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1. Wprowadzenie 

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

(t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511; dalej u.s.p.), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia 

radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu 

powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów 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 2018 Rada Powiatu 

Żyrardowskiego nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym raport 

został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie. 

Niniejszy raport dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.  

2. Podstawowe dane dotyczące powiatu żyrardowskiego 

Powiat Żyrardowski jest powiatem ziemskim o powierzchni 533 km2 położonym 

w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, w odległości 44 km 

od Warszawy. 

Powiat składa się z 5 jednostek samorządu terytorialnego: gminy miejskiej Żyrardów, 

miejsko-wiejskiej Mszczonów i gmin wiejskich: Puszcza Mariańska, Radziejowice i Wiskitki. 

W roku poprzedzającym rok sprawozdawczy nie doszło do zmiany granic powiatu. 

Siedzibą władz powiatu jest miasto Żyrardów. Zlokalizowane są tu instytucje i urzędy 

o znaczeniu powiatowym, w tym również Starostwo Powiatowe.  

Liczba mieszkańców powiatu wynosi 75 9691 i systematycznie się zmniejsza: 

 w 2012 r. – 76 622;  

 w 2013 r. – 76 445;  

 w 2014 r. – 76 413;  

 w 2015 r. – 76 411;  

 w 2016 r. – 76 049,  

 w 2017 r. – 76 037. 

61% ludności skupiona jest w dwóch miastach: Żyrardowie i Mszczonowie. Średnia gęstość 

zaludnienia powiatu 143 osoby/km2.  

Tereny miejskie zajmują 22,9 km2. Użytki rolne stanowią 73% powierzchni powiatu, w tym: 

grunty orne zajmują ok. 83%, łąki – 5%, pastwiska – 7%, sady – 5%. Lesistość powiatu 

wynosi 19%.  

                                                           
1 Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 30.06.2018 r., tj. według ostatnich dostępnych danych GUS. 
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Na obszarze powiatu występują udokumentowane duże zasoby wód geotermalnych w obrębie 

rozległego tzw. grudziądzko-warszawskiego okręgu geotermalnego, zajmującego obszar 

ok. 70 tys. km2. Wody geotermalne o niskiej mineralizacji i doskonałej jakości podstawowych 

parametrów fizyko-chemicznych o temperaturze + 42°C, są ujmowane w samym 

Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej ujęciem geotermalnym (otwór „Mszczonów IG1” 

o głębokości 1793,0 m p.p.t. i wydajności Qe= 60,0 m3/h). Jest to jedyne miejsce w Polsce, 

a drugie w Europie, gdzie kredowe wody geotermalne, po wydobyciu i procesie odebrania 

naturalnego ciepła (do celów grzewczych miasta Mszczonowa), są następnie tłoczone 

(po uzdatnieniu na stacji przy ul. Tysiąclecia w Mszczonowie) do miejskiej sieci 

wodociągowej i wykorzystywane bezpośrednio do celów pitnych. 

Obszary leśne występują na terenie trzech nadleśnictw: Skierniewice, Radziwiłłów, Grójec. 

Największe kompleksy to: Puszcza Bolimowska należąca do Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego w gminie Puszcza Mariańska oraz Wiskitki, Puszcza Wiskicka w gminie 

Wiskitki od wschodu granicząca z Żyrardowem, Puszcza Korabiewska okalająca 

miejscowość Puszczę Mariańską oraz Lasy Radziejowskie w Gminie Radziejowice. 

Wszystkie miejscowości gminne i niektóre sołeckie posiadają sieć wodociągową. Na terenie 

powiatu znajdują się 23 ujęcia podziemnych wód czwartorzędowych, na których jest 

42 studni. Z ujęć tych zaopatrywanych jest w wodę 22 wodociągów sieciowych. Żyrardów 

obsługuje 1 wodociąg, Mszczonów obsługuje 1 wodociąg (2 ujęcia), 20 wodociągów 

zaopatruje tereny wiejskie. Długość sieci wodociągowej wynosi 889,78 km i sukcesywnie się 

zwiększa. Liczba ludności korzystającej z wody wodociągowej to 94% mieszkańców.  

Powiat Żyrardowski jest powiatem o średnim uprzemysłowieniu, większość zakładów 

znajduje się na terenie miasta Żyrardów oraz miasta i gminy Mszczonów. Powiat 

Żyrardowski jest atrakcyjnym terenem nie tylko dla realizacji dużych projektów 

inwestycyjnych - w tym również zagranicznych, o czym świadczy obecność takich firm, jak 

Stabar, Ruukki, FM Polska (FM Logistic), Knauf Pack, YKK Poland, Fiege Goth, Mostva, 

TTE, ale także rozwoju małego i średniego biznesu.  

Inwestycją powstającą w miejscowości Wręcza, która wpłynie istotnie m.in. na rozwój 

infrastruktury jest Park of Poland o powierzchni ok. 400 ha z planowanym do oddania w 2019 

roku parkiem wodnym Suntago Wodny Świat o powierzchni 20 ha. Tylko dla tej inwestycji 

budowane są nowe drogi dojazdowe, a przewidywana liczba odwiedzających wyniesie 

ok. 1 mln osób rocznie. 

