

z Wydziałem Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w sprawach regulacji  

i nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg powiatowych.  

Ponadto Sekcja prowadziła sprawy dotyczące: 

- wyznaczania punktów granicznych 

- weryfikacji ksiąg wieczystych 

- analizy geodezyjno-prawnej 

Działalność Sekcji Zarzadzania Pasem Drogowym i Utrzymania Dróg  
 
Sekcja Zarządzania Pasem Drogowym i Utrzymania Dróg prowadzi szereg czynności, z których 
najważniejsze to:  

I. Zezwolenia na zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych. 

II. Roboty utrzymaniowe wykonane na drogach powiatowych siłami własnymi. 

III. Zezwolenia na przejazd pojazdów ciężarowych po ograniczonych znakami B-5 i B-18   
odcinkach dróg powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
(Identyfikatory).  

IV. Ochrona roślin, zieleni i zadrzewień. 

V. Odpowiedzialność cywilna za szkody drogowe. 

VI. Projekty organizacji ruchu. 

VII. Inne czynności i działania. 

VIII. Zimowe utrzymanie dróg. 
 
Sekcja Zarządzania Pasem Drogowym i Utrzymania Dróg rozpatrzyła złożoną korespondencję 

w  sprawach administracyjnych dotyczących wydawania: decyzji, postanowień i opinii oraz 

przeprowadzała kontrole pasa drogowego na drogach powiatowych związane z ustawowymi 

obowiązkami zarządcy drogi w szczególności: 

 

Zezwolenia na zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych. 

Sekcja zajmuje się wydawaniem zezwoleń na zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych celem 

prowadzenia robót oraz w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej (sieci i przyłącza 

energetyczne, gazowe, kanalizacyjne, teletechniczne, wodociągowe) w pasach drogowych dróg 

powiatowych.  

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze 

zm.) zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

 i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. 

Wyróżnia się cztery rodzaje zajęć pasa drogowego: 
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1. prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4. na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3. 

 

Po przeanalizowaniu złożonych wniosków oraz dokumentów będących załącznikami do wniosku: 
 wydano 243 decyzji administracyjnych na prowadzenie robót w pasie drogowym, 

 wydano 130 decyzji administracyjnych na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego, 

 wydano 15 decyzji administracyjnych na prawach wyłączności tj. zajęcie pasa drogowego  
w celu ustawienia tymczasowych stanowisk handlowych przy cmentarzu w Kiełpinie (handel 
kwiatami i zniczami), 

 
Roboty utrzymaniowe wykonane na drogach powiatowych 

1. Planowanie, organizacja i nadzór robót wykonywanych przez pracowników drogowych. 

2. Zaopatrzenie w materiały i sprzęt oraz bieżąca konserwacja oraz naprawy sprzętu, który jest 
na wyposażeniu sekcji. 

 
Roboty utrzymaniowe wykonane na drogach powiatowych w zakresie: 

1. Nawierzchni: 
1) Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni przy użyciu recyklera do wtórnego przerobu 

asfaltu. 
2) Utrzymywanie nawierzchni utwardzonych odcinków dróg gruntowych w m. Konstantów, 

gm. Błonie. 
3) Czyszczenie nawierzchni jezdni: zamiatanie, usuwanie śmieci, w okresie zimowym 

miejscowo usuwanie śniegu i lodu. 
2. Chodników: 

1) Miejscowe naprawy, 

2) Utrzymanie czystości (zamiatanie, zbieranie śmieci), 

3) Zwalczanie chwastów (opryskiwanie, wycinanie ręczne chwastów), 

4) Utrzymanie zimowe (odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej). 

3. Poboczy: 

1) Naprawa oraz usuwanie uszkodzeń po ulewnych deszczach. 

2) Zbieranie nadmiaru piachu oraz naprawianie uszkodzonych poboczy destruktem 

asfaltowym. 

3) Utrzymanie czystości. 

4. Rowów i odwodnienia: 

1) Miejscowe odtwarzanie rowów w m. Umiastów, Nowe Faszczyce, Łazy, Kampinos, Wola 

Pasikońska, Dziekanów Leśny. 

2) Nadzór oraz koordynacja robót zleconych w ramach usług remontowych i pozostałych 

wykonywanych na drogach powiatowych.  
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3) Czyszczenie urządzeń odwadniających m. in. kratek wpustowych, studzienek ściekowych 

i studni chłonnych.  

4) Usuwanie śmieci i materiałów odpadowych oraz wielkogabarytowych z rowów 

przylegających do dróg powiatowych. 

5. Mostów: 

1) Utrzymanie czystości. 

2) Ręczne czyszczenie ścieków z piasku i zanieczyszczeń. 

6. Oznakowania i urządzenia zabezpieczające ruch: 

1) Przeprowadzanie bieżącej kontroli (wideo rejestracja) stanu dróg i mostów. 

2) Wymiana i ustawianie nowych znaków drogowych pionowych. 

3) Naprawa oraz czyszczenie znaków pionowych. 

4) Montaż i utrzymanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na drogach powiatowych 

(aktywnych znaczników pasa ruchu – „kocie oczka”, radarowe wyświetlacze prędkości). 

5) Ustawianie i wymiana słupków blokujących. 

7. Zadrzewienia i zieleni:  

1) Wykaszanie trawy i chwastów z pasa drogowego (pobocza, rowy),  

2) Wycinka krzaków i usuwanie gałęzi: ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych 

i uszkodzonych. Rozdrabnianie przy użyciu rębarki wyciętych krzaków i gałęzi. 

 

Wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD – Rozbudowa ul. Błońskiej 
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Wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD – Rozbudowa ul. Strażackiej 

 

 
Zezwolenia na przejazd pojazdów ciężarowych po ograniczonych znakami B-5 i B-18 
odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego (Identyfikatory). 
 
Na podstawie Zarządzenia nr 30/2021 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 

kwietnia 2021 r.: 

 wydano 292 zezwoleń (identyfikatorów) dotyczących przejazdu pojazdów ciężarowych po 

ograniczonych znakami B-5 i B-18 odcinkach dróg powiatowych i gminnych na terenie Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego. 

 przygotowano 7 pism związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów ciężarowych. 

 

Ochrona roślin, zieleni i zadrzewień. 

 

Przygotowywano wnioski dotyczące uzyskania decyzji zezwalających na usunięcie drzew, które 

zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i na wnioski mieszkańców w przypadkach kolizji z nowo 

projektowanymi zjazdami do działek oraz utrzymanie zieleni przydrożnej. 

 

Odpowiedzialność cywilna za szkody drogowe. 

 

Współpraca z ubezpieczycielami i prowadzenie spraw o odszkodowania dot. zdarzeń, które wydarzyły 

się na drogach powiatowych użytkownikom dróg powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych za 

pośrednictwem ubezpieczyciela rozpatrzył 11 wniosków o odszkodowanie. 
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Projekty organizacji ruchu. 

 

Sekcja prowadziła sprawy w zakresie organizacji ruchu dla dróg powiatowych na  terenie Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego: 

1. Wydawanie opinii do projektów czasowej i stałej organizacji ruchu oraz rozpatrywanie wniosków 

dotyczących zmian organizacji ruchu. 

2. Opracowywanie projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające  

z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu. 

3. Kontrole prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych sygnalizacji świetlnej 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją 

ruchu. 

4. Aktualizacji i wprowadzanie nowych organizacji ruchu na drogach powiatowych. 

5. Współpraca z organami samorządowymi i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań 

i poprawy bezpieczeństwa na drogach. 

 

Po przeanalizowaniu złożonych wniosków: 

 wydano 29 opinii do projektów czasowej organizacji ruchu, 

 wydano 5 opinii do projektów stałej organizacji ruchu, 

 przygotowano 18 pism w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz opinii 

komunikacyjnych. 

 
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

 

 

Obszar działania  
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Lp. 

 
Rodzaj zadań realizowanych w roku 2021 przez Powiatowy Urząd Pracy dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
 

 
Liczba 

 
1. 

 
Rozpatrzone wnioski o organizację stażu 
 

 
91 

 
2. 

 
Sporządzone umowy o organizację stażu / Liczba osób 
 

 
56/61 

 
3. 

 
Rozpatrzone wnioski o organizację robót publicznych 
 

 
16 

 
4. 

Wycofane wnioski o organizację robót publicznych 1 

 
5. 

 
Sporządzone umowy o organizację robót publicznych/ Liczba osób 
 

 
16/37 

 
6. 

 
Rozpatrzone wnioski o dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie 
skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 
 

 
4 
 

 
7.  

Wycofane wnioski o dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie 
skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 

 
3 

8. 
Sporządzone umowy o dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie 
skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia/Liczba osób 
 

 
4/9 

 

9. 
 
Rozpatrzone wnioski o organizację prac interwencyjnych 
 

 
9 

  
10.  
 

 
Wycofane wnioski o organizację prac interwencyjnych 
 

 
6 

 
11. 

 
Sporządzone umowy o organizację prac interwencyjnych/ Liczba osób 

 
9/10 

 
12. 

Rozpatrzone wnioski w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo 
środków na podjęcie działalności gospodarczej 

 
126 

 
13. 

Sporządzone umowy w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo 
środków na podjęcie działalności gospodarczej 

 
71 

14. 

 
Rozpatrzone wnioski w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego, poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub 
niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej 
bądź poszukującego pracy absolwenta. 

 
 

12 

 
15. 

 
Sporządzone umowy w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego, poszukującego pracy niepozostającego        w zatrudnieniu lub 

 
 

7 
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niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej 
bądź poszukującego pracy absolwenta. 
 

16. 

 
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do 
ewidencji 
 

 
 

17937 

17. Wydane decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wpisania oświadczenia  
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń 

 
530 

 
18. 
 

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi bez 
rozpoznania – wnioski niekompletne 

 
206 

19. Nie zarejestrowane oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi – decyzje odmowne 

 
152 

20. Ilość pozyskanych środków finansowych za oświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy  

 
577 464,00 zł 

 
21. 
 
 

 
Wydane zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków  
w sprawie pracy sezonowej cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej  
 

 
578 

22. Anulowane wnioski o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy 
sezonowej cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 
4 

23. Wydane decyzje o odmowie wydania zezwolenia typu S na pracę sezonową 
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

2 

 
24. 
 

 
Wydane zezwolenie typ S na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (w tym wydane przedłużenie zezwolenia) 
 

 
529 (w tym 35 

wydanych 
przedłużeń) 

 
25. 

Wydane decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku  
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową  

 
303 

26. 

 
Wydane decyzje o uchyleniu zezwolenia typ S na pracę sezonową 
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 

 
44 

27. Ilość pozyskanych środków finansowych za zezwolenia na pracę sezonową 

 
22 650,00 zł 

 
28. 

 
Sporządzone Informacje starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 

 
7563 
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29. 

 
Pozyskane oferty pracy pod kątem sporządzenia informacji starosty 
 

 
1044 

 
30. 
 

 
Ilość przyjętych krajowych ofert pracy/ liczba miejsc pracy 

 
228/737 

31. 
 
Ilość zrealizowanych miejsc pracy niesubsydiowanych 
 

 
60 

32. Ilość obsłużonych zagranicznych ofert/ Ilość wakatów 170/941 

33.  Ilość wydanych decyzji dot. osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

 
4683 

34.  Ilość zaskarżonych decyzji do II instancji/ Ilość uchyleń 
 

7/2 

35. Ilość założonych Indywidualnych Planów Działania dla osób bezrobotnych 
 

1357 

36. Ilość wydanych skierowań do pracy 

 
532 

37. Ilość wydanych skierowań na staż 

 
260 

38. Barometr zawodów – prognoza na rok 2022 – liczba wydarzeń/ liczba 
uczestników 

 
1/6 

39. Kampania Informacyjna Europejskiego Urzędu ds. Pracy na temat pracy 
sezonowej w UE – liczba wydarzeń/ liczba uczestników 

 
2/119 

40. 
 
Sporządzone sprawozdania o rynku pracy wraz z załącznikami 
 

 
63 

 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2021 roku przyznał 71 osobom 

bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W tym  

2 osoby niepełnosprawne otrzymały jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej ze 

środków PFRON.  

Rodzaje działalności gospodarczej na jakie przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej: 

Rodzaje działalności gospodarczej na jakie przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej: 

 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy  

i materiałów używanych do wyplatania, 

 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 
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 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli, 

 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, 

 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, 

 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 

 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  

i klimatyzacyjnych, 

 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 

 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 

 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 

 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 

 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy 

dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 

 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych, 

 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi, 

 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność, 

 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 

 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

 69.10.Z Działalność prawnicza, 

 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 

 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, 

 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 

 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 

 74.20.Z Działalność fotograficzna, 

 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 

 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 

 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura, 

 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
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 85.59.A Nauka języków obcych, 

 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna, 

 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, 

 86.90.D Działalność paramedyczna, 

 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 

 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, 

 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 

 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, 

 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zrefundował 7 

pracodawcom koszty wyposażenia lub doposażenia 7 stanowisk pracy dla skierowanych osób 

bezrobotnych na stanowiskach: 

 geodeta, 

 magazynier, 

 operator obrabiarek skrawających, 

 organizator usług kateringowych, 

 monter rusztowań, 

 mechanik pojazdów samochodowych, 

 młodszy sprzedawca. 

Informacja z zadań wykonanych na stanowisku ds. poradnictwa zawodowego: 

1) Indywidualne porady zawodowe. Liczba wizyt w ramach tych porad wyniosła 60. Liczba osób, które 

skorzystały z porady indywidualnej wyniosła 60 osób. 

2) W roku sprawozdawczym prowadzone były usługi doradcze dla przedsiębiorców/pracodawców, 

z których skorzystało 28 klientów. Pomoc udzielana pracodawcom/przedsiębiorcom dotyczyła: 

 odpowiedniego doboru kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych spełniających 

określone wymagania i kwalifikacje, 

 określeniu wymagań dotyczących stanowiska pracy, 

 indywidualnego rozwoju zawodowego pracodawcy lub jego pracowników. 

 

W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zorganizował 

szkolenia w trybie indywidualnym. Szkolenia były finansowane  

 ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów: 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)" oraz 

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim 

(IV)". 

 W 2021 r. skierowano na szkolenia 52 osoby w tym: 13 kobiet, 22 osoby poniżej  
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 30 roku życia, z tego 12 osób poniżej 25 roku życia, 4 osoby powyżej 50 roku życia, 13 osób 

długotrwale bezrobotnych, 38 osób zamieszkujących tereny wiejskie, 6 osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.  

 5 osób kontynuuje szkolenie w 2022 r. 

 2 osoby po otrzymaniu skierowania nie rozpoczęły szkoleń. 

 Przykładowa tematyka szkoleń: Kurs obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT, kurs 

prawa jazdy kat. C/ C+E wraz z kwalifikację wstępną przyspieszoną, kurs opiekuna w żłobku lub klubie 

dziecięcym, operator koparkoładowarki,  

 Na szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy skierowano 28 osób, łączny koszt 

szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy wyniósł 71 451,58 zł, efektywność szkoleń 

wyniosła 42,9 %. 

 Na szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  skierowano 24 

osoby, łączny koszt szkoleń finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniósł 

57 765,27 zł, efektywność szkoleń 50 %. 

 Efektywność wszystkich szkoleń finansowanych w 2021 roku wyniosła 46,2 %. 

 W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  

 przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla 3 osób bezrobotnych  

 i dla 1 osoby pracującej w wieku powyżej 45 lat.  Osoby rozpoczęły naukę na kierunkach: 

Relaksacja i joga, Psychologia w praktyce, Nauczanie matematyki i fizyki z elementami Przygotowania 

Pedagogicznego, Executive Master of Business Administration (MBA). 

 Koszt wydatków na dofinansowanie studiów podyplomowych wyniósł 25 419,87 zł. 

 1 osoba w trakcie odbywania studiów podyplomowych podjęła zatrudnienie. 

 

W 2021 r. przyznany limit na realizację kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego wyniósł 638 700,00 zł. Urząd wydatkował kwotę 635 155,44 zł  

(w tym na promocję przeznaczono 18 988,99 zł). 

Urząd podpisał 38 umów na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z 33 pracodawcami. 

Pracodawcy korzystali z dofinansowania kosztów kursów, studiów podyplomowych oraz egzaminów 

dla siebie i swoich pracowników.  

Ze wsparcia skorzystali przedsiębiorcy (m.in. Polmo Łomianki S.A., PERI Polska Sp. z o.o., Lindab Sp. 

z o.o., Jutom Sp. z o.o. sp. k., Boettcher Polska Sp. z o.o.), a także jednostki samorządowe (m.in. Urząd 

Miejski w Ożarowie Mazowiecki, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie, Urząd Gminy w Lesznie, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). 

Urząd dofinansował koszty kształcenia ustawicznego dla łącznej liczby 323 osób,  

w tym dla 185 kobiet. 

Przykładowa tematyka kursów: Negocjacje handlowe – praktyczne rozwiązania; Profesjonalna 

sprzedaż i budowanie długoterminowych relacji z klientem  

w warunkach nowej rzeczywistości; Wdrożenie zmiany systemu obsługi klientów, optymalizacja 

procesu obsługi klientów i reklamacji; Kształtowanie relacji  
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i doskonalenie metod pracy w nowoczesnej organizacji produkcyjnej; Beauty Hair Design; Inny wymiar 

fryzjerstwa; Obsługa WMS - magazyn, WMS - zarządzanie  

i WAPRO ERP; obsługa wózków jezdniowych z egzaminem UDT;  operator suwnic; Pomoc społeczna 

2021- nowości; System kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych- praktyczne 

wskazówki; Wystąpienia publiczne; kurs terapii manualnej wg koncepcji praskiej szkoły medycyny 

manualnej (Terapii manualnej koncepcji Lewita); Narzędzia współpracy wychowawczej z rodzicami – 

asertywna komunikacja, jako profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego. 

Przykładowe kierunki dofinansowanych studiów podyplomowych: Psychotraumatologia, , Organizacja 

Pomocy Społecznej, Prawo Ochrony Konsumentów, Executive Master of Business Administration. 

 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2021 r. realizował dwa projekty:  

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zgodnie z podpisaną umową  

o dofinansowanie projektu powyższy projekt realizowany jest od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.  

Wsparciem w ramach projektu w 2021 r. objęto 75 osób, w tym: 

- szkoleniami – 15 os. 

- stażami – 38 os. 

- jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej – 18 os. 

- pracami interwencyjnymi – 4 os. 

- udzielono dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników przyznawanego na 

podstawie art.15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 15 

przedsiębiorcom, 

- udzielono na podstawie zawartych umów dofinasowania części kosztów wynagrodzeń 

pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla 

mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy przyznawanego na podstawie art. 15zzb 

ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

 zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 25 przedsiębiorcom. 

 „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim 

zachodnim (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z podpisaną umową 

o dofinansowanie projektu powyższy projekt realizowany jest od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.  

Wsparciem w ramach projektu objęto 47 osób, w tym: 

- szkoleniami - 9 os. 

- stażami - 20 os. 
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- jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej - 18 os. 

 

W ramach tarczy antykryzysowej COVID-19 Powiatowy Urząd Pracy realizował następujące 

zadania: 

 

1) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 

składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15zzb): 

 ilość wniosków: 92, 

 ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 60, 

 wydatkowana kwota: 1 086 894,53 zł.; 

2) Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15 zzc): 

 ilość wniosków: 256, 

 ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 171, 

 wydatkowana kwota: 845 180,00 zł.; 

3) Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub 

organizacji pozarządowej (art. 15 zzd i 15 zzda): 

 ilość wniosków: 196, 

art. 15zzd: 

 ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 72, 

 wydatkowana kwota:360 000,00 zł, 

art. 15zzda: 

 ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 4, 

 wydatkowana kwota: 19 943,50 zł 

4) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych oraz 

należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15zze): 

 ilość wniosków: 6, 

 ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 4, 

 wydatkowana kwota:30 951,67 zł.; 

5) dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy 

i małego przedsiębiorcy (art. 15zze4 oraz Rozporządzenie): 

 ilość wniosków: 2034, 

 ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 1945, 

 wydatkowana kwota:9 720 571,71 zł.; 

 Lp. 
 
Rodzaj działania 
 

 
Liczba 

 

 

1. 

Sporządzone sprawozdania z wykorzystania rozwiązań zawartych 
w ustawie z 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych  

 
 
 

222 
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2. 

Przygotowane wnioski o przyznanie środków rezerwy FP na 
finansowanie realizacji działań określonych ustawą z dnia 2 marca 2020 
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

 
 
 

6 

 

 

3. 

 
Ilość pozyskanych środków z rezerwy FP na finansowanie realizacji 
działań określonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych  

 
 
 

13 608 300,00 zł 

 

Fundusz Pracy – aktywne formy, którego budżet na rok 2021 wynosił 1 835 145,15 zł. W ramach 

tego budżetu zrealizowano zadania, na które łącznie wydatkowano 1 530 254,24 zł., co stanowiło 83,39 

% kwoty przeznaczonej na jego realizację w 2021 r. 

 

Nazwa zadania 

Limity 
zatwierdzone na 
poszczególnych 
zadaniach 

Wydatki 
poniesione na 
poszczególnych 
zadaniach 

 

% realizacji 

Szkolenia 168 368,63 71 451,58 42,44% 

Studia podyplomowe 26 350,00 25 419,87 96,47% 

Staże 100 000,00 41 736,11 41,74% 

Prace interwencyjne 50 000,00 21 024,31 42,05% 

Roboty publiczne 410 000,00 398 883,29 97,29% 

Prace społecznie użyteczne 20 000,00 7 020,00 35,10% 

Dofinansowanie wynagrodzenia 
za zatrudnienie bezrobotnego 50+ 

80 000,00 54 410,09 68,01% 

Refundacja kosztów wyposażenia 
i doposażenia stanowiska pracy  

200 000,00 169 500,00 84,75% 

Jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej 

740 000,00 726 558,99 98,18% 

Opieka nad dzieckiem do lat 7 5 000,00 0,00 0,00% 

Inne wydatki (badania, dojazdy) 5 426,52 1 250,00 23,04% 

Bon na zasiedlenie 30 000,00 13 000,00 43,33% 

Razem 1 835 145,15 1 530 254,24 83,39% 

 

 

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy, którego budżet na rok 2021 wynosił 637 800,00 zł.  

W ramach tego budżetu łącznie wydatkowano 635 155,44 zł., co stanowiło 99,59 % kwoty 

przeznaczonej na jego realizację w 2021 r. 
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2. Fundusz Pracy – pozostałe zadania, którego budżet na rok 2021 wynosił 460 951,86 zł. W ramach 

tego budżetu łącznie wydatkowano 447 738,06 zł., co stanowiło 97,13 % kwoty przeznaczonej 

na jego realizację w 2021 r. 

3. Fundusz Pracy – COVID-19, którego budżet na rok 2021 wynosił 13 220 000,00 zł.  

W ramach tego budżetu zrealizowano zadania, na które łącznie wydatkowano 11 780 557,53 zł., co 

stanowiło 89,11 % kwoty przeznaczonej na jego realizację w 2021 r. 

 

 

Nazwa zadania 

Limity 
zatwierdzone na 
poszczególnych 
zadaniach 

Wydatki 
poniesione na 
poszczególnych 
zadaniach 

 

% realizacji 

Jednorazowa pożyczka na koszty 
dz. gosp (art. 15 zzd) 

360 000,00 355 000,00 98,61% 

Jednorazowa pożyczka dla 
organizacji pozarządowych (art. 
15zzda) 
 

20 000,00 19 943,50 99,72% 

Dofinans. wynagr. dla 
przedsiębiorców (art. 15 zzb) 
 

1 020 000,00 898 710,65 88,11% 

Dofinans. kosztów działalności 
gosp. (art. 15 zzc) 
 

780 000,00 765 380,00 98,13% 

Dofinans. wynagr. dla organizacji 
pozarządowych (art. 15 zze) 
 

40 000,00 30 951,67 77,38% 

Dotacja na pokrycie bieżących 
kosztów dz. gosp. (art. 15zze4) 
 

1 404 999,00 1 404 999,00 100,00% 

Dotacja na pokrycie bieżących 
kosztów dz. gosp. (art. 15zze4) – 
rozporządzenie 
 

9 595 001,00 8 305 572,71 86,56% 

Razem 13 220 000,00 11 780 557,53 89,11% 

 

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach. 

 

 

Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach przeznaczony dla 
osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i osób przewlekle psychicznie chorych – 170 miejsc 
(152+18). Koszt utrzymania jednego mieszkańca  na tzw. „nowych zasadach” (osoba przyjęta do DPS 
po 1 stycznia 2004r.) w 2021r. wynosił 4 642,00 zł miesięcznie. 
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Dom Pomocy Społecznej w Bramkach   -   170 miejsc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach uzyskał zezwolenie na 
działalność na czas nieokreślony. Jest zarejestrowany w rejestrze Domów Pomocy Społecznej woj. 
mazowieckiego poz. nr. 22. Dom Pomocy Społecznej  im. Księdza Kardynała Józefa Glempa  
w Bramkach przeznaczony jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób 
przewlekle psychicznie chorych. 
  

DPS w Bramkach oferujemy szeroki wachlarz usług, świadczonych przez wykwalifikowany personel, 

 w zakresie realizacji potrzeb: 

  

–bytowych 

–opiekuńczych 

– wspomagających 

  

   W zakresie potrzeb bytowych zapewniane są: 

  
– pozbawiony barier architektonicznych obiekt wyposażony w system przyzywająco – alarmowy  
i alarmowo – przeciwpożarowy. 
  
– miejsca w pokojach 1-, 2-, 3-, 4-osobowych w budynku głównym, Domu Rodzinnym oraz w Hostelu 
– miejsca w pokojach 2-osobowych z łazienkami , 
  
– pokoje urządzone, zgodnie z gustami mieszkańca, zapewniające ciepłą, rodzinną atmosferę, 
  
– możliwość korzystania z łazienek i toalet, zgodnie ze standardami, dostosowanych do osób 
niepełnosprawnych, 
  
– całodobowy dostęp do kaplicy, 
  
– doskonale zorganizowany i wyposażony gabinet doraźnej pomocy medycznej, 
  
– możliwość korzystania z kawiarni , pracowni terapeutycznych i rehabilitacyjnych, 
  
– możliwość korzystania z kuchenek pomocniczych, pomieszczeń pomocniczych do prania oraz 
suszenia , 
  
– smaczne domowe posiłki z możliwością wyboru zestawu oraz posiłki dietetyczne. 
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Jest jednym z nielicznych placówek, która oferuje różne formy mieszkalnictwa, dostosowane do 

każdego stopnia możliwości psychofizycznych mieszkańców, służące pełnej rehabilitacji społecznej. 

Osoby wymagające pomocy i opieki w każdej sferze funkcjonowania znajdują miejsce w budynku 

głównym, zapewniającym całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu medycznego, 

opiekuńczego i terapeutycznego. 

Osoby sprawniejsze fizycznie i psychicznie, wymagające pomocy tylko w określonych sferach 

funkcjonowania, mają możliwość zamieszkania w Hostelu – nowoczesnej formie mieszkalnictwa opartej 

na budowaniu prawidłowych wzajemnych relacji pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, pod 

dyskretnym nadzorem wykwalifikowanej kadry. 

  

   Każda osoba przebywająca na terenie placówki j rehabilitowana jest w oparciu o opracowany przez 

zespół opiekuńczo – terapeutczny Indywidualny Plan Wspierania. 

  

   Pracownicy starają się zapewnić mieszkańcom miłą atmosferę i stworzyć warunki życia możliwie 

najbardziej zbliżone do rodzinnych. 
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Dom Pomocy Społecznej w Bramkach decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.12.2009r. 

otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Wojewoda Mazowiecki decyzją  

Nr 2/2012r z dnia 14 marca 2012r. zezwolił Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na prowadzenie 

Domu Pomocy Społecznej w Bramkach dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób 

przewlekle psychicznie chorych, na czas nieokreślony. 

Dom Pomocy Społecznej w Sadowej  

 

Przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 100 miejsc. Koszt utrzymania 

jednego mieszkańca na tzw. „nowych zasadach” (osoba przyjęta do DPS po 1 stycznia 2004r.),  

w 2021r. wynosił 4 916,00 zł miesięcznie. 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Sadowej -    100 miejsc 

Dom Pomocy Społecznej w Sadowej otrzymał Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.12.2010 r. 

zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. 

W 2005 roku Starosta Warszawski Zachodni podpisał umowę z Fundacją „Miłosierdzie  

i Kultura” z siedzibą w Warszawie na finansowanie 9 miejsc z tendencją malejącą w Domu Opiekuńczo 

- Leczniczym Opatrzności Bożej w Pilaszkowie. Fundacja posiada zezwolenie Wojewody 

Mazowieckiego na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową 

opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą 

Dom Opiekuńczo-Leczniczy Opatrzności Bożej w Pilaszkowie na czas nieokreślony. Do 30.11.2020r. 

dotacja od Wojewody Mazowieckiego była przekazywana na 3 osoby, po czym od 01.12.2020 roku 

dotacją Wojewody objęte są 2 osoby.  

Od 2004 roku zmieniły się zasady kierowania osób do domów pomocy społecznej. Zgodnie  

z art.59 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, organem kierującym  
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i ustalającym odpłatność  za pobyt w domu pomocy społecznej jest gmina właściwa dla osoby w dniu 

jej kierowania. 

DPS w Sadowej przeznaczony jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. Budynek  

i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Dom wyposażony jest system przyzywowo–

alarmowy, przeciwpożarowy oraz monitoring, posiada windę dostosowaną do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Dom położony jest 15 km od Warszawy, na skraju Puszczy Kampinoskiej. Miejsce stwarza bardzo 

korzystne warunki życia i terapii mieszkańców. Istnieje bezpośrednie połączenie autobusowe 

komunikacji miejskiej z Warszawą. Oferowany jest szeroki wachlarz usług świadczonych przez 

wykwalifikowany personel: 

1. Opiekuńczych zapewniających: 

  Udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 

  Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, 

 Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, 

 Niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, 

 Kontakt z otoczeniem, 

2. Bytowych zapewniających: 

 Miejsce pobytu, 

 Wyżywienie, 

 Odzież i obuwie, 

 Utrzymanie czystości, 

3. Wspomagających zapewniających: 

 Udział w terapii zajęciowej, 

 Podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, Zaspokojenia potrzeb religijnych  

i kulturalnych, 

 Pomoc w działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości, 

Mieszkańcy mają do dyspozycji dwu i trzy osobowe pokoje w budynku wielokondygnacyjnym, 

wyposażone zgodnie z ich indywidualnymi upodobaniami. Dom zapewnia wyżywienie przygotowane 

we własnej kuchni z uwzględnieniem posiłków dietetycznych oraz dostęp do drobnych posiłków  

i napojów przez całą dobę. Stosowanie do indywidualnych potrzeb mieszkańcy otrzymują bezpłatnie 

środki czystości, przybory toaletowe oraz letnią i zimową odzież. Do dyspozycji mieszkańców jest sala 

rehabilitacyjna, a także sale dziennego pobytu wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz pracownie 

terapii zajęciowej, w których prowadzone są różne formy zajęć terapeutycznych, w zakresie plastyki, 

bukieciarstwa, zajęć technicznych oraz obsługi komputerów. 

Mieszkańcy maja możliwość udziału w imprezach integracyjno–kulturalnych: 



POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI  
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki 

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r. 
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim www.pwz.pl 

99 

 W obchodach świąt kościelnych i okolicznościowych 

 Uroczystościach jubileuszowych i imieninowych 

 Zabawach tanecznych 

 Wycieczkach, turnusach 

 Występach artystycznych (koncerty, przedstawienia, itp.) 

 Wyjazdach do kina, teatru. 

 Ponadto, na terenie Domu mieści się kaplica w której, odprawiane są Msze święte. 

Istnieje możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych. 

Obowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są: 

1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel 

     ustawowy z dochodów dziecka, 

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi, 

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej 

- przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli 

mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.  

W związku z powyższym, Wojewoda Mazowiecki nie przekazuje dotacji  na osoby skierowane do domu 

pomocy społecznej  po 1 stycznia 2004 roku.  

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach lub w Sadowej wydaje  

z upoważnienia Starosty Warszawskiego Zachodniego, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

W 2021 roku wydano 93 decyzje administracyjne w tym: 

- o umieszczeniu w domu pomocy społecznej  12  decyzji 

- o zmianie odpłatności za dom pomocy społecznej  

  (dla mieszkańców na tzn. ”starych zasadach”) 79 decyzji 

- inne (uchylenie decyzji)    2 decyzje 

Domy Pomocy Społecznej z tereny Powiatu Warszawskiego Zachodniego w ciągu całego 

roku otrzymywały dodatkowe wsparcie finansowe na walkę z wirusem COVID-19. Otrzymane środki 

zostały przeznaczone głównie na dodatkowe wynagrodzenie dla personelu i zakup środków ochrony 

osobistej (np. maseczki, kombinezony, rękawiczki itp.).  

Domy Pomocy Społecznej otrzymały następujące granty: 

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów 
opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych 
i hospicjów na czas COViD-19” – umowa z NFZ. 
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 Planowana 
wysokość grantu 

Faktyczne 
wykorzystanie 

Źródło finansowania (kwoty wg 
planu) 

Dom Pomocy 
Społecznej 
w Sadowej 

38 730,00 zł 37 800,48 zł 84,17% dotacji – środki 
europejskie 
32 599,04 zł 
15,83% - środki dotacji celowej 
6 130,96 zł 

Dom Pomocy 
Społecznej 
w Bramkach 

34 030,76 zł 34 030,76 zł 84,17% dotacji – środki 
europejskie 
28 643,69 zł 
15,83% - środki dotacji celowej 
5 387,07 zł 

 

Wsparcia finansowego na rzecz DPS udzielał także Wojewoda Mazowiecki: 
 

a. UMOWA Nr 32/DPS 2021 z dnia 08.10.2021r. – umowa na łączną kwotę 96 800 zł 
 Plan 

/do środków z 
MUW/ 

Wykonanie 
/do środków z 
MUW/ 

Źródło finansowania 
(kwoty wg planu) 

Źródło 
finansowania 
(kwoty wg 
wykonania) 

Dom Pomocy 
Społecznej w 
Sadowej 

36 900,00 zł 36 900,00 zł Dotacja budżetu 
państwa 
36 900,00 zł 
Środki własne  
9 225,00 zł 

Dotacja budżetu 
państwa 
36 900,00 zł 
Środki własne  
9 298,66,00 zł 
 

Dom Pomocy 
Społecznej w 
Bramkach 

59 900,00 zł 59 900,00 zł Dotacja budżetu 
państwa 
59 900,00 zł 
Środki własne 
POWIATU 
14 975,00 zł 

jak w planie 

 

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego funkcjonują dwa ośrodki wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi: 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu; 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu jest Ośrodkiem Wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi typu A i B, prowadzonym przez Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz Się 

Do Nas”. Jest to placówka dziennego pobytu, przeznaczona dla osób dorosłych, z terenu Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego, obecnie dla 60 uczestników.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu funkcjonuje od 1 października 2004 roku. Pierwotnie 

ośrodek wsparcia był przeznaczony dla 40 osób. Od 1 stycznia 2015r. liczba miejsc została zwiększona 

– do 55 (z wyodrębnionymi 15 miejscami w Bramkach). Natomiast od 01 października 2018r. Wojewoda 

Mazowiecki ponownie wyraził zgodę na zwiększenie liczby miejsc i obecnie wynosi ona 60 tj.: usługi  

realizowane w Łubcu – 40 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi i w Bramkach – 20 miejsc dla 

osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
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W 2021 roku z usług w/w Ośrodka korzystało 70 osób z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
tj. z gmin: Błonie, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Leszno. Większość uczestników jest dowożona 
do placówki i odwożona do domu. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej przeznaczony dla 20 osób z zaburzeniami 
psychicznymi typu A, prowadzony przez Społeczną Pomoc Stowarzyszenie „DOM”.  

 

 

 

W ciągu 2021 roku z usług w/w Ośrodka korzystały łącznie 22 osoby. Uczestnicy pochodzą  

z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz gmin ościennych Uczestnicy zamieszkujący poza 

granicami powiatu korzystają z usług ŚDS na podstawie umów i porozumień zawartych między 

Powiatem Warszawskim Zachodnim a Powiatem Nowodworskim (Porozumienie Nr WAK.031.4.2016  

z dnia 22.02.2016r.), Gminą Pomiechówek (porozumienie z dnia 10.02.2016r.) oraz Gminą Czosnów 

(porozumienie z dnia 01.12.2015r.). 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest to zadanie zlecone Powiatowi przez Wojewodę. 

Środki na finansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy są przekazywane  

z budżetu  Wojewody Mazowieckiego i w 2021 roku wynosiły: 

 1/ dla ŚDS w Łubcu       1 412 310,00 zł,  

 2/ dla ŚDS w Sadowej   507 870,00 zł. 
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Środowiskowe Domy Samopomocy w swojej bieżącej działalności realizują zadania z zakresu 

pomocy społecznej, udzielając oparcia społecznego osobom chorym psychicznie oraz osobom  

z niepełnosprawnością intelektualną, mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków 

z otoczeniem, pozwalających na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, 

usamodzielnieniem i integracją społeczną. Pomoc ta ma głównie na celu utrzymanie osoby w jej 

naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji. 