Na rozwój gospodarczy powiatu niewątpliwie wpływ ma korzystne położenie komunikacyjne 

w pobliżu głównych szlaków transportowych.  

Do najważniejszych szlaków drogowych przebiegających przez powiat i w jego pobliżu 

należą drogi o znaczeniu strategicznym:  

 Autostrada A2 Stryków – Warszawa z przebiegiem w zachodniej części powiatu; 

 Droga S8 – Kudowa – Wrocław – Warszawa z kierunku Rawa Mazowiecka 

od granicy województwa przez Mszczonów i Radziejowice;  
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 Droga nr 50 – od Sochaczewa przez Aleksandrów do Grójca, Góry Kalwarii 

(z obwodnicą Wiskitek, Żyrardowa i Mszczonowa); 

 Droga nr 70 – od drogi Nr 2 w Łowiczu przez Kamion, do drogi Nr 8 w Hucie 

Zawadzkiej;  

 Droga nr 719 – od Kamiona przez Puszczę Mariańską, Żyrardów do Warszawy.  

Powiat Żyrardowski przecinają także linie kolejowe: 

 Warszawa – Katowice (przez Żyrardów, Koluszki); 

 Warszawa – Katowice / Kraków – Centralna Magistrala Kolejowa; 

 Skierniewice – Terespol (przez Mszczonów, Łuków). 

3. Podstawowe dane finansowe powiatu żyrardowskiego 

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonane zostały w kwocie 

76 755 305,95 zł, co stanowi 98,51% przyjętego planu ogółem, z tego: dochody bieżące, które 

stanowią 90,98% wykonanych dochodów ogółem wykonano w wysokości 69 833 514,00 zł, 

tj. 99,78% planu po zmianach, natomiast dochody majątkowe które wykonane zostały 

w kwocie 6 921 791,95 zł, tj. 87,24% planu po zmianach, stanowią 9,02% wykonanych 

dochodów ogółem.  

Struktura wykonanych dochodów 2018 roku: 

1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie 

z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 46,25%, 

tj. 35 497 112,83 zł, w tym z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa - 21 250 548,24 zł, 

2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza 

i równoważąca - 28,27%, tj. 21 701 670,00 zł, 

3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących - 16,46%, tj. 12 634 731,17 zł 

4) dochody majątkowe - 9,02%, tj. 6 921 791,95 zł. 

Przychody budżetu Powiatu w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 7 668 651,97 zł, 

tj. 100% planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli 

nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek 

roku budżetowego w wysokości 1 768 651,97 zł oraz zaciągnięty kredyt w wysokości 

5 900 000,00 zł. 

Wydatki budżetu Powiatu w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 81 003 409,74 zł, 

tj. 97,73% planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 

65 655 241,69 zł, tj. 81,05% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie 

wydatków majątkowych to kwota 15 348 168,05 zł, tj. 18,95% wykonanych wydatków 

ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,74% planu po zmianach stanowiącego 
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kwotę 67 174 253,90 zł, natomiast wydatki majątkowe w 97,71% planu po zmianach 

wynoszącego 15 708 615,35 zł. 

Wydatki majątkowe 2018 r. według działów klasyfikacji budżetowej:  

 Transport i łączność – 9 019 732,52 zł, 

 Oświata i wychowanie - 3 998 264,81 zł,  

 Ochrona zdrowia - 1 000 000,00 zł, 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 540 106,72 zł, 

 Administracja publiczna - 504 066,16 zł, 

 Edukacyjna opieka wychowawcza - 130 820,00 zł, 

 Pomoc społeczna - 75 129,84 zł, 

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 64 575,00 zł, 

 Obrona narodowa – 15 473,00 zł 

Rozchody budżetu Powiatu za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 2 704 559,12 zł, 

tj. 100% planu po zmianach. Wykonanie stanowi spłata rat kapitałowych zaciągniętych 

w latach poprzednich pożyczek i kredytów, w tym pożyczki otrzymanej na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

w wysokości 1 514 903,12 zł. 

Za 2018 r. budżet Powiatu zamknął się deficytem budżetu w kwocie 4 248 103,79 zł, przy 

planowanym deficycie 4 964 092,85 zł. 

Plan budżetu Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok w porównaniu do pierwotnie przyjętego 

w grudniu 2017 r. zwiększył się o kwotę 6 706 194zł po stronie dochodów i 7 953 509 zł 

po stronie wydatków. Zmiany powyższe wynikały w głównej mierze z pozyskanych środków 

ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zadań bieżących.  

Wybrane źródła pozyskanych środków: 

1) Samorząd Województwa Mazowieckiego – 2 454 799 zł, 

2) Gminy Powiatu Żyrardowskiego – 2 123 640 zł, 

3) Budżet państwa – 774 257 zł, 

4) Budżet Unii Europejskiej – 763 718 zł. 

Należności Powiatu stanowią kwotę 5 905 323,27 zł, w tym wymagalne w kwocie 

5 .832 464,98 zł z których największą pozycję stanowią należności z tytułu odpłatności 

rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zwroty 

nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 4 754 265,54 zł. 

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 

33 314 353,54 zł, tj. 43,40%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem zobowiązań 

wymagalnych i kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2018 r. wynosi 

37 527 710,15 zł, tj. 48,89%. 
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4. Zarząd Powiatu 

Zarząd jest organem wykonawczym powiatu. W jego skład wchodzą: Starosta jako 

przewodniczący, Wicestarosta oraz pozostali Członkowie Zarządu. Zarząd wybierany jest 

przez Radę Powiatu. W pracach zarządu uczestniczą ponadto Sekretarz i Skarbnik.  

Najważniejsze zadania Zarządu to: 

 wykonywanie budżetu powiatu, 

 przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu, 

 gospodarowanie mieniem powiatu, 

 wykonywanie uchwał rady powiatu, 

 zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 

W skład Zarządu Powiatu Żyrardowskiego V kadencji (2014-2018) wchodzili Radni Powiatu: 

 Wojciech Szustakiewicz – Starosta i Przewodniczący Zarządu, 

 Grzegorz Dobrowolski – Wicestarosta, 

 Leszek Kamiński – Członek Zarządu (etatowy), 

 Kazimierz Sadowski – Członek Zarządu (nieetatowy), 

 Ryszard Adamiak – Członek Zarządu (nieetatowy). 

Z dniem 26.11.2018 r. Rada Powiatu wybrała Zarząd Powiatu Żyrardowskiego VI kadencji 

(2018-2023) w składzie: 

 Beata Sznajder – Starosta i Przewodnicząca Zarządu, 

 Krzysztof Dziwisz – Wicestarosta, 

 Stanisław Nalej – Członek Zarządu (etatowy), 

 Franciszek Jankowski – Członek Zarządu (nieetatowy), 

 Andrzej Koźbiał – Członek Zarządu (nieetatowy). 

W roku sprawozdawczym Sekretarzem Powiatu Żyrardowskiego był Sebastian Litewnicki, 

a Skarbnikiem Powiatu Żyrardowskiego – Edyta Fedorowicz.  

W roku 2018: 

 Zarząd Powiatu V kadencji odbył 23 posiedzenia, na których podjęto 83 uchwały, 

 Zarząd Powiatu VI kadencji odbył 2 posiedzenia, na których podjęto 8 uchwał. 

Starosta Powiatu Żyrardowskiego: 

 reprezentuje Powiat na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących 

powiatu, 

 kieruje bieżącymi sprawami powiatu, 

 składa jednoosobowe oświadczenie woli w sprawach związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu w ramach upoważnienia udzielonego mu przez Zarząd, 
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 przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz organizuje jego pracę, 

 przedstawia na sesji Rady sprawozdania z działalności Zarządu, 

 przesyła uchwały Rady Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz 

zapewnia ogłaszanie aktów prawa miejscowego, 

 występuje z wnioskiem o wybór Wicestarosty, Członków Zarządu oraz z wnioskiem 

o powołanie Skarbnika. Sprawuje bezpośredni nadzór nad ich pracą, 

 jest kierownikiem Starostwa w rozumieniu przepisów prawa pracy, zwierzchnikiem 

służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu, 

 ustala bieżącą organizację Starostwa i zasady pracy, tworzy i likwiduje stanowiska 

pracy stosownie do potrzeb oraz realizuje politykę personalną w Starostwie w zakresie 

określonym niniejszym regulaminem, 

 Starosta ustala zakresy czynności dla Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza, 

Skarbnika, Dyrektorów Wydziałów i samodzielnych stanowisk oraz wykonuje 

czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa, 

 Starosta w drodze zarządzenia określa komórki organizacyjne, nad którymi nadzór 

sprawuje Wicestarosta i Członkowie Zarządu, 

 wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 

publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne 

przewidują wydanie decyzji przez Zarząd Powiatu, 

 udziela pracownikom Starostwa oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu 

pełnomocnictw i wydaje upoważnienia do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym 

do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, podpisywania 

umów cywilno-prawnych, 

 jest Szefem Obrony Cywilnej Powiatu, kieruje i koordynuje realizację zadań 

obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, przewodniczy Powiatowemu 

Zespołowi Zarządzania Kryzysowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku, 

 podejmuje czynności należące do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących 

zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli, 

 przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków, 

 wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu 

oraz wynikające ze Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa. 

Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje określone Regulaminem Organizacyjnym 

Starostwa oraz powierzone mu przez Starostę, a w szczególności 

 sprawuje funkcję Starosty w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia 

obowiązków, 

 współdziała z Radą i Komisjami Rady, 

 przegląda i przydziela korespondencję do załatwienia przez właściwe wydziały bądź 

stanowiska pracy, 
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 posiada upoważnienie do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej 

właściwości, nie zastrzeżonych do kompetencji Starosty, 

 nadzoruje i koordynuje pracę podległych Wydziałów. 