W 2021 roku w ramach pracy z uczestnikami, Domy realizowały zadania wynikające  

z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy. Swoje działania, w roku 2021, Domy realizowały poprzez: 

1. Realizację zadań zgodnie z indywidualnymi planami postępowania wspierająco – 

aktywizującego każdego uczestnika; 

2. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych; 

3. Pomaganie w dostępie do świadczeń zdrowotnych; 

4. Prowadzenie profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego i somatycznego; 

5. Prowadzenie zajęć z zakresu terapii zajęciowej; 

6. Prowadzenie zajęć z zakresu rekreacji ruchowej z udziałem koni (hipoterapia),  

w celu poprawy lub podtrzymania ogólnej kondycji fizycznej i psychicznej uczestników;  

7. Dążenie do pełnej integracji osób chorych psychicznie poprzez reprezentowanie ich interesów 

w społeczności lokalnej; 

8. Udzielanie pomocy przy rozwiązywaniu spraw i problemów; 

9. Współpracę z rodziną w zakresie kształtowania odpowiednich postaw wobec uczestnika oraz 

innymi osobami lub podmiotami działającymi w obszarze udzielania pomocy, w zakresie 

niezbędnym, gwarantującym jak największą efektywność wspólnie podejmowanych oraz 

realizowanych działań na rzecz uczestników; 

10. Dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu; 

11. Zapewnienie właściwego poziomu usług; 

12. Dążenie do poprawy jakości życia uczestników; 

13. Zapewnienie możliwości skorzystania z posiłku przygotowanego w ramach treningu 

kulinarnego; 

14. Zapewnienie możliwości skorzystania z usługi transportowej, polegającej  

na dowożeniu uczestników na zajęcia; 

15. Pozyskiwanie funduszy na potrzeby ponad standardowych zadań. 

16.  

Domy są miejscem wsparcia dla wszystkich tych osób, które ze względu  

na przewlekły charakter choroby i często pojawiającej się izolacji społecznej, tracą poczucie własnej 

wartości oraz samooceny. U osób uczestniczących w zajęciach  w placówce dominują następujące 

deficyty: 

− schizofrenia paranoidalna; 

− zaburzenia zachowania; 
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− zaburzenia emocjonalne; 

− zaburzenia nastroju; 

− zaburzenia depresyjne; 

− zespół paranoidalny; 

− zaburzenia lękowe;  

− fobie społeczne, 

− niepełnosprawność intelektualna. 

 
Dodatkowo przy zaburzeniach psychicznych, często występują schorzenia współistniejące tj. 

padaczka, upośledzenie umysłowe, choroby somatyczne. 

Rekrutacja uczestników przebiega zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej  

i Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Łubcu i Sadowej są osoby dorosłe (kobiety i mężczyźni, dolna granica wieku 18 lat, górna granica 

wieku nieograniczona) chore psychicznie, mieszkające na terenie Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego oraz na mocy zawartego porozumienia – mieszkańcy powiatu nowodworskiego. 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uzyskanie skierowania wydanego przez lekarza rodzinnego 

i lekarza psychiatrę lub neurologa oraz decyzji administracyjnej kierującej do ŚDS wydanej 

z upoważnienia Starosty Warszawskiego Zachodniego przez Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie. 

W 2021 roku 92 osoby posiadały decyzję do ŚDS-ów, na podstawie wywiadów środowiskowych 

przeprowadzanych co 6 miesięcy w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej, przez 

pracownika socjalnego PCPR.  

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej  

i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, udział w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy 

jest nieodpłatny. 

W dniu 4 listopada 2016 r. została uchwalona, z inicjatywy Rady Ministrów, ustawa z dnia  

4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860). Zgodnie  

z postanowieniami tej ustawy Rada Ministrów przyjęła w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. program 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dotyczący w szczególności wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka, opieki, w tym paliatywnej, lub rehabilitacji dzieci, wsparcia dla kobiet w ciąży i ich 

rodzin w przypadku ciąży powikłanej, pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym 

mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie.  

Program obejmuje kompleksowe rozwiązania, w szczególności w obszarach dotyczących 

wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług 

wspierających i rehabilitacyjnych, wsparcia mieszkaniowego, a także koordynacji wsparcia, 

poradnictwa i informacji. Jednym z wiodących zadań, w zakresie usług wspierających  

i rehabilitacyjnych jest m.in. zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób 

niepełnosprawnych. Istotnym elementem realizacji Programu jest rozwój sieci środowiskowych domów 

samopomocy, między innymi poprzez rozszerzenie ich typów w celu ułatwienia dostępu większej grupie 
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osób. Pomocą zostaną objęte osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, a także osoby ze spektrum autyzmu. 

Biorąc pod uwagę fakt, że niektórzy z uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy  

w Łubcu i w Sadowej mają orzeczoną niepełnosprawność sprzężoną, bądź też spektrum autyzmu,  

z tego tytułu ośrodki wsparcia otrzymują dodatkowe wsparcie na realizację zadań związanych z ustawą 

„Za życiem”. 

Kwota dotacji w ramach ustawy „Za życiem” 

 

 

 

Kwota dotacji na każdego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w 2021r. wynosiła 1 753,00 

zł, natomiast na każdego uczestnika ze sprzężoną niepełnosprawnością dotacja w ramach programu 

„Za życiem” zwiększała się o 525,00 zł. 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego im. Ireny Sendlerowej w Błoniu 

 

 

ŚDS Dotacja „Za życiem” Ogólna kwota dotacji 
w 2021r. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Łubcu 

124 950,00 zł 1 412 320,00zł 

Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Sadowej 

78 750,00 zł 507 870,00 zł 

   

Razem 203 700,00 zł* 1 920 180,00 zł 
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Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego jest nowoczesną instytucją 

diagnostyczno-terapeutyczno-edukacyjną zapewniającą 

wysoki poziom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

poprzez stałe poszerzanie oferty, doskonalenie specjalistów 

oraz współprac e z innymi placówkami i środowiskiem 

lokalnym. Usługi poradni świadczone są w atmosferze 

szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa dbając o to, by każdy 

klient opuszczający Poradnię był w pełni zadowolony  

z otrzymanej pomocy. To placówka wyznaczającą nowy 

kierunek współczesnemu rozwojowi edukacji. 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego powstał  

1 lutego 2010 r. w skład, którego weszły PPP w Błoniu, PPP w Dziekanowie Leśnym, PPP w Bliznem 

Jasińskiego, Punkt w Ożarowie Mazowieckim.  

 

Siedziba Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

mieści się w  Błoniu. Od 1 października 2012 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu 

zmieniła swoją lokalizację poprawiając radykalnie warunki wykonywania działalności statutowej.  

Z pomieszczeń usytuowanych na parterze bloku mieszkalnego (64 m2) przeniosła się do 

wolnostojącego budynku z dużym terenem zielonym. Aktualnie metraż placówki to 460 m 2. 

W 2018 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia. Rada Pedagogiczna wybrała na patrona Irenę 

Sendlerową. 

 

W Poradni znajdują się: 

-gabinet do diagnozy psychologicznej dzieci starszych i młodzieży, 

-gabinet do diagnozy psychologicznej małych dzieci- w pełni dostosowany do ich potrzeb, 

-gabinet do diagnozy i terapii pedagogicznej, 

-gabinet logopedyczno-lekarski, 

-gabinet do terapii Biofeedback oraz terapii stymulacji słuchu K. Johansena, 

-salę do terapii integracji sensorycznej, 

-salę do zajęć i terapii grupowej, 

-przestronny korytarz wraz z aulą, 
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- gabinet dyrektora, 

- sekretariat, 

- pomieszczenie przeznaczone na składnicę akt. 

W lutym 2012 roku Zespół PPP PWZ uzyskał wskazanie Mazowieckiego Kuratora Oświaty do orzekania 
w sprawach osób: 

-z autyzmem i Zespołem Aspergera, 

-niewidzących i słabowidzących, 

-niesłyszących i słabo słyszących. 

Misją placówki jest wspomaganie harmonijnego rozwój dzieci i młodzieży oraz ich środowiska 
rodzinnego i szkolnego.  

Do kluczowych założeń pracy należą: 

1. Prowadzenie diagnozy wielospecjalistycznej dzieci i młodzieży na podstawie przepisów prawa. 

2. Prowadzenie wieloaspektowych działań postdiagnostycznych (profilaktyka, terapia, poradnictwo, 
opiniowanie i orzecznictwo). 

3. Prowadzenie działań wspierających rozwój szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. 

4. Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów prawnych w spełnianiu funkcji 
wychowawczych. 

Misja placówki: 
Wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży. Wsparcie dzieci i młodzieży oraz ich 
środowisko rodzinne i szkolne. 

Kluczowe założenia koncepcji: 

1. Prowadzenie diagnozy wielospecjalistycznej dzieci i młodzieży na podstawie przepisów prawa. 

2. Prowadzenie wieloaspektowych działań postdiagnostycznych (profilaktyka, terapia, poradnictwo, 

opiniowanie  i orzecznictwo). 

3. Prowadzenie działań wspierających rozwój szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. 

4. Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów prawnych w spełnianiu funkcji 

wychowawczych. 

Cele główne: 

1.Utrzymanie wysokich standardów działań diagnostycznych i postdiagnostycznych. 

2. Poszerzenie oferty wspierania rozwoju placówek oświatowych w rejonie działania Poradni. 

3. Poszerzenie oferty postdiagnostycznej o pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju oraz ich 

rodzicom. 

4. Poszerzenie oferty postdiagnostycznej dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców. 

5. Zwiększenie umiejętności diagnostycznych pracownika w kierunku diagnozy dzieci 

niedosłyszących, niedowidzących, niesłyszących i niewidzących. 

6. Utrzymanie wysokich standardów doradztwa zawodowego. 
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7. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

8. Wspieranie kompetencji placówek oświatowych W realizacji ich celów wychowawczych. 

9. Wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci objętych opieką Poradni. 

10. Przestrzeganie etyki zawodowej i wykonywanie pracy z poszanowaniem godności drugiego 

człowieka. 

Zadania: 

1. Działania diagnostyczne w zakresie rozwoju poznawczego, emocjonalnego. 

2. Działania postdiagnostyczne-terapeutyczne (poszerzenie oferty w stosunku do stanu obecnego).  

3. Nawiązanie kontaktu / utrzymanie – uściślenie kontaktów/ z placówkami nie oświatowymi 

wspierającym rozwój. 

Główne kierunki rozwoju: 

 

1. Utrzymanie wysokich standardów diagnozy i postdiagnozy.  

2. Poszerzenie istniejącej oferty zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego. 

3. Objęcie roli lidera w zakresie organizowania i przeprowadzania szkoleń dla środowiska rodzinnego 

i szkolnego dzieci i młodzieży oraz lokalnego. 

 

4. Dalsza specjalizacja postdiagnostyczna o wybrane kierunki: 

– terapia rodzinna i indywidualna dzieci z zaburzeniami rozwoju, za zaburzeniami emocjonalnymi, 

–psychoterapia, 

–mediacje i negocjacje, 

–rehabilitacja ruchowa, 

– muzykoterapia, choreoterapia, dogoterapia, artterapia. 

 

Rodzinny Dom Dziecka nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie. 

Rodzinny Dom Dziecka jako jednostka Powiatu Warszawskiego Zachodniego został powołany  
1 grudnia 2008 roku. 

Kieruje nim Urszula Liberacka – Milczarek z mężem Wojciechem – wcześniej od roku 2000 byli rodziną 
zastępczą. 

Rodzinny Dom Dziecka prowadzą we własnym domu na częściowo zalesionej, ogrodzonej działce  
o pow. ~ 8000 m2. 

W domu dzieci mają do dyspozycji w pełni wyposażone 4 pokoje dwuosobowe, bawialnię o pow.  
48 m 2, 4 łazienki / cztery muszle klozetowe, dwa bidety, sześć umywalek, dwie wanny, trzy kabiny 
prysznicowe /. 

W domu są cztery telewizory, trzy komputery, laptopy, mnóstwo zabawek i gier edukacyjnych, także 
trzy lodówko-zamrażarki, dwie pralki, suszarka do ubrań. 
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Aktualnie, poza Dyrektorem - Urszulą Liberacką – Milczarek do opieki nad dziećmi zatrudniony jest 

Wojciech Milczarek jako wychowawca i Pani do sprzątania na 1/3 etatu. 

Od czasu powołania RDD przez dom przewinęło się ok. 40 dzieci – część wróciła do rodziny 

biologicznej, inne poszły do adopcji lub się usamodzielniły. 

Dzieci pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, są zaniedbane społecznie, mają zaległości w rozwoju 

ogólnospołecznym i poznawczym, wymagają dużego wkładu pracy i odpowiednich specjalistów by 

zmniejszyć dystans do rówieśników w prawie każdej dziedzinie. 

Dzieci są objęte opieką rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, są tu diagnozowane i na 

podstawie wystawianej opinii są wprowadzane odpowiednie sposoby pomocy dziecku w nauce  

i w funkcjonowaniu społecznym zarówno w szkole jak i w RDD. 

Niektóre z nich mają dodatkowe zajęcia wyrównawcze i ogólnorozwojowe organizowane przez szkołę, 

uczą się dodatkowo języka angielskiego – lekcje te finansowane są z „ 500+ ” 

W swojej pracy w RDD w sytuacjach kryzysowych mogą liczyć na wsparcie Organizatora Rodzinnej 

Opieki Zastępczej, PCPR-u, Zespołu Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku 

Mazowieckim. 

Dzieci zapewnione mają dobre warunki do nauki, zabawy i wypoczynku. W domu mają trzy stanowiska 

komputerowe, urządzenia multimedialne, stół do tenisa stołowego siłownię. 

Teren RDD wyposażony jest w trampolinę, piaskownicę, różne huśtawki i drabinki, w lecie rozstawiany 

jest duży basen. Dzieci mają rowery, hulajnogi, wrotki, narty, sanki. 
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Wakacje starsze dzieci spędzają głównie na obozach żeglarskich –rejsach szkoleniowych na mazurach 

-  współpracujemy z Fundacją Ocean Marzeń, gdzie mogą doskonalić swoje umiejętności żeglarskie  

i zdobywać stopnie żeglarskie. 

Troje z nich zaliczyło już rejsy morskie np. jachtem Generał Zaruski do Kopenhagi i na Bornholm, rejsy 

po morzu Północnym i Bałtyckim. 

W dniach 26.06 – 01.07.2021 najstarsza 17-letnia dziewczynka uczestniczyła w kursie na wychowawcę 

wypoczynku organizowanym przez Centrum Szkoleń „Edukacja„ i ukończyła go z wynikiem 

pozytywnym. W połączeniu z umiejętnościami żeglarskimi / patent żeglarski i ukończony kurs 

instruktora żeglarskiego / pozwoliło jej to na prowadzeniu sześciu rejsów na mazurach dla dzieci  

z domów dziecka organizowanych przez Fundację Ocean Marzeń. 

W okresie jesienno zimowym dzieci pracują przy remoncie jachtów ucząc się techniki i pracy w zespole. 

Dzieci zaangażowały się też w wolontariat przy schronisku dla zwierząt w Korabiewicach. 

Dla dobra dzieci RDD dba o wysoki standard urządzeń i osprzętu używanego w domu, pracę w RDD, 

zarówno Dyrekcja jak i osoby zatrudnione, traktują jako całkowicie ukierunkowaną na dzieci, 

najważniejsze jest by były bezpieczne, wzrastała ich samoocena, dobrze się czuły, nadrabiały 

zaległości w naucei społeczne, by były właściwie leczone i jeśli to możliwe by utrzymywały trwałe więzi 

z rodziną biologiczną. 
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk. Jerzego Strzałkowskiego  
w Lesznie. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lesznie to placówka, której korzenie sięgają 1967 

roku, kiedy władze oświatowe dostrzegły potrzebę stworzenia odrębnych klas dla dzieci 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z terenu gminy Leszno. Wówczas to powstały 

pierwsze klasy specjalne przy Szkołach Podstawowych w Koczargach oraz Lesznie.  

W dniu 1 września 1969 roku pod kierownictwem Pani Marianny Budzyńskiej powstała Szkoła 

Specjalna w Lesznie, która nadal funkcjonowała jako filia szkoły w Koczargach. W lipcu 1970 roku 

powstał Państwowy Zakład Wychowawczy, samodzielna placówka, do której włączono Szkołę 

Podstawową Specjalną w Koczargach. Szkoła Podstawowa i internat tworzące PZW stały się 

miejscem pracy dla kadry nauczycielskiej, pracowników administracji i obsługi z terenu Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego i powiatów ościennych. Dyrektorem placówki została Marianna 

Budzyńska – dotychczasowa kierowniczka szkoły i sprawowała tę funkcję do 1990 roku. 

W roku 1980 powołano stanowisko zastępcy dyrektora ds. pedagogicznych, które objął Pan Zdzisław 

Wachnik. To z jego inicjatywy w 1981 roku nawiązano kontakt z Jerzym Strzałkowskim – żołnierzem, 

oficerem Wojsk Polskich walczącym podczas II Wojny Światowej oraz założycielem Powstańczych 

Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” oraz przyjacielem dzieci i młodzieży.  
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Państwowy Zakład Wychowawczy zmienił nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

w dniu 1 stycznia 1984 roku, działał w oparciu o własny statut.  

2 września 1984 r. ówczesny zastępca dyrektora Ośrodka d/s pedagogicznych Zdzisław Wachnik 

podczas uroczystości w Pociesze złożył meldunek o przystąpieniu Szczepu do zdobywania imienia 

POS "Jerzyki" oraz sztandaru. Podsumowanie "Kampanii Bohater"  nastąpiło w maju 1985 r.  

z udziałem płk Jerzego Strzałkowskiego, "Jerzyków" oraz wielu innych znaczących gości. Również  

w tymże roku został wręczony sztandar naszemu Szczepowi Harcerskiemu. Podczas uroczystości 

harcerze złożyli przyrzeczenie harcerskie, a następnie wspólnie z zuchami uroczyste ślubowanie. 

Obecny płk Jerzy Strzałkowski udekorował nowy sztandar odznaką POS "Jerzyki". 

W 1990 roku p. Zdzisław Wachnik objął stanowisko dyrektora Ośrodka. 

We wrześniu 1993 roku, trzy lata po śmierci płk Jerzego Strzałkowskiego, uczniowie i nauczyciele 

pod przewodnictwem dyr. Zdzisława Wachnika rozpoczęli kampanię "Bohater Ośrodka", której celem 

było zdobycie przez Ośrodek imienia komendanta. 10 maja 1994 roku Ośrodkowi nadano imię płk 

Jerzego Strzałkowskiego oraz przekazano sztandar. W pierwszą niedzielę września każdego roku 

wychowankowie Ośrodka oddają cześć swojemu Patronowi podczas uroczystych mszy przy jego 

grobie w podwarszawskiej Pociesze. 

W 1994 roku z inicjatywy dyrektora Zdzisława Wachnika w placówce powstało Stowarzyszenie 

o nazwie „Radość dzieciom niepełnosprawnym”. Celem owego stowarzyszenia jest działalność 

oświatowo-szkoleniowa upowszechniająca wiedzę o dzieciach niepełnosprawnych i formach 

niesienia im pomocy. Jesienią 1998 roku dyrektor Zdzisław Wachnik został powołany do pełnienia 

funkcji we władzach samorządowych. Od 30 listopada 1998 roku stanowisko dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego powierzono Adamowi Klesze.  

We wrześniu 2002 roku rozpoczęła swą działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Uczniom udostępniono następujące kierunki 

kształcenia: 

 kierunki dwuletnie-kucharz małej gastronomii, sprzedawca, ogrodnik, malarz, 

 kierunki trzyletnie-fryzjer, cukiernik, piekarz, monter instalacji sanitarnej, mechanik 

samochodowy, stolarz.  

Równocześnie z powstaniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej zaczęły funkcjonować klasy 

przysposabiające do pracy. Dopiero  rozporządzeniem Ministra Edukacji z 24 lutego 2004 r. 

utworzono w SOSW Szkolę Specjalną Przysposabiającą do Pracy dla uczniów niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy działa w oparciu o własny statut. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców od 2013 roku zaczęło funkcjonować Przedszkole 

Specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego. 



POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI  
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki 

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r. 
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim www.pwz.pl 

113 

W roku 2014 stanowisko dyrektora objęła Pani Jadwiga Sowińska i pełniła je do końca sierpnia 2019 

roku. W czasie jej kadencji oferta Ośrodka poszerzyła się o Ministerialny Program „Za życiem”, który 

ma na celu wsparcie rozwoju dzieci na wczesnym etapie życia. Jednocześnie w ramach poszukiwania 

nowych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, rozbudowana została oferta zajęć 

rewalidacyjnych o zajęcia dogoterapii, sensoplastyki, socjoterapii, treningu umiejętności społecznych, 

muzykoterapii oraz arteterapii. Jednocześnie Ośrodek dostosował się do nowoczesnych standardów, 

powstało oficjalne logo, fanpage w mediach społecznościowych oraz odnowiona strona internetowa. 

Pani dyrektor zainicjowała współpracę między innymi z europosłem Michałem Boni, co zaowocowało 

uczestnictwem wychowanków w wycieczce do Europarlamentu, oraz współpracę z Fundacją 

Krzyżowa - Porozumienie Europejskie, co umożliwiło uczestnictwo naszej kadry oraz wychowanków 

w projektach międzynarodowych. 

Od września 2019 roku do chwili obecnej funkcję dyrektora Ośrodka pełni dyrektor Krzysztof 

Radkowski. Dyrektor nawiązał współpracę ze środowiskiem Japońskim w związku z powiązaniem 

patrona Ośrodka Jerzego Strzałkowskiego z tym krajem. Jerzy Strzałkowski jako dziecko w trakcie 

pierwszej wojny światowej został zesłany na Syberie, dzięki pomocy Polskiego Komitetu 

Ratunkowego Dzieci Dalekiego Wschodu i Japońskiego Czerwonego Krzyża, opuścił Rosję wraz 

 z około 700 dziećmi i w 1922 roku poprzez Japonię dotarł do Polski. Współpraca z Japończykami 

zaowocowała spotkaniem w listopadzie 2021 roku w ramach dni Japońskich. Ośrodek odwiedził 

Ambasador Japonii w Polsce, zasadzono symboliczne drzewko wiśni przy pomniku patrona.  

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego 
w Lesznie wchodzą:  

1. Publiczne Przedszkole Specjalne nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. 
J. Strzałkowskiego w Lesznie. 

2. Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. 
J. Strzałkowskiego w Lesznie. 

Kształcenie w zawodach: kucharz, ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. 

3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie. 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. 
płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie. 

5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. 

Udział uczniów w konkursach, imprezach i uroczystościach 

 
l.p. data   wydarzenie 
1 15-22. 

02.2021 
 Konkurs literacko-plastyczny "Zasypało Świat na biało" 

2 17.02.2021  Światowy Dzień kota 
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3 02.03-18.03. 
2021 

 Konkurs "Kolorowe powitanie przedwiośnia i nadchodzącej wiosny" 

4 06.03. – 22.03. 
2021 

 Konkurs logopedyczno-plastyczny "W ciekawe gry gramy i słownictwo 
rozwijamy" 

5 05.05.2021  Odsłonięcie pomnika Jerzego Strzałkowskiego 
6 08.06.2021  Opowieści przy Strzałkowskim - "Młodzież muranowska" 
7 23.04. – 30.05. 

2021 
 Zabawa z okazji Światowego Dnia Książki i praw autorskich: 
 „Stwórz żywą okładkę wybranej książki”. 

8   Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza laurka dla mamy” 
9   Konkurs fotograficzny „Świat jest piękny” 
10 15.06.2021  Opowieści przy Strzałkowskim: „Moje spotkanie z dziećmi syberyjskimi" 
11 01.09. 2021  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
12 05.09.2022  Uroczystości w Pociesze 
13 14.09.2021  Sprzątanie Świata 
14 15.09.2021  Dzień Kropki 
15 23.09.2021  Otrzęsiny 
16 29-30.09.2021  Wybory do samorządów 
17 29.09.2021  Święto Patrona Ośrodka 
18 14.10.2021  Dzień Edukacji Narodowej.  

 Ślubowanie klas pierwszych 
19 18.10.2021  Dzień Papieski 
20 21.10.2021  Festiwal piosenki Turystycznej i Szantowej 
21 4-7.11.2021  Dni kultury japońskiej 
22 10.11.2021  Miedzyszkolne Święto Niepodległości 
23 19.11.2021  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
24 30.11.2021  Andrzejki 
25 XII  Akcja Paczki świateczne 
26 6.12  Mikołajki 
27 16.12.2021  Wigilia Ośrodkowa „Pod niebem pełnym cudów” 
28 22.12.2021  Wigilie klasowe 
29 XII   Jasełka 
30 XII  Konkurs Aniołowo 

 

Realizacja innowacji pedagogicznych 

 Historyczne stolice Polski;  

 I ty możesz zostać ratownikiem; 
 Mazowieckie ścieżki znane i nieznane;  

 Metoda HANDLE w terapii sensorycznej). 

 Rozkręcone SOSW 

 Jestem tym, co zjem 

 Aktywna Przygoda 

Realizacja projektów i programów 
 

 „Za życiem” 

 Wczesne Wspomaganie Rozwoju 

 „Lider Samorządności” 

 Z ekologią na Ty 

 Z żywiołami na Ty 
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Działania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych warunków pracy 

 Przeglądy szkół pod kątem bezpieczeństwa – koniec sierpnia 2021 

 Kontrola badań okresowych i szkoleń z zakresu bhp – na bieżąco i w zależności od potrzeb 

 Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych – na bieżąco 

 Termin przeprowadzenia próbnej ewakuacji szkoły – wrzesień 2021 

 Wdrożenie dziennika elektronicznego jako obowiązującego. 

Wykonane remonty i inwestycje w SOSW w Lesznie w roku 2021 
  
- montaż zewnętrznych, elektrycznych rolet na okna w sali gimnastycznej oraz na okna w świetlicy 

- montaż ściany działowej w auli w celu wydzielenia 2 klas lekcyjnych 

- doprowadzenie sieci internetowej (światłowodowej) do budynków w Julinku 

- zakup quada (ciągnika rolniczego) 

- zakup 15 szt wewnętrznych stacji do segregacji odpadów 

- udział w programie Laboratoria przyszłości (zakup sprzętu) 

- zakup 10 szt używanych komputerów do pracowni komputerowej w szkole 

 

Wykonane projekty na terenie SOSW przez stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych: 

 Budowa pomnika Jerzego Strzałkowskiego 

 Budowa systemu informacyjnego 

Struktura SOSW  
 

Wychowankowie (stan na 26 czerwca 2021) 
Przedszkole   3 

Szkoła Podstawowa  71 w tym 4 indywidualne 

Branżowa Szkoła   46 

PDP    42 w tym 1 indywidualne 

Grupa rewalidacyjna 8 w tym 6 indywidualne 

RAZEM   170 w tym 51 wychowanków w 9 grupach internackich 

 

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego (stan na 26 sierpnia) 

Stażyści  0 

Kontraktowi  19 

Mianowani  15 

Dyplomowani 48 

RAZEM  82 
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Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. 

 

 

 

 

Pierwsza Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Fabryce Kabli została powołana w 1947 roku, a jej pełna 
nazwa brzmiała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Warszawskich Zakładów Wytwórczych Materiałów 
Elektronicznych i funkcjonowała do 1954 roku. 

 W 1957 roku powołano Szkołę Mistrzów Filii Technicznych Zakładów Mechanicznych. W 1962 
roku ponownie doszło do otwarcia Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 3-letniego Technikum 
Mechaniczno-Elektrycznego. 
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 W szkole zasadniczej kształcono młodzież w zawodach: tokarz, ślusarz, elektryk technologii 
produkcji kabli oraz mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. W Technikum absolwentami byli 
technicy budowy maszyn, elektromechanicy i elektroenergetycy. 

 W latach 1973 – 1975 funkcjonowało w szkole Podstawowe Studium Zawodowe, a w latach 
1976 – 1982 Średnie Studium Zawodowe. 

 W roku 1977 Fabryka Kabli powołuje Zespół Szkół Zawodowych w skład którego wchodzi: 

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

• Technikum Mechaniczno-Elektryczne 

• Średnie Studium Zawodowe 

W latach 1984 – 1987 istniała także Szkoła Przysposobienia Zawodowego. 

W 1988 r. wykonano w Fabryce Kabli projekty budowy jedynej szkoły średniej w mieście i gminie 
Ożarów Mazowiecki. Mieściły się w niej warsztaty szkolne, stołówka, a w podziemiach szatnie. W 1992 
roku szkoła zostaje przeniesiona do obecnie zajmowanego budynku. 

 1 września 1992 roku utworzono Technikum Zawodowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej. Rok później dyrekcja Fabryki Kabli decyduje się na otwarcie nowego kierunku kształcenia 
w Liceum Zawodowym – pracownik administracyjno-biurowy. 

 W roku 1996 Fabryka Kabli Ożarów SA rezygnuje z prowadzenia Zespołu Szkół Zawodowych 
i przekazuje szkołę Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

 1 września 1997 roku powołane zostaje Liceum Handlowe kształtujące w zawodzie technik 
handlowiec, a rok później Liceum Ogólnokształcące. Nazwa szkoły zostaje zmieniona na Zespół Szkół 
w Ożarowie Mazowieckim. 

 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym szkołę zostaje Starostwo Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z siedzibą w Warszawie, a we wrześniu 1999 roku powołane zostaje Liceum Techniczne 
o profilu administracyjno-biurowym. 

 Od dnia 1 września 1999 roku w skład Zespołu wchodzą następujące placówki oświatowe: 

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

• Technikum Zawodowe 

• Liceum Zawodowe 

• Liceum Handlowe 

• Liceum Ogólnokształcące 

• Liceum Techniczne. 

W wyniku reformy ustroju szkolnego Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2002 roku 
wprowadziła przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu. 

 Z dniem 1 września 2002 roku przekształcono szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół  
w Ożarowie Mazowieckim: 

• ponadpodstawowe Technikum Zawodowe i ponadpodstawową Zasadniczą Szkołę Zawodową 
w ponadgimnazjalne Publiczne Technikum; 

• ponadpodstawowe Liceum Zawodowe, ponadpodstawowe Liceum Techniczne 
w ponadgimnazjalne Publiczne Liceum Profilowane; 
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• ponadpodstawowe Liceum Ogólnokształcące w ponadgimnazjalne Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące. 

 Szczególny rozkwit szkoły i poprawa warunków techniczno-dydaktycznych następuje od 
stycznia 2006 roku, kiedy to siedziba Starostwa zostaje przeniesiona do Ożarowa Mazowieckiego. 
Starostwo kupuje nie tylko nieruchomość po dawnej dyrekcji Fabryki Kabli, gdzie mieści się jej siedziba, 
ale także budynek szkoły, który z nią sąsiaduje. W hali dawnych warsztatów powstaje sala 
gimnastyczna o powierzchni 320 m2, a w pomieszczeniach przy szatni siłownia o powierzchni 60 m2  
z profesjonalnym wyposażeniem. 

 W 2007 r. ze środków PWZ powstaje boisko zewnętrzne o wymiarach 44 x 22 m  z nawierzchnią 
z tworzywa sztucznego do gry w piłkę ręczną, nożną, koszykówkę i siatkówkę oraz trybuna na 150 
miejsc. 

 12 października 2007 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Tony Halika. 

 W 2013 roku ze środków PWZ powstają nowe pracownie zawodowe: gastronomiczna, obsługi 
konsumenta, pokój hotelowy i recepcja. 

Uczniowie i nauczyciele aktywnie angażują się w akcje: Szlachetna Paczka, WOŚP, Ekologiczna 
Szkoła, Bezpieczna i przyjazna szkoła, Super szkoła, Owoce i Warzywa dla szkół. 

Realizowane były projekty ze środków UE dla uczniów i nauczycieli, w tym praktyki zawodowe i wyjazdy 
do Niemiec. Hiszpani i Włoch. Wymiany międzynarodowe uczniów odbywały się do Hiszpani, Portugali, 
Niemiec, Włoch, Turcji, Chorwacji, Litwy i Wielkiej Brytanii/ doskonalenie języka angielskiego dla 
nauczycieli /. 

W roku 2021 w szkole zajęcia odbywały się w 6 oddziałach. 

• w zawodzie technik hotelarstwa – 1 oddział; 

• w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – 5 oddziałów. 

W szkole pracowało: 

• 14 nauczycieli pełnozatrudnionych; 

• 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin. 

Podział nauczycieli zatrudnionych w szkole pod względem stopni awansu zawodowego przedstawiał 
się w sposób następujący: 

- kontraktowych  6 

- mianowanych  6 

- dyplomowanych  10 

   w tym pedagog szkolny 1 etat, psycholog 1 etat, bibliotekarz ½ etatu 

Najbardziej efektywne działania w roku 2021 

• Udział uczniów w akcjach szkolnego wolontariatu np. Klubu Honorowych Dawców Krwi i Szpiku 
kostnego, zbiórka darów dla Caritas; 

• Organizowano w latach 2015 – 2022 ( odwołany w 2021 r. z powodu pandemii ) Sztab WOŚP; 

• Podpisano Umowę współpracy w Ramach Programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie 
próchnicy zębów dla młodzieży; 

• Udział szkoły w programie „ Aktywna Tablica ” z Rządowego programu rozwijania infrastruktury 
( pozyskano środki na 6 laptopów ); 
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• Realizowano z młodzieżą Ogólnopolski program profilaktyki Czerniaka – edycja 2021/22; 

• Szkoła bierze udział w pilotażowym projekcie „ Wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów 
Wspierającej Edukację Włączającą, który jest realizowany ze środków UE. Działanie 2.10 Wysoka 
jakość systemu oświaty; 

• Podpisano umowę o współpracy z Polsko-Grecką Izbą Handlową oraz Fundacją Rozwoju 
Systemu Edukacji w Warszawie dotyczącą udział szkoły w programie Erasmus+( wymiana 
międzynarodowa dotycząca praktyk zawodowych w Grecji ); 

• W ramach Edukacji zdrowotnej realizowano programy: „ Diety prozdrowotne ” „ Wiem co jem ”  
„Smaczna Europa ”; 

• Młodzież z Technikum Żywienia przygotowała film promujący szkołę; 

• Organizowano dodatkowe zajęcia odpowiadające zainteresowaniom uczniów ( koło kulinarne, 
historyczne, matematyczne, informatyczne, strzeleckie i SKS; 

• Zorganizowano zbiórkę darów i środków finansowych dla Przytuliska Zwierząt w Pruszkowie; 

• Organizowano konkursy kulinarne na przygotowanie potraw i ciast świątecznych. Nawiązano 
współpracę z szefem kuchni Piątnica w celu przeprowadzenia warsztatów promujących mleko i wyroby 
mleczne; 

• Zorganizowano lekcje tematyczne dla uczniów w hotelu Mazurkas; 

• Doposażono księgozbiór biblioteki z funduszy z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
MEN; 

• Odbyły się liczne konkursy i wystawy upamiętniające ważne rocznice z historii ( współpraca  
z Biblioteką  Wojskową Garnizonu m. st. Warszawy i Biblioteką w Ożarowie Mazowieckim); 

• Zorganizowano wycieczki do Muzeum Polin ( Historia tolerancji polskiej ) oraz do Muzeum 
Kampinowskiego Parku Narodowego; 

• W powiatowym tenisie stołowym ( reprezentacja chłopców i dziewcząt Szkoła zajęła  II miejsce; 

• Zorganizowano liczne akcje reklamowe „ Szczepimy się przeciw Covid 19 ”; 

• Uczennica naszej szkoły zajęła III miejsce w Konkursie Piosenki Dzieci i Młodzieży  
w Pruszkowie. 

Ponadto młodzież: 

• opiekuje się grobem T. Halika na Powązkach w Warszawie oraz grobami nauczycieli i uczniów 
z naszej szkoły; 

• Brała udział w obchodach Bitwy Ołtarzewskiej; 

• Zbierała żywność, ubrania i zabawki w ramach Caritas i przekazała je do miejscowej Parafii; 

• Chłopcy z klas III -  IV angażują się społecznie pracując w Ochotniczych Strażach Pożarnych  

Szkolne stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w 2021 r. otrzymało 47  uczniów na kwotę 
11 756,00 zł.. Stypendium Prezesa Rady Ministrów na kwotę 7 200,00 zł. otrzymało 2 uczniów. 
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Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. 

 

 

W skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu wchodzą: 

Liceum Ogólnokształcące 

Profil humanistyczno – dziennikarski 

Profil ratowniczy 

Profil psychologiczno – społeczny 

Technikum 

Technik ekonomista 

Technik logistyk 

Technik mechatronik 

Technik technologii żywności 

Branżowa Szkoła I stopnia 

Mechatronik 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
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• Szkoła Policealna 

 Technik logistyk 

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

INFORMACJE 2021 ROK 

W okresie pandemii działania szkoły były znacznie ograniczone: 

1. Zima-wiosna 2001 roku upłynęła na nauczaniu zdalnym stąd brak działalności w szkole  

i środowisku lokalnym. 

2. Zmiana sytuacji pandemicznej związanej z COVID – 19 spowodowała zmiany  

w funkcjonowaniu szkoły.  

 Grudzień : udział w bożonarodzeniowym  Kiermaszu Świątecznym w Błoniu – młodzież z klas 

kształcących się w zawodzie technik technologii żywności przygotowała świąteczne słodkości, stroiki 

bożonarodzeniowe, które błyskawicznie znalazły nabywców. Nasze stoisko szybko opustoszało i jako 

pierwsi zakończyliśmy udział w tym wydarzeniu. 

Szkolne koło teatralne wystawiło Jasełka, które zostały ciepło przyjęte przez zgromadzoną publiczność 

 W podziękowaniu za bardzo dobrą współpracę z Centrum Sportu i Rekreacji młodzież 

przekazała „piernikową szopkę”,  którą wykonała na zajęciach cukierniczych. Szopka przez cały okres 

bożonarodzeniowy była eksponowana w holu głównym obiektu. 

 Młodzież szkolna uczestniczyła w akcji „Świąteczna paczka”. Cała społeczność z naszej szkoły 

włączyła się w zbiórkę żywności, chemii i najpotrzebniejszych rzeczy tekstylnych dla jednej z rodzin 

z Błonia. 

 Pasjonaci historii uczestniczyli w otwarciu w Muzeum Ziemi Błońskiej wystawy zatytułowanej 

OPORNIKI. Uczniowie mogli wysłuchać wspomnień internowanych w okresie stanu wojennego 

mieszkańców Błonia jak i obejrzeć wystawę muzealną przygotowaną z okazji przypadającej w tym roku 

40 rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. Nasi uczniowie wysłuchali również wykładu prof. dr 

hab. Antoniego Dudka zatytułowanego " Historia Solidarności w latach 80." 

 Uczniowie Wańkowicza odwiedzili Muzeum Józefa Piłsudskiego wraz z jego dworkiem Milusin 

w Sulejówku. Uczniowie mieli okazję poznać życie Marszałka od narodzin poprzez lata młodzieńcze, 

okres studiów, zesłanie na Syberię, działalność socjalistyczną, legionową i patriotyczną. Kulisy życia 

rodzinnego, osobiste rzeczy Marszałka, książki, broń pozwoliły na poznanie tej postaci jeszcze 

wnikliwiej. 

 Spotkanie z Mają Kapłon utalentowaną piosenkarką młodego pokolenia. Uczestniczką Finału 

De Voice of Poland . Maja to absolwentka szkoły. Spotkanie przybliżyło młodzieży drogę Mai do elity 

piosenkarskiej. 
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 Szkoła brała również udział w Projekcie „Włącz – życie”, dzięki, któremu zdobyła nowe 

umiejętności i wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. 

 Sportowcy z Wańkowicza wygrali powiatowy turniej w Tenisie stołowym. Sukces ten pozwolił 

zakwalifikować się do dalszej rywalizacji sportowej w tej dyscyplinie na szczeblu między powiatowym. 

 Jak co roku świętowali Dzień Niepodległości na Rajdzie w Puszczy Kampinoskiej. Motywem 

przewodnim Rajdu była Bitwa o Monte Cassino . Ponadto delegacja młodzieży wraz a nauczycielami 

wzięła udział w miejskich obchodach święta Niepodległości. 

 Listopad -   Uczniowie zmierzyli się z zadaniami konkursu historycznego " Krąg ", w którym  

biorą udział cyklicznie od kilku lat. Wyniki konkursu już w nowym roku 2022. 

 Wycieczki turystyczno - krajoznawcze. Po okresie izolacji spowodowanej pandemią młodzież 

chętni uczestniczyła w wycieczkach organizowanych przez szkołę. Uczniowie odwiedzili min.: 

Sandomierz, Toruń, Kazimierz Dolny 

 Uczestniczyli w lekcjach muzealnych w Muzeum Ziemi Błońskiej – jedna z nich poświęcona 

była  cechom szewskim w Błoniu. Uczniowie mogli obejrzeć wystawę poświęconą historii obuwia, 

posłuchać o przywilejach cechów szewskich 

 Uczestniczyli w konkursach plastycznych organizowanych przez Centrum Kultury w Błoniu np.: 

Błonie, piękno, które mijasz 

 W październiku Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielami przeprowadził akcję zbiórki 

środków finansowych na schronisko dla zwierząt. Wydarzenie to związane jest z Ogólnopolskim 

działaniem – Miesiąc październik miesiącem dobroci dla zwierząt. Zebrane pieniądze pochodziły ze 

sprzedaży ciast, które przygotowała młodzież. 

 Młodzież klas pierwszych zgodnie z szkolną tradycją w październiku odwiedziła grób naszego 

patrona Melchiora Wańkowicza, który znajduje się na warszawskich Powązkach. Uporządkowała grób 

i jego otoczenie, złożyła kwiaty i zapaliła znicze 

 Kolejnym ważnym wydarzeniem w październiku było : ślubowanie klas pierwszych 

przygotowane przez Samorząd Szkolny  oraz inauguracja nowego obiektu sportowego : Hali 

Pneumatycznej. To wyjątkowy obiekt sportowy, który zdecydowanie poprawia warunki prowadzenia 

lekcji wychowania fizycznego i zachęca do aktywności sportowo-rekreacyjnej. 

 Młodzi dziennikarze pod opieką pani  Beaty Krukowskiej - nauczycielki dziennikarstwa wzięła 

udział w spotkaniu z dziennikarką : pisarką Magdaleną Wolińską-Riedii. Z pod jej pióra wyszły m.in.:  

Z Watykanu w świat, Kobiety w Watykanie, Zdarzyło się w Watykanie 

 Nauczyciele szkoły uczestniczą w projekt Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację 

Włączającą.  
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Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze 

zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). 

 "Młodzi w Akcji+" to kolejny projekt, w którym bierze udział młodzież. Celem projektu jest 

zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia poprzez 

realizację projektów społecznych. Zespoły uczniowskie w czasie trwania programu wybierają ścieżkę 

tematyczną, zgodnie z którą tworzą własny projekt. 

 Narodowe Czytanie to kolejne wydarzenie z udziałem naszej młodzieży. Tym razem nie było to 

klasyczne czytanie, a inscenizacja fragmentów Moralności Pani Dulskiej przygotowanych prze Szkolne 

Koło Teatralne pod kierunkiem p. Małgorzaty Śliwińskiej. Występ młodzieży został  przyjęty bardzo 

ciepło. 

 Witaj szkoło. Nowy rok szkolny rozpoczęty został uroczystą akademią. Po południ delegacja 

młodzieży wraz z nauczycielami uczestniczyła w miejskich obchodach II wojny światowej. 

 ERAZMUS + to nowy projekt, w którym będzie uczestniczyła młodzież szkolna. Uczniowie 

technikum przez najbliższych 5 lat będą mogli uczestniczyć w praktykach zawodowych w krajach Unii 

Europejskiej.  

 Od trzech  lat realizowany jest kolejny projekt unijny pn. „Umiejętności, kwalifikacje i praca”. 

Beneficjatem projektu jest młodzież technikum. Realizacja projektu pozwalała wyposażyć młodzież w 

 wiedzę i nowe umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach i stażach 

odbywanych w okolicznych firmach. Część środków finansowych pozwoliła na zakup pomocy  

i wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Powiatowa Stacja Ratownictwa 
Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu (dalej Stacja),  

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zgodnie z podpisaną umową z Radomską Stacją 

Pogotowia Ratunkowego, wykonywał świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa 

medycznego na obszarze obejmującym: 

 powiat Warszawski Zachodni; 

 powiat Grodziski; 

 powiat Żyrardowski. 

w ramach rejonu operacyjnego nr 14/03.  

W strukturach Stacji funkcjonują 10 Zespołów Ratownictwa Medycznego (dalej ZRM), w tym: 2 

specjalistyczne (dalej typu „S”)  oraz 8 podstawowe (dalej typu „P”), które  stacjonowały  

w następujących miejscach wyczekiwania: 

 stacja wyczekiwania Ożarów Mazowiecki -  ZRM typu „P”; 

 stacja wyczekiwania Błonie - ZRM typu „S”  
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 stacja wyczekiwania Błonie - ZRM typu „P”; 

 stacja wyczekiwania Stare Babice - ZRM typu „P”; 

 stacja wyczekiwania Łomianki - ZRM typu „P”; 

 stacja wyczekiwania Grodzisk Mazowiecki - ZRM typu „P”; 

 stacja wyczekiwania Milanówek - ZRM typu „P”; 

 stacja wyczekiwania Żyrardów - ZRM typu „S” ; 

 stacja wyczekiwania Żyrardów - ZRM typu „P”; 

 stacja wyczekiwania Mszczonów - ZRM typu „P”. 

W okresie od marca do maja decyzją Wojewody utworzony został dodatkowy Zespół Ratownictwa 

Medycznego stacjonujący w Błoniu. 

Przychody z tytułu kontraktu świadczenie usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego 

w 2021 r. wyniosły 18 426 409 zł., (w stosunku do roku 2020 była wyższa  

o 17 %) pozostałe przychody z innych źródeł  w wysokości 666 666 zł, w tym: darowizny otrzymane 

przez Jednostkę (w stosunku do roku 2020 była wyższa o 7 %). Z punktu widzenia gospodarki 

finansowej Stacji istotnym faktem jest, że w 2021 r. po raz pierwszy pozyskano środki unijne na zakup 

ambulansu medycznego w kwocie 520 tyś zł. Celem projektu było wsparcie Stacji w realizacji zadań 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób 

zakaźnych po przez zakup środku trwałego w postaci ambulansu ratunkowego oraz zakup środków 

ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego. Powyższy zakup dokonano w miesiącu 

maj (wybór najkorzystniejszej oferty) a pozytywnego rozliczenia dotacji dokonano w listopadzie. 

Podsumowując, przychody wyniosły 19 102 148 zł  i były wyższe w stosunku do roku  ubiegłego  

 o kwotę 3 240 515 zł, co stanowi wzrost o ok 17 %. 

Natomiast koszty działalności stacji wyniosły 18 745 471 zł. (w stosunku do roku 2020 była wyższa 

o 20 %). Amortyzacja została zaplanowana zgodnie z planem amortyzacji i powiększona o koszty 

amortyzacji środków, które zostały zakupione w 2021 r. i wyniosła  945 077 zł.  (w stosunku do roku 

2020 była wyższa o 19%) Zużycie materiałów i energii wyniosło 1 816 988 zł. (w stosunku do roku 2020 

była wyższa o 17 %). Jak co roku znaczą kwotę w strukturze kosztów 2021 r. stanowił zakup usług 

obcych 12 955 915 zł. (w stosunku do roku 2020 była wyższa o 16 %), na które zasadniczo składają 

się umowy cywilno-prawne (tzw. kontrakty) z lekarzami systemu, ratownikami medycznymi  

i pielęgniarkami/rzami systemu. 

Podsumowując, koszt działalności w 2021  były wyższe w stosunku do roku  ubiegłego  o kwotę 3 841 

605 zł, co stanowi wzrost o ok 20 %. 

Zatrudnienie w SP ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego na dzień 31.12.2021 r. wynosiło: 

1. 17 osób w ramach umów o pracę (jedna z umów rozwiąże się z dniem 31 stycznia 2022 roku), 

2. 112 osób w ramach umów cywilno - prawnych na świadczenie usług w zakresie ratownictwa 

medycznego w tym: 8 lekarzy systemu, 100 ratowników medycznych oraz 4 pielęgniarek/arzy 

systemu, 

3. 9 osób w ramach umów zleceń. 
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REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO W 2021 roku 

W okresie od 01 stycznia do 31grudnia 2021 r. zostały zrealizowane następujące zadania: 

1. zakup ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem, 

 

 

2. zakup 10 pomp strzykawkach wraz ze stacją dokującą, 
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3. zakup drobnego sprzętu medycznego, w tym 6 plecaków medycznych, 

 

 

 

4. doposażeniem miejsc wyczekiwania w niezbędne meble (Ożarowa Mazowieckiego, Stare 

Babice, Błonie), 

5. montaż instalacji klimatyzacji w miejscach wyczekiwania, oraz pomieszczeniach administracji, 

6. zakup komputera stacjonarnego oraz komputerów przenośnych z oprogramowaniem, 

7. zakup systemu podtrzymania zasilania dla urządzeń serwerowych oraz urządzeń sieciowych 

pracujących w Stacji, 

8. zakup samochodu typu kombi, 

9. zakupu opon zimowych i letnich dla ambulansów, 

10. pozyskano środki na szkolenia pracowników administracyjnych z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego  w wysokości 27 000 zł, 

11. został przeprowadzony I audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z ISO 

9001:2015 i ISO 27001:2013, Stacja została pozytywnie oceniona przez niezależnych 

auditorów, 

12. zrealizowano cztery usług w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez masowych 

 

Otrzymane darowizny w związku z panującą epidemią: 

1. Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego sfinansował budowę wiaty śmietnikowej na 

odpady komunalne oraz dwóch pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem dla  Stacji. 

2. Urząd Wojewódzki - środków ochrony osobistej dla członków ZRM na łączną kwotę 319 168,18 

zł . 
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3. Prentki Przedsiębiorstwo wielobranżowe Krzysztof Prentki – samochód osobowy marki Skoda 

modle Octavia  2016 rok. – 34 000 zł.  

 

W ROKU 2021 ZOSTAŁO PRZEPROWADZONYCH 9 POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH ORAZ 

12 ZAPYTAŃ OFERTOWYCH DOTYCZĄCYCH: 

 

1. przetarg na świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pojazdów 

sanitarnych ora innych pojazdów, 

2. przetarg na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem Projekt UE, 

3. przetarg na dostawę produktów leczniczych, 

4. przetarg na zakup jednorazowych materiałów medycznych, 

5. przetarg na zakup akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu medycznego , 

6. przetarg na zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego oraz materiałów jednorazowych, 

7. przetarg na zakup drobnych materiałów i produktów medycznych, 

8. przetarg na zakup środków ochrony indywidualnej i materiałów jednorazowego użytku, 

9. przetarg na sukcesywne bezgotówkowe dostawy paliw, 

      Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: 

1. usługa odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych, 

2. zakup opon letnich, 

3. ubezpieczenie floty pojazdów, 

4. zakup samochodu osobowego, 

5. dostawa i montaż instalacji klimatyzacji, 

6. zakup i dostawa jednorazowych kombinezonów ochrony biologicznej Projekt UE, 

7. świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi prawnej, 

8. dostawa zestawu komputerowego oraz komputera przenośnego wraz  

z oprogramowaniem biurowym, 

9. dostawa opon zimowych, 

10. sukcesywne dostawy materiałów promocyjnych, 

11. zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej, 

12. zakup tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli. 

Dodatkowo w omawianym okresie został przeprowadzony dwukrotnie konkurs ofert na: 

a. świadczenie usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego przez: lekarzy systemu, 

ratowników medycznych, kierowców - ratowników medycznych, pielęgniarek/arzy systemu. 

 

WAŻNE WYDARZENIA  

W 2021 roku mimo panującej epidemii COVID-19 wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 udało 

się zrealizować następujące wydarzenia: 

1. piknik pod hasłem BEZPIECZNE WAKACJE dla dzieci, 
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2. w okresie wrzesień  - listopad brali czynny udział wspólnie z  Komendą Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej PWZ w szkoleniach uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych z terenu Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego, 
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3. byli inicjatorem projektu „Włącz życie” - to projekt obejmujący szkolenia  

z zakresu pierwszej pomocy skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którego 

organizatorem jest Powiat Warszawski Zachodni i Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, 
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4. przeprowadzone zostały szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskiem Zachodnim. 

 

W roku 2021 istotnym wydarzeniem dla funkcjonowania Stacji było ogólnopolski strajk ratowników 

medycznych, pomimo licznych spotkań w miesiącu wrześniu ratownicy świadczący usługi dla Stacji 

przystąpili do strajku z dniem 01 października 2021. W dniu 06 października zostało podpisane 

porozumienie, które zakończyło strajki pracowników Stacji. 

 

PLANY INWESTYCYJNE NA 2022 ROK 

 

1. spłata rat wynikających z zakupu 5 szt. ambulansów medycznych, 

2. spłata rat wynikających z zakupu sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie 

ambulansów, 

3. zakup ambulansu typ C , 

4. zakup sprzętu medycznego na wyposażenia ambulansu, 

5. modernizacja miejsc wyczekiwania Grodzisk Mazowiecki i Błonie, 

6. wyposażenie miejsc wyczekiwania (meble itp.), 



POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI  
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki 

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r. 
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim www.pwz.pl 

131 

7. zakup i wdrożenie oprogramowania komputerowego typu ERP (księgowość – kadry – 

magazyny), 

8. zakup komputerów na potrzeby stacji, 

9. zakup zabudowy metalowej pod tlen medyczny. 

 

STATYSTYKA WYJAZDÓW ZRM (stan na dzień 31.12.2021)  

1.    stacja wyczekiwania Ożarów Mazowiecki, ZRM typu „P” 03-086 - średnio w ciągu miesiąca 

realizował 186 wyjazdów, średnio na dobę 6,15 Do dnia 31.12.2021 zrealizował 2243 wyjazdów. 

2.   stacja wyczekiwania Błonie, ZRM typu „S” 03-081- średnio w ciągu miesiąca realizował 180 

wyjazdów, średnio na dobę 5,95 Do dnia 31.12.2021 zrealizował 2170 wyjazdów. 

3.   stacja wyczekiwania Błonie, ZRM typu „P” 03-084 - średnio w ciągu miesiąca realizował 107 

wyjazdów, średnio na dobę 3,55 Do dnia 31.12.2021 zrealizował 1295 wyjazdów. 

4.      stacja wyczekiwania Stare Babice, ZRM typu „P” 03-088 - średnio w ciągu miesiąca realizował 

174 wyjazdów, średnio na dobę 5,73Do dnia 31.12.2021 zrealizował 2088 wyjazdów. 

5.      stacja wyczekiwania Łomianki, ZRM typu „P” 03-090 średnio w ciągu miesiąca realizował 177 

wyjazdów, średnio na dobę 5,84 Do dnia 31.12.2021 zrealizował 2130 wyjazdów. 

6.   stacja wyczekiwania Milanówek ZRM typu „P” 03-082 - średnio w ciągu miesiąca realizował 192 

wyjazdów, średnio na dobę 6,34 Do dnia 31.12.2021 zrealizował 2315 wyjazdów.  

7.  stacja wyczekiwania Grodzisk Mazowiecki, ZRM typu „P” 03-080 - średnio w ciągu miesiąca 

realizował 221wyjazdów, średnio na dobę 7,29 Do dnia 31.12.2021 zrealizował 2658 wyjazdów.  

8.  stacja wyczekiwania Żyrardów, ZRM typu „S” 03-092- średnio w ciągu miesiąca realizował 204 

wyjazdów, średnio na dobę 6,72 Do dnia 31.12.2021 zrealizował 2453 wyjazdów.  

9.  stacja wyczekiwania Żyrardów, ZRM typu „P” 03-091 - średnio w ciągu miesiąca realizował 205 

wyjazdów, średnio na dobę 6,76 Do dnia 31.12.2021 zrealizował 2468 wyjazdów.  

10. stacja wyczekiwania Mszczonów, ZRM typu „P” 03-096 - średnio w ciągu miesiąca realizował 166 

wyjazdów, średnio na dobę 5,46 Do dnia 31.12.2021 zrealizował 1992 wyjazdów.  

W całym 2021 roku zrealizowano 21812 
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Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Błoniu. 
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Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 powstała w 2018 roku i jest jednostką organizacyjną 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego, realizującą zadania powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy 

zastępczej typu socjalizacyjnego i działa w formie jednostki budżetowej. 

Do zadań Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 należy w szczególności: 

1. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych 

potrzeb, a w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych  

i religijnych; 

2. opieka nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności; 

3. realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku; 

4. umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił 

inaczej; 

5. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny; 

6. zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych; 

7. objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi; 
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8. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych; 

9. współpraca z sądami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim 

Zachodnim, Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami. 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Błoniu w 2021 roku miała wykorzystaną maksymalną 

ilość miejsc dzieci w niej przebywających. Umieszczonych w niej było 14 dzieci, zarówno 

przychodzących jak i odchodzących. 

Rodzice biologiczni zaangażowani są w działania na rzecz swoich dzieci w następujących formach: 

odwiedzają dzieci, uczestniczą w ważnych dla nich wydarzeniach, tj. urodziny, jeśli spełniają określone 

warunki mogą urlopować Dziecko do swojego domu, angażujemy Babcie, Ciocie, żeby Dziecko 

wiedziało, że ma osoby bliskie.  Wszelkie formy odwiedzin odbywały się wg zasad reżimu sanitarnego, 

wynikającego z sytuacji pandemicznej w kraju. 

Zapewniana jest pomoc pedagoga i wsparcie psychologa. 

Zadaniem pracownika socjalnego jest: 

- wywiady środowiskowe z Rodzinami, 

- ustalanie z Wychowawcą prowadzącym spraw medycznych; np. zapisy do lek. specjalistów, 

- współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, 

- kontakty z instytucjami: Sądy, Szkoły, Urzędy Miast i Gmin, OPS-y, PCPR-y, Placówki Sp. 

- meldunki Wychowanków, 

- konsultowanie terminów Zespołów do okresowej oceny sytuacji Dziecka. 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Błoniu pracuje nad jak najlepszymi standardami opieki 

nad dziećmi, które doświadczyły zranień, przemocy, zaniedbań ze strony najbliższych - rodziny. 

Współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz gminnymi Ośrodkami Pomocy 

Społecznej. Praca skupia się na wymianie doświadczeń, informacji w obszarze działań na rzecz 

Rodziny pochodzenia. Wykorzystujemy narzędzia w postaci planu pracy z Dzieckiem i Rodziną, 

szukamy zaplecza - korzeni, pracujemy na genogramie, ekomapie, a przede wszystkim mocnych 

stronach. Dzieci mają możliwość nawiązania bezpiecznej relacji z „przyszywanymi Ciociami, Babciami, 

starszymi Koleżankami, Kolegami” poprzez wspólne wyjścia lub zajęcia na terenie, np. odrabianie 

lekcji, kino, spacer, pizza, konwersacje z angielskiego, dodatkową matematykę, chemię, fizykę, ale też 

pieczenie ciast, lekcje muzealne, wyjścia na basen, wyjazdy nad morze czy naukę jazdy na nartach. 

Wychowankowie placówki zapewnioną mają opiekę psychologiczno-pedagogiczną na bardzo dobrym 

poziomie, ponadto zatrudniona jest też kadra administracyjno-gospodarcza realizująca zadania 

statutowe. 
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Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Dziekanowie Leśnym. 
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Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 uruchomiona została w 2019 roku i jest jednostką 

organizacyjną Powiatu Warszawskiego Zachodniego, realizującą zadania powiatu w zakresie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej; działa w formie jednostki budżetowej. 

Do zadań Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 należy w szczególności: 

1. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych 

potrzeb, a w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych  

i religijnych; 

2. opieka nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności; 

3. realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku; 

4. umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi,  

chyba że sąd postanowił inaczej; 

5. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny; 

6. zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych; 

7. objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi; 

8. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych; 

9. współpraca z sądami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim 

Zachodnim, Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami. 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Dziekanowie Leśnym w 2021 roku miała wykorzystaną 

maksymalną ilość miejsc dzieci w niej przebywających. Umieszczonych w niej było 14 dzieci, zarówno 

przychodzących jaki odchodzących. 

Rodzice biologiczni zaangażowani są w działania na rzecz swoich dzieci w następujących formach: 

odwiedzają dzieci, uczestniczą w ważnych dla nich wydarzeniach, tj. urodziny, jeśli spełniają określone 

warunki mogą urlopować Dziecko do swojego domu, angażujemy Babcie, Ciocie, żeby Dziecko 

wiedziało, że ma osoby bliskie.  Wszelkie formy odwiedzin odbywały się wg zasad reżimu sanitarnego, 

wynikającego z sytuacji pandemicznej w kraju. 

Zapewniana jest pomoc pedagoga i wsparcie psychologa. 

Zadaniem pracownika socjalnego jest: 

- wywiady środowiskowe z Rodzinami, 

- ustalanie z Wychowawcą prowadzącym spraw medycznych; np. zapisy do lek. specjalistów, 

- współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, 

- kontakty z instytucjami: Sądy, Szkoły, Urzędy Miast i Gmin, OPS-y, PCPR-y, Placówki Sp. 
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- meldunki Wychowanków, 

- konsultowanie terminów Zespołów do okresowej oceny sytuacji Dziecka. 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Dziekanowie Leśnym pracuje nad jak najlepszymi 

standardami opieki nad dziećmi, które doświadczyły zranień, przemocy, zaniedbań ze strony 

najbliższych - rodziny. Współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz gminnymi 

Ośrodkami Pomocy Społecznej. Praca skupia się na wymianie doświadczeń, informacji w obszarze 

działań na rzecz Rodziny pochodzenia. Wykorzystujemy narzędzia w postaci planu pracy z Dzieckiem 

i Rodziną, szukamy zaplecza - korzeni, pracujemy na genogramie, ekomapie, a przede wszystkim 

mocnych stronach. Dzieci mają możliwość nawiązania bezpiecznej relacji z „przyszywanymi Ciociami, 

Babciami, starszymi Koleżankami, Kolegami” poprzez wspólne wyjścia lub zajęcia na terenie, np. 

odrabianie lekcji, kino, spacer, pizza, konwersacje z angielskiego, dodatkową matematykę, chemię, 

fizykę, ale też pieczenie ciast, lekcje muzealne, wyjścia na basen, wyjazdy nad morze czy naukę jazdy 

na nartach. 

Wychowankowie placówki zapewnioną mają opiekę psychologiczno-pedagogiczną na bardzo dobrym 

poziomie, ponadto zatrudniona jest też kadra administracyjno-gospodarcza realizująca zadania 

statutowe. 

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach. 
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Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach zostało utworzone Uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z dnia 17 marca 1999 roku. W roku 2006 szkoła otrzymała imię „Karola Wojtyły”. 

To szkoła przyjazna dla uczniów, zapewniająca im wszechstronny rozwój, otwarta na współpracę  

z rodzicami, ukierunkowana na tworzenie silnych więzi międzyludzkich i zacieśniająca współpracę ze 

społecznością lokalną. Nauczyciele troszczą się o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

wybierając odpowiednie formy i metody pracy.  
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Misję szkoły realizowana jest poprzez zadania zawarte w planie pracy szkoły, programie 

wychowawczym i programie profilaktyki. Jego cztery podstawowe założenia to: 

1. Kształcenie i rozwój osobowości - „OSOBA” . 

2. Aktywność i zaangażowanie – „CZYN”. 

3. Odpowiedzialność za siebie i swoje działania - „ODPOWIEDZIALNOŚĆ”. 

4. Kształtowanie systemu wartości, który pozwoli najpełniej realizować człowieczeństwo  

w życiu dorosłym - "MORALNOŚĆ" 

W roku 2021 w liceum odbyły się następujące wydarzenia: 

- Europejski Dzień Języków Obcych, 

- Święto Edukacji Narodowej, 

- Święto Niepodległości, 

- Mikołajki na sportowo, 

- Kolędowanie u Karola. 

 

W dniu 25 marca 2021 roku na sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego została podjęta 

uchwała Nr XVII / 158 / 2021 w sprawie przekazania przez Powiat Warszawski Zachodni Gminie 

Łomianki zadania publicznego z zakresu edukacji - prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. 

Karola Wojtyły w Łomiankach. 

W dniu 19 maja 2021 roku zostało zawarte porozumienie z Gminą Łomianki w sprawie przekazania 

gminie zadania publicznego z zakresu edukacji – prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Karola 

Wojtyły w Łomiankach z dniem 1 stycznia 2022 r.
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 Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże.  

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni. 
 

I. Działania ustawowe 

Spraw nowych w 2021r. zarejestrowano 2.209  

Wniosków, podań, wyjaśnień i in., wg dziennika podawczego wpłynęło ogółem 7.338  

 

Szacuje się, że łącznie w PINB znajduje się ogółem ok. 68.000 spraw, z czego ponad  1.500  

w obiegu, tj. nie zakończonych, do ponownego orzekania, w wyższych instancjach, w egzekucji 

bądź sądzie administracyjnym.  

 
1. Wydano 746 orzeczeń (decyzje i postanowienia), na które wniesiono łącznie 50 odwołań 

 i zażaleń. We wskazanej powyżej liczbie decyzji nakazów rozbiórek obiektów budowlanych 

wydano 10, z czego 3 dotyczą budynków mieszkalnych.  

2. Liczba skarg obywateli wniesionych do organu (dział VIII Kpa) – 50, z czego wszystkie zostały 

przez organ rozpatrzone. 

3. Przeprowadzonych zostało 362 inspekcji i kontroli w terenie.  

4. Wykonano 7 rozbiórek obiektów budowlanych lub ich części 

- wszystkie wskutek złego stanu technicznego, w tym 4 budynki mieszkalne, 

PINB działając jako organ egzekucyjny obowiązków wynikających z prawa budowlanego 

wszczął w 2021r. 3 kolejne postępowania egzekucyjne dotyczących rozbiórek. Natomiast 

wykonane 7 rozbiórek obiektów budowlanych to efekt również wszczętych wcześniej egzekucji.                              

 

5. Opłat (legalizacyjnych) wynikających z Prawa budowlanego nałożono w 2021r. na kwotę łączną 

80.000 zł. Z tego 75.000 z tyt. samowoli budowlanych (2 przypadki) i 5.000 zł. z tyt. samowolnej 

zmiany sposobu użytkowania (1 przyp.).  

Kar administracyjnych orzeczono na kwotę 122.000 zł., z czego 120.000 zł. z tyt. nielegalnego 

użytkowania (2 przyp.) i 2.000 zł. z tyt. stwierdzonych nieprawidłowości (1 przyp.). Egzekucją 

kar administracyjnych zajmuje się wojewoda, stanowią one dochód Budżetu Państwa.  

 

6. Na podstawie ustawy egzekucyjnej nałożono grzywien na kwotę 670.329,50 zł. (6 przyp.). 

Wyegzekwowanych zostało należności w wysokości 8.915 zł. tj. ok 1,3 % – na podstawie 

tytułów wykonawczych komorniczych. 

 

7. Grzywien w drodze mandatu karnego nałożono łącznie 136 na kwotę 21.700 zł. 

 

Łącznie zatem z w/w tytułów (pkt 5, 6 i 7) winno wpłynąć do Budżetu Państwa ponad 894 tys. zł.   
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Również w oparciu o ustawę egzekucyjną nałożono obowiązek wpłacenia 4-ch zaliczek na poczet 

wykonania zastępczego na kwotę łączną 45.000 zł., wyegzekwowano w ubiegłym roku kwotę 

16.720 zł., tj. ok. 37 %. 

 

8. Inspektorat w minionym roku prowadził 3 postępowania w sprawach katastrof budowlanych: 

- Ożarów Maz. – awaria w budynku mieszkalnym, 

- Rochaliki – katastrofa drogowa, samochód wjechał w budynek 

- Łomianki – pożar budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Ofiar w ludziach nie było. Wszystkie postępowania zakończono stosownymi orzeczeniami. 

9. Przeprowadzono 3 rozprawy administracyjne z udziałem stron, w których przesłuchano  
10 świadków. Dwie rozprawy zakończono zawarciem ugody pomiędzy stronami. 

10. W sprawach o wykroczenia i występki z tytułu prawa budowlanego Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego skierował: 

- 2 wnioski do organów ścigania – Policja, prokurator. 

- 1 wniosek do izby samorządu zawodowego. 

11. W 10 sprawach skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego wystąpienia o ściągnięcie 
nałożonych tytułami wykonawczymi należności pieniężnych wynikających z przepisów Prawa 
Budowlanego. 

II. Obsada kadrowa  

 

Na dzień 31.12.2021r. wynosiła: 

- Pracownicy etatowi – merytoryczni 5,9 etatów (8 osób) 

  –  pomocniczy 5,8 etatów (6 osób)  

- Na urlopach macierz./wychow. – 1 etat (1 osoba) 

III. Finanse 
 
W roku 2021 PINB na działalność otrzymał: 

  
 1 226 895 zł. (2020r. 1 075 622) z budżetu państwa, 
    125 000 zł.   (155 000) dotacji z budżetu powiatu, 

razem: 1 351 895 zł. (1 230 622)  
  

Realizacja wydatków budżetowych wyniosła 99,9% tj. wydatkowano kwotę 1 351 202 zł  
IV. Stan posiadania PINB 

 

 Inspektorat dysponuje na zasadzie wynajmu pomieszczeniami biurowymi  

o powierzchni ok. 200 m2 w segmencie zabudowy powiatowej, oraz pomieszczeniem 

składowania akt, o pow. ok. 15 m2.   

Od innego podmiotu na terenie dawnej fabryki kabli PINB wynajmuje pomieszczenie ok. 80 m2 

zaadaptowane na cel składnicy dokumentów, gdzie lokowane są akta własne oraz 

dokumentacje związane z wydawanymi pozwoleniami na budowę, na bieżąco otrzymywane  

z Wydz. Architektury. Prowadzone są obecnie rozmowy w sprawie wynajmu kolejnego 

pomieszczenia na archiwum od podmiotu zewnętrznego. 
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 Inspektorat posiada 15 zestawów komputerowych, 2 kserokopiarki, 1 samochód służbowy 

osobowy renault thalia 2008r. Posiadał też samochód skoda fabia 2002r. przejęty od WINB  

w Warszawie, który został zbyty w 2021r. na zasadzie konkursu ofert. 

 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
 

1. Liczba utrzymywanych zwierząt w 2021 roku: 

 liczba bydła ogółem – 2382 

 liczba krów mlecznych – 1955 

 liczba bydła mięsnego - 427 

 liczba trzody chlewnej – 84 

 liczba owiec – 49 

 liczba kóz – 112 

 liczba strusi – 0 

 liczba królików – 0 

 
2. Produkcja drobiu rzeźnego z podziałem na gatunki: 

 

Gatunek: Liczba ferm: Wielkość produkcji ogółem*: 

Kurczęta 1 58 000 * 

Indyki 0 0 

Gęsi 0 0 

Kaczki 0 0 

 
 Ferma drobiu rzeźnego (kurcząt) funkcjonująca na terenie powiatu warszawskiego zachodniego 

zakończyła swoją działalność w październiku 2021 r. 
 

3. Hodowla bydła  mlecznego - stada powyżej 100 sztuk, ilość gospodarstw –  2 
 

- IH i AR Radzików 1, 05-870 Błonie 

- Gospodarstwo Rolne Dawtona, ul. Błońska 59, 05-084 Leszno 

 
4. Hodowla bydła  mięsnego - stada powyżej 100 sztuk, ilość gospodarstw – 0  

 
5. Hodowla świń - stada powyżej 500 sztuk, ilość gospodarstw -  0 
 

6. Gospodarstwa rybackie: 
 

 ilość gospodarstw rybackich - 1 

 łączna powierzchnia lustra wody w gospodarstwach rybackich w ha – 4 ha 

 łączna produkcja wszystkich gospodarstw rybackich (w kilogramach) – 6000 kg 

 gatunki ryb utrzymywane w gospodarstwach rybackich – karp, karaś, lin, sandacz 
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7.  Gospodarstwa / zakłady produkujące miód: 

 liczba pasiek zarejestrowanych w PIW - 83 

 liczba wszystkich rodzin pszczelich zarejestrowanych w PIW - 1182 

 liczba pasiek powyżej 40 rodzin pszczelich - 6 

 łączna liczba rodzin pszczelich w pasiekach powyżej 40 rodzin – 397 

 

8.  Produkcja jaj konsumpcyjnych: 

 ilość ferm – 0 

 łączna wielkość produkcji  (w sztukach) – 0 

 

9.  Wykaz rzeźni wraz z wielkością produkcji za rok 2021: 

 Ubój bydła - 0 

 Ubój cieląt - 0 

 Ubój owiec  - 0 

 Ubój trzody – 1     

     Wielkość uboju w 2021 r.: 1884 szt. 