Członkowie Zarządu Powiatu wykonują zadania i kompetencje określone Regulaminem 

Organizacyjnym Starostwa oraz powierzone im przez Starostę, a w szczególności: 

 współdziałają z Radą i komisjami Rady, 

 posiadają upoważnienie do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej 

właściwości, nie zastrzeżonych do kompetencji Starosty, 

 nadzorują i koordynują pracę podległych Wydziałów. 

Sekretarz Powiatu wykonuje zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 

i powierzone przez Starostę, a w szczególności: 

 zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa poprzez: 

 zabezpieczenie właściwych warunków i organizacji pracy, 

 nadzorowanie terminowości załatwiania spraw i prawidłowości obsługi 

obywateli, 

 inicjowanie rozwiązań zmierzających do poprawy organizacji funkcjonowania 

Starostwa oraz warunków materialno-technicznych jego działalności 

 opracowuje plany i realizuje politykę kadrową, płacową i szkoleniową w Starostwie, 

zgodnie z wytycznymi Starosty. 

 prowadzi nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem środkami budżetowymi, w tym 

nad funduszem płac i środkami rzeczowymi Starostwa. 

 koordynuje prace związane z opracowywaniem projektów aktów regulujących 

struktury i zasady działania Starostwa. 

 nadzoruje obsługę i przygotowanie tematyki posiedzeń Rady i Zarządu oraz 

koordynuje realizację podjętych uchwał, 

 koordynuje przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych, 

 nadzoruje wykonanie zarządzeń Starosty, 

 wykonuje zadania związane z funkcją pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika 

wyborczego, 

 koordynuje, nadzoruje i kontroluje rozpatrywanie skarg i wniosków, 

 przegląda i dekretuje wpływającą korespondencję. 

 posiada upoważnienie do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej 

właściwości nie zastrzeżonych do kompetencji Starosty, 

 kieruje i sprawuje nadzór nad Wydziałem Organizacyjnym. 

Skarbnik Powiatu wykonuje zadania i kompetencje określone Regulaminem 

Organizacyjnym Starostwa oraz powierzone przez Starostę, a w szczególności: 

 dokonuje planowania oraz realizacji założeń polityki finansowej Powiatu, 

 zapewnia opracowywanie i realizację budżetu Powiatu oraz kontrolę jego 

wykonywania, 
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 zapewnia sporządzanie prawidłowej sprawozdawczości budżetowej, 

 przygotowuje okresowe analizy, oceny i wnioski dotyczące sytuacji finansowej 

Powiatu, 

 kontrasygnuje czynności prawne, mogące spowodować powstawanie zobowiązań 

finansowych dla Powiatu, 

 podejmuje działania zmierzające do poprawy efektywności wykorzystywania środków 

budżetowych oraz pozyskiwania dodatkowych wpływów do budżetu, 

 wykonuje określone przepisami prawa obowiązki w zakresie rachunkowości, 

 dokonuje wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu 

finansowego, 

 opracowuje zasady sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania 

dokumentów finansowych, 

 kieruje i sprawuje nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Wydziału Finansowo-

Księgowego. 

5. Wykonanie uchwał Rady Powiatu podjętych w 2018 r. 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) 
Informacja 

o wykonaniu 

1.  Uchwała Nr XXXVI/226/18 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Żyrardowskiego dla niepublicznych szkół posiadających 

uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania. 

wykonana 

2.  Uchwała Nr XXXVII/227/18 z dnia 12.03.2018 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Żyrardowskiego. 

wykonana 

3.  Uchwała Nr XXXVII/228/18 z dnia 12.03.2018 r. zmieniająca 

Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok. 

wykonana 

4.  Uchwała Nr XXXVII/229/18 z dnia 12.03.2018 r. w sprawie 

określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich 

realizacji w 2018 roku. 

wykonana 

5.  Uchwała Nr XXXVII/230/18 z dnia 12.03.2018 r. w sprawie 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Żyrardowski. 

wykonana 
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6.  Uchwała Nr XXXVII/231/18 z dnia 12.03.2018 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich 

przechowywanie na parkingu na terenie Powiatu Żyrardowskiego. 

wykonana 

7.  Uchwała Nr XXXVIII/232/18 z dnia 16.04.2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

wykonana 

8.  Uchwała Nr XXXVIII/233/18 z dnia 16.04.2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zmianę aktu założycielskiego spółki CZMZ 

sp. z o.o. 

wykonana 

9.  Uchwała Nr XXXVIII/234/18 z dnia 16.04.2018 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Żyrardowskiego. 

wykonana 

10.  Uchwała Nr XXXVIII/235/18 z dnia 16.04.2018 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2018 

rok. 

wykonana 

11.  Uchwała Nr XXXVIII/236/18 z dnia 16.04.2018 r. w sprawie 

określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 

jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 

Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, 

logopedów dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Żyrardowski. 

wykonana 

12.  Uchwała Nr XXXVIII/237/18 z dnia 16.04.2018 r. zmieniająca 

uchwałę nr XXV/155/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 

lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 

oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na 

terenie Powiatu Żyrardowskiego. 