 Ubój koni - 0 

 Ubój królików - 0 

 Ubój kurcząt - 0 

 Ubój kur - 0 

 Ubój indyków - 0 

 Ubój kaczek - 0 

 Ubój gęsi - 0 

 Ubój zwierząt łownych - 0 

 
10. Wykaz podmiotów zatwierdzonych i zarejestrowanych - żywność: 

 
 Zakłady pakowania jaj – 0 

 Zakłady przetwórstwa jaj - 0 

 Zakłady przetwórstwa ryb - 0 

 Zakłady przetwórstwa mleka - 1  

 Zakłady przetwórstwa dziczyzny - 0 

 Zakłady rozbioru i/lub przetwórstwa mięsnego - 6 

 Zakłady pakowania i przepakowywania - 3 

 Chłodnie składowe wolnostojące - 5 

 Magazyny bez wymogów temperaturowych – 5 

 Zakłady prowadzące działalność marginalną, lokalną i ograniczoną - 14 

 Zakłady prowadzące rolniczy handel detaliczny – 35 

 Zakłady prowadzące sprzedaż bezpośrednią - 1 

 Firmy zajmujące się pośrednictwem w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego - 7 
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 Firmy zajmujące się transportem produktów pochodzenia zwierzęcego - 45 

 
11. Wykaz podmiotów zatwierdzonych i zarejestrowanych – pasze: 

 

 Zakłady produkujące mieszanki paszowe – zakłady zatwierdzone – 3 

 Zakłady produkujące mieszanki paszowe – zakłady zarejestrowane – 3 

 Zakłady produkujące materiały paszowe pozyskane przy produkcji środków spożywczych – 2 

 Wytwórcy materiałów paszowych (rolnicy) – 450 

 Zakłady produkujące dodatki paszowe – 1 

 Zakłady wprowadzające do obrotu pasze hurtowo- zakłady zatwierdzone – 5 

 Zakłady wprowadzające do obrotu pasze detalicznie – zakłady zatwierdzone – 1 

 Zakłady wprowadzające do obrotu pasze hurtowo – zakłady rejestrowane – 14 

 Zakłady wprowadzające do obrotu pasze detalicznie – zakłady rejestrowane – 11 

 Magazyny paszowe –14 

 Firmy transportujące pasze –22 

 

12. Wykaz podmiotów zatwierdzonych i zarejestrowanych – utylizacja: 

 

 Przetwarzanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – 0  

 Spalarnie i współspalarnie – 0 

 Zakłady prowadzące czynności pośrednie oraz składowanie ubocznych produktów 

pochodzenia zwierzęcego – 3 

 Zakłady składujące produkty pochodne – 3  

 Firmy transportujące uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego – 5 

 Zakłady produkujące karmę dla zwierząt domowych – 2 

 Zakłady prowadzące działalność techniczną na ubocznych produktach pochodzenia 

zwierzęcego i produktach pochodnych do celów poza łańcuchem paszowym – 0 

 Kompostownie i wytwórnie biogazu – 0 

 Podmioty stosujące polepszacze gleby i nawozy organiczne – 0  

 Grzebowiska – 0 

 Pośrednicy w handlu nie posiadający magazynów – 1 

 Inne podmioty zarejestrowane – 2 

13. Wykaz zakładów przemysłowych emitujących substancje szkodliwe (metale toksyczne) – 0 
14. Wykaz gospodarstw utrzymujących zwierzęta łowne: 
 

 
 

Liczba gospodarstw: Gatunek: 
Ilość 

utrzymywanych 
sztuk: 

Ilość sztuk 
wprowadzanych  

do obrotu: 

1 daniele 6 0 
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15.  Wykaz podmiotów zatwierdzonych w roku 2021: 

 Zakłady zajmujące się wywarzaniem karmy dla zwierząt domowych – 2 

 Zakłady zajmujące się wprowadzaniem do obrotu pasz – 1 

 Zakłady zajmujące się składowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego –2 

16. Wykaz podmiotów zarejestrowanych w roku 2021: 

 Zakłady prowadzące działalność marginalną, lokalną i ograniczoną – 2 

 Zakłady prowadzące rolniczy handel detaliczny – 11 

 Firmy zajmujące się pośrednictwem w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego - 1 

 Firmy zajmujące się transportem produktów pochodzenia zwierzęcego - 3 

 Zakłady zajmujące się magazynowaniem i wprowadzaniem do obrotu pasz – 7 

 Zakłady zajmujące się składowaniem pasz – 4 

 Firmy zajmujące się transportem pasz – 1 

 Firmy zajmujące się transportem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – 1 

 

17.  Liczba prób urzędowych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego pobranych w roku 

2021: 56 

18.  Liczba prób urzędowych pasz pobranych w roku 2021: 41 

19.  Liczba wystawionych świadectw eksportowych do krajów trzecich w roku 2021 dla produktów 

pochodzenia zwierzęcego: 791 

20.  Wykaz produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych do krajów trzecich w roku 2021: 

 

Produkty wywożone do krajów trzecich 
(asortyment): 

Waga w tonach: Liczba przesyłek: 

Mleko i produkty mleczne 12 546,225 665 

Mięso i produkty mięsne 2 655,664 126 

Jelita 0 0 

Ryby i produkty rybne 0 0 

Owoce morza 0 0 

Produkty pszczele 0 0 

Jaja i produktu jajeczne 0 0 
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21. Wykaz produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z UE i krajów trzecich w roku 
2021: 

 

Produkty 
przywożone 

z UE 
(asortyment): 

Waga w tonach: 

Produkty 
przywożone 

z krajów trzecich 
(asortyment): 

Waga w tonach: 

Mleko i produkty 
mleczne 

4630,97 
Mleko i produkty 
mleczne 

141,06 

Mięso i produkty 
mięsne 

163533,36 
Mięso i produkty 
mięsne 

830,96 

Jelita 102,84 Jelita 0 

Ryby i produkty rybne 1669,63 Ryby i produkty rybne 698,23 

Owoce morza 0,50 Owoce morza 0 

Produkty pszczele 0,09 Produkty pszczele 138,385 

Jaja i produktu 
jajeczne 

0 
Jaja i produktu 
jajeczne 

0 

 

22. Liczba przeprowadzonych kontroli środków transportu przewożących produkty spożywcze 

pochodzenia zwierzęcego w roku 2021: 50 

23. Liczba przeprowadzony kontroli środków transportu przewożących pasze w roku 2021: 54 

24. Liczba przeprowadzony kontroli środków transportu przewożących uboczne produkty pochodzenia 

zwierzęcego w roku 2021: 8 

25. Liczba wykonanych badań monitoringowych (kontrolnych) w kierunku poszczególnych 

jednostek chorobowych w roku 2021: 

 

NAZWA CHOROBY GATUNEK
LICZBA PRZEBADANYCH 

STAD

LICZBA 
PRZEBADANYCH 

ZWIERZĄT
Bydło 7 10

Świnie 0 0

Choroba pęcherzykowa świń Świnie 5 5

Świnie 6 6

Dziki 0

Bydło 0 0

Owce 0 0

Kozy 0 0

Gruźlica bydła Bydło 21 273

Bruceloza bydła Bydło 17 151

Bruceloza kóz i  owiec Owce i  kozy 0 0

Enzootyczna białaczka bydła Bydło 17 151

Wścieklizna l isów wolno żyjących Lisy 0

Bydło 12 28

Owce i  kozy 0 0

IBR/IPV Bydło 7 14

Drób 0 0

Ptaki dzikie 1

Bydło 7 14

Owce i  kozy 0 0

Grypa ptaków

Gorączka Q

Pryszczyca

Klasyczny pomór świń

TSE (BSE/Scrapie)

Choroba niebieskiego języka
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26. Liczba wykonanych badań dzików w kierunku wykluczenia Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF): 207 

 
27. Liczba stad bydła, w których przeprowadzono kontrole wzajemnej zgodności  

(CC-IRZ): 15 
 

28. Liczba gospodarstw, w których przeprowadzono kontrolę dobrostanu zwierząt: 12 
 

29. Liczba przeprowadzonych kontroli bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie: 12 
 

30. Liczba przeprowadzonych kontroli w punktach inseminacyjnych i kopulacyjnych: 7 
 

31. Liczba przeprowadzonych kontroli w chłodniach na dziki: 6 
 

32. Liczba przeprowadzonych kontroli pośredników w transporcie zwierząt: 0 
 
33. Liczba przeprowadzony kontroli środków transportu przewożących zwierzęta: 1 

 
34. Liczba wystawionych świadectw do przewozu zwierząt: 75 

 
35. Liczba psów i kotów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie: 2822 

 
36. Kontrole zrealizowane: 
 

 
 
 
 

Obszar kontroli
Liczba 

zaplanowanych 
kontroli

Liczba 
przeprowadzonych 

kontroli 
planowanych

% realizacji 
planu

Liczba 
przeprowadzonych 
kontroli doraźnych

Łączna liczba 
przeprowadzony

ch kontroli

1 2 3 4 (3/2) 5 6 (3+5)
Dobrostan - gospodarstwa 12 12 100% 0 12
Dobrostan - rzeźnie 2 2 100% 0 2
Dobrostan - schroniska 0 0 0% 0 0
Dobrostan - transport 0 0 0% 0 0
Przewoźnicy 0 0 0% 0 0
IRZ 10 10 100% 0 10
Pośrednicy 0 0 0% 0 0
Materiał biologiczny 7 7 100% 0 7
Miejsca gromadzenia 0 0 0% 0 0
Miejsca odpoczynku 0 0 0% 0 0
Zakłady sektora mięsa czerwonego 10 9 90% 2 11
Zakłady sektora mięsa drobiowego 2 2 100% 3 5
Zakłady sektora mięsa - pozostałe 12 12 100% 9 21
Zakłady sektora przetwórstwa produktów 
rybołówstwa

0 0 0% 0
0

Zakłady sektora przetwórstwa mleka 3 3 100% 0 3
Zakłady przetwórstwa jaj i pakowania jaj 0 0 0% 0 0
Pozostałe zakłady podlegające 
zatwierdzeniu (obszar żywność)

51 51 100% 8
59

SB 0 0 0% 0 0
RHD 15 10 67% 4 14
MLO 22 21 95% 7 28
Pozostałe zakłady podlegające rejestracji 
(obszar żywność)

12 10 83% 50 60

Obszar pasze 83 51 61% 60 111
Obszar utylizacja 9 5 56% 15 20
Obszar farmacja 0 0 0 0 0
RAZEM: 250 205 1 158 363
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Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą  
w Starych Babicach. 
 
CHARAKTERYSTYKA TERENU DZIAŁANIA 
 
Teren działania Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą  

w Starych Babicach obejmuje obszar administracyjny powiatu warszawskiego zachodniego, który 

położony jest w centralnej części województwa mazowieckiego na zachód od Warszawy. Graniczy 

 z Miastem Stołecznym Warszawa oraz powiatami: legionowskim, nowodworskim, sochaczewskim, 

grodziskim, pruszkowskim. 

Powierzchnia Powiatu Warszawskiego Zachodniego wynosi 534 km², a zamieszkuje tu na stałe 120 

144 tysięcy osób*. 

 

GMINA POWIERZCHNIA LUDNOŚĆ* 

ŁOMIANKI 39 km² 27 705 

OŻARÓW MAZOWIECKI 71 km² 26 151 

BŁONIE 86 km² 21 610 

STARE BABICE 63 km² 19 605 

IZABELIN 65 km² 10 560 

LESZNO 125 km² 10 165 

KAMPINOS 85 km² 4 348 

RAZEM POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 534 km² 120 144 

* dane rocznik statystyczny GUS 2020 r 
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WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI I INNYMI PODMIOTAMI POZAPOLICYJNYMI 

 

W ocenie policjantów Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  

w 2021 roku współpraca z samorządami lokalnymi układała się w sposób bardzo dobry. Samorządy  

i inne podmioty wspomagały miejscowe jednostki Policji w środki finansowe i wyposażenie, co  

w znacznym stopniu ułatwiało realizację bieżących zadań służbowych przez policjantów. 

 Najważniejsze to finansowanie służb ponadnormatywnych, współfinansowanie zakupu 

pojazdów służbowych oraz etatów pracowników cywilnych. 

Na wymienione cele poszczególne gminy i starostwo powiatowe przeznaczyły znaczne środki 

finansowe. 

Udział poszczególnych gmin i starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
w dofinansowaniu jednostek Policji w 2021 roku 

 

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 50 000 zł, 
Stare Babice – 45 000 zł, 

Błonie – 80 000 zł, 

Ożarów Maz. - 85 000 zł,           

Łomianki – 50 000 zł, 

Kampinos – 16 000 zł, 

Leszno – 17 600 zł, 

Izabelin – 70 000 zł. 
 

Struktura przekazanych środków finansowych przez Samorządy w 2021 roku 

Etaty pracowników cywilnych – 95 000 zł, 

Środki na zakup pojazdów – 50 000 zł, 

Środki na materiały i wyposażenie – darowizna rzeczowa – 46 000 zł, 

Środki na służby ponadnormatywne – 222 600 zł. 

Komendantem Powiatowym Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą  w Starych 

Babicach jest podinsp. Wojciech Turek, I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji jest podinsp. 

Tomasz Sapiński, natomiast Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji jest mł. insp. Krzysztof 

Bujnowski. 

Na dzień 31.12.2021 roku stan etatowy jednostki przedstawiał się następująco: 

- 215  stanowisk policyjnych, 

- 36,2  stanowisk pracowniczych. 

PRZESTĘPCZOŚĆ I WYNIKI ŚCIGANIA. 

Postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa prowadzone są  w Komisariatach 

Policji w Błoniu, Ożarowie Mazowieckim i Łomiankach oraz w Wydziale Dochodzeniowo Śledczym 

Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach. 

 Wydział Dochodzeniowo Śledczy prowadzi postępowania o dużym ciężarze gatunkowym 

dotyczące zdarzeń zaistniałych na terenie całego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, a także 

postępowania wielowątkowe, o skomplikowanym charakterze dotyczące zdarzeń zaistniałych na 
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terenie działania podległych komisariatów, takich jak przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu  

w komunikacji, kradzieże z włamaniem do domów metodą na tzw. „śpiocha”, oszustwa na tzw. 

"wnuczka”, „policjanta” itp. kradzieże pojazdów, przestępstwa przeciwko mieniu o znacznej wartości, 

zabójstwa, zgwałcenia, rozboje, pobicia i bójki ze skutkiem śmiertelnym, w wielu przypadkach także 

nieumyślne spowodowanie śmierci oraz przestępstwa gospodarcze o znacznym ciężarze gatunkowym. 

Postępowania przygotowawcze realizowane przez Komendę Powiatową Policji dla Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach podlegają nadzorowi Prokuratury 

Okręgowej w Warszawie oraz czterech Prokuratur Rejonowych, tj. Prokuratury Rejonowej w Grodzisku 

Mazowieckim, Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola  

i Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz. 

 Na terenie całego powiatu w 2021 roku stwierdzono ogółem 2666 przestępstw. 

 

Przestępstwa stwierdzone ogółem w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia tabela poniżej. 

Jednostka/komórka 2020 2021 Dynamika % 

KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
(przestępstwa zaistniałe na terenie gm. Stare 
Babice) 

310 693 224 

KP Błonie  393 429 109 

KP Ożarów Mazowiecki 563 593 105 

KP Łomianki 389 610 157 

gm. Izabelin 
(przestępstwa zaistniałe na terenie gm. Izabelin 
- postępowania prowadzone przez Wydział 
Dochodzeniowo Śledczy KPP) 

144 95 66 

gm. Leszno 
(przestępstwa zaistniałe na terenie gm. Leszno - 
postępowania prowadzone przez Wydział 
Dochodzeniowo Śledczy KPP) 

120 163 136 

gm. Kampinos 
(przestępstwa zaistniałe na terenie gm. 
Kampinos - postępowania prowadzone przez 
Wydział Dochodzeniowo Śledczy KPP) 

162 83 51 

Łącznie 2081 2666 128 

 

W 2021 roku nastąpił wzrost dynamiki przestępstw stwierdzonych na terenie powiatu 

warszawskiego zachodniego w porównaniu do roku 2020. Wskaźnik dynamiki wyniósł 128 %. Wskaźnik 

ten wynika w dużej mierze z faktu, iż w 2020 roku przez wiele miesięcy  ogłaszany był lockdown, co 

skutkowało w tym właśnie roku dużo mniejszą ilością popełnianych przestępstw.  

W najważniejszych kategoriach wykrywalność przestępstw stwierdzonych na terenie działania 

Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach 

przedstawia poniższa tabela. 

7 kategorii przestępstw: 
 
1. bójka lub pobicie, 
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2. uszczerbek na zdrowiu, 

3. uszkodzenie rzeczy, 

4. rozbój, kradzież rozbójnicza, 

5. kradzież z włamaniem, 

6. kradzież samochodu poprzez włamanie, 

7. kradzież cudzej rzeczy. 

 

 
Postępowania wszczęte 

w 2021 roku 
Wykrywalność % 

Bójka lub pobicie 8 100 

Uszczerbek na zdrowiu 10 90 

Uszkodzenie rzeczy 98 19 

Rozbój, kradzież rozbójnicza, 10 70 

Kradzież z włamaniem  292 49 

Kradzież samochodu poprzez 
włamanie  

65 5 

Kradzież cudzej rzeczy 551 22 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 115 95 

Razem przestępstwa o charakterze 
gospodarczym 

748 69 

Razem przestępstwa z 7 kategorii 1034 32 

Razem przestępstwa  1897 49 

 

Policjanci Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego prowadzili sprawy 

poszukiwawcze osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, osób 

zaginionych oraz identyfikację nn. zwłok. Poszukiwania osób prowadzone w 2021 roku przez 

policjantów Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej 

Policji: 

 

Kategoria 
Stan na dzień 
1.01.2021 r. 

Wszczęto 
w 2021 r. 

Zakończono 
w 2021 r. 

Stan na dzień 
31.12.2021 r. 

Poszukiwania listami gończymi 66 43 40 69 

Poszukiwania zaginionych 7 29 28 8 
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Ponadto wszczęto ok. 400  poszukiwań osób w celu ustalenia miejsca pobytu, a zakończono ok. 200. 

W ramach zadań prewencyjnych i profilaktyki społecznej wdrożono nowe oraz realizowano już 

istniejące programy inicjowane przez Komendę Stołeczną Policji, w tym między innymi „BEZPIECZNA 

DROGA DO SZKOŁY”, „BEZPIECZNE WAKACJE”, „BEZPIECZNE FERIE”, "PRZECIWDZIAŁANIE 

ZAGROŻENIOM ŻYCIA I ZDROWIA BEZDOMNYCH I INNYCH OSÓB POTRZEBUJĄCYCH 

POMOCY".  

Realizowano także zadania dotyczące problematyki osób bezdomnych i oczekujących pomocy 

oraz wynikające z przemocy w rodzinie i wobec dzieci we współpracy z Gminnymi Komisjami 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodkami Pomocy Społecznej. Ponadto policjanci 

uczestniczyli w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych utworzonych w poszczególnych 

gminach, działających na rzecz rodzin dysfunkcyjnych.  

 

 Policjanci Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą  

w Starych Babicach w 2021 roku realizowali szereg kampanii m.in. na rzecz seniorów oraz 

najmłodszych mieszkańców naszego powiatu w tym m.in. 

 

 KONTYNUACJA KAMPANII SPOŁECZNYCH WSPÓLNIE ZE STAROSTWEM 

POWIATOWYM  „BEZPIECZNY SENIOR” I „WIDOCZNY PIESZY” 

 DZIAŁANIA „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”, 

 DZIAŁANIA „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”. 

 Spotkania profilaktyczne w ramach kampanii społecznej organizowanej wspólnie z Powiatem 

Warszawskim Zachodnim pn. „SZANUJĘ, AKCEPTUJĘ, NIE HEJTUJĘ”.  

 

Z uwagi na pandemię COVID-19 kampanie społeczne i spotkania ze społeczeństwem 

prowadzone były w ograniczonym zakresie.  

Ujawnione czyny karalne dokonane przez nieletnich w 2021 roku 

 

 
Czyny Sprawcy 

2020 2021 2020 2021 

Kradzieże mienia 8 4 10 1 

Uszkodzenia ciała 2 0 2 0 

Bójki i pobicia 0 2 0 6 

Uszkodzenia rzeczy 1 3 1 2 

Rozboje 0 0 0 0 

Posiadanie środków 
odurzających 1 11 1 8 
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Kradzieże z 
włamaniem 4 1 6 1 

Kradzież samochodu 0 0 0 0 

Inne (paserka, 
znieważenie 

funkcjonariusza, 
rozpowszechnianie 

pornografii,inna 
czynność seksualna) 

6 8 7 7 

Razem  22 29 27 25 

 

 

Wykroczenia ujawniane w 2021 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

Ogółem wszystkie wykroczenia  

W
yk

ro
cz

en
ia

 p
rz

e
ci

w
k

o
 

porządkowi i spokojowi publicznemu 
(bez wykroczeń z art. 55 kw) 

ogółem 38 

w tym: 

art. 51§1 kw 37 

art. 51§2 kw 1 

art. 58§1 kw  

art. 58§2 kw  

bezpieczeństwu osób i mienia  

bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji 

ogółem 36 

w tym: 

art. 87§1 kw 32 

art. 87§1a 
kw 

4 

art. 87§2 kw  

obyczajności publicznej  

urządzeniom użytku publicznego 

ogółem 4 

w tym: 
 art. 143 kw  

 art. 145 kw 4 

przepisom o: 

ochronie przyrody 10 

ochronie zwierząt  

rybactwie śródlądowym  

osobie - art. 104 kw  

mieniu 

ogółem 1256 

w tym 
w tym: 

art. 119 kw 1223 

art. 124 kw 33 

ogółem 6 
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przepisom „ ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” 

w tym art. 43' ust.1 6 

przepisom związanym z przestrzeganiem obostrzeń związanych z 
pandemią COVID 19 

61 

Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie 532 

Liczba nałożonych mandatów karnych / pouczeń 539/40 

 

Stan bezpieczeństwa na drogach powiatu warszawskiego zachodniego: 

Ilość wypadków drogowych 
z uwzględnieniem ilości osób zabitych i rannych w latach (2020-2021)                                                

na terenie powiatu warszawskiego zachodniego 
  2020 2021 /+-/ dynamika  

% 

W – wypadków drogowych 48 48 0 100% 

R – osób rannych 47 56 9 119% 

Z – osób zabitych 7 10 3 143% 

K - kolizji 1711 1753 42 102% 
 
W porównaniu do roku 2020 nie odnotowano wzrostu liczby wypadków drogowych. Widoczny jest 

natomiast wzrost liczby osób rannych o 19 % oraz zabitych o 43%. Minimalnie wzrosła również liczba 

odnotowanych kolizji drogowych.       

 

Ilość wypadków drogowych z uwzględnieniem ilości osób zabitych i rannych z podziałem na 
gminy w latach (2020-2021)na terenie powiatu warszawskiego zachodniego 

  2020 2021 (+/-) 
W R Z W R Z W R Z 

Stare Babice 6 7 1 7 8 0 1 1 -1 

Izabelin 1 1 0 2 3 0 1 2 0 

Łomianki 6 6 0 6 6 2 0 0 2 

Leszno 11 11 2 3 3 1 -8 -8 -1 

Kampinos 2 3 0 4 6 1 2 3 1 

Ożarów Maz. 11 8 3 14 15 4 3 7 1 

Błonie 11 11 1 12 15 2 1 4 1 
RAZEM 48 47 7 48 56 10 0 9 3 

 
Analizując dane dotyczące wypadków drogowych z podziałem na gminy, widoczny jest wzrost liczby 

wypadków przede wszystkim na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki i gminy Kampinos. Znaczny 

spadek wypadków stwierdzono na terenie gminy Leszno. Dane za rok 2021 wskazują, iż największa 

liczba wypadków ma miejsce na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki. i Błonie a następnie Stare 

Babice i Łomianki. 

 
Ilość wypadków drogowych z uwzględnieniem ilości osób zabitych i rannych z podziałem na 

gminy i przyczyny zdarzeń drogowych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego 
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Stare Babice 7 8 0   4 2     1 

Izabelin 2 3 0     2       

Łomianki 6 6 2     1 2 1 2 

Leszno 3 3 1   2     1   

Kampinos 4 6 1   1 3       

Ożarów Maz. 14 15 4 1 3 4 1 1 4 

Błonie 12 15 2 2 4 2   1 3 

RAZEM 48 56 10 3 14 14 3 4 10 
 
 

Analiza przyczyn wypadków drogowych wskazuje, że na terenie działania Komendy Powiatowej Policji 

dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach najczęstszymi przyczynami 

jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz manewry w ruchu drogowym. 

 
Ilość wypadków drogowych z uwzględnieniem ilości osób zabitych i rannych z podziałem na 

gminy i czas wystąpienia zdarzenia na terenie powiatu warszawskiego zachodniego 
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Stare Babice 7 8 0       1 1 2   1 2       

Izabelin 2 3 0     1       1           

Łomianki 6 6 2                 1 2 2 1 

Leszno 3 3 1               1 2       

Kampinos 4 6 1           1   2       1 

Ożarów Maz. 14 15 4 1   2   2     2 4 1   2 

Błonie 12 15 2 1   1 4 2     2 1 1     

RAZEM 48 56 10 2 0 4 5 5 3 1 8 10 4 2 4 
 
 

Czas zaistnienia wypadków drogowych pozwala na wskazanie przedziałów czasowych  w których 

notowana jest największa liczba tego rodzaju zdarzeń.  W godzinach 16:00-18:00 stwierdzono 10 

wypadków. W przedziale 14:00-16:00 – 8 wypadków.  Można zatem stwierdzić, iż do wypadków 

dochodzi w szczególności w godzinach największego natężenia ruchu w porze popołudniowego 

szczytu komunikacyjnego.  

 
 

Ilość wypadków drogowych z podziałem na dni tygodnia z uwzględnieniem ilości osób 
zabitych i rannych z podziałem na gminy na terenie powiatu warszawskiego zachodniego   
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Stare Babice 7 8 0     4 1 1   1 
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Izabelin 2 3 0   1 1         

Łomianki 6 6 2     1   2 2 1 

Leszno 3 3 1 1 1 1         

Kampinos 4 6 1 1   1 1     1 

Ożarów Maz. 14 15 4 2 3 2 4 1 2   

Błonie 12 15 2 1 2 2 3   1 3 

RAZEM 48 56 10 5 7 12 9 4 5 6 
 
 

Rozkład wypadków drogowych odnotowanych w roku 2021 z podziałem na dni tygodnia wskazuje 

największe zagrożenie w środę.  Szczegółowa analiza zdarzeń nie pozwala na stwierdzenie przyczyn 

takiego stanu.      

 
Ilość wypadków drogowych z uwzględnieniem ilości osób zabitych i rannych z podziałem na 

kategorię dróg na terenie powiatu warszawskiego zachodniego w latach (2020-2021) 
 
 

KATEGORIA DRÓG WYPADKI ZABICI RANNI 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Drogi krajowe 15 18 1 5 15 19 

Drogi wojewódzkie 15 8 2 2 17 14 

Drogi powiatowe 7 11 3 2 5 15 

Drogi gminne 11 4 1 0 10 8 

Drogi inne (wewnętrzne, 
gruntowe) 0 7 0 1 0 0 

RAZEM 48 48 7 10 47 56 
 
 
 

Analizując kategorię dróg na których dochodzi do wypadków drogowych zauważalny jest wzrost liczby 

wypadków i zabitych na drogach krajowych. Wzrost liczby wypadków widoczny jest także na drogach 

powiatowych.  W roku 2021 widoczny jest wzrost liczby wypadków na drogach wewnętrznych. Dotyczy 

to przede wszystkim terenów placów, parkingów. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym miał miejsce na 

terenie zamkniętego osiedla w Kręczkach.   

W celu ograniczenia zdarzeń drogowym policjanci Wydziału Ruchu Drogowego  

oraz jednostek i komórek organizacyjnych KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  

w 2021 roku prowadzili następujące działania: 

 "prędkość",  

 "truck&bus",  

 "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego",  
 "bezpieczny weekend", "bezpieczne wakacje",  

 "bezpieczne ferie",  

 "bezpieczna droga do szkoły", 

 "trzeźwy kierowca", 

 "program poprawy bezpieczeństwa motocyklistów",  
 "program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów",  

 "program poprawy bezpieczeństwa pieszych", 
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 "twoje światła moje bezpieczeństwo",  

 "znicz", 

 "widoczny – bezpieczny", 
 „bezpieczna prędkość”, 

 „bezpieczna s-8”, 

 „kaskadowy pomiar prędkości”. 
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim 

z siedzibą w Błoniu 

 

Działalność Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim 

 Działalność ratownicza;  

 Działalność kontrolno – rozpoznawcza; 

 Logistyka; 

 Prewencja Społeczna; 

 Działalność szkoleniowa; 

 Organizacja pracy Komendy w trybie ciągłym. 

Wszystkie zadania realizowane są przez 53 funkcjonariuszy KP PSP w PWZ z czego 42 w systemie 

zmianowym oraz 11 w systemie codziennym. Komenda posiada 2,5 etatu cywilnego KSC. 

W 2021 roku dokonano zmiany regulaminu organizacyjnego. Utworzomo samodzielne stanowiska ds. 

logistycznych i ODO. 

Zmieniono samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich na samodzielne stanowisko ds. 

technicznych. Przekształcono wydział operacyjno – techniczny w wydział operacyjno – szkoleniowy. 

Wykreślono stanowisko starszego specjalisty ds. BHP i ODO w korpusie służby cywilnej oraz utworzono 

stanowisko starszego specjalisty, również w KSC w sekcji organizacyjno – kadrowej. 

Dopisano zadania z zakresu BHP do zadań sekcji organizacyjno – kadrowej. 

Awansowano w stopniu służbowym 16 funkcjonariuszy: 4 funkcjonariuszy w korpusie oficerskim, 

 3 korpus aspirantów oraz 9 strażaków korpus podoficerów. 

Odznaczono 3 funkcjonariuszy medalem ZdOP „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” 

Przeszeregowano 9 funkcjonariuszy 

Przyjęto do służby 2 funkcjonariuszy na stanowisko stażysty w zmianowym rozkładzie czasu służby 

i nadano stopień „strażaka” w związku z mianowaniem na pierwsze stanowisko służbowe. 

Zwolniono ze służby 1 funkcjonariusza PSP - przeszedł na zaopatrzenie emerytalne . 

 

Wypłacono funkcjonariuszom : 

• 60 dodatków motywacyjnych  

• 108 nagród uznaniowych 

• 7 nagród za odznaczenia 

• 7 nagród jubileuszowych 

• 10 nagród od wyższych przełożonych (KG i KW) 

• 84 nagród za zwolnienia lekarskie 
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• 2 funkcjonariuszy otrzymuje świadczenia motywacyjne po osiągnięciu min. 28 lat służby. 

W przeciągu roku nastąpiły 23 regulacje dodatku służbowego. 

 

 
 
Działalność Ratownicza - Ilość zdarzeń ratowniczych 
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Wyjazdy  w 2021 r. w rozbiciu na miesiące 
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Ilość wyjazdów poszczególnych OSP w 2021 roku 

 

Ćwiczeń na obiektach sił KSRG w 2021 roku 

Ćwiczenie przeprowadzono w zakładach ZDR: 

 Bayer 
 Fertico 
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W roku 2021 zakupiono fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem ratownictwa 
technicznego, który zastąpił przeciążony i psujący się 16 letni samochód ratownictwa technicznego. 
Samochód został wyposażony w nowoczesny sprzęt ratownictwa technicznego. 
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Wymieniono 3 bramy garażowe, wymiana spowodowana była fatalnym stanem technicznym 
oraz brakiem części zamiennych. 

 

 

Dzięki inicjatywie Zarządu Starostwa wybudowano nowy obiekt gospodarczy, w której została 
wydzielona cześć śmietnikowa i magazynowa. 

 

 

Przy Sali edukacyjnej „Ognik” został wydzielony ogrodzony teren zielony dla dzieci, które przyjeżdżają 
na zajęcia oraz wyłożono kostkę brukową w celu bezpiecznego przemieszczania się uczniów. 
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Sala edukacyjna „Ognik” -  jest interaktywną salą edukacyjną, gdzie funkcjonariusze Państwowej 
Straży Pożarnej przekazują dzieciom wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. W jednostce 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego działa od  
01 września 202 1roku.  

Zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” są podzielone na 3  etapy:  

 nauka przez zabawę, odbywa się na parterze budynku, gdzie dzieci przy pomocy specjalnie 
przygotowanych zabaw uczą się jak bezpiecznie postępować w życiu codziennym 

 pokaz multimedialny  
 pokaz wozów strażackich.  

W 2021 roku realizowano dwa scenariusze zajęć o następujących nazwach: „Bezpieczny w domu” oraz 
„SmoK czy SmoG”. 

Scenariusz zajęć „Bezpieczny dom” - podczas zajęć prowadzonych na podstawie scenariusza 
realizowane są następujące cele ogólne: zachowanie bezpieczeństwa w posługiwaniu się 
niebezpiecznymi narzędziami, środkami  i urządzeniami oraz pierwsza pomoc przy oparzeniach.  

Ponadto w jego trakcie używane są takie pomoce dydaktyczne jak „rażące pudełko” stymulujące rozwój 
wyobraźni czy „pudełko skarbów” dostarczające wrażeń sensorycznych. 

Scenariusz zajęć SmoK czy SmoG – podczas zajęć prowadzonych na podstawie scenariusza 
realizowany jest następujący cel ogólny: kształtowanie postaw i umiejętności aktywnego działania 
poprzez rozbudzanie świadomości problemu smogu i zanieczyszczenia powietrza. Ponadto w jego 
trakcie używana jest pomoc dydaktyczna w postaci „magicznego pudełka” stymulującego rozwój 
wyobraźni.  

W trakcie drugiego etapu dzieci przechodzą na specjalnie przygotowaną i zaaranżowaną salę 
multimedialną, gdzie odbywają się prezentacje sytuacji niebezpiecznych na przygotowanym do tego 
celu mobilnym symulatorze pożarowym. Po omówieniu każdego z epizodów dzieci zdobywają wiedzę 
praktyczną w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach eksperymentalnych.  

Trzeci etap obejmuje pokaz wozów strażackich oraz sprzętu, którym posługuje się Straż podczas akcji. 
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W 2021 roku w Sali edukacyjnej „Ognik” wiedzę na temat bezpieczeństwa pożarowego  zdobyło 765 
uczniów wraz z opiekunami. Zajęcia prowadzone były z klasami, które przybyły  
z następujących Szkół: 

 SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu, 
 SP nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Błoniu, 
 SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu, 
 SP w Koczrgach Starych, 
 SP im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach, 
 SP im. Stefana Batorego w Lesznie, 
 SP im. Płka Stanisława Królickiego w Izabelinie, 
 Przedszkole nr 205 Warszawa ul. Irzykowskiego, 
 Przedszkole Publiczne nr 4 "Stokrotka" w Błoniu. 

W zajęciach brała także udział Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Starych Gnatowicach. 

W ramach działań logistycznych rozliczono i wprowadzono do działań ratowniczych sprzęt na kwotę   
114 894 zł  oraz kwota 167 000 to dotacja KSRG na zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Zaborów. 

 

Prowadzone działania w ramach COVID-19 
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Poprawa łączności na terenie PWZ poprzez Rozbudowę Systemu Łączności: 
Radiostacje wyniesione znajdują się w gminach: 

 Kampinos w siedzibie OSP Kampinos 
 Łomianki w siedzibie OSP Łomianki 
 Ożarów Mazowiecki w siedzibie OSP Ożarów Mazowiecki 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim. 

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia 

publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwych lub 

uciążliwych czynników środowiskowych oraz zapobieganiu powstawania chorób, w tym chorób 

zakaźnych i zawodowych. Zadania z zakresu działania służb sanitarnych określa ustawa z dnia 14 

marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2021r.,poz.195). 

Jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują wymienione zadania sprawując 

zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny, prowadząc działalność zapobiegawczą  

i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych oraz promując zachowania zdrowotne i  postawy 

korzystne dla utrzymania zdrowia. 

Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy również współpraca z Unią Europejską w zakresie 

zagadnień związanych ze zdrowiem publicznym i ochroną sanitarną ludności. 

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2021 roku odnotowano wystąpienie choroby 
szczególnie zakaźnej (COVID-19), powodującej powstanie stanu epidemii. 

Odnotowano 61 ognisk wywołanych SARS-CoV-2 

Odnotowano 1049 zachorowań na grypę. 
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Zarejestrowano:  

 13695 zachorowań na choroby zakaźne, w tym hospitalizowanych  264 osób,  

 4 zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonelli, w tym 1 hospitalizacja ( o 3 więcej niż 

w roku ubiegłym) 

 2 przypadki wirusowego zakażenia jelit  wywołanych przez Rotawirusy, w tym 1 hospitalizacja, 

(o 63 mniej niż w roku ubiegłym) 

 7 przypadków wirusowego zakażenia jelit  wywołanych przez Norowirusy, w tym 4 

hospitalizacje, (o 7 więcej niż w roku ubiegłym) 

 5 przypadków wirusowego zakażenia jelit  nieokreślone, w tym 1 hospitalizacja, (o 5 więcej niż 

w roku ubiegłym) 

 16 zakażeń jelitowych  wywołanych przez Clostridium difficile, w tym 2 hospitalizacje (o 2 więcej 

niż w roku ubiegłym)  

 3 zakażenia jelitowe  wywołane przez E. coli inną i BNO, w tym 2 hospitalizacje (o 3 więcej niż 

w roku ubiegłym)  

 46 biegunek wirusowego i prawdopodobnie zakaźnego pochodzenia ogółem, w tym 9 

hospitalizacji (o 23 mniej niż w roku ubiegłym). W tym 18 u dzieci do lat dwóch. 

 1 zachorowanie na krztusiec, w tym 1 hospitalizacja (o 1więcej niż w roku ubiegłym) 

 9 zachorowań na szkarlatynę (o 25 mniej nią w ubiegłym roku)  

 3 zachorowania na chorobę meningokokową, w tym 3 hospitalizacje ( o 3 więcej niż w roku 

ubiegłym) 

 5 zachorowań na różę, w tym 1 hospitalizacja ( o 3 mniej niż w roku ubiegłym) 

 16 zachorowań na boreliozę (o 16 więcej niż w roku ubiegłym)   

 u 3 osób  podjęto szczepienia p/wściekliźnie (o 8 mniej niż w roku ubiegłym) 

 80 zachorowań na ospę wietrzną (o  185 mniej niż w roku ubiegłym) 

 1 zachorowań na WZW typu C-przewlekłe (tak jak w roku ubiegłym)   

 1 nowo wykryte zachorowanie na HIV (o 1 więcej niż w roku ubiegłym)   

 2 zachorowania na świnkę (tak jak w roku ubiegłym) 

 1 zachorowanie wywołane przez Streptococcus pneumoniae (posocznica), w tym 1 

hospitalizacja (o 1 więcej niż w roku ubiegłym)   

 13463 zachorowań na zakażenie SARS-CoV-2, w tym 228 hospitalizacji (o 9092 więcej niż 

 w roku ubiegłym). 

W ewidencji na dzień 31.12.2021 r. znajdowało się 413 obiektów. W 2021 r. zaplanowano do kontroli 

106 obiektów. W 2021 r. skontrolowano 98 obiektów. Przeprowadzono 113 kontroli sanitarnych, w tym 

kontrole sprawdzające i interwencyjne. Nieprawidłowości stwierdzono w 14 obiektach. Wydano 7 

decyzji merytorycznych i 2 wystąpienia pokontrolne. Umorzono  postępowanie administracyjne 

 w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień naruszających obowiązujące  przepisy prawa w stosunku 

do trzech zakładów.              
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W 2021 r. przeprowadzono 65 kontroli w zakładach pozostających w nadzorze sekcji higieny 

komunalnej, w zakresie przestrzegania wymagań zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem epidemii. Kontrole wykazały nieprawidłowości w trzech obiektach. W trakcie kontroli 

stwierdzono brak przestrzegania przepisów nakazujących: zakrywanie przy pomocy maseczki, ust 

 i nosa oraz informowanie o limicie osób mogących przebywać jednocześnie w obiekcie.  

W obiektach tych nałożono sześć mandatów.  

Stan sanitarno – higieniczny obiektów skontrolowanych  w 2021 r. był oceniany jako dobry. 

W roku 2021 pod nadzorem Sekcji HŻŻ i PU znajdowały się 1 980 zakłady żywieniowo-żywnościowych 

oraz prowadzących działalność w zakresie przedmiotów użytku i kosmetyków. Ilość ta wzrosła  

w stosunku do roku 2020 (1 872). 

W ciągu całego roku na bieżąco aktualizowano ewidencję. W 2021 r. na skutek stwierdzenia 

zakończenia działalności zakładu wykreślono z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 79 obiektów. 

W 2021 r. zatwierdzono 126 zakłady na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2020, poz. 2021 ze zm.).  

W obiektach przeprowadzono 342 kontroli zakończonych protokołem z kontroli sanitarnej (w 2020r. – 

231), w tym kontroli sprawdzających 6 (w 2020r. – 16), interwencyjnych 46 (w 2020r. – 38) oraz 136 

kontroli zakończonych adnotacją służbową (w 2020r. – 133). Kontrole interwencyjne przeprowadzano 

w związku z interwencjami, zgłoszeniami RASFF, pismami z WSSE i PSSE, natomiast tematyczne  

w związku z wnioskami o zatwierdzenia zakładu, likwidacją zakładu, zmianami w działalności zakładu. 

W wyniku kontroli wydano 11 decyzji administracyjnych typu represyjnego (w 2020r. – 5).  

W 2021 r. do PPIS wpłynęły 61 interwencji (w 2020r. - 71), z czego w 11 przypadkach (w 2020r. –  

w 10) kontrola potwierdziła zasadność wniesienia interwencji. 

Nałożono 42 mandatów na sumę 12 500 zł (w 2020r. - 20 mandatów na sumę 7 200 zł).  

Do badań laboratoryjnych oraz oceny znakowania w ramach nadzoru nad obiektami żywieniowo-

żywnościowymi, przedmiotami użytku i kosmetykami pobrano 183 próbek, z czego żadna próbka nie 

została zakwestionowana (w 2020r. - 124 próbek, z czego 2 próbki zakwestionowano). 

W 2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim dokonywał 
kontroli granicznej dla 94 firm importujących i/lub eksportujących środki spożywcze i wyroby 
przeznaczone do kontaktu z żywnością. 
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Działalność w zakresie Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w 2021 roku: 

Celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia jest dążenie do osiągnięcia 
pożądanych norm zdrowotnych, poprzez działania umożliwiające zachowanie bezpieczeństwa 
zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia oraz kształtowanie prawidłowych postaw 
 i zachowań. 

 

Sekcja zajmuje się działalnością dydaktyczną, informacyjną, programową. Podejmuje działania na 

rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia, poprzez akcje prozdrowotne, konferencje, 

szkolenia, festiwale oraz wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół i przedszkoli. Prowadzi 

nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży 

oraz placówkami służby zdrowia. 

Rok 2021, podobnie jak rok 2020 był rokiem wyjątkowym. Większość placówek oświatowych była 

zamknięta – przekierowana na pracę zdalną - już od jesieni 2020 i w pełni wróciła do nauki stacjonarnej 

tuż przed początkiem wakacji 2021 r. Z tego też powodu nie udało się zrealizować większości 

programów prozdrowotnych. Pomijając niemożność kontrolowania tych placówek ze względu na 

zamknięcie, całe siły i środki pracowników PSSE zostały przekierowanie  na walkę z pandemią.  

Programy, które udało się  zrealizować (w części lub całości): 

OGÓLNOPOLSKIE: 
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 Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS 

 Profilaktyka używania narkotyków, w tym środków zastępczych. 

 Profilaktyka wszawicy. 

 Skąd się biorą produkty ekologiczne 

 Jasne jak słońce 

 Barszcz Sosnowskiego 

WOJEWÓDZKIE: 

 zdrowe piersi są ok! 

 Bezpieczeństwo dzieci podczas wypoczynku letniego i zimowego (Bezpieczne Ferie, 
Bezpieczne Wakacje) 

 

LOKALNE: 

 Kleszcz mały czy duży, nic dobrego nie wróży 

 Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami! 

 Czyste powietrze wokół nas 

 Owsica  

 Powrót do szkoły 

 Lekki tornister 

OGÓLNOPOLSKIE: 

 

Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, Światowy Dzień AIDS 

Program kierowany do młodzieży i osób dorosłych W ramach programu prowadzono dystrybucję 
materiałów edukacyjnych – ulotki, broszury. Przeprowadzano także pogadanki.  

 

„Profilaktyka używania narkotyków, w tym środków zastępczych”. 

W ramach programu do placówek oświatowych dostarczono materiały 
informacyjno - edukacyjne. Wspólnie z KPP w Starych Babicach w ramach 
akcji „Bezpieczne wakacje” prezentowano działanie narko-gogli i alko-gogli.  

 

„Profilaktyka wszawicy”  

Problem wszawicy jest niestety powracającym problemem w szkołach  
i przedszkolach. W ramach akcji edukacyjnej do poszczególnych placówek 
oświatowych dostarczono materiały edukacyjne – ulotki, broszury oraz 
plakaty. Nauczyciele oraz pielęgniarki szkolne prowadzili z dziećmi 
 i młodzieżą pogadanki na temat zachowania odpowiedniej higieny. 

Informowano także uczniów, o ogólnodostępnych szamponach zwalczających wszy i gnidy oraz  
o płynach zapobiegających przedostawaniu się insektów. 
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„Skąd się biorą produkty ekologiczne” 

Program edukacyjny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym 5-6 lat oraz rodziców. Celem 

programu jest zwiększenie wiedzy dzieci na temat rolnictwa ekologicznego oraz nauka właściwych 

nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat. Do programu jest dedykowana kolorowa publikacja 

oraz film animowany.  

„Jasne jak słońce” 

Kampania jest skierowana do ogółu społeczeństwa, a w szczególności do dzieci, młodzieży 
 i rodziców. Istotą kampanii jest dotarcie z przekazem do jak największej liczby osób. 

„Barszcz Sosnowskiego” 

Kampania skierowana do ogółu społeczeństwa. Istotą kampanii jest zwrócenie uwagi na 
niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą kontakt z tą niebezpieczną rośliną. 

PROGRAMY WOJEWÓDZKIE 

 „Zdrowe piersi są OK.” 

Program na temat profilaktyki raka piersi. Brała w nim udział młodzież szkolna. Przez realizatorów 
program jest oceniany pozytywnie,  jako bardzo ciekawy. Wypożyczany od PSSE fantom do nauki 
samokontroli piersi zdecydowanie uatrakcyjnia prowadzenie programu 

„Bezpieczeństwo dzieci podczas wypoczynku letniego (Bezpieczne Wakacje) i zimowego 
(Bezpieczne Ferie)” 

W ramach Akcji wspólnie z sekcją HDiM skontrolowano miejsca wypoczynku, gdzie rozdawano 

materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji i ferii. OZiPZ na stronie internetowej 

PSSE zamieściła materiały dotyczące – bezpiecznych wakacji – zarówno nad wodą, jak i w górach, 

zagrożenia ze strony kleszczy, zagrożenia ze strony „barszczu Sosnowskiego”, oraz informacje 

dotyczące ochrony przed COVID-19.  

W Gościńcu JULINEK sekcja OZiPZ wspólnie z sekcją HDiM współpracowała z Komendą Powiatową 

Policji w Starych Babicach. Współpraca dotyczyła bezpieczeństwa podczas wakacji oraz 

przestrzegania przed niebezpiecznymi substancjami. Zaprezentowano działanie narko-gogli i alk-gogli. 

Przedstawiciele policji opowiadali o skutkach zażywania nowych narkotyków oraz alkoholu, a także  

o ich wpływie na prowadzenie pojazdów.  
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PROGRAMY LOKALNE 

„Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”, „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” 

Celem programu jest wykształcenie umiejętności zabezpieczenia się przed ukąszeniem kleszcza  

i zachowaniu się po stwierdzeniu ukąszenia. Dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych 

otrzymali materiały informacyjno – edukacyjne – ulotki – KLESZCZE – NIEBEZPIECZNE PAJĘCZAKI. 

„Czyste powietrze wokół nas” 

Program dotyczy profilaktyki antytytoniowej, skierowany do dzieci 5 i 6-cio letnich. Ma za zadanie: 

wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, zwiększyć wrażliwość dzieci na 

szkodliwość dymu papierosowego, zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów, 

zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy. Program 

cieszył się dużym zainteresowaniem nauczycieli jak również rodziców i dzieci.  

„Owsica” 

Owsica, to problem powracający szczególnie w przedszkolach. W ramach akcji edukacyjnej do 

poszczególnych placówek oświatowych dostarczono materiały edukacyjne – ulotki. Nauczyciele oraz 

pielęgniarki w przedszkolach prowadzili z dziećmi pogadanki na temat zachowania odpowiedniej 

higieny. Informowano także rodziców, o ogólnodostępnych lekach zwalczających problem  owsików. 
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 Informacje z wykonania Strategii Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 
lata 2016-2025  

Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwalona została uchwałą Nr XI/75/2015 

Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 19 grudnia 2015 roku. Została przygotowana jako 

deklaracja przyszłego stanu Powiatu, do którego będą dążyły zarówno władze samorządowe w ciągu 

najbliższych lat jak i jego mieszkańcy. Dokument określa możliwe do osiągnięcia cele strategiczne oraz 

cele operacyjne, które będą realizowane poprzez starannie dobrane i możliwe do realizacji zadania.  

Wykonanie strategii Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016-2025: 

Podstawowymi założeniami oraz propozycjami działań w ramach realizacji strategii przewidzianych do 
realizacji w 2021 roku są: 

W ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim 
Zachodnim realizowane są następujące cele operacyjne zawarte w Strategii Rozwoju: 

1. Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców PWZ - poprawa jakości życia mieszkańców, 

poradnictwo świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności i potrzebę wsparcia  

w rozwiązywaniu problemów życiowych. Poradnictwo dla mieszkańców PWZ jest bezpłatne.  

W roku 2021 udzielono 143 porad (obserwuje się wzrost zapotrzebowania na porady 

specjalistyczne - w 2020 roku udzielono 134 porad). Poradnictwo realizowane jest w sposób 

ciągły przez Zespół Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego, funkcjonujący w ramach 

Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który wspiera swym działaniem osoby znajdujące się  

w trudnych sytuacjach życiowych i obejmuje 3 dyżury, w czasie których mieszkańcy Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego mają dostęp do: 

• informacji o obowiązujących prawach i obowiązkach (62 porady); 

• porad psychologicznych (74 porady); 

• wsparcia doradcy rodzinnego (7 porad).  
 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego, porady 

specjalistyczne były realizowane w ciągu całego roku. W związku z sytuacją pandemiczną, w czasie 

największego odsetka zachorowań - przybierały one formę zdalną (porady były udzielane w formie 

telefonicznej). 

2. Szkolenia dla kadr pomocy społecznej w PWZ - doskonalenie umiejętności zawodowych 

kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu. W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie szkoleń, 

warsztatów, konsultacji oraz doradztwa w celu wzmocnienia i podniesienia umiejętności zawodowych 

pracowników PCPR, OPS, DPS i innych placówek z terenu PWZ. W 2021 roku, pracownicy PCPR 

wzięli udział w 44 szkoleniach (z czego w 6 uczestniczyli pracownicy Zespołu Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej). Pracownicy PCPR są w stałym kontakcie z pracownikami DPS, świetlic, OPS i innych 

placówek z terenu PWZ – wszystkie niejasności rozwiązywane są na bieżąco przy wzajemnej 
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współpracy. Biorą udział w licznych szkoleniach tematycznych z zagadnień niezbędnych w pracy 

zawodowej. 

 W dniu 05 sierpnia 2021 roku zostało zawarte porozumienie między Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim a Fundacją Humanum Est. Efektem zawartego 

porozumienia było zorganizowanie profesjonalnego szkolenia (warsztaty i wykłady) wolontariuszy 

z zakresu świadczenia osobom starszym usług opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem osób 

chorujących na chorobę Alzheimera oraz inne choroby otępienne i lekkie zaburzenia psychiczne. 

Tematyka obejmowała edukację praktycznej opieki osób starszych w środowiskach domowych.  

 Wykłady dotyczyły aspektów związanych z zapewnieniem opieki osobom starszym, w tym 

osobom chorującym na chorobę Alzheimera oraz inne choroby otępienne i lekkie zaburzenia 

psychiczne, kontaktów podopiecznego z otoczeniem takich jak: umiejętność zachęcania do aktywności 

fizycznej i intelektualnej, sprawnego wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w kontaktach 

ze społecznością lokalną.  

 Zajęcia warsztatowe dotyczyły zaspokajania codziennych potrzeb życiowych podopiecznego 

takich jak: wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, przygotowywania posiłków według diety 

zaleconej przez lekarza oraz karmienie podopiecznego, profesjonalnej opieki higienicznej, zabiegi 

pielęgnacyjne zalecone przez lekarza, w tym odpowiednie dawkowanie laków, kontakt z lekarzem  

w sprawach dotyczących stanu zdrowia podopiecznego (zwłaszcza w sytuacjach pogorszenia się stanu 

zdrowia podopiecznego).  

 Z w/w oferty szkoleniowej skorzystało 15 osób. 

3. Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze na terenie PWZ - przygotowanie 

kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych, podniesienie kompetencji specjalistów 

zajmujących się pieczą zastępczą. W 2021 roku zorganizowano dwie edycje szkolenia, które ukończyło 

17 osób z czego 1 osoba pełniła już funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej.   

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jest 4 wykwalifikowanych trenerów programu PRIDE, 

a kolejna osoba jest w trakcie szkolenia na trenera programu.  

W 2021 roku organizowane były spotkania dla istniejących rodzin zastępczych. Ich celem było 

wzmocnienie posiadanych umiejętności. W ciągu całego 2021 roku organizowane były grupy wsparcia 

dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych (5 spotkań / 8 osób).  

Ważnym elementem promowania prawidłowego modelu wychowawczego są przeprowadzane 

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców: zastępczych, biologicznych – dzieci w pieczy 

zastępczej jak również dla zainteresowanych z terenu PWZ. W 2021 roku przeszkolono 14 osób. 

4. Uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego (Nr XXIII/157/2017 oraz XXIII/158/2017) 

z dnia 21 września 2017 r. zostały powołane dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze przeznaczone 

dla 14 dzieci każda. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 w Dziekanowie Leśnym została 

wpisana do rejestru Placówek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13 maja 2019 roku. 

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 przyjęty został średni koszt utrzymania dziecka  

w wysokości 6 664,98 zł. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 w Dziekanowie Leśnym w ciągu 

całego 2021 roku miała pod opieką 14 wychowanków, natomiast 4 z nich było umieszczonych 
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w placówce w roku sprawozdawczym. Placówka jest w pełni wyposażona, dostosowana do potrzeb 

umieszczonych w niej dzieci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zatrudniona kadra 

jest odpowiednio wykwalifikowana.  

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Błoniu w ciągu całego 2021 roku napływowo 

opiekowała się 19 wychowankami. W roku sprawozdawczym, zostało przyjętych 6 dzieci. Średni 

miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu w 2021 

roku wyniósł 6 643,59 zł., zgodnie z zarządzeniem Nr 13/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego 

z dnia 18 lutego 2021 roku. Placówka jest w pełni wyposażona, dostosowana do potrzeb 

umieszczonych w niej dzieci. Zatrudniona kadra jest odpowiednio wykwalifikowana. 

 

W ramach działalności Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
realizowane są następujące cele operacyjne zawarte w Strategii Rozwoju: 

 Udzielanie pomocy osobom bezrobotnym   i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego 

zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach 

zawodowych. 

 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

 Wsparcie i promocja samozatrudnienia wśród bezrobotnych oraz wsparcie przedsiębiorców 

zatrudniających osoby bezrobotne. 

 Podnoszenie jakości usług świadczonych przez PUP. 

W ramach realizacji dot. udzielania pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy  w uzyskaniu 

odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych 

kwalifikacjach zawodowych  zrealizowano: 

 

Instrument Liczba osób Koszt w zł 
Prace społecznie użyteczne 3 7 020,00 
Roboty publiczne 37 398 883,29 
Ref. Kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska 
pracy 

7 169 500,00 

Dofinansowanie podjęcia 
dział. gosp. 

69 1 524 965,33 

Prace interwencyjne 10 31 213,47 
Szkolenia 51 129 216,85 
Studia podyplomowe 5 25 419,87 
Staże 61 478 691,88 
Dofinansowanie 
wynagrodzenia bezr. pow. 50 
r.ż. 

9 54 410,09 

Badania osób bezrobotnych 4 1250,00 
Bon na zasiedlenie 3 13 000,00 

 
Pośrednictwo pracy m.in.: 
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 1485 osób nowo zarejestrowanych w roku 2021 objęto pośrednictwem pracy. Każdej z osób 
ustalono indywidualny plan działania. 

 pozyskano 1272 oferty pracy, 

 wpisano do ewidencji 17937 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 

 wydano 578 zaświadczeń o wpisie do ewidencji wniosków  

w sprawie pracy sezonowej cudzoziemców na terytorium RP, 

 zorganizowano Kampanię Informacyjną Europejskiego Urzędu ds. Pracy na temat pracy 
sezonowej w EU. 

Poradnictwo zawodowe dla pracodawców m.in.: 

 przeprowadzono usługi doradcze dla  28 przedsiębiorstw. 

Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy m.in.: 

 przeprowadzono porady indywidualne dla 60 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 

 przeprowadzono grupowe spotkanie informacyjne dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Lesznie na temat praw i obowiązków osób bezrobotnych oraz usług 
 i instrumentów rynku pracy. 

Sfinansowano 33 Pracodawcom szkoleń dla 323 pracowników z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego. 

Promocja usług świadczonych przez PUP następuje poprzez: 

 udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej 
urzędu tj. www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl; 

 zakup oraz rozpowszechnianie ulotek informacyjnych oraz plakatów i innych materiałów 
informacyjno-promocyjnych; 

 umieszczenie w gazetach lokalnych informacji o projektach z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz wydarzeniach ogólnopowiatowych. 

 

Podnoszenie jakości usług świadczonych przez PUP następuje m.in. poprzez stałe podnoszenie 

kwalifikacji oraz udział w szkoleniach pracowników PUP. 

Obowiązuje Powiatowy program na rzecz zatrudnienia w powiecie na lata 2020-2021, z którego 

przygotowane jest sprawozdanie ukazujące efekty wykonywanych działań podejmowanych przez 

PUP.  

Dokonywane są analizy lokalnego rynku pracy niezbędne do wnioskowania o rezerwę środków  

z Funduszu Pracy. 

W ramach działalności Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego realizowane  

są następujące cele operacyjne zawarte w Strategii Rozwoju: 

 
1. Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego. Zadanie zakłada 

zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno – 
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komunikacyjnych poprzez promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. 

Polega ono na stworzeniu efektywnego pod względem kosztów i korzyści społecznych, wysokiego 

standardu systemu transportu zbiorowego służącego obsłudze pasma zachodniego województwa 

mazowieckiego. Planowane rozwiązanie komunikacyjne ma połączyć powiaty: Warszawski 

Zachodni i Sochaczewski z m.st. Warszawą. 

Partnerzy: gminy Powiatu Warszawskiego Zachodniego: Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, 

Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice; Powiat Sochaczewski, miasto Sochaczew, gmina 

Sochaczew, m.st. Warszawa. W 2014 roku opracowano Studium wykonalności projektu przez firmę 

International Management Services Sp. z o.o. 

Realizacja zadania przekracza możliwości finansowe Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz 

jego partnerów z uwagi na bardzo wysokie koszty inwestycyjne, wymaga zaangażowania 

samorządu wojewódzkiego. 

2. „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w powiatach: warszawskim 

zachodnim, nowodworskim i sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru Kampinoskiego Parku 

Narodowego” - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami. Wspólnie z sąsiednimi powiatami i gminami zadanie zakłada tworzenie 

przestrzeni dla integralnego połączenia kwestii bezpieczeństwa z poprawą jakości zamieszkania, 

tworzenia przestrzeni dla innowacyjnych rozwiązań technicznych sprzyjających rozwojowi 

gospodarczemu zadanie niezrealizowane. Opracowane zostało Studium wykonalności przez firmę 

Multiconsult Polska Sp. z o.o., które obejmuje wielowariantową koncepcję programowo-

przestrzenną, uwzględniającą zintegrowane rozwiązania techniczne i przestrzenne w zakresie 

gospodarki wodnej.  Studium było prezentowane w Urzędzie Marszałkowskim. Na chwilę obecną 

 w związku ze zmianami legislacyjnymi i organizacyjnymi zadanie byłoby możliwe do realizacji przy 

współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 
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 Gospodarka Wodna, Ochrona Środowiska, Ochrona Przyrody, Rolnictwo, 
Leśnictwo  
i Rybactwo Śródlądowe. 

W Powiecie Warszawskim Zachodnim zagadnienia ochrony środowiska pełnią szczególnie istotną rolę, 

gdyż blisko jedną trzecią powierzchni powiatu zajmuje Kampinoski Park Narodowy. Ochrona 

środowiska jest także bardzo istotna w aspekcie zapewnienia zrównoważonego rozwoju,                                        

w tym odpowiedniej jakości środowiska dla mieszkańców. W celu realizacji polityki ochrony środowiska 

w 2021 r. został uchwalony Program ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

do 2024 r. z perspektywą do 2028 r. Program obejmuje 10 obszarów interwencji:  ochrona klimatu                           

i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, 

gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie 

powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zasoby geologiczne, zagrożenia poważnymi awariami.                    

Na podstawie stanu środowiska określono cele i zadania, których realizacja powinna poprawić stan 

środowiska na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego i utrzymać dobry stan, tam gdzie został 

już osiągnięty. W Programie zostały uwzględnione zadania własne powiatu oraz zadania  

monitorowane/koordynowane. Znaczna ilość zadań z zakresu ochrony środowiska należy bowiem                     

do zadań własnych gmin (w szczególności zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

gospodarka odpadami komunalnymi, utrzymania czystości i porządku). 

W żadnym z powiatowych budynków użyteczności publicznej nie jest wykorzystywane paliwo stałe.                    

Większość obiektów Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest po termomodernizacji. Na dachach 

niektórych obiektów zamontowane są instalacje fotowoltaiczne.  

W jednostkach organizacyjnych powiatu eksploatowana jest tylko jedna oczyszczalnia (w Domu 

Pomocy Społeczne w Sadowej). Oczyszczalnia ta jest eksploatowana prawidłowo (pomiary jakości 

ścieków przeprowadzone w 2021 r. nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych stężeń). 

Jednostki organizacyjne powiatu w 2021 r. podejmowały działania z zakresu urządzania i utrzymania 

terenów zieleni przy budynkach powiatu.  

Dodatkowo na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach w 2021 r. przeprowadzono prace 

pielęgnacyjne 21 drzew (8 jesionów wyniosłych oraz 13 lip drobnolistnych) wchodzących w skład 

pomnika przyrody - pomnikowej alei oraz wykonano nasadzenia 8 lip drobnolistnych i 3 jesionów 

wyniosłych w ramach uzupełnienia ubytków w tej alei. 
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Zdjęcia prac pielęgnacyjnych i nasadzeń uzupełniających na terenie DPS Bramki 

Zarząd Dróg Powiatowych w ramach utrzymywania zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych                                       

w 2021 r. prowadził prace polegające na nasadzaniach drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych, a także 

pielęgnacji zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz usuwaniu gałęzi, konarów i drzew 

zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

W Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działania administracyjne z zakresu szeroko 

rozumianej ochrony środowiska są realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa                                

i Leśnictwa, Geologa Powiatowego oraz Wydział Gospodarki Mieniem. 

Zadania Starosty jako organu ochrony środowiska są  realizowane przez Wydział Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w 2021 roku: 

1. z zakresu ochrony środowiska: 
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 przeanalizował 8 zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne i 34 informacje  

o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne; 

 zlecił wykonanie 6 pomiarów hałasu; 

 przyjął 9 zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów 

do powietrza, przeanalizował 6 informacji o zmianach danych w zgłoszeniach; 

 udzielił 5 pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 

 przeanalizował 10 pomiarów emisji gazów lub pyłów do powietrza; 

 udzielił 30 informacji o środowisku  

2. z zakresu ochrony przyrody: 

 udzielił 87 zezwoleń (w 4 przypadkach na część wnioskowanych drzew) na usunięcie drzew                                    

lub krzewów, wydał 4 decyzje odmawiające udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew  

 po sprawdzeniu żywotności nasadzeń zastępczych wydał 22 decyzje umarzające opłatę                      

za usunięcie drzew i krzewów; 

 przeprowadzał kontrolę nasadzeń zastępczych drzew; 

 wpisał do rejestru podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii 

Europejskiej zwierzęta z 23 wniosków  

3. z zakresu leśnictwa (w ramach nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa): 

 wydał 6 decyzji znoszących status lasu ochronnego oraz 1 decyzję odmawiającą zniesienia 

statusu lasu ochronnego; 

 wydał 3 decyzje na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów 

lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej; 

 ocechował pozyskane przez właścicieli drewno i wydał 84 świadectwa legalności pozyskania 

drewna; 

 przeprowadził 92 oględzin lasu, w wyniku 5 z nich wezwano właścicieli do realizacji zadań                          

z zakresu gospodarki leśnej; 

 wydał 5 decyzji nakazujących wykonanie przez właścicieli zadań z zakresu gospodarki leśnej; 

 zlecił sporządzenie 1 aneksu do uproszczonego planu urządzania lasów oraz dwóch aneksów 

do inwentaryzacji stanu lasu; 

 rozpatrzył 3 112 wniosków o wydanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działek 

uproszczonym planem urządzenia lasu lub wydania dla nich decyzji na podstawie art. 19 ust. 

3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach; 

 wydał 33 zaświadczenia o opisie taksacyjnym lasu 

4. z zakresu łowiectwa : 

 udzielił 8 zezwoleń na utrzymywanie chartów lub ich mieszańców 

5. z zakresu gospodarki odpadami : 

 wydał 2 pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacji, zmienił 1 pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów  
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6. z zakresu rybactwa śródlądowego: 

 wydał 262 karty wędkarskie 

7. z zakresu gospodarki wodnej: 

 przeanalizował 25 uchwał organów spółek wodnych; 

 wydał 1 decyzję ustalającą świadczenia na rzecz spółki wodnej; 

 wydał 1 decyzję zatwierdzającą statut nowo utworzonej spółki wodnej  

 wydał 1 decyzję zatwierdzającą zmiany statutu spółki wodnej. 

Geolog powiatowy realizując zadania starosty jako organu administracji geologicznej w 2021 

roku: 

• rozpatrzył 15 zgłoszonych projektów robót geologicznych obejmujących wykonywanie wierceń 

w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a niewymagających zatwierdzania;   

• przyjął 2 dokumentacje geologiczne, które nie wymagały zatwierdzenia;  

• rozpatrzył 20 zgłoszeń rozpoczęcia robót geologicznych;  

• przyjął 13 dokumentacji geologicznych i decyzji przekazanych przez inne organy administracji 

geologicznej;  

• wydał 26 decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych; 

• wydał 16 decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne; 

• rozpatrzył 29 spraw związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

 w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz terenów zagrożonych osuwaniem 

się mas ziemnych; prowadził inne sprawy m.in. wydawał zaświadczenia, udzielał informacji.  

W roku 2021 nie było żadnych zgłoszeń dotyczących nielegalnego wydobywania kopalin. 

Wydział Gospodarki Mieniem prowadził postępowania związane z wyłączaniem gruntów z produkcji 
rolnej. 
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 Edukacja publiczna - zadanie realizowane przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. 

Edukacja publiczna 

W roku 2021 Powiat Warszawski Zachodni był organem prowadzącym dla 5 szkół/placówek 
publicznych. 

Szkoły/Placówki publiczne prowadzone przez Powiat Warszawski Zachodni: 

1. Zespół Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu (w tym Centrum Kształcenia 
Ustawicznego), 

2. Zespół Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, 
3. Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach, 
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk. Jerzego Strzałkowskiego  

w Lesznie, 
5. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego  

im. I. Sendlerowej w Błoniu. 
 

W roku 2021 Powiat Warszawski Zachodni był organem ewidencyjnym dla 33 szkół/placówek 

niepublicznych. 

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego: 

1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 w Łomiankach, Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

Polskiego Związku Koszykówki (Łomianki), 

2. Kolegium Św. Rodziny – Liceum Ogólnokształcące (Łomianki), 

3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej  

w Laskach (Laski), 

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 (Łomianki), 

5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EDUKATOR” (Łomianki), 

6. Policealna Szkoła Zawodowa „EDUKATOR” (Łomianki), 

7. Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach, 

8. Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca 

Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” (Ożarów Mazowiecki), 

9. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi ( Blizne 

Łaszczyńskiego), 

10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pro Futuro (Blizne Łaszczyńskiego), 

11. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia Ożarowska  

Anna Jaroń (Ożarów Mazowiecki), 

12. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EDULAB (Stare Babice), 

13. Nowatorska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Kaputy),  

14. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży przy Centrum 

Rodziny w Łomiankach (Łomianki), 

15. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „NASZA KLINIKA” (Ożarów 

Mazowiecki), 
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16. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME (Łomianki), 

17. COMARTIN Marcin Chodorowski (placówka kształcenia ustawicznego - bez szkół) Łomianki, 

18. Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego WSI Warszawska Sp. z o.o. (placówka 

kształcenia ustawicznego - bez szkół) Mościska, 

19. ANGLOSCHOOL (placówka kształcenia ustawicznego – bez szkół) Łomianki, 

20. Szkoła Języków Obcych „PROGRESS” (placówka kształcenia ustawicznego – bez szkół) 

Łomianki, 

21. Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego „Dom Pracy Twórczej – Granica” (placówka 

kształcenia ustawicznego – bez szkół)  Granica, 

22. Centrum Artystyczne FEN (niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie 

oświaty) Stare Babice, 

23. Akademia Piłkarska Janusz Domaradzki (niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza  

w systemie oświaty) Łomianki, 

24. Studio Muzyczne (niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty) 

Klaudyn, 

25. Gliniarnia Ceramika Artystyczna Aleksandra Wolańska (niepubliczna placówka oświatowo-

wychowawcza w systemie oświaty) Ołtarzew, 

26. Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej (placówka kształcenia ustawicznego – bez szkół) 

Łomianki, 

27. Akademia Rozwoju i Treningu (placówka kształcenia ustawicznego – bez szkół) Leszno, 

28. Black Sparrow School (placówka kształcenia ustawicznego – bez szkół) Błonie, 

29. Sparrow School (niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty) Błonie, 

30. Nowatorski Instytut Kształcenia (placówka kształcenia ustawicznego – bez szkół) Kaputy, 

31. MASTER EDU (niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty) 

Łomianki, 

32. Akademia Kompetencji Keller Polska (niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego - bez 

szkół), 

33. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS (Lubiczów). 

W dniu 19 maja 2021 roku zostało zawarte porozumienie z Gminą Łomianki w sprawie przekazania 

gminie zadania publicznego z zakresu edukacji – prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Karola 

Wojtyły w Łomiankach z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Głównymi zadaniami powiatu w zakresie edukacji publicznej było dążenie do:  

 dbałości o jakość nauczania,  

 zwiększania szans edukacyjnych poprzez zapewnienie dostępu do odpowiednio wyposażonych 

szkół/placówek, 

  wyposażenia uczniów w umiejętności potrzebne do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.  
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Rekrutacja do szkół i placówek, dla których powiat jest organem prowadzącym 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych określane są corocznie przez Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty. W wyniku rekrutacji łączna liczba uczniów w szkołach ogólnodostępnych  

i specjalnych na dzień 31 marca 2021 roku (rok szkolny 2020/2021) wyniosła 915 osób, zaś we 

wrześniu 2021 roku (rok szkolny 2021/2022) liczba ta wzrosła do poziomu 972 osób.  

Rozkład uczniów, wychowanków, grup wychowawczych i oddziałów w poszczególnych 

szkołach i placówkach powiatu przedstawiał się następująco: 

 

Nazwa szkoły/placówki Oddziały
31 III 2021

Uczniowie 
31 III 2021 

Oddziały 
30 IX 2021

Uczniowie 
31 IX 2021 

Zespół Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza  23 527 24 574 

Szkoły dla młodzieży 23 527 24 574 

 Technikum Nr 1 16 353 16 378 

- Technik logistyk 6 136 6 141 

- Technik mechatronik 6 127 6 130 

- Technik technologii żywności 
- Technik ekonomista 

3 
1 

75 
15 

3 
1 

83 
24 

 II Liceum Ogólnokształcące 7 174 8 196 

 Branżowa Szkoła I stopnia - - - - 

Szkoły dla dorosłych - - - - 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU - - - - 

 Szkoła Policealna dla Dorosłych w CKU - - - - 

 Zespół Szkół Nr 1 w Ożarowie Maz. 6 132 6 133 

 Technikum  6 132 6 133 

- Technik hotelarstwa  1 15 1 15 

- Technik żywienia i usług gastronomicznych 5 117 5 118 

 Liceum Ogólnokształcące - - - - 

 Branżowa Szkoła I stopnia - - - - 

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły 4 83 4 87 

Łącznie szkoły ogólnodostępne 33 742 34 794 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. płk. Jerzego Strzałkowskiego 

25 162 24 165 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy SOSW 12 70 13 74 

         oddziały klas szkolnych 12 70 13 74 

          grupy rewalidacyjno-wychowawcze grw. 1 urw. 8 grw. 1 urw.8 

 Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia 5 48 4 50 

          - Ogrodnik 1,6 14 1,2 15 

          - Kucharz 2,5 21 1,5 17 

          - Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 0,9 13 1,3 18 

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy SOSW 8 44 7 41 

 Publiczne Przedszkole Specjalne przy SOSW op. 1 wp.3 op.1 wp.5 
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 Ośrodek - wychowankowie gw.8 w. 52 gw.8 w. 53 

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOSW 
 

gwsp.1 wwsp.3 
indywidualne

gwsp.1 wwsp.3 
indywidualne

Łącznie szkoły specjalne 
 
 
 

25 
grw.1 

gwsp.1 
gw.9 
op.1 

     162 
urw.8 

wwsp.3 
w.52 
wp.3 

     24 
grw. 1 
gwsp.1 

gw.9 
op.1 

165 
urw.8 

wwsp.3 
w.53 
wp.5 

 

 

 

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych: 

 

Liczba nauczycieli wg aktualnych stopni awansu zawodowego wg stanu na rok szkolny 2021/2022 

Nazwa szkoły/placówki 
Nauczyciel 

stażysta 
Nauczyciel 
kontraktowy

Nauczyciel 
mianowany

Nauczyciel 
dyplomowany 

Zespół Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza  3,62 9,94 10,44 29,67 

Zespół Szkół Nr 1 w Ożarowie Maz. 0,00 4,78 4,83 7,37 

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły 0,00 6,30 3,48 2,22 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk. J. Strzałkowskiego 0,00 13,35 15,11 43,89 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych PWZ im. I. Sendlerowej 3,00 11,30 5,30 9,85 

Łącznie 6,62 45,67 39,16 93,00 

 

Stan zatrudnienia ogółem w szkołach roku szkolnym 2021/2022 administracji i obsługi wyniósł 

łącznie: 70 etatów. 