wykonana 

13.  Uchwała Nr XXXVIII/238/18 z dnia 16.04.2018 r. w sprawie 

załatwienia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Żyrardowie. 

wykonana 

14.  Uchwała Nr XXXIX/239/18 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Żyrardowskiego za 2017 rok. 

wykonana 

15.  Uchwała Nr XXXIX/240/18 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z 

tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

wykonana 
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16.  Uchwała Nr XXXIX/241/18 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Żyrardowskiego. 

wykonana 

17.  Uchwała Nr XXXIX/242/18 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2018 

rok. 

wykonana 

18.  Uchwała Nr XXXIX/243/18 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Żyrardowie za 2017 rok. 

wykonana 

19.  Uchwała Nr XXXIX/244/18 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Żyrardowskim na lata 2018-2020. 

wykonana 

20.  Uchwała Nr XXXIX/245/18 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora 

rodzinnej Pieczy zastępczej za 2017 rok. 

wykonana 

21.  Uchwała Nr XXXIX/246/18 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie 

przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok”. 

wykonana 

22.  Uchwała Nr XXXIX/247/18 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie 

załatwienia skargi na dyrektora PCPR w Żyrardowie. 

wykonana 

23.  Uchwała Nr XXXIX/248/18 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie 

załatwienia skargi na dyrektora PUP w Żyrardowie. 

wykonana 

24.  Uchwała Nr XXXIX/249/18 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie 

załatwienia skargi na Starostę Powiatu Żyrardowskiego. 

wykonana 

25.  Uchwała Nr XL/250/18 z dnia 17.09.2018 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego. 

wykonana 

26.  Uchwała Nr XL/251/18 z dnia 17.09.2018 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok. 

wykonana 

27.  Uchwała Nr XL/252/18 z dnia 17.09.2018 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXVII/229/18 w sprawie określenia zadań i podziału 

środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2018 roku. 

wykonana 

28.  Uchwała Nr XL/253/18 z dnia 17.09.2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

29.  Uchwała Nr XL/254/18 z dnia 17.09.2018 r. w sprawie powołania 

doraźnej Komisji Statutowej i jej składu osobowego. 

wykonana 

30.  Uchwała Nr XLI/255/18 z dnia 26.10.2018 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego. 

wykonana 

31.  Uchwała Nr XLI/256/18 z dnia 26.10.2018 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok. 

wykonana 
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32.  Uchwała Nr XLI/257/18 z dnia 26.10.2018 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żyrardowskiego. 

wykonana 

33.  Uchwała Nr XLI/258/18 z dnia 26.10.2018 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXVII/229/18 w sprawie określenia zadań i podziału 

środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2018 roku. 

wykonana 

34.  Uchwała Nr XLI/259/18 z dnia 26.10.2018 r. w sprawie programu 

współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2019. 

wykonana 

35.  Uchwała Nr I/1/18 z dnia 26.11.2018 r. w sprawie wyboru 

Starosty Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

36.  Uchwała Nr I/2/18 z dnia 26.11.2018 r. w sprawie wyboru 

Wicestarosty Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

37.  Uchwała Nr I/3/18 z dnia 26.11.2018 r. w sprawie wyboru członka 

Zarządu Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

38.  Uchwała Nr I/4/18 z dnia 26.11.2018 r. w sprawie wyboru członka 

Zarządu Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

39.  Uchwała Nr I/5/18 z dnia 26.11.2018 r. w sprawie wyboru członka 

Zarządu Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

40.  Uchwała Nr I/6/14 z dnia 26.11.2018 r. w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

41.  Uchwała Nr II/7/18 z dnia w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

42.  Uchwała Nr II/8/18 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie określenia 

liczby członków Komisji Rewizyjnej 

wykonana 

43.  Uchwała Nr II/9/18 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej 

wykonana 

44.  Uchwała Nr II/10/18 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

wykonana 

45.  Uchwała Nr II/11/18 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego 

wykonana 

46.  Uchwała Nr II/12/18 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Oświaty i Kultury 

wykonana 

47.  Uchwała Nr II/13/18 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej 

wykonana 

48.  Uchwała Nr II/14/18 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu 

wykonana 

49.  Uchwała Nr II/15/18 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie czasu aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2019 

roku 

wykonana 
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50.  Uchwała Nr II/16/18 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXVII/229/18 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie 

określenia zadań i podziału środków PFRON na zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich 

realizacji w 2018 roku 

wykonana 

51.  Uchwała Nr II/17/18 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

52.  Uchwała Nr III/18/18 z dnia 21.12.2018 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

53.  Uchwała Nr III/19/18 z dnia 21.12.2018 r. zmieniająca Uchwałę 

Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok 

wykonana 

54.  Uchwała Nr III/20/18 z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ustalenia 

wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2018 

wykonana 

55.  Uchwała Nr III/21/18 z dnia 21.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

56.  Uchwała Nr III/22/18 z dnia 21.12.2018 r. w sprawie Uchwały 

Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2019 rok 

wykonana 

57.  Uchwała Nr III/23/18 z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich 

przechowywanie na parkingu na terenie Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

58.  Uchwała Nr III/24/18 z dnia 21.12.2018 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich 

wykonana 

59.  Uchwała Nr III/25/18 z dnia 21.12.2018 r. w sprawie delegowania 

radnych w skład Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

w Żyrardowie 

wykonana 

6. Wykonanie uchwał Rady Powiatu podjętych przed 1 stycznia 

2018 r., ale obejmujących swym zakresem 2018 r.  