Awans zawodowy nauczycieli 

W roku 2021 złożone zostały 4 wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień 

nauczyciela mianowanego (wraz z dokumentacją) od nauczycieli kontraktowych, ubiegających się 

 o awans zawodowy ze szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Warszawski Zachodni jest 

organem prowadzącym. Wszyscy nauczyciele posiadali kwalifikacje wymagane rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli i przystąpili do egzaminu (tj. w dniu 3 sierpnia 2021 r.) przed Komisją 

Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz otrzymali 

zaświadczenia o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.  

Nagrody Starosty  

Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021 nagrodę Starosty otrzymało 12 

nauczycieli oraz 5 dyrektorów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat. 

Łączna kwota przyznanych nagród to 65 500 zł 
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Konkursy na dyrektorów szkół 

W roku szkolnym 2020/2021 odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie. W dniu 19 lipca 2021 r. przeprowadzono 

konkurs na dyrektora ww. jednostki. Konkurs odbył się w warunkach reżimu sanitarnego, 

spowodowanego pandemią COVID-19. Do konkursu przystąpił jeden kandydat.  

W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono kandydata na dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie – pana Krzysztofa Radkowskiego, 

któremu organ prowadzący powierzył to stanowisko na kolejnych 5 lat szkolnych. 
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Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni 

W szkołach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni przeprowadzony był egzamin ósmoklasisty w specjalnej szkole podstawowej oraz egzaminy 
maturalne i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. 

1. WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – CZERWIEC 2021  

L.p. 

Nazwa szkoły 
prowadzonej przez 
Powiat Warszawski 

Zachodni 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Szkoła Podstawowa 
Specjalna w 
Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-
Wychowawczym im. 
płk. Jerzego 
Strzałkowskiego 

Arkusz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – wyniki 
procentowe 

8/2  
(wszystkie dzieci/dzieci 

zgłoszone do 
egzaminu) 

2 24,5 36 48 0 

Średnie wyniki procentowe  
dla województwa mazowieckiego 

37 40 43 43 

Średnie wyniki procentowe  
w kraju 

36 39 43 43 
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2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW MATURALNYCH – SESJA GŁÓWNA  
I POPRAWKOWA 2021 ROK  

Liceum ogólnokształcące, Technikum 

L.p. 
Nazwa szkoły prowadzonej przez 

Powiat Warszawski Zachodni 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Liceum Ogólnokształcące  
im. Karola Wojtyły 

16 15 3 20% 

84,6% 2. 
II Liceum Ogólnokształcące w 
Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora 
Wańkowicza 

32 32 16 50% 

3. 
Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1  
im. Melchiora Wańkowicza 

0 0 0 0 
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4. 
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 
1 im. Melchiora Wańkowicza 

42 36 13 36,1% 

66,6% 

5. Technikum im. Tony Halika w 
Zespole Szkół Nr 1  

20 19 13 68,4% 

Razem ze wszystkich typów szkół 
prowadzonych przez PWZ 

110 102 45 44,12 % X 

 

3. WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE  
SESJA STYCZEŃ-LUTY (ZIMOWA) 2021 

Technikum 

L.p
. 

Nazwa 
szkoły 

prowadzone
j przez 
Powiat 

Warszawski 
Zachodni 

Zawód 
Nazwa 

kwalifikacji 

Pisemny Praktyczny 
Egzamin 

(obie 
części) 

Nie zdany Zdany Nie zdany Zdany 

N
ie
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1. 
 

Technikum 
Nr 1 w 

Zespole 
Szkół Nr 1 

im. 

Technik 
logistyk 

AU.22 Obsługa 
magazynów 

4 57,1% 3 42,9 2 18,2 9 
81,8
% 

4 3 

AU.32 
Organizacja 
transportu 

3 15,8% 
1
6 

84,2% 9 47,4% 
1
0 

52,6
% 

9 11 
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Melchiora 
Wańkowicza 

Technik 
mechatronik 

EE.02 Montaż, 
uruchamianie i 
konserwacja 
urządzeń i 
systemów 
mechatronicznych 

0 - 
2
0 

100% 0 - 
1
9 

100
% 

0 19 

EE.21 
Eksploatacja i 
programowanie 
urządzeń i 
systemów 
mechatronicznych 

0 - 
1
5 

100% 4 26,7% 
1
1 

73,3
% 

4 11 

Technik 
technologii 
żywności 

TG.04 Produkcja 
wyrobów 
cukierniczych 

1 16,7% 5 83,3% 0 - 6 
100
% 

1 5 

TG.17 
Organizacja i 
nadzorowanie 
produkcji wyrobów 
spożywczych 

1 20% 4 80% 2 40% 3 60% 2 3 

2. 

Technikum 
im. Tony 
Halika w 
Zespole 

Szkół Nr 1  

Technik 
żywienia i 

usług 
gastronomicz

nych 

TG.07 
Sporządzanie 
potraw i napojów 

0 - 2 100% 0 - 0 - 0 0 

TG.16 
Organizacja 
żywienia i usług 
gastronomicznych  

8 42,1% 
1
1 

57,9% 6 31,6% 
1
3 

68,4
% 

8 12 

  

4. WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE  
SESJA CZERWIEC-WRZESIEŃ (LETNIA) 2021 

Technikum 
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L.p
. 

Nazwa 
szkoły 

prowadzonej 
przez Powiat 
Warszawski 

Zachodni 

Zawód Nazwa kwalifikacji 

Pisemny Praktyczny 

Egzamin 
(zdali 
obie 

części) 

Nie zdany Zdany Nie zdany Zdany N
ie
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1. 

Technikum 
Nr 1 w 

Zespole 
Szkół Nr 1 

im. Melchiora 
Wańkowicza 

Technik logistyk 

AU.22 Obsługa 
magazynów 

1 2,9% 
3
4 

97,1
% 

2 5,9% 
3
2 

94,1% 3 
3
1 

AU.22 Organizacja 
transportu  

0 - 1 
100
% 

1 50% 1 50% 0 1 

Technik 
mechatronik 

EE.02 Montaż, 
uruchamianie i 
konserwacja 
urządzeń i 
systemów 
mechatronicznych  

0 - 0 - 0 - 1 100% 0 0 

EE.21 Eksploatacja 
i programowanie 
urządzeń i 
systemów 
mechatronicznych 

0 - 1 
100
% 

2 
100
% 

0 - 1 0 

Technik 
technologii 
żywności 

TG.04 Produkcja 
wyrobów 
cukierniczych 

0 - 1 
100
% 

0 - 1 100% 0 1 

TG.17 Organizacja i 
nadzorowanie 
produkcji wyrobów 
spożywczych 

0 - 0 - 1 
100
% 

0 - 0 0 
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2. 

Technikum 
im. Tony 
Halika w 
Zespole 

Szkół Nr 1 

Technik 
żywienia i usług 
gastronomiczny

ch 

TG.07 
Sporządzanie 
potraw i napojów  

1
0 

43,5
% 

1
3 

56,5
% 

1 4,3% 
2
2 

95,7% 11 
1
2 

TG.16 Organizacja 
żywienia i usług 
gastronomicznych  

1 50% 1 50% 0 - 0 - 0 0 

 

5. WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  
SESJA STYCZEŃ-LUTY (ZIMOWA) 2021 

 
Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia 

L.p
. 

Nazwa szkoły 
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przez Powiat 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Branżowa 
Szkoła 
Specjalna I 
stopnia 
w Specjalnym 
Ośrodku 
Szkolno-

Kucharz 
TG.07 – 
Sporządzanie 
potraw i napojów 

5 
100
% 

0 - 0 - 4 
100
% 

5 0 
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Wychowawczy
m 

Ogrodni
k 

RL.05 – 
Zakładanie i 
prowadzenie  
upraw 
ogrodniczych 

3 60% 2 40% 1 25% 3 75% 4 1 
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Stypendia  

Stypendia Prezesa Rady Ministrów  dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2020/2021 
otrzymało 8 uczniów (4 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1. im. M. Wańkowicza w Błoniu, 2 uczniów z Liceum 
Ogólnokształcącego im. K. Wojtyły w Łomiankach oraz 2 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim). 

Ponadto 5 uczniów otrzymało nagrody rzeczowe Starosty Warszawskiego Zachodniego za najlepszą 

średnią - najwyższa średnia ocen wynosiła 5,29 (uczeń z Liceum Ogólnokształcącego im. K. Wojtyły  

w Łomiankach ), oraz 3 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie za dobre wyniki w nauce. 

Pomoc dla uczniów w zakresie zakupu podręczników – dotacja celowa 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie szkół podstawowych specjalnych mieli prawo do bezpłatnego 

dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Sposób, tryb 

oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół  

w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, określa rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej. 

Wnioski o dotację celową na zakup podręczników złożyli:  

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie,  

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. R. Czackiej w Laskach, 

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach.  

Łączna kwota dotacji wyniosła: 73 349,94 zł.  

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego  

Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych dotacja przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 5-ciu lat przebywających w placówkach 

wychowania przedszkolnego. Z dotacji skorzystały dzieci z Publicznego Przedszkola Specjalnego 

 nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie oraz dzieci 

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi realizującej program 

rehabilitacji „Nasza Szkoła”. Łączna kwota dotacji w roku 2021 wyniosła - 7 355 zł. 

 

Laboratoria Przyszłości  

Powiat Warszawski Zachodni w roku 2021 przystąpił do inicjatywy edukacyjnej, której celem było 

stworzenie nowoczesnej szkoły poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia służącego rozwijaniu 

kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakładał doposażenie szkół 

podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu w nowoczesne narzędzia i pomoce 

dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także 
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samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony był na rozwój kompetencji w szeroko 

rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). 

Z dofinansowania skorzystała Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie. Powiat na ten cel otrzymał dofinansowanie  

w wysokości 30 000 zł.  

 

Rządowy program „Za życiem” 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie w roku szkolnym 

2020/2021 kontynuował zadania z zakresu administracji rządowej - program kompleksowego wsparcia 

dla rodzin „Za życiem”, w ramach którego prowadzony jest Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-

Opiekuńczy. Ze wsparcia w ramach programu mogą korzystać dzieci, które objęte są wczesnym 

wspomaganiem rozwoju dziecka, na podstawie stosownej opinii. Program stwarza możliwość 

poszerzenia oferty zajęć specjalistycznych oraz skorzystania z konsultacji lekarzy specjalistów. Kwota 

wykorzystana w roku 2021 w ramach programu to 180 607,85 zł. 

Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 

W roku 2021 została pozyskana dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego kwota 1 102 313,00 zł ze 

środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta została wynikała z tytułu wzrostu 

zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów. 

Ponadto Powiat Warszawski Zachodni w roku 2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości 

i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 

otrzymał dofinansowanie w kwocie 30 100 zł. 

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą 

W sierpniu 2021 r. rozpoczęto przygotowania do nawiązania współpracy z Towarzystwem Opieki nad 

Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach oraz Fundacją Périe w Łomiankach w ramach realizowanego 

przez te jednostki projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających 

Edukację Włączającą”. 

SCWEW-y to nowo tworzone instytucje, powstające na bazie szkół i placówek specjalnych, których 

celem jest wspieranie pracy szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniami ze Specjalnymi Potrzebami 

Edukacyjnymi oraz podnoszenie jakości edukacji włączającej. 

W wyniku konkursu grantowego Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie  

w Laskach będące organem prowadzącym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 

im. R. Czackiej w Laskach  otrzymało dofinansowanie na utworzenie SCWEW-u (kwota dofinansowania 

1 616 700,00 zł) oraz Fundacja Périe będąca organem prowadzącym Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii nr 1 w Łomiankach (kwota dofinansowania 1 054 770,00 zł.) 
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W ramach porozumienia podjęto współpracę z następującymi szkołami prowadzonymi przez Powiat 

Warszawski Zachodni: 

- Technikum im. Tony Halika w Zespole Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, 

- Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach, 

- Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. 

 

Kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego  

Kształceniem specjalnym objęte są dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Jednostką 

oświatową, zapewniającą odpowiednią formę kształcenia ze względu na rodzaj niepełnosprawności, 

dla których Powiat Warszawski Zachodni jest organem prowadzącym jest Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie, z siedzibą przy ul. Sochaczewskiej 4, do którego 

uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, 

umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi np.: z autyzmem, czy 

niepełnosprawnością ruchową. W roku 2021 wystawiono 54 skierowania do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie. 

Starosta Warszawski Zachodni skierował 4 dzieci do szkół specjalnych znajdujących się poza 

Powiatem Warszawskim Zachodnim, z uwagi na to, iż sam nie prowadzi takiej szkoły specjalnej lub 

ośrodka, odpowiedniego ze względu na rodzaj niepełnosprawności, dla tych uczniów.  

 

Kierowanie uczniów do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków 

Socjoterapii 

Powiat Warszawski Zachodni nie prowadzi młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ani też 

młodzieżowych ośrodków socjoterapii. W tej sytuacji dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego wymagające specjalnych form i metod wychowania, kształcenia oraz opieki, kierowano 

do tego rodzaju ośrodków prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. 

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych 

społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania  

i resocjalizacji jako ośrodki resocjalizacyjno-wychowawcze, a dla dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jako placówki resocjalizacyjno-rewalidacyjne.  

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są wyłącznie dla młodzieży, wobec której Sądy 

Rodzinne i Nieletnich zastosowały (w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) środek 

wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW. W roku 2021 przesłano (systemem 

teleinformatycznym) karty 9 nieletnich do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, celem wskazania 

właściwego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Dla wszystkich 9 nieletnich Wydział Oświaty  

uzyskał wskazania, a tym samym możliwość skierowania nieletnich do wskazanych przez ORE  
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w Warszawie, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy w roku szkolnym 2021/2022 na mocy 

postanowień Sądów (Wydział Rodzinny i Nieletnich) zostali umieszczeni w ww. placówkach.  

 

Do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii kierowane są dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń 

rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone 

niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, 

wychowania i socjoterapii. Do zadań MOS należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń 

zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami 

społecznymi i prawnymi. Rekrutacja do placówek odbywa się na wniosek rodziców lub opiekunów 

prawnych dzieci posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie 

kształcenia specjalnego. W 2021 r. wystosowano 15 próśb o wydanie skierowań dla nieletnich do 

Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych oraz na 

podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego).  

Pomoc udzielana uczniom, rodzicom i nauczycielom przez Zespół Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. I. Sendlerowej w Błoniu 

Pomoc udzielana dzieciom i młodzieży w różnych formach pomocy bezpośredniej (grupowej  

i indywidualnej podejmowanej w stosunku do: dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej, 

młodzieży szkół ponadpodstawowych). 

Na rzecz uczniów, nauczycieli, rodziców funkcjonowały 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

działające w ramach Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego im. Ireny Sendlerowej z siedzibą w Błoniu. 

W roku szkolnym 2020/2021 nastąpił wzrost wykonywanych zadań w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Poradnie przyjęły łącznie 3967 dzieci i udzieliły 1502 różnych form pomocy 

nauczycielom, rodzicom i wychowawcom. 

Dane z działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia 

tabela: 
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1. 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna w Blizne 
Jasińskiego 

1275 169 164 46 326 1087 0 0 

2. 
Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna w Błoniu 

2056 543 960 553 512 2026 0 0 

3. 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna w 
Dziekanowie Leśnym 

1037 790 897 58 180 854 0 0 

Zespół Poradni 
Psychologiczno-

Pedagogicznych Powiatu 
Warszawskiego 

Zachodniego w Błoniu 

4368 1502 2021 657 1018 3967 0 0 

Wzrost wykonywanych 
zadań przez cały Zespół 

Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w stosunku 

do poprzedniego roku 
szkolnego 

↑35,57% ↑428,87% ↑22,48% ↑27,82% ↓20,72% ↑72,70% X X 

 

W Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny 
Sendlerowej w Błoniu liczba dzieci przyjętych przez poradnie w roku 2021 wzrosła o 72% (3967 uczniów 
przyjętych) w porównaniu z rokiem poprzednim. 
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 Promocja i Ochrona Zdrowia – zadanie realizowane przez Wydział Spraw 
Obywatelskich i Promocji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz 
Samodzielne stanowisko ds. zdrowia. 

W grudniu 2020 roku podpisano umowę ze spółką medyczną FORMMED z siedzibą  

w Babicach Nowych dot. wykonania w 2021 roku badań profilaktycznych kolonoskopii i gastroskopii  

z badaniem histopatologicznym pobranych wycinków, dla mieszkańców PWZ, którzy otrzymają 

skierowanie na badanie od swojego lekarza prowadzącego.  

Ponadto współorganizowano zbiórki krwi pn. „Dar Serca” przed siedzibą Starostwa  

w Ożarowie Mazowieckim w dniu 12 czerwca 2021 roku oraz zorganizowano zbiórki krwi przez Klub 

HDK „Strażak” na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

 

W dniach 11-12 wrześnie 2021 przeprowadzono badania ultrasonograficzne w ramach 

Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „NIE 

nowotworom u dzieci” dla dzieci w wieku 9 miesięcy – 6 lat. 
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 Pomoc Społeczna – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, Ośrodki Pomocy Społecznej  
z każdej z 7 Gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Komenda Powiatowa 
Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Powiatowy Urząd Pracy dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Zespół Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

Dokumentem strategicznym wyznaczającym zadania z zakresu pomocy społecznej jest Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2021 – 2030, 

przyjęta uchwałą Nr XVII/161/2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 

roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim 

Zachodnim na lata 2021 – 2030.  Została ona opracowana przez powołany Uchwałą Nr 118/2020 

Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 22 lipca 2020r. Zespół ds. opracowania Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2021 – 2030. 

W skład Zespołu weszli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych 

działających na terenie PWZ, Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, Wydziałów i Zarządu Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego. 

Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika z art. 16 b ustawy z dnia 12 
marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2021, poz. 2268 ze zm.)  

Dokument definiuje najistotniejsze założenia polityki społecznej na najbliższe lata, misje powiatu oraz 
cele i zadania dla powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych. 

Misja Powiatu Warszawskiego Zachodniego została zdefiniowana następująco: „Powiat Warszawski 
Zachodni wspiera rodzinę i umacnia wspólnotę mieszkańców. Mieszkańcy powiatu aktywnie 
przeciwdziałają wykluczeniu osób i grup społecznych, w oparciu o partnerstwo publiczne oraz zasadę 
pomocniczości”. 

W strategii określono 6 celów, które są kontynuacją zadań i celów określonych w dotychczas 
obowiązującej Strategii: 

1. Wzmacnianie systemu sprzyjającego rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie i środowiskach 
pozarodzinnych. 

2. Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich podstawowych 
funkcji. 

3. Wspieranie rodzin z osobami z niepełnosprawnością. 

4. Pomoc osobom starszym oraz niezaradnym życiowo. 

5. Promowanie właściwych postaw społecznych, ważnych dla przeciwdziałania zjawisku narkomanii, 
przestępczości i przemocy w rodzinie. 

6. Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 

Powtórzenie dotychczasowych celów (głównego i szczegółowych) nie stanowi błędu, jak również nie 

oznacza braku ich realizacji. Przyjęte cele są w pewien sposób ponadczasowe, gdyż dotyczą one 

społeczeństwa, które zmienia się w sposób dynamiczny, nieuporządkowany, przez co wspomniane 

cele muszą być realizowane w sposób ciągły i stały. 
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Harmonogram realizacji wyżej wymienionych celów zakłada, iż poszczególne działania będą osiągane 

na przestrzeni lat obowiązywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, czyli do 2030 

roku. Niektóre z nich wymagają długofalowej, wieloletniej pracy, aby zaobserwować kształtujące się 

tendencje. 

Rzeczywistość pandemiczna, z jaką musieliśmy mierzyć się w 2021 roku miała ogromne znaczenie  

w realizacji założonych działań i osiąganych celów ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2021 – 2030. Jest to pierwszy analizowany 

rok obowiązującej Strategii, więc jest jeszcze zbyt wcześnie, aby określać, że pewne założenia udało 

się osiągnąć, a innych nie.  

Na tym etapie możemy tylko analizować poszczególne dane i porównywać je ze sobą bez wyciągania 

daleko idących wniosków, zwłaszcza że jak to było ujęte we wstępie – cały czas funkcjonujemy  

w rzeczywistości pandemicznej, w której na nowo musieliśmy nauczyć się poruszać. Mimo tych 

ograniczeń już teraz widać, że jednostki organizacyjne zarówno Powiatu, jak i poszczególnych Gmin 

nie próżnują, kontynuują swoje działania na tyle na ile to jest możliwe, czasem zmieniając formę 

udzielanego wsparcia – np. z formy bezpośredniej na poradnictwo zdalne, telefoniczne, tak aby 

mieszkańcy którzy tego potrzebują otrzymali niezbędne wsparcie. 

Wszystkie działania określone w Strategii były realizowane z różnym efektem – czasem dane za 2021 

rok przekraczają określoną wartość wskaźnika, w nielicznych przypadkach jej nie osiągają, co tylko 

daje wskazówki na czym koncentrować swoje siły w dalszej pracy.  

Na dzień dzisiejszy, analizując dane za 2021 rok, nie ma potrzeby dokonywania zmian w określonych 

wcześniej działaniach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim 

Zachodnim na lata 2021 – 2030. 

Szczegółowy opis działań i stopień osiągnięcia wskaźników jest określony w dokumencie: Monitoring 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2021 

– 2030. Analiza na podstawie danych za 2021 rok. 
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 Wsparcie Rodziny i systemu pieczy zastępczej - zadanie realizowane przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, 
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Błoniu, Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza Nr 2 w Dziekanowie Leśnym, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
typu rodzinnego Rodzinny oraz Dom Dziecka Nr 1 w Wiktorowie. 

 W ramach realizacji ww. zadania opracowany oraz uchwalony został Powiatowy Program 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 przyjęty Uchwałą Nr XVII/163/2021 Rady Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 roku. 

1. W ramach Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej funkcjonuje Zespół Specjalistycznego 

Poradnictwa Rodzinnego, który wspiera swym działaniem osoby znajdujące się w trudnych 

sytuacjach życiowych i obejmuje 3 dyżury, w czasie których mieszkańcy Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego mają dostęp do: informacji o obowiązujących prawach i obowiązkach; porad 

psychologicznych; wsparcia doradcy rodzinnego. 

2. Łącznie w ramach poradnictwa specjalistycznego w 2021 roku udzielono 143 porad. Odbiorcami 

usług byli mieszkańcy Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  

3. W 2021 roku zorganizowano szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze PRIDE, które 

ukończyło 17 osób. Organizowane były spotkania dla istniejących rodzin zastępczych, które miały 

na celu wzmocnienie posiadanych umiejętności. Ponadto w ciągu całego roku organizowane były 

grupy wsparcia dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych. Ważnym elementem są 

przeprowadzane Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców: zastępczych, 

biologicznych – dzieci w pieczy zastępczej jak również dla zainteresowanych z terenu PWZ.  

W 2021 r. zostały przeprowadzone dwie edycje szkolenia. 

Więcej szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania pieczy zastępczej zawarte jest  

w Rocznym sprawozdaniu z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Organizatora 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim 

oraz w Monitoringu  i ewaluacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego za rok 2021. 

W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim realizowało 

Program Osłonowy pt.: „Bezpieczne dzieci dziś -wolne od przemocy wnuki jutro” w okresie od maja 

do grudnia 2021 r.  Kładliśmy nacisk na rozwój działań profilaktycznych w zakresie zjawiska przemocy 

w rodzinie. Celem naszych działań było ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i pomoc osobom 

jej doświadczającym. PCPR promował Program na stronach internetowych PCPR i PWZ, w broszurach 

i na plakatach, które zawierały informacje na temat realizowanych działań. Materiały reklamowe zostały 

udostępnione w miejscach użyteczności publicznej (tj.: w szkołach, OPS-ach na terenie PWZ, 

przychodni zdrowia, placówkach wsparcia dziennego, komendach policji, PCPR, Starostwie PWZ). 

W ramach Programu promowane były działania mające na celu podniesienie kompetencji 

i umiejętności rodzicielskich, a przez to pokazanie właściwych postaw wychowawczych. Zrealizowany 

program Warsztatów Umiejętności Wychowawczych kierowanych do rodziców szczególną uwagę kładł 
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na tematy dotyczące kontrolowania emocji oraz stawiania bezpiecznych granic.  Akademia Mocy to 

działanie skierowane do  dzieci w wieku 7-10 lat miała na celu naukę asertywnego reagowania  

w trudnych sytuacjach, budowania prawidłowych i bezpiecznych relacji z innymi osobami.   

Kolejnym działaniem skierowanym do dzieci było  Porozumienie bez Przemocy, gdzie młodzież uczyła 

się komunikacji opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu oraz rozwiązywania trudności w oparciu 

o zasadę wygrany – wygrany.   

Jak w poprzednich edycjach  Programu Osłonowego tak i w tej przeprowadziliśmy konkurs literacko-

plastyczny dla dzieci w trzech grupach wiekowych. Zgodnie z ogłoszonym regulaminem spłynęły do 

nas prace plastyczne i literackie nt.: ”Stabilna rodzinna bez przemocy”.   

W ramach realizacji Programu uruchomiliśmy telefon interwencyjny, gdzie mieszkańcy powiatu mogli 

konsultować i otrzymać pomoc specjalisty w zakresie psychologicznym i prawnym  w sprawach 

dotyczących szeroko rozumianej przemocy, zostały przeprowadzono również superwizje dla 

specjalistów działających w obszarze  rodziny (pracowników PCPR, pracowników placówek 

opiekuńczo-wychowawczych oraz dla rodzin zastępczych).  

Zorganizowaliśmy konferencje w ramach Programu Osłonowego, podczas której zostały 

przeprowadzone trzy wykłady dotyczące zjawiska przemocy. W konferencji wzięli udział 

przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Starostwa Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego, szkół z terenu PWZ, Ośrodków Pomocy Społecznej, Sądu Rejonowego w Grodzisku 

Mazowieckim, Komendy Powiatowej Policji, Placówek opiekuńczo-wychowawczych, Rodzin 

zastępczych, Domów Pomocy Społecznych, Środowiskowych Domów Samopomocy, przedstawiciel 

Przychodni zdrowia oraz pracownicy PCPR. Dzięki realizacji Programu Osłonowego mogliśmy 

doposażyć gabinet specjalistyczny, w którym odbywają się spotkania indywidualne i grupowe  

z osobami doznającymi i zagrożonymi przemocą w rodzinie w niezbędny sprzęt komputerowy. 
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 Polityka prorodzinna - zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim. 

W ramach realizacji ww. zadania opracowane oraz uchwalone zostały: 1. Powiatowy Program 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023 przyjęty Uchwałą Nr XVII / 163 / 2021 Rady Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021  roku oraz 2. Uchwałą Nr XVII/161/2021 Rady 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 roku przyjęto Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2021 – 2030.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w związku z realizacją 

wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego tzw. 500 + w roku 2021  wydało 202 

decyzje (z czego 10 to decyzje dotyczące dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo- 

wychowawczej typu rodzinnego oraz 21 w placówkach opiekuńczo –wychowawczych nr 1 i nr 2). 

Dodatek wychowawczy i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu 

państwa – na ten cel zostało wydatkowanych ogółem 869 832,54 zł. 

W 2021 roku, wzorem lat ubiegłych, PCPR realizowało Warsztaty Umiejętności 

Wychowawczych. Ich głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie  

w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, 

refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, 

dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi 

opartych na wzajemnym szacunku. W 2021 roku z możliwości uczestnictwa w Warsztatach skorzystało 

14 osób, co jest bezpośrednio związane z obostrzeniami epidemicznymi. Porównując te dane do roku 

2020 można zaobserwować wzrost przeprowadzonych warsztatów o 1 cykl szkoleniowy. 

Działalność świetlic jest bardzo istotnym elementem pracy w środowisku lokalnym na rzecz rodzin 

 i dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wielokrotnie, dzięki systematycznej profilaktycznej 

pracy wychowawców, unikano kryzysu w rodzinie naturalnej, umieszczenia dziecka w całodobowej 

placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej. Kwota dofinansowania w 2021 r. 

działalności placówek wsparcia dziennego wyniosła łącznie dla wszystkich podmiotów 320 000,00 zł 

(zawartych jest 6 umów na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci, w formie 

specjalistycznej lub opiekuńczej, bądź w formie połączonej (specjalistycznej i opiekuńczej) na terenie 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020-2022. Umowy pozostają w mocy do 31 grudnia 

2022 r. 

W temacie polityki prorodzinnej nie sposób pominąć rozbudowanego systemu wsparcia, jaki jest 

oferowany osobom z niepełnosprawnościami mieszkającym na terenie Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego. Działania placówek takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Środowiskowe Domy 

Samopomocy oprócz istotnego wsparcia w formie rehabilitacji społecznej pełnią ogromną rolę 

w zakresie utrzymania osób z niepełnosprawnościami w ich rodzinnym środowisku zamieszkania. 

Wszelkie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

mają na celu poprawę jakości życia osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Jednak takie działanie 
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przekłada się na ogólne funkcjonowanie całych rodzin, a nie tylko poszczególnych ludzi, którzy uzyskali 

dofinansowanie. 
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 Wspieranie osób niepełnosprawnych - zadanie realizowane przez Powiatowe  
Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, Powiatowy Urząd 
Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Lesznie, Dom Pomocy Społecznej w Bramkach oraz Dom Pomocy 
Społecznej w Sadowej.  

W ramach realizacji ww. zadania opracowany oraz uchwalony został Powiatowy Program Działań 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2025 roku zatwierdzony uchwałą Nr XV/103/2016 

Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 września 2016 roku.  

Cele programu: 

1. Usprawnienie systemu diagnozowania sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego. 

2. Polepszenie warunków życiowych osób niepełnosprawnych.  

3. Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do różnych form kształcenia. 

4. Stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej.  

5. Promowanie istniejących form wsparcia oraz tworzenie nowych form pomocy. 

Realizacja ciągła -w związku z powyższym nie można określić stanu realizacji na koniec 2021 r. 

W roku 2021 miała miejsce stała współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, placówkami, 

organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rzecz 

osób niepełnosprawnych. Celem współpracy jest pozyskanie i szerzenie informacji o osobach 

niepełnosprawnych oraz ich potrzebach. 

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej dofinansowanie zadań, których celem jest 

wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych  

w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

Integracja środowiska społecznego ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, a także uczestników 

różnych placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację cyklicznych 

spotkań, których głównym efektem jest możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, wymiana 

informacji i doświadczeń, zawieranie nowych i podtrzymywanie starych znajomości i przyjaźni.
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 Transport Zbiorowy i Drogi Publiczne - zadanie realizowane przez Wydział 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz 
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim 

W zakresie publicznego transportu zbiorowego istniejące linie komunikacyjne w pełni zabezpieczają 

potrzeby lokalnej społeczności. Organizatorem na tych liniach jest Zarząd Transportu Miejskiego  

w Warszawie.  

W świetle ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 

budżetowej na rok 2022, nastąpiło przesunięcie o kolejny rok momentu wejścia w życie przepisów m.in. 

dotyczących zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym oraz uwzględniania uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego tj. do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

Warto dodać, że prace nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym cały czas od kilku 

lat nieustannie trwają i co trochę pojawiają się kolejne projekty które zapowiadają daleko idące zmiany 

systemowe. 

Dane z zadań wykonanych przez Wydział Komunikacji i Transportu w 2021 roku: 

• 3214  wydanych praw jazdy, 

• 125 wydanych międzynarodowych praw jazdy, 

• 838  kwalifikacji wstępnych i okresowych (kierowcy zawodowi), 

• 179  cofniętych praw jazdy (zatrzymane w związku z prowadzeniem pojazdu pod 

                 wpływałem alkoholu, przekroczenie punktów karnych), 

• 652  zatrzymanych praw jazdy (przekroczenie prędkości o 50+, uchylający się od     

                świadczeń alimentacyjnych, brak badań i kursu reedekacyjnego), 

• 33 848  zarejestrowanych pojazdów, 

• 1 781        wyrejestrowanych pojazdów, 

• 15 903      ubytych pojazdów do innych urzędów, 

• 175 974 zarejestrowanych aktywnych pojazdów w powiecie na dzień 31 grudnia 2021 r.  

Zadania z zakresu dróg publicznych zostały ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego na lata 2016-2025. Podstawowe założenia strategii w zakresie dróg publicznych to cele 

operacyjne polegające na poprawie stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

poprzez rozbudowę/przebudowę dróg powiatowych wraz z ciągami pieszymi / pieszo-rowerowymi. 

Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym realizowana jest poprzez 

zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym na 2021 r.  

Ponadto dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego kupowane są radarowe wyświetlacze 

prędkości oraz montowane inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery 
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energochłonne, barierki rurowe - balustrady przy ciągach pieszych i rowerowych) w ramach 

wprowadzania i aktualizacji stałej organizacji ruchu.
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 Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie realizowane przez 
Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji Starostwa Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. 

Obowiązek sporządzania programów opieki nad zabytkami przez samorządy zarówno wojewódzkie, 

powiatowe oraz gminne wprowadza ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Zgodnie z art. 87, ust. 1 cytowanej powyżej ustawy zarząd powiatu sporządza na okres  

4 lat powiatowy program opieki nad zabytkami, który po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora 

zabytków przyjmuje rada powiatu. Program podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Z realizacji programu zarząd powiatu, raz na dwa lata sporządza sprawozdanie, które następnie 

przedstawia radzie powiatu. 

Powiat Warszawski Zachodni w chwili obecnej nie posiada programu opieki nad zabytkami. Odniesienia 

do powyższego zadania znajdziemy w Strategii Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 

2016-2025 oraz w opracowanej w 2014 r. przez p. Marcina Ładę publikacji pt. „Szlakiem Miejsc Pamięci 

Narodowej w Powiecie Warszawskim Zachodnim”, której wydawcą był Powiat Warszawski Zachodni. 

Głównymi organizatorami życia kulturalnego w powiecie są domy kultury w poszczególnych gminach, 

biblioteki publiczne ich filie oraz organizacje pozarządowe. 

Mając na uwadze art.14 a ust. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej powiat nie posiada instytucji kultury, które ma obowiązek wpisania do rejestru, 

o którym mowa w przywołanej podstawie prawnej. 

W 2021 r. Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji SPWZ prowadził wykaz instytucji kultury 

(opublikowany na stronie www.pwz.pl) mających siedzibę na terenie powiatu z podziałem na: 

- biblioteki, które są instytucjami kultury o podstawowym znaczeniu dla wypełniania konstytucyjnej roli 

państwa w zakresie zapewnienia obywatelom powszechnego dostępu do kultury i stanowią jeden ze 

strategicznych „subsektorów” kultury (za: Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na Lata 

2004-2020); 

- inne instytucje kultury. 

Wymienione rejestry są aktualizowane na podstawie stron internetowych poszczególnych gmin  

i instytucji kultury oraz informacji od instruktora biblioteki powiatowej. 

Do zadań własnych powiatu należy prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. Zadanie to jest 

powierzone w drodze porozumienia Gminie Ożarów Mazowiecki a wykonywane przez Bibliotekę 

Publiczną Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.   

Powiat aktywnie wspiera inicjatywy i twórcze działania w dziedzinach muzyki, literatury oraz w zakresie 

realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym.  

Od wielu lat zadania z zakresu szeroko rozumianej kultury są realizowane przez powiat przy współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. Przedsięwzięcia realizowane na terenie powiatu warszawskiego 

zachodniego w ramach zadań wydziału odbywają się głównie na wniosek osoby/instytucji 
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zainteresowanej organizacją imprezy kulturalnej, objęciem patronatem, współorganizowaniem bądź 

ufundowaniem nagród. 
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 Kultura fizyczna i turystyka - zadanie realizowane przez Wydział Spraw 
Obywatelskich i Promocji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

Kultura fizyczna 

W odniesieniu do imprez sportowych w ramach rywalizacji międzyszkolnej PWZ opracowano  dokument 

o charakterze roboczym: 

• Kalendarz Imprez Powiatowych i Międzypowiatowych w Roku Szkolnym 2021/2022. 

Dokument opracowano przy udziale nauczycieli wychowania fizycznego i współpracujących z powiatem 
gminnych ośrodków sportu.  

W 2021 r. z powodu wprowadzenia stanu epidemii na terytorium Polski i zawieszeniu działalności szkół 
w trybie stacjonarnym, międzyszkolna rywalizacja sportowa dzieci i młodzieży została zawieszona  
w okresie styczeń-czerwiec, a wznowiona we wrześniu. 

Stan realizacji na koniec 2021 r. z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej: 

• kategoria wiekowa „Dzieci” 6 przeprowadzonych imprez 

(wyłoniony mistrz PWZ) 

• kategoria wiekowa „Młodzież” 7 przeprowadzonych imprez 

(wyłoniony mistrz PWZ) 

• kategoria wiekowa „Licea” 3 przeprowadzone imprezy 

(wyłoniony mistrz PWZ) 

Od wielu lat zadania z zakresu sportu są realizowane przez powiat przy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. W ten sposób propagowane są różne dyscypliny sportu oraz aktywność fizyczna 
w każdym wieku. 

W 2021 roku Zarząd PWZ nie ogłosił otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Przyznano natomiast dotacje na realizacje zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie trzem organizacjom 
pozarządowym: 

- 4.050,00 zł dla Stowarzyszenia Nasze Łomianki na zadanie „Joga na trawie”, 

- 3.200,00 zł dla Fundacji Self Active Planet Akademii Rozwoju Osobistego na zadanie „Warsztaty 
fitness i jogi”, 

- 2.800,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego NET na zadanie „Tenisowe weekendy dla dzieci 
 i rodziców”. 

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi w 2021 roku nie odbyła się 10 edycja Półmaratonu  

im. J. Kusocińskiego, którego organizatorem jest Powiat.  

Turystyka 

Głównym ośrodkiem rozwoju turystyki na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest Centrum 

Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie. Ośrodek organizuje różnego rodzaju 
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wystawy m.in. malarskie, fotograficzne i historyczne oraz koncerty i szkolenia przyciągające miłośników 

puszczy kampinoskiej. Ośrodek organizuje również cykliczne, weekendowe wycieczki i warsztaty 

prowadzone przez pracowników parku. 

Ponadto Powiat był organizatorem „Rajdu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1893 roku”. Rajd był 

biegiem narciarskim organizowanym w celu upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 

i połączył ze sobą walory sportowe oraz turystyczne. 

W realizację ww. zadań włączają się również w zakresie kultury fizycznej szkoły z terenu Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego Zadania, natomiast z zakresu turystyki realizuje przede wszystkim 

Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego. 
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 Geodezja, kartografia i kataster - zadanie realizowane przez Geodetę Powiatowego, 
Wydział Geodezji, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespół 
Wsparcia Służby Geodezyjnej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

1. Zadania nałożone na starostów z zakresu geodezji i kartografii są zadaniami rządowymi. 

Podstawowe działania w tym zakresie to wypełnianie zleconych obowiązków poprzez tworzenie 

 i aktualizację prowadzonych baz danych oraz wydawanie na wniosek zainteresowanych podmiotów 

informacji z tych baz danych w postaci raportów, zaświadczeń, wypisów, wyrysów czy kopii map,  

a także wydawanie na wniosek tych podmiotów kopii materiałów z zasobu archiwalnego. Dla zadań 

realizowanych przez Starostę Warszawskiego Zachodniego w dziedzinie geodezji i kartografii nie 

została opracowana polityka, strategia, program. 

2. Zgodnie z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań Starosty należy  
w szczególności: 

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: 

a) prowadzenie dla obszaru powiatu: 

- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 

- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 
3, zwanej dalej "powiatową bazą GESUT", 

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych, o których mowa  
w art. 4 ust. 1a pkt 7 , 10 i 12, 

c) tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co 
najmniej w jednej ze skal, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2; 

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 

3) zakładanie osnów szczegółowych; 

4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map 
i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości; 

5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 

Ponadto, Starosta podejmuje corocznie dodatkowe, ważne projekty związane z dostosowywaniem baz 

danych do zmieniających się przepisów prawa oraz z poprawą jakości danych. W roku 2021, zgodnie 

z uzgodnionymi Projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków z Mazowieckim Wojewódzkim 

Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, a także planem wydatków przekazanym do 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zrealizowano dwa zadania opisane niżej (w rubryce 

realizowane inwestycje). 

Podjęto również realizację planowanych zadań polegających na dostosowaniu dla znacznego obszaru 

Powiatu obiektów baz danych BDOT500 i GESUT do modelu pojęciowego wynikającego  

z odpowiednich rozporządzeń. Dla obszaru gminy Kampinos zadanie to zrealizowano w latach 

wcześniejszych. Dla pozostałej części obszaru powiatu w 2021 roku rozpoczęto ich realizację w dwóch 

zadaniach. Dla części gminy Leszno wykorzystano przyznane środki UE w prowadzonym przez 
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Marszałka Województwa Mazowieckiego Projekcie. Dla obszarów gmin: Błonie, Izabelin, Łomianki, 

Ożarów Mazowiecki, Stare Babice oraz części gminy Leszno zadanie jest realizowane głównie ze 

środków dotacji rządowych. Do końca roku 2021 zakończono prace na obszarze miasta Ożarów 

Mazowiecki. a dla pozostałych obszarów wykonano prace wstępne. 

W roku 2021 zrealizowano: 

• Liczba wprowadzonych zmian do egib: 19 048; 

• Liczba wydanych decyzji administracyjnych: 33; 

• Liczba wydanych wypisów/wyrysów z egib: 20 417/6 026; 

• Liczba zrealizowanych wniosków o wydanie z egib dokumentów lub informacji : 535; 

• Liczba wpisów do RCN: 3 590; 

• Liczba wniosków o udostępnienie RCiWN oraz o wgląd do aktów notarialnych: 927; 

• Aktualizacja szczegółowych osnów geodezyjnych: 16 punktów; 

• Liczba operatów na podstawie których wprowadzono dane na mapę zasadniczą: 6 089; 

• Liczba protokołów z przeprowadzonych narad koordynacyjnych: 777; 

• Liczba zgłoszonych prac geodezyjnych: 7 674; 

• Liczba protokołów z weryfikacji wyników prac geodezyjnych: 10 093; 

• Liczba operatów włączonych do pzgik: 7 165; 

• Liczba wniosków o udostępnienie materiałów pzgik: 3 868. 

Inwestycje realizowane w 2021 roku: 

1. Realizacja Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów: 

Kwiatkówek i Komorów w gminie Kampinos.  

2. Realizacja Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu Lubiczów 

w gminie Stare Babice. 

3. Rozpoczęcie dla całego obszaru powiatu z wyłączeniem gminy Kampinos prac polegających 

na dostosowaniu obiektów baz danych BDOT500 i GESUT do modelu pojęciowego wynikającego  

z odpowiednich rozporządzeń i zakończenie tych prac na obszarze miasta Ożarów Mazowiecki. 
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W 2021 r. Starostwo Powiatu zgłosiło do konkursu prowadzonego przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego wdrożenie pod nazwą „Serwis internetowy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego”. Za to wdrożenie kapituła konkursu przyznała Starostwu  

I miejsce i tytuł Samorządowego Lidera Cyfryzacji w konkursie SLC2021 w obszarze zastosowań 

nowoczesnych technik informatycznych i komunikacyjnych, wdrażaniu narzędzi i rozwiązań 

usprawniających pracę urzędu i obsługę obywateli. 
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 Gospodarka nieruchomościami - zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki 
Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

Wydział Gospodarki Mieniem realizuje zadania Starosty i Zarządu Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, w szczególności: 

1. W zakresie gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi; 
2. W zakresie gospodarki mieniem powiatowym; 
3. W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa; 
4. W zakresie gospodarki nieruchomościami. 

Wydział Gospodarki Mieniem w roku 2021 r.: 

- prowadził  4287 sprawy 

- wydał   1527 decyzji 

- wydał   843 postanowień 

- wydał   296 zaświadczeń  

Powiat Warszawski Zachodni w roku 2021 dokonał  wypłaty odszkodowań na rzecz os. fizycznych i 
prawnych za grunty przejęte pod drogi na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego, na mocy 
decyzji administracyjnych, w wysokości – 1 063 186,56 zł 

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w roku 2021 w oparciu o przepisy uchwały  

Nr XXV/211/2001 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2001 roku w sprawie 

określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres 

dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 201, poz. 3455) zmienionej uchwałą Nr XXIX/210/2018 

Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXV/21/2001 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2001 roku w sprawie 

określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (DZ. U. z 2018 r., poz. 6290), podjął działania, których 

celem było: 

I. Nabywanie nieruchomości na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

1. Dnia 10 marca 2021 roku Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjął uchwałę nr 50/2021 

w sprawie nabycia nieruchomości  

1) nieruchomość położona w gminie Leszno, obręb Łubiec, oznaczona w ewidencji gruntów 

jako działka nr 110 o powierzchni 0,63 ha, uregulowana w księdze wieczystej 

Nr WA1G/00048084/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim – IV 

Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Działka ewidencyjna nr 110 o pow. 0,63 ha obręb Łubiec, gmina Leszno graniczy  

z nieruchomościami Powiatu Warszawskiego Zachodniego opisanymi w ewidencji gruntów  

i budynków jako działka nr 109/7 o pow. 0,2774 ha - gdzie prowadzony jest Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Łubcu (kopia wniosku Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do Nas”) oraz z działką 

ew. nr 108 o pow. 0,64 ha nabytą przez Powiat Warszawski Zachodni dla celów statutowych 

powołanego wyżej ŚDS w Łubcu. 
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Podczas negocjacji z właścicielem ww. działki uzgodniono zakup przedmiotowej działki za cenę 

210 000,00 zł tj. ok. 34 zł za 1mkw działki.  

Powiat Warszawski Zachodni nabył ww. działkę w celu przyłączenia jej do działek sąsiednich, co  

w rezultacie utworzy jedną całość gospodarczą z opisanymi powyżej działkami stanowiącymi własność 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

Przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2021 roku aktem notarialnym Rep. A Nr 2970/2021.  

2. Dnia 14 kwietnia 2021 roku Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjął uchwałę  

nr 68A/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Warszawski Zachodni 

porozumienia z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie oraz wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości przez Powiat Warszawski Zachodni w celu uregulowania przez 

Stowarzyszenie zobowiązania wobec Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego wyraził zgodę na zawarcie  

z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie porozumienia, którego 

przedmiotem było określenie sposobu i terminu uregulowania przez Stowarzyszenie 

zobowiązania wobec Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz wyraził zgodę na nabycie 

przez Powiat Warszawski Zachodni w celu uregulowania przez Stowarzyszenie zobowiązania 

wobec Powiatu Warszawskiego Zachodniego następujących nieruchomości: 

a) 1736/2 o pow. 0,1294 ha obręb Laski, gmina Izabelin, objęta KW nr WA1M/00518007/7 

b) 89/1 o pow. 0,1030 ha obręb Laski, gmina Izabelin, objęta KW nr WA1M/00255294/3 

c) 90/1 o pow. 0,0122 ha obręb Laski, gmina Izabelin, objęta KW nr WA1M/00255294/3 

d) 51/2 o pow. 0,4638 ha obręb 0028, gmina Sulejówek, objęta KW nr WA1W/00028962/5 

e) 54/1 o pow. 0,0384 ha obręb 0028, gmina Sulejówek, objęta KW nr WA1W/00028962/5 

W związku z faktem, iż działki opisane w pkt „b” i „c” nie mają dostępu do drogi publicznej, 

Stowarzyszenie zobowiązało się ustanowić bezpłatną służebność gruntową dla 

każdoczesnego właściciela ww. działek przez działki ewidencyjne nr 99/11, 99/12, 123/6, 

123/4, 123/5 z obrębu Laski gmina Izabelin. 

Przeniesienie na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego prawa własności do 

nieruchomości opisanych w porozumieniu nastąpiło w dniu 7 lipca 2021 roku aktem notarialnym Rep. 

A Nr 5264/2021. 

3. Dnia 18 czerwca 2021 roku Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjął uchwałę nr 91/2021 w sprawie 

nabycia do zasobu nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego w drodze darowizny od Gminy Stare 

Babice gruntów leżących w ciągu dróg powiatowych   

1) działka ewidencyjna nr 637 o powierzchni 1,43 ha, obręb Borzęcin Duży, opisana w księdze wieczystej 

Nr WA1P/00127920/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych 

(ul. Poprzeczna), 
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2) działki ewidencyjne nr 696/9, 696/16 o łącznej powierzchni 0,0572 ha, obręb Stare Babice, opisana  

w księdze wieczystej Nr WA1P/00075833/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział 

Ksiąg Wieczystych (ul. Piłsudskiego), 

3) działki ewidencyjne nr 698/13, 698/14 o łącznej powierzchni 0,2328 ha, obręb Stare Babice, opisana  

w księdze wieczystej Nr WA1P/00131952/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział 

Ksiąg Wieczystych (ul. Piłsudskiego),  

Powołane wyżej nieruchomości gruntowe zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych powiatu 

w zakresie dróg powiatowych, co stanowić będzie cel publiczny określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Sprawa w toku.  

II. Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

1. Dnia 14 kwietnia 2021 roku Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjął uchwałę nr 65/2021  

w sprawie ogłoszenia drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości: 

Lp. Położenie, 
adres 
nierucho
mości 

Oznaczenie 
nieruchomo
ści wg 
ewidencji 
gruntów i 
budynków/
Nr KW 

Powier
zchnia 
nieruc
homoś
ci 

Przeznaczenie w 
planie 
zagospodarowan
ia 
przestrzennego 

Opis 
nierucho
mości 

Cena 
nieruchomości 
(zawierająca 
podatek VAT 23%) 

Wysokość 
wadium ora 
termin 
wniesienia 

Termin przetargu 
oraz  informacja 
dodatkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Województ
wo 
Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 
Zachodni, 
Izabelin,  

1904 
WA1M/0050

6308/0 

0,3121 
ha 

MNZ – zabudowa 
mieszkaniowa 

jednorodzinna o 
charakterze 

rezydencyjnym 

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

1 980 990,00 zł 
brutto 

99 050,00 zł 
płatne do 
dnia 18 
czerwca 
2021 r. 

Przetarg 
przeprowadzony 

w dniu 22 
czerwca 2021 r. o 

godz. 10.00  

 

2 

Województ
wo 
Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 
Zachodni, 
Izabelin,  

115/1 
WA1M/0050

6308/0 

0,1440 
ha 

MNZ – zabudowa 
mieszkaniowa 

jednorodzinna o 
charakterze 

rezydencyjnym 

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

909 552,00 zł 
brutto 

45 478,00 zł 
płatne do 
dnia 18 
czerwca 
2021 r. 

Przetarg 
przeprowadzono 

w dniu 22 
czerwca 2021 r. o 

godz. 11.00  

 

3 Województ
wo 
Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 
Zachodni, 
Izabelin,  

1895/2 
WA1M/0050

6308/0 

0,1491 
ha 

MNZ – zabudowa 
mieszkaniowa 

jednorodzinna o 
charakterze 

rezydencyjnym 

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

941 764,00 zł 
brutto 

47 089,00 zł 
płatne do 
dnia 18 
czerwca 
2021 r. 

Przetarg 
przeprowadzono 

w dniu 22 
czerwca 2021 r. o 

godz. 12.00  
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Wszystkie przetargi zakończyły się wyłonieniem nabywców nieruchomości. 

Działka nr 1904 osiągnęła w przetargu cenę 2 519 810,00 zł i została zbyta aktem notarialnym Rep. A Nr 7369/2021 

z dnia 29 września 2021 roku.  

Działka nr 115/1 osiągnęła w przetargu cenę 1 114 672,00 zł i została zbyta aktem notarialnym Rep. A  

Nr 9182/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku.  

Działka nr 1895/2 osiągnęła w przetargu cenę 1 186 632,00 zł i została zbyta aktem notarialnym Rep. A  

Nr 7379/2021 z dnia 29 września 2021 roku.  

2.  Dnia 14 kwietnia 2021 roku Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjął uchwałę nr 66/2021  

w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości: 

Szóste przetargi na nieruchomości: 

Lp. Położenie, 
adres 
nierucho
mości 

Oznaczenie 
nieruchomo
ści wg 
ewidencji 
gruntów i 
budynków/
Nr KW 

Powierzch
nia 
nieruchom
ości 

Przeznaczenie 
w planie 
zagospodarow
ania 
przestrzennego 

Opis 
nieruchomoś
ci 

Cena 
nieruchomo
ści 
(zawierając
a podatek 
VAT 23%) 

Wysokość 
wadium oraz 
termin 
wniesienia 

Termin 
przetargu oraz  
informacja 
dodatkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 

Województ
wo 
Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanów
ek  

156 
WAG/00050

482/5 
0,3225 ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi)
, kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i 
sportu, usługi 

handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego  

Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowan
a, kształt 

prostokątny 

344 962,00 
zł  

Na cenę 
wywoławcz
ą składa 
się: 

- cena 
działki 
ewidencyjn
ej nr 156 
-  322 
500,00 zł 
brutto 

- cena 
udziału 1/17 
części w 
działce 
ewidencyjn
ej nr 159 – 
22 462,00 zł 
brutto 

34 496,00 zł 
płatne do dnia 

17 czerwca 
2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 21 

czerwca 2021 r. 
o godz. 08.00  

Działka 
zbywana wraz 

 z udziałem 
wynoszącym 
1/17 części 

działki nr 159 

2 Województ
wo 
Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanów
ek 

158  

WAG/00050
482/5 

0,3622 ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi)
, kultury, 

Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowan
a, kształt 

prostokątny 

384 662,00 
zł Na cenę 
wywoławcz
ą składa 
się: 

- cena 
działki 
ewidencyjn
ej nr 158 
-  362 

38 466,00 zł  
płatne do dnia 

17 czerwca 
2021 r. 

 

Przetarg odbył 
się w dniu 21 

czerwca 2021 r. 
o godz. 08.30  

Działka 
zbywana wraz  

z udziałem 
wynoszącym 



POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI  
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki 

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r. 
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim www.pwz.pl 

219 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i 
sportu, usługi 

handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

200,00 zł 
brutto 

- cena 
udziału 1/17 
części w 
działce 
ewidencyjn
ej nr 159 – 
22 462,00 zł 
brutto, 

 

1/17 części 
działki nr 159 

3 Województ
wo 
Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanów
ek 

160 

WAG/00050
482/5 

0,3186 ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi)
, kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i 
sportu, usługi 

handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowan
a, kształt 

prostokątny 

341 062,00 
zł Na cenę 
wywoławcz
ą składa 
się: 

- cena 
działki 
ewidencyjn
ej nr 160 
-  318 
600,00 zł 
brutto 

- cena 
udziału 1/17 
części w 
działce 
ewidencyjn
ej nr 159 – 
22 462,00 zł 
brutto 

34 106,00 zł 
płatne do dnia 

17 czerwca 
2021 r. 

 

Przetarg odbył 
się w dniu 21 

czerwca 2021 r. 
o godz. 09:00  

Działka 
zbywana wraz  

z udziałem 
wynoszącym 
1/17 części 

działki nr 159 

4 Województ
wo 
Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanów
ek 

 

 

 

 

 

 

 

161 

WAG/00050
482/5 

0,3186 ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi)
, kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i 
sportu, usługi 

handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowan
a, kształt 

prostokątny 

341 062,00 
zł Na cenę 
wywoławcz
ą składa 
się: 

- cena 
działki 
ewidencyjn
ej nr 161 
-  318 
600,00 zł 
brutto 

- cena 
udziału 1/17 
części w 
działce 
ewidencyjn
ej nr 159 – 
22 462,00 zł 
brutto 

34 106,00 zł 
płatne do dnia 

17 czerwca 
2021 r. 

 

Przetarg odbył 
się w dniu 21 

czerwca 2021 r. 
o godz. 09.30  

Działka 
zbywana wraz  

z udziałem 
wynoszącym 
1/17 części 

działki nr 159 
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5 Województ
wo 
Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanów
ek 

162 

WAG/00050
482/5 

0,3186 ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi)
, kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i 
sportu, usługi 

handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowan
a, kształt 

prostokątny 

341 062,00 
zł Na cenę 
wywoławcz
ą składa 
się: 

- cena 
działki 
ewidencyjn
ej nr 162 
-  318 
600,00 zł 
brutto 

- cena 
udziału 1/17 
części w 
działce 
ewidencyjn
ej nr 159 – 
22 462,00 zł 
brutto 

34 106,00 zł 
płatne do dnia 

17 czerwca 
2021 r. 

 

Przetarg odbył 
się w dniu 21 

czerwca 2021 r. 
o godz. 10.00  

Działka 
zbywana wraz 

 z udziałem 
wynoszącym 
1/17 części 

działki nr 159 

6 Województ
wo 
Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanów
ek 

163 

WAG/00050
482/5 

0,3350 ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi)
, kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i 
sportu, usługi 

handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowan
a, kształt 

prostokątny 

357462,00 
zł Na cenę 
wywoławcz
ą składa 
się: 

- cena 
działki 
ewidencyjn
ej nr 163 
-  335 00,00 
zł brutto 

- cena 
udziału 1/17 
części w 
działce 
ewidencyjn
ej nr 159 – 
22 462,00 zł 
brutto 

35 746,00 zł 
płatne do dnia 

17 czerwca 
2021 r. 

 

Przetarg odbył 
się w dniu 21 

czerwca 2021 r. 
o godz. 10.30  

Działka 
zbywana wraz 

 z udziałem 
wynoszącym 
1/17 części 

działki nr 159 

7 Województ
wo 
Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanów
ek 

164 

WAG/00050
482/5 

0,3373 ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi)
, kultury, 

administracji 
(ośrodek 

Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowan
a, kształt 

prostokątny 

359 762,00 
zł Na cenę 
wywoławcz
ą składa 
się: 

- cena 
działki 
ewidencyjn
ej nr 164 
-  337 

35 762,00 zł 
płatne do dnia 

17 czerwca 
2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 21 

czerwca 2021 r. 
o godz. 11.00  

Działka 
zbywana wraz  

z udziałem 
wynoszącym 
1/17 części 

działki nr 159 
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konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i 
sportu, usługi 

handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

300,00 zł 
brutto 

- cena 
udziału 1/17 
części w 
działce 
ewidencyjn
ej nr 159 – 
22 462,00 zł 
brutto 

8 Województ
wo 
Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanów
ek 

165 

WAG/00050
482/5 

0,3457 ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi)
, kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i 
sportu, usługi 

handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowan
a, kształt 

prostokątny 

368 162,00 
zł Na cenę 
wywoławcz
ą składa 
się: - cena 
działki 
ewidencyjn
ej nr 165 - 
345 700,00 
zł brutto - 
cena 
udziału 1/17 
części w 
działce 
ewidencyjn
ej nr 159 – 
22 462,00 zł 
brutto 

36 816,00 zł 
płatne do dnia 

17 czerwca 
2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 21 

czerwca 2021 r. 
o godz. 11.30  

Działka 
zbywana wraz  

z udziałem 
wynoszącym 
1/17 części 

działki nr 159 

9 Województ
wo 
Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanów
ek 

166 

WAG/00050
482/5 

0,3377 ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi)
, kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i 
sportu, usługi 

handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowan
a, kształt 

prostokątny 

360 162,00 
zł Na cenę 
wywoławcz
ą składa 
się: - cena 
działki 
ewidencyjn
ej nr 166 - 
337 700,00 
zł brutto - 
cena 
udziału 1/17 
części w 
działce 
ewidencyjn
ej nr 159 – 
22 462,00 zł 
brutto 

36 016,00 zł 
płatne do dnia 

17 czerwca 
2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 21 

czerwca 2021 r. 
o godz. 12.00  

Działka 
zbywana wraz  

z udziałem 
wynoszącym 
1/17 części 

działki nr 159 

10 Województ
wo 

167 0,3372 ha U – (usługi 
oświaty, nauki, 

Nieruchomość 
gruntowa 

359 662,00 
zł Na cenę 

35 966,00 zł 
płatne do dnia 

Przetarg odbył 
się w dniu 21 
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Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanów
ek 

WAG/00050
482/5 

zdrowia, opieki 
społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi)
, kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i 
sportu, usługi 

handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

niezabudowan
a, kształt 

prostokątny 

wywoławcz
ą składa 
się: - cena 
działki 
ewidencyjn
ej nr 167 - 
337 200,00 
zł brutto - 
cena 
udziału 1/17 
części w 
działce 
ewidencyjn
ej nr 159 – 
22 462,00 zł 
brutto 

17 czerwca 
2021 r. 

czerwca 2021 r. 
o godz. 12.30  

Działka 
zbywana wraz 

 z udziałem 
wynoszącym 
1/17 części 

działki nr 159 

11 

 

Województ
wo 
Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanów
ek 

168 

WAG/00050
482/5 

0,3564 ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi)
, kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i 
sportu, usługi 

handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowan
a, kształt 

prostokątny 

348 862,00 
zł Na cenę 
wywoławcz
ą składa 
się: - cena 
działki 
ewidencyjn
ej nr 168 - 
326 400,00 
zł brutto - 
cena 
udziału 1/17 
części w 
działce 
ewidencyjn
ej nr 159 – 
22 462,00 zł 
brutto 

34 886,00 zł 
płatne do dnia 

17 czerwca 
2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 21 

czerwca 2021 r. 
o godz. 13.00  

Działka 
zbywana wraz  

z udziałem 
wynoszącym 
1/17 części 

działki nr 159 

12 Województ
wo 
Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanów
ek 

169 

WAG/00050
482/5 

0,3018 ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi)
, kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i 
sportu, usługi 

Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowan
a, kształt 

prostokątny 

324 262,00 
zł Na cenę 
wywoławcz
ą składa 
się: - cena 
działki 
ewidencyjn
ej nr 169 - 
301 800,00 
zł brutto - 
cena 
udziału 1/17 
części w 
działce 
ewidencyjn
ej nr 159 – 

32 426,00 zł 
płatne do dnia 

17 czerwca 
2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 21 

czerwca 2021 r. 
o godz. 13.30  

Działka 
zbywana wraz  

z udziałem 
wynoszącym 
1/17 części 

działki nr 159 
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handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

22 462,00 zł 
brutto, 

13 Województ
wo 
Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanów
ek 

170 

WAG/00050
482/5 

0,3019 ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi)
, kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i 
sportu, usługi 

handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowan
a, kształt 

prostokątny 

324 362,00 
zł Na cenę 
wywoławcz
ą składa 
się: - cena 
działki 
ewidencyjn
ej nr 170 - 
301 900,00 
zł brutto - 
cena 
udziału 1/17 
części w 
działce 
ewidencyjn
ej nr 159 – 
22 462,00 zł 
brutto 

32 436,00 zł 
płatne do dnia 

17 czerwca 
2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 21 

czerwca 2021 r. 
o godz. 14.00  

Działka 
zbywana wraz  

z udziałem 
wynoszącym 
1/17 części 

działki nr 159 

14 Województ
wo 
Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanów
ek 

171 

WAG/00050
482/5 

0,3019 ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi)
, kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i 
sportu, usługi 

handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowan
a, kształt 

prostokątny 

324 362,00 
zł Na cenę 
wywoławcz
ą składa 
się: - cena 
działki 
ewidencyjn
ej nr 170 - 
301 900,00 
zł brutto - 
cena 
udziału 1/17 
części w 
działce 
ewidencyjn
ej nr 159 – 
22 462,00 zł 
brutto 

32 436,00 zł 
płatne do dnia 

17 czerwca 
2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 21 

czerwca 2021 r. 
o godz. 14.30  

Działka 
zbywana wraz  

z udziałem 
wynoszącym 
1/17 części 

działki nr 159 

15 Województ
wo 
Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 

172 

WAG/00050
482/5 

0,3206 ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 

Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowan
a, kształt 

prostokątny 

343 062,00 
zł Na cenę 
wywoławcz
ą składa 
się: - cena 
działki 

34 306,00 zł 
płatne do dnia 

17 czerwca 
2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 21 

czerwca 2021 r. 
o godz. 15.00  



POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI  
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki 

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r. 
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim www.pwz.pl 

224 

Zachodni, 
Leszno, 
Szymanów
ek 

leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi)
, kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i 
sportu, usługi 

handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

ewidencyjn
ej nr 172 - 
320 600,00 
zł brutto - 
cena 
udziału 1/17 
części w 
działce 
ewidencyjn
ej nr 159 – 
22 462,00 zł 
brutto 

Działka 
zbywana wraz  

z udziałem 
wynoszącym 
1/17 części 

działki nr 159 

16 Województ
wo 
Mazowieck
ie, Powiat 
Warszaws
ki 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanów
ek 

173 

WAG/00050
482/5 

0,3242 ha  

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi)
, kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i 
sportu, usługi 

handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowan
a, kształt 

prostokątny 

346 662,00 
zł Na cenę 
wywoławcz
ą składa 
się: - cena 
działki 
ewidencyjn
ej nr 173 - 
324 200,00 
zł brutto - 
cena 
udziału 1/17 
części w 
działce 
ewidencyjn
ej nr 159 – 
22 462,00 zł 
brutto 

34 666,00 zł 
płatne do dnia 

17 czerwca 
2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 21 

czerwca 2021 r. 
o godz. 15.30  

Działka 
zbywana wraz  

z udziałem 
wynoszącym 
1/17 części 

działki nr 159 

 

Przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi z powodu braku oferentów. 

3. Dnia 28 kwietnia 2021 roku Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjął uchwałę 

nr 72/2021 w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 

drodze darowizny na rzecz Gminy Izabelin części nieruchomości położonej w obrębie 0002 

Laski, gmina Izabelin 

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego wyraził zgodę na zbycie na rzecz 

Gminy Izabelin działek ewidencyjnych nr 1883/1 i 1883/2 o łącznej powierzchni 0,0385 ha, położonych 

w obrębie Laski. Działki zostały przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie dróg 

gminnych, co stanowi cel publiczny określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami. 
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Przeniesienie prawa własności do działek nastąpiło aktem notarialnym Rep. A Nr 5275/2021 z dnia 7 

lipca 2021 roku. 

4. W dniu 12 maja 2012 roku Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjął uchwałę 

nr 72/2021 w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego  

w drodze darowizny oraz oddania w użytkowanie na rzecz Gminy Łomianki nieruchomości 

położonej w obrębie Łomianki Dolne, gmina Łomianki celem realizacji postanowień uchwały 

 Nr XVII/158/2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 roku  

w sprawie przekazania przez Powiat Warszawski Zachodni Gminie Łomianki zadania 

publicznego z zakresu edukacji – prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły 

w Łomiankach 

 

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego niniejszą uchwałą wyraził zgodę na zbycie na rzecz 

Gminy Łomianki nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 224 z obrębu Łomianki Dolne, o powierzchni 2,8449 ha, 

opisanej w księdze wieczystej Nr WA4M/00470119/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-

Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych oraz wyrażona została przez Zarząd zgoda na 

ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania, do czasu dokonania opisanego wyżej zbycia, dla 

Gminy Łomianki przedmiotowej nieruchomości z przeznaczeniem na realizację inwestycji 

infrastrukturalnych związanych z edukacją publiczną, poprzez wybudowanie placówki oświatowej 

(publicznej szkoły, przedszkola, itp.). Powiat pozyskał przedmiotową nieruchomość nieodpłatnie 

od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na cel wskazany powyżej. 

W uchwale określone zostały również mające się łącznie ziścić warunki zbycia przedmiotowej 

nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki, które brzmią następująco: w dniu 7 maja 2031 roku Gmina 

Łomianki będzie prowadzić Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach, w dniu 7 maja 

2031 roku Gmina Łomianki wykorzystywać przekazaną nieruchomość na cele związane z realizacją 

inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań w zakresie edukacji publicznej  

i nieruchomość ta w okresie od wydania jej Gminie Łomianki do dnia 7 maja 2031 roku nie będzie w 

całości wykorzystywana na inne cele niż związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących 

wykonywaniu zadań w zakresie edukacji publicznej. 

Aktem notarialnym Rep. A Nr 3561/2021 z dnia 19 maja 2021 roku podpisana została zobowiązująca 

umowa darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki.   

 
5. Dnia 18 czerwca 2021 roku Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjął uchwałę  

nr 90/2021 w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

 w drodze darowizny na rzecz Gminy Stare Babice gruntów stanowiących z mocy prawa 

własność Gminy Stare Babice.      
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Podejmując tę uchwałę Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego wyraził zgodę na zbycie na rzecz 

Gminy Stare Babice następujących nieruchomości stanowiących z mocy prawa własność Gminy Stare 

Babice: 

1) działka ewidencyjna nr 516 z obrębu Klaudyn, o powierzchni 1,85 ha, opisana w księdze 

wieczystej Nr WA1P/00122179/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział 

Ksiąg Wieczystych (ul. Ciećwierza), 

2) działka ewidencyjna nr 183 z obrębu Wojcieszyn, o powierzchni 1,36 ha, opisana w księdze 

wieczystej Nr WA1P/00122178/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział 

Ksiąg Wieczystych (ul. Trakt Królewski), 

3) działki ewidencyjne nr 182/1 i 182/2 z obrębu Borzęcin Duży, o łącznej powierzchni 0,6076 ha, 

opisane w księdze wieczystej Nr WA1P/00122178/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy  

w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (ul. Trakt Królewski),  

4) działka ewidencyjna nr 73 z obrębu Zalesie, o powierzchni 0,72 ha, opisana w księdze 

wieczystej Nr WA1P/00122178/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział 

Ksiąg Wieczystych (ul. Trakt Królewski), 

5) działka ewidencyjna nr 6 z obrębu Koczargi Stare, o powierzchni 0,19 ha, opisana w księdze 

wieczystej Nr WA1P/00128597/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział 

Ksiąg Wieczystych (ul. Klonowa), 

6) działka ewidencyjna nr 165 z obrębu Koczargi Stare, o powierzchni 0,91 ha, opisana w księdze 

wieczystej Nr WA1P/00091371/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział 

Ksiąg Wieczystych (ul. Klonowa), 

7) działka ewidencyjna nr 679/2 z obrębu Stare Babice, o powierzchni 0,4548 ha, opisana  

w księdze wieczystej Nr WA1P/00130388/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych (ul. Piłsudskiego). 

  

Działki zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie dróg gminnych, co 

stanowi cel publiczny określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. 

Sprawa w toku. 

6. Dnia 15 września 2021 roku Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjął uchwałę 

nr 141/2021 w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości: 
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Siódme przetargi na nieruchomości: 

 

Lp. Położenie, 
adres 
nieruchomo
ści 

Oznaczeni
e 
nieruchom
ości wg 
ewidencji 
gruntów i 
budynków/
Nr KW 

Powier
zchnia 
nieruc
homoś
ci 

Przeznaczenie w 
planie 
zagospodarowan
ia 
przestrzennego 

Opis 
nierucho
mości 

Cena 
nieruchomości 
(zawierająca 
podatek VAT 23%) 

Wysokość 
wadium ora 
termin 
wniesienia 

Termin przetargu 
oraz  informacja 
dodatkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 

Województw
o 
Mazowieckie
, Powiat 
Warszawski 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanówe
k  

156 
WAG/0005

0482/5 

0,3225 
ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi), 
kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i sportu, 
usługi handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego  

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

344 962,00 zł  

Na cenę 
wywoławczą 
składa się: 

- cena działki 
ewidencyjnej nr 
156 -  322 500,00 zł 
brutto 

- cena udziału 1/17 
części w działce 
ewidencyjnej nr 
159 – 22 462,00 zł 
brutto 

34 496,00 zł 
płatne do 
dnia 19 

październik
a 2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 22 
października 

2021 r. o godz. 
08.00  

Działka zbywana 
wraz z udziałem 

wynoszącym 1/17 
części działki nr 

159 

2 

Województw
o 
Mazowieckie
, Powiat 
Warszawski 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanówe
k 

158  

WAG/0005
0482/5 

0,3622 
ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi), 
kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i sportu, 
usługi handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

384 662,00 zł Na 
cenę wywoławczą 
składa się: 

- cena działki 
ewidencyjnej nr 
158 -  362 200,00 zł 
brutto 

- cena udziału 1/17 
części w działce 
ewidencyjnej nr 
159 – 22 462,00 zł 
brutto, 

 

38 466,00 zł  
płatne do 
dnia 19 

październik
a 2021 r. 

 

Przetarg odbył 
się w dniu 22 
października 

2021 r. o godz. 
08.30  

Działka zbywana 
wraz z udziałem 

wynoszącym 1/17 
części działki nr 

159 
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zamieszkania 
zbiorowego 

3 Województw
o 
Mazowieckie
, Powiat 
Warszawski 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanówe
k 

160 

WAG/0005
0482/5 

0,3186 
ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi), 
kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i sportu, 
usługi handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

341 062,00 zł Na 
cenę wywoławczą 
składa się: 

- cena działki 
ewidencyjnej nr 
160 -  318 600,00 zł 
brutto 

- cena udziału 1/17 
części w działce 
ewidencyjnej nr 
159 – 22 462,00 zł 
brutto 

34 106,00 zł 
płatne do 
dnia 19 

październik
a 2021 r. 