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) 
Informacja 

o wykonaniu 

1.  Uchwała Nr XXV/152/17 z 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego  

wykonana 

2.  Uchwała Nr XXV/155/17 z 20 lutego 2017 r. w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

Powiatu Żyrardowskiego  

wykonana 

3.  Uchwała Nr XXV/156/17 z 20 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie partnerstwa i zawarcie umowy o partnerstwie  

wykonana 
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4.  Uchwała Nr XXVI/158/17 z 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego  

wykonana 

5.  Uchwała Nr XXVII/164/17 z 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego  

wykonana 

6.  Uchwała Nr XXVII/170/17 z 15 maja 2017 r. w sprawie 

wskazania przedstawicieli Rady Powiatu do Rady Muzeum 

Mazowsza Zachodniego. (kadencja - 4 lata)  

wykonana 

7.  Uchwała Nr XXVIII/171/17 z 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego  

wykonana 

8.  Uchwała Nr XXIX/173/17 z 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego  

wykonana 

9.  Uchwała Nr XXIX/178/17 z 26 czerwca 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Żyrardów 

na realizacje wspólnego projektu pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów na odcinku 

ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej 

w Żyrardowie”  

wykonana 

10.  Uchwała Nr XXX/180/17 z 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego  

wykonana 

11.  Uchwała Nr XXXI/182/17 z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego  

wykonana 

12.  Uchwała Nr XXXI/185/17 z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Żyrardowskim w latach 2017-

2021  

w trakcie 

realizacji 

13.  Uchwała Nr XXXI/190/17 z 28 sierpnia 2017. r w sprawie 

zawarcia porozumienia z Gminą Wiskitki w sprawie wspólnej 

realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki z drogą 

powiatową nr 4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów 

w miejscowości Nowy Drzewicz”  

wykonana 

14.  Uchwała Nr XXXI/191/17 z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zawarcia porozumienia z Gminą Puszcza Mariańska w sprawie 

wspólnej realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 

nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów na odcinku Wola 

Polska-Górki” - 

wykonana 

15.  Uchwała Nr XXXIII/200/17 z 30 października 2017 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Żyrardowskiego 

wykonana 
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16.  Uchwała Nr XXXIII/202/17 z 30 października 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych 

w Zespole Szkół w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy 

ul. Ługowej 13 w Szkołę Policealną w Zespole Szkół w 

Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Ługowej 13  

wykonana 

17.  Uchwała Nr XXXIII/203/17 z 30 października 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 z siedzibą w Żyrardowie przy 

ul. Bohaterów Warszawy 1 w Branżową Szkołę I Stopnia w 

Zespole Szkół Nr 1 z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Bohaterów 

Warszawy 4  

wykonana 

18.  Uchwała Nr XXXIII/204/17 z 30 października 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej w Zespole Szkół w Mszczonowie z siedzibą w 

Mszczonowie przy ul. Ługowej 13 w Branżową Szkołę I Stopnia 

w Zespole Szkół w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy 

ul. Ługowej 13  

wykonana 

19.  Uchwała Nr XXXIII/205/17 z 30 października 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 

w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Legionów 

Polskich 54/56 w Branżową Szkolę I Stopnia im. Karola Dittricha 

w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie przy 

ul. Legionów Polskich 54/56  

wykonana 

20.  Uchwała Nr XXXIII/206/17 z 30 października 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą 

w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36 w Specjalną Branżową 

Szkołę I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą 

w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36  

wykonana 

21.  Uchwała Nr XXXIII/207/17 z 30 października 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znaczonym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej 

w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36 

w Szkołę Specjalna Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im M. Grzegorzewskiej 

w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36  

wykonana 

22.  Uchwała Nr XXXIII/208/17 z 30 października 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie 

kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego  

wykonana 
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23.  Uchwała Nr XXXIII/209/17 z 30 października 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą 

Wiskitki  

wykonana 

24.  Uchwała Nr XXXIV/211/17 z 27 listopada 2017 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Żyrardowskiego  

wykonana 

25.  Uchwała Nr XXXV/216/17 z 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Żyrardowskiego – 28 grudnia 2017 r  

wykonana 

26.  Uchwała Nr XXXV/218/17 z 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2017  

wykonana 

27.  Uchwała Nr XXXV/219/17 z 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Żyrardowskiego  

wykonana 

28.  Uchwała Nr XXXV/222/17 z 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do Umowy 

Partnerskiej  

wykonana 

29.  Uchwała Nr XXXV/223/17 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rewizyjnej i komisji stałych 

Rady Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok  

wykonana 

30.  Uchwała Nr XXXV/224/17 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Żyrardowskiego na 2018 

rok  

wykonana 

31.  Uchwała Nr XXXV/225/17 z 28 grudnia 2017 r - w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Żyrardowskiego dla niepublicznych szkół posiadających 

uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania  

wykonana 

7. Wykonanie dokumentów programowych wyznaczających 

ogólne kierunki rozwoju powiatu żyrardowskiego 

Program rozwoju powiatu żyrardowskiego 

„Strategia Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego na lata 2015-2025” została przyjęta Uchwałą 

Rady Powiatu Żyrardowskiego Nr X/57/15 z dnia 24.09.2015 r. w sprawie przyjęcia do 

realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego na lata 2015-2025.  

Wdrażanie Strategii podlega monitoringowi i ewaluacji. Przyjęte w niej cele i kierunki działań 

realizowane są na bieżąco.  
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Uchwała o kierunkach działania Zarządu Powiatu. 

Rada Powiatu nie podejmowała uchwały o kierunkach działania Zarządu Powiatu. 

8. Budżet obywatelski  

Rada Powiatu nie przewidziała na rok sprawozdawczy realizacji budżetu obywatelskiego. 

9. Realizacja zadań powiatowych, wraz z informacją 

o realizacji polityk, programów i strategii dotyczących 

tych zadań 

W roku 2018 zadania powiatowe realizowane były przy pomocy jednostek powiatowych: 

Lp. Jednostka Dane adresowe Kierownik jednostki 

1.  Starostwo Powiatowe 

w Żyrardowie 
ul. Limanowskiego 45,  

96-300 Żyrardów 

tel.: 46 855 37 17, 855 22 19 

fax: 46 855 20 21 

starostwo@powiat-

zyrardowski.pl 

www.powiat-zyrardowski.pl 

Starosta Wojciech 

Szustakiewicz 

Starosta Beata Sznajder 

2.  Zespół Szkół Nr 1 

w Żyrardowie 
ul. Bohaterów Warszawy 4, 96-

300 Żyrardów 

tel./fax: 46 855 40 81 

elektryk.zyrardow@neostrada.pl 

www.elektrykzyrardow.pl 

Dyrektor Barbara Gruchal 

 

3.  Zespół Szkół Nr 2 

w Żyrardowie  
ul. Legionów Polskich 54/56,  

96-300 Żyrardów 

tel.: 46 855 36 76 

sekretariatzs2@vp.pl 

www.zs2zyrardow.szkolnastrona

.pl 

Dyrektor Jolanta Walczak 

 

4.  Zespół Szkół Nr 3 

w Wiskitkach 
ul. Kościuszki 25,  

96-315 Wiskitki 

tel.: 46 854 10 03 

zs3@op.pl 

www.zs3wiskitki.pl 

Dyrektor Joanna 

Wiśniewska 
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5.  Zespół Szkół 

w Mszczonowie  
ul. Ługowa 13,  

96-320 Mszczonów 

tel.: 46 857 10 22 

fax: 46 857 12 55 

sekretariat@zs-

mszczonow.edu.pl 

www.zs-mszczonow.edu.pl 

Dyrektor Dorota Powązka 

 

6.  Liceum 

Ogólnokształcące 

w Mszczonowie 

ul. Maklakiewicza 18,  

96-320 Mszczonów 

tel.: 46 857 12 10 

fax: 46 857 13 22 

mszczonowlo@wp.pl 

www.lomszczonow.com 

Dyrektor Mariola Mońko 

 

7.  Liceum 

Ogólnokształcące 

w Puszczy 

Mariańskiej 

ul. Jana III Sobieskiego 1,  

96-330 Puszcza Mariańska 

tel.: 46 831 81 66 

lopuszcza@wp.pl 

www.lopuszcza.edu.pl 

Dyrektor Urszula 

Matusiak 

8.  Liceum 

Ogólnokształcące 

Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego 

w Żyrardowie  

ul. Waryńskiego 1,  

96-300 Żyrardów,  

tel./fax: 46 855 31 38 

sms_zyrardow@op.pl 

Dyrektor Beata Geilke 

 

9.  Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy 

w Żyrardowie  

ul. Środkowa 36,  

96-300 Żyrardów,  

tel./fax: 46 855 31 84 

sekretariat@soswzyrardow.pl 

www.soswzyrardow.edupage.org 

Dyrektor Monika 

Modrzejewska 

10.  Młodzieżowy Dom 

Kultury 

w Żyrardowie  

ul. Moniuszki 15,  

96-300 Żyrardów,  

tel.: 46 855 45 14 

fax: 46 855 33 40 

mlodek@vp.pl 

www.mlodek.pl 

Dyrektor Bożena 

Liszewska 

 

11.  Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

w Żyrardowie  

ul. Moniuszki 40,  

96-300 Żyrardów  

tel./fax: 46 855 38 16 

poradnia-zyrardow@wp.pl 

Dyrektor Renata Ozon 
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12.  Muzeum Mazowsza 