 

Przetarg odbył 
się w dniu 22 
października 

2021 r. o godz. 
09:00  

Działka zbywana 
wraz z udziałem 

wynoszącym 1/17 
części działki nr 

159 

4 Województw
o 
Mazowieckie
, Powiat 
Warszawski 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanówe
k 

161 

WAG/0005
0482/5 

0,3186 
ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi), 
kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i sportu, 
usługi handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

341 062,00 zł Na 
cenę wywoławczą 
składa się: 

- cena działki 
ewidencyjnej nr 
161 -  318 600,00 zł 
brutto 

- cena udziału 1/17 
części w działce 
ewidencyjnej nr 
159 – 22 462,00 zł 
brutto 

34 106,00 zł 
płatne do 
dnia 19 

październik
a  2021 r. 

 

Przetarg odbył 
się w dniu 22 
października  

2021 r. o godz. 
09.30  

Działka zbywana 
wraz z udziałem 

wynoszącym 1/17 
części działki nr 

159 

5 Województw
o 
Mazowieckie
, Powiat 
Warszawski 
Zachodni, 
Leszno, 

162 

WAG/0005
0482/5 

0,3186 
ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi), 

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

341 062,00 zł Na 
cenę wywoławczą 
składa się: 

- cena działki 
ewidencyjnej nr 
162 -  318 600,00 zł 
brutto 

34 106,00 zł 
płatne do 
dnia 19 

październik
a 2021 r. 

 

Przetarg odbył 
się w dniu 22 
października 

2021 r. o godz. 
10.00  

Działka zbywana 
wraz z udziałem 

wynoszącym 1/17 
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Szymanówe
k 

kultury, 
administracji 

(ośrodek 
konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i sportu, 
usługi handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

- cena udziału 1/17 
części w działce 
ewidencyjnej nr 
159 – 22 462,00 zł 
brutto 

części działki nr 
159 

6 Województw
o 
Mazowieckie
, Powiat 
Warszawski 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanówe
k 

163 

WAG/0005
0482/5 

0,3350 
ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi), 
kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i sportu, 
usługi handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

357462,00 zł Na 
cenę wywoławczą 
składa się: 

- cena działki 
ewidencyjnej nr 
163 -  335 00,00 zł 
brutto 

- cena udziału 1/17 
części w działce 
ewidencyjnej nr 
159 – 22 462,00 zł 
brutto 

35 746,00 zł 
płatne do 
dnia 19 

październik
a 2021 r. 

 

Przetarg odbył 
się w dniu 22 
października 

2021 r. o godz. 
10.30  

Działka zbywana 
wraz z udziałem 

wynoszącym 1/17 
części działki nr 

159 

7 Województw
o 
Mazowieckie
, Powiat 
Warszawski 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanówe
k 

164 

WAG/0005
0482/5 

0,3373 
ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi), 
kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i sportu, 
usługi handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

359 762,00 zł Na 
cenę wywoławczą 
składa się: 

- cena działki 
ewidencyjnej nr 
164 -  337 300,00 zł 
brutto 

- cena udziału 1/17 
części w działce 
ewidencyjnej nr 
159 – 22 462,00 zł 
brutto 

35 762,00 zł 
płatne do 
dnia 19 

październik
a  2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 22  
października 

2021 r. o godz. 
11.00  

Działka zbywana 
wraz z udziałem 

wynoszącym 1/17 
części działki nr 

159 
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8 Województw
o 
Mazowieckie
, Powiat 
Warszawski 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanówe
k 

165 

WAG/0005
0482/5 

0,3457 
ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi), 
kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i sportu, 
usługi handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

368 162,00 zł Na 
cenę wywoławczą 
składa się: - cena 
działki 
ewidencyjnej nr 
165 - 345 700,00 zł 
brutto - cena 
udziału 1/17 części 
w działce 
ewidencyjnej nr 
159 – 22 462,00 zł 
brutto 

36 816,00 zł 
płatne do 
dnia 19 

październik
a 2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 22 
października 

2021 r. o godz. 
11.30  

Działka zbywana 
wraz z udziałem 

wynoszącym 1/17 
części działki nr 

159 

9 Województw
o 
Mazowieckie
, Powiat 
Warszawski 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanówe
k 

166 

WAG/0005
0482/5 

0,3377 
ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi), 
kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i sportu, 
usługi handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

360 162,00 zł Na 
cenę wywoławczą 
składa się: - cena 
działki 
ewidencyjnej nr 
166 - 337 700,00 zł 
brutto - cena 
udziału 1/17 części 
w działce 
ewidencyjnej nr 
159 – 22 462,00 zł 
brutto 

36 016,00 zł 
płatne do 
dnia 19 

październik
a 2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 22 
października 

2021 r. o godz. 
12.00  

Działka zbywana 
wraz z udziałem 

wynoszącym 1/17 
części działki nr 

159 

10 Województw
o 
Mazowieckie
, Powiat 
Warszawski 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanówe
k 

167 

WAG/0005
0482/5 

0,3372 
ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi), 
kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i sportu, 
usługi handlu) z 

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

359 662,00 zł Na 
cenę wywoławczą 
składa się: - cena 
działki 
ewidencyjnej nr 
167 - 337 200,00 zł 
brutto - cena 
udziału 1/17 części 
w działce 
ewidencyjnej nr 
159 – 22 462,00 zł 
brutto 

35 966,00 zł 
płatne do 
dnia 19 

październik
a 2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 22 
października 

2021 r. o godz. 
12.30  

Działka zbywana 
wraz z udziałem 

wynoszącym 1/17 
części działki nr 

159 



POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI  
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki 

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r. 
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim www.pwz.pl 

231 

dopuszczeniem 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

11 

 

Województw
o 
Mazowieckie
, Powiat 
Warszawski 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanówe
k 

168 

WAG/0005
0482/5 

0,3564 
ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi), 
kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i sportu, 
usługi handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

348 862,00 zł Na 
cenę wywoławczą 
składa się: - cena 
działki 
ewidencyjnej nr 
168 - 326 400,00 zł 
brutto - cena 
udziału 1/17 części 
w działce 
ewidencyjnej nr 
159 – 22 462,00 zł 
brutto 

34 886,00 zł 
płatne do 
dnia 19 

październik
a 2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 22 
października 

2021 r. o godz. 
13.00  

Działka zbywana 
wraz z udziałem 

wynoszącym 1/17 
części działki nr 

159 

12 Województw
o 
Mazowieckie
, Powiat 
Warszawski 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanówe
k 

169 

WAG/0005
0482/5 

0,3018 
ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi), 
kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i sportu, 
usługi handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

324 262,00 zł Na 
cenę wywoławczą 
składa się: - cena 
działki 
ewidencyjnej nr 
169 - 301 800,00 zł 
brutto - cena 
udziału 1/17 części 
w działce 
ewidencyjnej nr 
159 – 22 462,00 zł 
brutto, 

32 426,00 zł 
płatne do 
dnia 19 

październik
a 2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 22  
października 

2021 r. o godz. 
13.30  

Działka zbywana 
wraz z udziałem 

wynoszącym 1/17 
części działki nr 

159 

13 Województw
o 
Mazowieckie
, Powiat 
Warszawski 
Zachodni, 
Leszno, 

170 

WAG/0005
0482/5 

0,3019 
ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi), 

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

324 362,00 zł Na 
cenę wywoławczą 
składa się: - cena 
działki 
ewidencyjnej nr 
170 - 301 900,00 zł 
brutto - cena 
udziału 1/17 części 
w działce 

32 436,00 zł 
płatne do 
dnia 19 

październik
a 2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 22 
października 

2021 r. o godz. 
14.00  

Działka zbywana 
wraz z udziałem 

wynoszącym 1/17 
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Szymanówe
k 

kultury, 
administracji 

(ośrodek 
konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i sportu, 
usługi handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

ewidencyjnej nr 
159 – 22 462,00 zł 
brutto 

części działki nr 
159 

14 Województw
o 
Mazowieckie
, Powiat 
Warszawski 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanówe
k 

171 

WAG/0005
0482/5 

0,3019 
ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi), 
kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i sportu, 
usługi handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

324 362,00 zł Na 
cenę wywoławczą 
składa się: - cena 
działki 
ewidencyjnej nr 
170 - 301 900,00 zł 
brutto - cena 
udziału 1/17 części 
w działce 
ewidencyjnej nr 
159 – 22 462,00 zł 
brutto 

32 436,00 zł 
płatne do 
dnia 19 

październik
a 2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 22 
października  

2021 r. o godz. 
14.30  

Działka zbywana 
wraz z udziałem 

wynoszącym 1/17 
części działki nr 

159 

15 Województw
o 
Mazowieckie
, Powiat 
Warszawski 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanówe
k 

172 

WAG/0005
0482/5 

0,3206 
ha 

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi), 
kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i sportu, 
usługi handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

343 062,00 zł Na 
cenę wywoławczą 
składa się: - cena 
działki 
ewidencyjnej nr 
172 - 320 600,00 zł 
brutto - cena 
udziału 1/17 części 
w działce 
ewidencyjnej nr 
159 – 22 462,00 zł 
brutto 

34 306,00 zł 
płatne do 
dnia 19 

październik
a  2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 22 
października 

2021 r. o godz. 
15.00  

Działka zbywana 
wraz z udziałem 

wynoszącym 1/17 
części działki nr 

159 
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16 Województw
o 
Mazowieckie
, Powiat 
Warszawski 
Zachodni, 
Leszno, 
Szymanówe
k 

173 

WAG/0005
0482/5 

0,3242 
ha  

U – (usługi 
oświaty, nauki, 
zdrowia, opieki 

społecznej 
(ośrodek 

opiekuńczo 
leczniczy z 
usługami 

towarzyszącymi), 
kultury, 

administracji 
(ośrodek 

konferencyjno- 
szkoleniowy) 

turystyki i sportu, 
usługi handlu) z 
dopuszczeniem 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

Nierucho
mość 

gruntowa 
niezabud
owana, 
kształt 

prostokąt
ny 

346 662,00 zł Na 
cenę wywoławczą 
składa się: - cena 
działki 
ewidencyjnej nr 
173 - 324 200,00 zł 
brutto - cena 
udziału 1/17 części 
w działce 
ewidencyjnej nr 
159 – 22 462,00 zł 
brutto 

34 666,00 zł 
płatne do 
dnia 19  

październik
a 2021 r. 

Przetarg odbył 
się w dniu 22 
października  

2021 r. o godz. 
15.30  

Działka zbywana 
wraz z udziałem 

wynoszącym 1/17 
części działki nr 

159 

 

W wyniku przedmiotowych przetargów działki nr 165 i 168 znalazły swoich nabywców. 

Działka nr 165 wylicytowana została za kwotę 371 844,00 zł i zbyta została aktem notarialnym Rep. A 
Nr 9165/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku. 

Działka nr 168 wylicytowana została za kwotę 352 351,00 zł i zbyta została aktem notarialnym Rep. A 
Nr 9172/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku. 

Pozostałe przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi z powody braku oferentów. 

Wydział Gospodarki Mieniem załatwia sprawy w sposób prawem przewidziane (decyzje, 

postanowienia, zaświadczenia, pisma, ugody, rozprawy, oględziny oraz zadania zlecone przez Zarząd 

Powiatu, radę Powiatu, Starostę , Wojewodę i inne organy itp.). 
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 Administracja Architektoniczno-budowlana zadanie realizowane przez Wydział 
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

Wydział Architektury i Budownictwa SPWZ realizuje następujące zadania, zawarte  
w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego: 

1. z zakresu określonego w ustawie Prawo budowlane, 

2. z zakresu określonego w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, 

3. z zakresu określonego w ustawie o własności lokali, 

4. z zakresu określonego specustawie drogowej. 

W ramach wyżej wymienionego zakresu wykonano następującą ilość zadań: 

1. pozwolenia na budowę: 

- liczba złożonych wniosków – 2301 

- liczba wydanych pozwoleń – 2153 

- liczba decyzji odmownych – 14 

Łączna liczba wydanych decyzji (pozwoleń i odmów) obejmuje również sprawy złożone  

w roku 2020, a rozpatrywane w roku 2021. Odpowiednio nie wszystkie postepowania z wniosków 

złożonych w 2021 r. zostały w tymże roku rozstrzygnięte.  

2 pozwolenia na rozbiórkę: 

- liczba złożonych wniosków – 104 

- liczba wydanych pozwoleń – 97 

- liczba decyzji odmownych – 3 

3. liczba rozpatrywanych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę (w tym 

również zgłoszenia rozbiórki i zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania): 

- ilość zgłoszeń –779 

- ilość zgłoszeń przyjętych – 490 

- ilość sprzeciwów –222 

- sprawy umorzone – 67 

4. zgłoszenia z projektem: 

 -  liczba rozpatrywanych zgłoszeń z projektem dotyczących budynków mieszkalnych - 78 

-   liczba rozpatrywanych zgłoszeń z projektem dotyczących sieci instalacyjnych -374 

-   razem 452 

5. stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę: 

 -  liczba  wydanych decyzji -  28 

6. przeniesienie decyzji na innego inwestora:  

-  liczba  wydanych decyzji -    124 
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7. uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę:  

-  liczba  wydanych decyzji -  40 

8. Analizy i studia z zakresu  zagospodarowania  przestrzennego: 

-  ilość uzgodnień do projektów miejscowych planów zagospodarowania  –    11 

9. opiniowanie planu wojewódzkiego : 

-  opinia do projektu planu wojewódzkiego – 0 

10. samodzielność lokali 

-  ilość rozpatrzonych wniosków  – 190 

11. prowadzenie postępowań zrid: 

-  ilość rozpatrzonych wniosków – 16 

-  liczba wydanych decyzji – 22 
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 Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zadanie realizowane przez Wydział 
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. 

Zadania z obszaru porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli realizowane są  

w oparciu o Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz posiedzenia 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim, a także posiedzenia 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

W 2021 roku przeprowadzono posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas, których omawiano zagadnienia i działania związane  

z pandemią COVID-19. W trakcie czynności realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego  

i Spraw Obronnych dokonano dystrybucji do placówek oświatowych, ochrony zdrowia oraz gmin 

środków ochrony indywidualnej w postaci 11643 litrów płynu dezynfekującego, 490700 szt. maseczek 

ochronnych, 155800 szt. rękawiczek ochronnych, 10900 szt. fartuchów ochronnych, i 1560 szt. gogli 

ochronnych. 
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 Ochrona Przeciwpowodziowa,  w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego 
magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i zapobieganie innym 
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska - zadanie 
realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Gminnych inspektorów zarządzania 
kryzysowego. 

Dla ww. zadania nie została opracowana polityka, program lub strategia, ponieważ zadania zawarte są 

w powiatowym i gminnych planach przeciwpowodziowych. W planach tych określono możliwe 

zagrożenia powodziowe i podtopieniowe, opracowano stosowne procedury działań oraz 

odpowiedzialnych za ich realizację na administrowanym terenie, głównie w gm. Łomianki.  

Plany te są opracowane i zatwierdzone przez kierowników poszczególnych jednostek administracji 

samorządowej. 

Powiatowy magazyn p/powodziowy dysponuje ok. 10 tys. worków polipropylenowych raszlowych. 

W gminnych magazynach powodziowych znajduje się sprzęt i materiały oraz urządzenia stosownie do 

występujących tam zagrożeń. 

Realizacja tego zadania jest monitorowana i aktualizowana na bieżąco przez kierowników jednostek 

administracji samorządowej. 

  Aktualizacji planów i procedur zawartych w powiatowym i gminnych planach powodziowych 

prowadzona jest corocznie. Dokonano zakupów sprzętu, urządzeń i materiałów stosownie do 

występujących na danym terenie zagrożeń. 
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 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - zadanie 
realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. 

Powiatowy Program na rzecz zatrudnienia w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2020-2021 
jest w trakcie realizacji.  

Cele podstawowe Programu: 

 utrzymanie liczby bezrobotnych w regionie poniżej  2000 osób na koniec roku 2021, 

 utrzymanie stopy bezrobocia do 2,0 % na koniec 2021 roku, 

 rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost liczby nowych podmiotów. 

Priorytety wynikające z Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia w Powiecie Warszawskim 

Zachodnim na lata 2020 - 2021: 

 wzrost zatrudnienia, 

 usprawnienie funkcjonowania rynku pracy, 

 doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy, 

 łagodzenie skutków kryzysu gospodarczego oraz przygotowanie rynku pracy do ożywienia 

gospodarki. 

 

Podstawowe kierunki działań Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia w Powiecie Warszawskim 
Zachodnim na lata 2020 – 2021:  

 budowanie spójności rynku pracy, 

 integracja zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 promocja elastycznych i alternatywnych form wsparcia, 

 kształtowanie nowych relacji na rynku pracy, 

 budowa systemu monitoringu rynku pracy, 

 rozszerzenie wykorzystania i poprawa adresowania instrumentów aktywnej polityki rynku pracy 

oraz zastosowanie zindywidualizowanego podejścia wobec korzystających z usług 

Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 

 wzmocnienie kadrowe i kompetencyjne oraz profesjonalizacja pracy Powiatowego Urzędu 

Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 

 profesjonalny monitoring skuteczności aktywnej polityki rynku pracy, 

 kreacja nowych miejsc pracy poprzez wsparcie przedsiębiorczości oraz zwiększanie skłonności 

do inwestowania w warunkach dynamicznych zmian gospodarczych, 

 monitoring rynku pracy w zakresie obserwacji zwolnień grupowych. 

W 2021 roku realizowano misję: Sprawny i przyjazny Urząd, realizujący aktywną politykę rynku pracy 

na rzecz rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego, dbający o wysoką jakość świadczonych usług 

oraz zasobów ludzkich. 



POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI  
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego  
ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki 

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r. 
Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim www.pwz.pl 

239 

Zadania na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy są realizowane przy 

udziale środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu prywatnego, a także budżetu samorządów. 

Działania szczegółowe realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego w 2021 r.: 

 promocja działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, 

 poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej  osób 

bezrobotnych, 

 doskonalenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami pomocy 

społecznej, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami 

działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, 

 wzmocnienie roli i udziału partnerów społecznych w kształtowaniu systemu edukacji i szkoleń, 

 rozwijanie współpracy z pracodawcami w oparciu o pośrednictwo pracy i poradnictwo 

zawodowe, 

 wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym promocja samozatrudnienia, 

 rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie efektywnej realizacji usług i instrumentów rynku 

pracy, 

 podnoszenie kwalifikacji i  kompetencji pracowników w celu poprawnej realizacji zadań, 

 poprawa jakości instytucjonalnej obsługi klientów Urzędu, 

 oddziaływanie na lokalny rynek pracy poprzez opracowywanie i wdrażanie projektów  

i programów, 

 wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych mających wpływ na 

usprawnienie pracy Urzędu oraz efektywność podejmowanych działań. 

Ww. zadania realizowane były poprzez: 

 pozyskanie 1272 oferty pracy, 

 skierowanie 52 osób bezrobotnych na szkolenia indywidualne, 

 sfinansowanie 33 pracodawcom szkolenia dla 323 pracowników z KFS, 

 przyznanie 71 osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

 skierowanie:  

 10 osób do prac interwencyjnych, 

 37 osób na roboty publiczne, 

 61 osób do odbycia stażu, 

 obsługę instrumentów w ramach antykryzysowej COVID-19,tj. przyznano: 

 60  dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, 

 171 dofinansowań części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 

 76 jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej lub organizacji pozarządowej, 
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 1945 dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, 

 4 dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych oraz 

należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. 

 udzielanie porad indywidualnych i grupowych, 

 sfinansowanie  kosztów studiów podyplomowych,  

 zrefundowanie pracodawcom kosztów utworzenia 7 stanowisk pracy, 

 dofinansowanie pracodawcom wynagrodzenie zatrudnienia 9 osób bezrobotnych, które 

ukończyły 50 lat, 

 realizowanie dwóch projektów współfinansowanych  

 z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 Projekt „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”  

 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

 w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”, 

 Projekt „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” pt. „Aktywizacja osób 

w wieku 30 lat  

 i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”, 

 realizowanie projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej 

rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, 

 realizowanie projektu „Od (ważni) społecznie i zawodowo”, 

 realizowanie projektu „Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób  

z niepełnosprawnościami”, 

 realizowanie projektu „Nowy horyzont – program aktywnego włączenia społeczno-

zawodowego”, 

 realizowanie projektu „Tytani Kariery – Program Aktywizacji Zawodowo – Edukacyjnej dla osób 

z niepełnosprawnością oraz „WORK-ON.  Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób 

z niepełnosprawnościami”, 

 realizowanie projektu „Pełny portfel”, 

 realizowanie projektu „Uwolnij swój potencjał”, 

 realizowanie projektu „Kreuj obraz zawodowy. Profesjonalne zdjęcia do CV – bezpłatne 

udostępnienie inteligentnego kreatora zdjęć do CV w celu podwyższenia konkurencyjności 

kandydata na rynku pracy”, 

 realizowanie projektu „SOCJALNEET- aktywizujemy młodych  

 z województwa mazowieckiego”, 

 realizowanie projektu „Postaw na aktywność, postaw na włączenie”, 

 realizowanie projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej 

rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, 

 przeprowadzenie usług doradczych dla  28 przedsiębiorstw. 

 przeprowadzenie porad indywidualnych dla 60 osób bezrobotnych  

 i poszukujących pracy. 
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 udział w 48 szkoleniach zorganizowanych dla pracowników PUP.  

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego korzystał w 2021 r. z rozwiązań 

innowacyjnych w funkcjonowaniu Urzędu oraz wdrożył projekty służące usprawnieniu pracy urzędu 

lub obniżeniu kosztów jego funkcjonowania tj.: 

1. Platformy Usług SMS - komunikacja urzędu pracy z klientem za pomocą SMS oraz 

zintegrowana z Oprogramowaniem SyriuszStd. Ww. rozwiązanie, które poprzez SMS oraz pocztę 

elektroniczną usprawnia informowanie klientów Urzędów Pracy (beneficjentów rynku pracy, 

kontrahentów oraz pracowników urzędu) o określonych zdarzeniach. Oferowana usługa PU SMS 

umożliwia wysyłanie różnorodnych informacji na telefony lub skrzynkę pocztową e-mail odbiorców. 

2. PUP na szeroką skalę korzysta z kontaktu mailowego z klientami PUP, na podstawie zebranych 

zgód. Dzięki ww. formie komunikacji znacznie zmniejszyła się ilość korespondencji papierowej 

wysyłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

3. Aplikacji mobilnej PUP24, która za pomocą telefonu lub tabletu pozwala na dostęp do ofert 

pracy w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu.  

4. Aplikacji mobilnej ePraca, która służy do wyszukiwania i przeglądania propozycji pracy oraz 

wydarzeń gromadzonych przez   Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej na portalu Centralnej 

Bazy Ofert Pracy 

5. Multimedialnego systemu informacyjnego tj. 2 ekranów oraz 15 wyświetlaczy przy drzwiach na 

korytarzu w nowej siedzibie w Ożarowie Mazowieckim. Na ekranach są udostępnione informacje  

m.in. o ofertach pracy, giełdach oraz targach pracy organizowanych przez PUP. Na wyświetlaczach 

są wyświetlane bieżące inf. oraz dane nt. godzin pracy, dostępności i stanowisk pracowników PUP. 

Ww. system ułatwia Klientom dostęp do aktualnych ogłoszeń. 

6. Infokiosku, dzięki któremu można m.in. wydrukować informacje nt. ofert pracy,  przeglądać 

witryny zawierające oferty pracy oraz pozyskiwać informacje nt. rynku pracy. 

7. Obsługi wniosków w formie elektronicznej m.in. o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna, 

zgłoszenie podjęcia pracy, oferty pracy, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez 

cudzoziemca. 

8. Kącika dla dzieci, dzięki któremu klienci mogą załatwiać różne sprawy w urzędzie bez 

konieczności skupiania uwagi na znudzonych i biegających pociechach. Ww. działanie sprawia, że 

wizerunek urzędu jest bardziej przyjazny.  

9. Oprogramowania do ewidencji i zarządzania majątkiem. Składniki majątku są oznakowane za 

pomocą kodów kreskowych co pozwala za pomocą kolektora zaczytać dane do przeprowadzenia 

inwentaryzacji. 
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 Ochrony praw konsumenta - zadanie realizowane przez Powiatowego Rzecznika    
Konsumentów Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

Rzecznik Konsumentów pełni zadania z zakresu ochrony konsumentów pomagając konsumentom  

w rozwiązywaniu sporów z przedsiębiorcami, zajmuje się również edukacją mieszkańców  

i popularyzacją wiedzy konsumenckiej.  

Jak wynika, z treści art. 42 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do zadań rzecznika 

należy w szczególności: 

- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony 

konsumentów,  

- składanie wniosków  w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie 

ochrony interesów konsumentów, 

- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,     

- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.  

W celu efektywnego realizowania w/w zadań ustawodawca przyznał rzecznikowi szereg uprawnień, 

min. możliwość wytaczania powództw na rzecz konsumentów, przystępowanie do spraw wszczętych 

przez konsumentów oraz występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach  

o wykroczenia na szkodę konsumentów. Ponadto rzecznik może występować bezpośrednio do 

przedsiębiorców z wnioskiem o złożenie wyjaśnień oraz udzielnie informacji dotyczących konkretnej 

sprawy.  

W 2021 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w ramach realizacji zadań określonych  

w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, zapewniała poradnictwo konsumenckie i informację 

prawną w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowała do przedsiębiorców w sprawach 

ochrony praw i interesów konsumentów. Rzecznik współdziałała również z właściwymi miejscowo 

delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej, 

organizacjami konsumenckimi min. informując konsumentów o możliwości kierowania spraw do 

Stałego Sądu Polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub 

zawiadamiając UOKiK o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów w postaci stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Rzecznik udzielała także 

pomocy konsumentom w samodzielnym dochodzeniu roszczeń. Prowadziła również działania  

o charakterze edukacyjnym m. in.: poprzez przekazywanie broszur i ulotek, a także podstawowych 

informacji w zakresie praw przysługujących konsumentom, zarówno w ramach spotkań na dyżurach 

oraz podczas rozmów telefonicznych.  

W 2021 roku do Rzecznika Konsumentów dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęły  

153 wnioski o podjęcie interwencji u przedsiębiorców w sprawie ochrony konsumentów. Rzecznik 

udzieliła 487 porad prawnych zarówno na dyżurach osobiście jak i telefonicznie. Rzecznik pełniła 
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dyżury dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy w celu usprawnienia procesu przygotowywania 

wystąpień do przedsiębiorców i wykonywania bieżącej pracy, jednakże osoby, które nie mogły w tych 

dniach skorzystać z porady prawnej mogły umówić się na spotkanie z rzecznikiem w innym terminie.  

Ze względu na wprowadzenie stanu pandemii zmieniono organizację pracy rzecznika w szczególnie 

wzmożonych okresach zachorowań na Covid 19. Porady prawne były udzielane za pomocą środków 

porozumiewania na odległość – głównie telefonicznie i mailowo. W okresach, kiedy stan pandemii na 

to pozwalał rzecznik udzielała porad osobiście w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu w reżimie 

sanitarnym. W roku 2020 zmieniono organizację składania wniosków aby wyjść naprzeciw potrzebom 

mieszkańców powiatu. Wówczas Konsumenci wnioski o podjęcie interwencji mogli składać również na 

skrzynkę mailową: rpk@pwz.pl - należało przesłać skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami.  

Ta forma składania wniosków przyjęła się i w cieszyła się dużą popularnością wśród konsumentów 

również w 2021 roku. 

Zadanie z zakresu edukacji i popularyzacji wiedzy konsumenckiej Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

realizowała poprzez zamieszczanie fachowych artykułów, informacji prawnych, bieżących informacji ze 

stron min. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego na stronie 

www.pwz.pl;  na stronie FB PWZ oraz poprzez przekazywanie konsumentom materiałów edukacyjnych, 

ulotek, broszur informujących o przysługujących im prawach i obowiązkach.   
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 Nieodpłatna Pomoc Prawna zadanie realizowane przez Wydział Promocji i spraw 
obywatelskich. 

W 2021 r. w Powiecie Warszawskim Zachodnim realizowane było zadanie zlecone z zakresu  
administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

  

 

W 2021 r. w Powiecie Warszawskim Zachodnim funkcjonowało pięć punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej: 

1. Łomianki w lokalu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego w Łomiankach, 

 ul. Staszica 2, 05 – 092 Łomianki. 

2. Stare Babice w Urzędzie Gminy Stare Babice, Rynek 21, 05-082 Stare Babice 

3. Błonie w lokalu przy ul. Traugutta 6, 05 – 870 Błonie 

4. Ożarów Mazowiecki w Domu Kultury "Uśmiech", III piętro pok. 307, ul. Poznańska 165,  

05-850 Ożarów Mazowiecki 

5. Leszno w Urzędzie Gminy w Lesznie, ul. Wojska Polskiego 21, 05 – 084 Leszno 

Punkty w Ożarowie Mazowieckim, Błoniu oraz Lesznie prowadziła organizacja pozarządowa Fundacja 

Togatus ProBono z siedzibą w Olsztynie i udzieliła pomocy prawnej 375 osobom. Punkty w Łomiankach 

i Starych Babicach były obsługiwane przez radców prawnych i adwokatów, udzielono w nich pomocy 

prawnej 431 osobom.  
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Największym zainteresowaniem osób korzystających z porad prawnych cieszyły się porady z zakresu 

prawa cywilnego, z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego.  

W ramach realizacji zadania z zakresu działania pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 

terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wykonywane były obowiązki związane z organizacją, 

koordynacją oraz bieżącą obsługą i sprawozdawczością wraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

konkursu na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 

powiatu. 

W związku ze zmianami organizacyjnymi przeprowadzonymi w celu usprawnienia procesów  

w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego obsługa organizacyjna punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej od 2021 roku została przeniesiona do Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji. 
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 Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
obiektów administracyjnych - zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji, 
Zamówień Publicznych i Administracji Starostwa Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. 

Zrealizowane Zadania inwestycyjne i remontowe : 

 Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ożarowie 
Mazowieckim -  koszty 1 455 472,13 zł. 
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 Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów ppoż 

(I etap – wykonano ekspertyzę techniczną, dokumentację techniczną oraz zamontowano 

Kontrole Dostępu wraz z depozytorami kluczy) – koszty 386.381,56 zł. 
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 Modernizacja zespołu boisk wraz z budową Hali pneumatycznej w Zespole Szkół w Błoniu – 

koszty 2.072.161,00 zł. 
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 Remont korytarzy, klas oraz węzłów sanitarnych w ZS nr 1 w Błoniu – koszty 1.263.135,77 zł. 
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 Zagospodarowanie terenu w ŚDPS w Łubcu – koszty 193.254,00 zł 
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 Nowe przyłącze wod-kan w Dziekanowie Leśnym na potrzeby  -  koszty 46.635, 90 zł  

 Remont wszystkich węzłów sanitarnych wraz z wymianą instalacji wod-kan w budynku 

Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim –  koszty 616.601,28 zł. 
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 Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenie na potrzeby PSP oraz 

Stacji Ratownictwa Medycznego – koszty 297.354,70 zł 
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Zadania inwestycyjne rozpoczęte i kontynuowane: 

 Budowa Hospicjum w Bramkach; 

 

 

 Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów ppoż; 

 Przebudowa i rozbudowa budynku „Hostel” na terenie DPS Bramki. Budowa szybu windowego 

i klatki schodowej – wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę; 
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 Budowa widny w budynku PWZ wraz z wymianą świetlika – wykonano dokumentację 

projektową i uzyskano pozwolenie na budowę; 

 Rozbudowy budynku DPS Sadowa na cele terapeutyczne; 

 Budowa budynku technicznego na potrzeby jednostek organizacyjnych w Błoniu; 

 Zagospodarowanie terenu przy ZS nr 1 w Błoniu. 
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Zakupy inwestycyjne: 

 Zakup traktorka koszącego marki Husqvarna, model TC238T wraz z osprzętem do letniego  

i zimowego utrzymania terenu przed budynkami SPWZ, koszt zakupu : 20.507,00zł 

 

 Dostawa i montaż trzech zestawów centralnych stacji uzdatniania wody dla budynków SPWZ,  

dostawa i montaż : Alaska Water Sp. z o.o., koszt dostawy i montażu urządzeń wraz z rocznym 

zapasem soli do zmiękczacza wody : 34.315,77 zł. 

 

 

 Zakup ozdoby LED wyeksponowanej przed wejściem głównym do SPWZ w okresie jesienno/ 

zimowym, dostawca ozdoby Multidekor SA, koszt zakupu: 26.833,68 zł. 
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 Obronność - zadanie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obronnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

W ramach ww. zadania Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego realizuje zadania na podstawie Programu Szkolenia Obronnego Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego na lata 2019 – 2021. Planu szkolenia obronnego Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego na 2021 r. 

Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego na 2021 r. 

Dokumentacja po uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim została zatwierdzona przez Starostę 

Warszawskiego Zachodniego. 

Plan szkolenia obronnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2021 rok został w całości 

zrealizowany. 

W dniach 23-25 listopada 2021 r. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego brało udział  

w kompleksowym ćwiczeniu obronnym Mazowsze-21, podczas którego realizowano zadania osiągania 

wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz realizację przedsięwzięć wynikających z planu 

operacyjnego funkcjonowania województwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny. W trakcie ćwiczenia w ramach epizodu praktycznego dokonano 

uruchomienia Zastępczych Miejsc Szpitalnych w obiekcie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-

Sportowego w Łomiankach oraz aplikacyjne przyjęcie 1000 osób ewakuowanej z powiatu ostrołęckiego 

ludności. 
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 Promocja powiatu - zadanie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich  
i Promocji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

Zadania realizowane przez wydział: 

Prowadzenie strony www.pwz.pl w 2021 r., szczególnie działu aktualności. W 2021 roku wdrożono 
nową stronę internetowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego – www.pwz.pl dostosowaną pod 
względem dostępności dla osób niepełnosprawnych.  Dodatkowo została uruchomiona aplikacja 
mobilna Powiatu Warszawskiego Zachodniego dostępna za darmo w sklepie Google Play i Appstare.  

Prowadzenie oficjalnego Fanpage’a Powiatu Warszawskiego Zachodniego na facebooku. W 2021 roku 
liczba fanów profilu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na Facebooku przekroczyła 8,6 tys. 
obserwujących. 

W 2021 r. kontynuowano współpracę z: 

- Radiem Niepokalanów (comiesięczna audycja radiowa) 

- Expressem Wieczornym (comiesięczna publikacja artykułów) 

- MazowszeTV.pl - Telewizja Internetowa  (reportaże z wydarzeń) 

- Mocne Strony ( comiesięczna publikacja artykułów ) 

Główne zadania to: 

1.  Przystąpienie do projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – w zakresie instalacji 
chatbota na stronie internetowej.  

2. Organizacja zbiórki krwi pn „Dar Serca” przed siedzibą Starostwa w Ożarowie Mazowieckim w dniu  
12 czerwca 2021 r.   

 

3. Przeprowadzenie procedury związanej z zakupem gadżetów promocyjnych.  

4. Dokumentowanie wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym i społecznym. 
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5. Przygotowanie filmu w ramach  kampanii społecznej pn. „Szanuję, akceptuję, nie hejtuję”.we 
współpracy z Komendą Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą  
w Starych Babicach.  
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6. Przygotowanie wniosku do konkursu Modernizacja i Budowa 2021 roku. 
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7.  Przygotowanie teczki budowlanej – edycja 2021 

8. Przygotowanie projektu dla szkół ponadpodstawowych "Włącz życie" polegającego na 
przeprowadzeniu zajęć z udzielania pierwszej pomocy. W projekcie wzięło udział 6 szkół 
ponadpodstawowych z terenu powiatu warszawskiego zachodniego. Przeszkolonych zostało 240 
uczniów, którzy otrzymali certyfikaty potwierdzające przebyte szkolenie. Zajęcia prowadzone były przez 
ratowników medycznych z Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego PWZ w Błoniu. 
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9. Przygotowanie 2 dniowej wizyty studentów z Uniwersytetu Warszawskiego – Kierunek 
Dziennikarstwo pod kierunkiem red. Stanisława Zawiślińskiego. Wizyta obejmowała 
zwiedzanie   powiatu warszawskiego zachodniego, pokazanie walorów i ciekawych rozwiązań 
w każdej gminie, zwieńczeniem projektu było przygotowanie biuletynu informacyjnego  
o powiecie.  
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10. Realizacja badań ultrasonograficznych w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych 
Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „NIE nowotworom u dzieci” dla dzieci w wieku  
9 miesięcy – 6 lat w dniu 11-12 września 2021 r.  
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11.  Przygotowanie koszy świątecznych. 

12. Przeprowadzenie procedury związanej z zakupem kalendarzy na 2022 rok.  

W 2021 roku wpłynęło 65 wniosków o współorganizację i dofinasowanie wydarzeń kulturalnych, 
sportowych i społecznych na terenie powiatu oraz wpłynęło 17 wniosków o objęcie Honorowym 
Patronatem Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  

 