Zachodniego 

w Żyrardowie 

ul. Dittricha 1,  

96-300 Żyrardów 

tel.: 46 855 33 13 

fax: 46 854 81 80 

muzeum@muzeumzyrardow.pl 

www.muzeumzyrardow.pl 

Dyrektor Bogusław 

Nietrzebka 

13.  Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie: 
96-300 Żyrardów,  

ul. 1 Maja 60 

tel./fax: 46 854 20 83 

pcpr.zyrardow@o2.pl 

www.pcpr-zyrardow.pl 

Dyrektor Agnieszka 

Karwat 

14.  Dom Pomocy 

Społecznej 

w Żyrardowie dla 

osób przewlekle 

somatycznie chorych  

ul. Limanowskiego 32b,  

96-300 Żyrardów 

tel./fax: 46 855 32 70, 855 69 42 

dps@dpszyrardow.pl 

www.dpszyrardow.pl 

www.dpszyrardow.pl/bip/ 

Dyrektor Elżbieta 

Ciesielska 

15.  Dom Pomocy 

Społecznej 

w Żyrardowie 

im. ks. Jerzego 

Popiełuszki dla osób 

w podeszłym wieku 

ul. Gen. Sosabowskiego 23,  

96-300 Żyrardów 

tel.: 46 856 27 77 

fax: 46 855 37 85 

biuro@dpssosabowski.pl 

www.dpssosabowski.pl 

Dyrektor Ewa Bombała 

16.  Dom Pomocy 

Społecznej 

w Hamerni 

ul. Mszczonowska 1,  

Tartak,  

96-325 Radziejowice 

tel.: 46 857 71 02 

biuro@dpshamernia.com.pl 

www.dpshamernia.pl 

Dyrektor Daniel Borowski 

17.  Środowiskowy Dom 

Samopomocy 

w Żyrardowie  

ul. Armii Krajowej 3,  

96-300 Żyrardów 

tel.: 46 855 41 81 

rowneszanse2002@wp.pl 

www.zyrardow.naszsds.pl 

Kierownik Danuta 

Litewnicka 

18.  Powiatowy Zarząd 

Dróg 
ul. Jaktorowska 53,  

96-300 Żyrardów 

tel.: 46 855 38 92, 855 05 63 

pzd-zyrardow@pzd-zyrardow.pl 

www.pzd-zyrardow.pl 

Dyrektor Andrzej Pydzik 
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19.  Powiatowy Urząd 

Pracy 
ul. Limanowskiego 45,  

96-300 Żyrardów 

tel.: 46 855 38 12, 855 42 58 

fax: 46 855 42 58 

wazy@praca.gov.pl 

sekretariat@pup-zyrardow.pl 

www.zyrardow.praca.gov.pl 

Dyrektor Jan Maciejski 

20.  Centrum Usług 

Wspólnych 
ul. Środkowa 36,  

96-300 Żyrardów 

tel.: 46 856 07 67 

zbigniew.kozera@powiat-

zyrardowski.pl 

Dyrektor Zbigniew Kozera 

21.  Centrum Zdrowia 

Mazowsza 

Zachodniego 

sp. z o.o. 

ul. Limanowskiego 30,  

96-300 Żyrardów 

tel.: 46 855 20 11 do 19 

fax: 46 855 35 27 

sekretariat@szpitalzyrardow.pl 

www.szpitalzyrardow.pl 

Prezes Danuta Ciecierska 

9.1. Edukacja publiczna 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie: 

 Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  

 Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie 

 Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie  

 Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach 

 Zespół Szkół w Mszczonowie  

 Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie 

 Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej 

 Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie  

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie  

 Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie  

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żyrardowie  

Wszystkie zadania z zakresu edukacji publicznej są realizowane. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie w roku sprawozdawczym: 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej – 2 012 629,00 zł 

 Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie – 2  463 327,00 zł 
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 Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum 

Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie – 2 155 981,00 zł 

9.2. Promocja i ochrona zdrowia 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. 

W roku 2018 szpital w sposób ciągły i niezagrożony realizował swoje zadania.  

W kwietniu 2018 r. rozszerzono zakres działalności poprzez uruchomienie Oddziału 

Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. 

W 2018 r. zakupiono m.in.: 

 aparat do znieczuleń,  

 mobilny aparat RTG,  

 aparat USG Doppler,  

 4 łóżka dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,  

 lampę operacyjną,  

 4 kardiomonitory. 

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wyposażony został w nowoczesny sprzęt medyczny.  

Większość inwestycji sfinansowana została ze środków własnych Spółki. 

9.3. Pomoc społeczna 

Zadania powiatu w obszarze pomocy społecznej realizowane są zgodnie ze „Strategią 

integracji i rozwiązywania problemów społecznych powiatu żyrardowskiego na lata 2010-

2020”, przyjętą Uchwałą Nr XXXVI/213/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 15 lutego 

2010 r. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

 Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego 

 Zespół ds. Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Cudzoziemców 

 Zespół ds. Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 

 Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie dla osób przewlekle chorych somatycznie 

 Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie im. ks. Jerzego Popiełuszki 

 Dom Pomocy Społecznej w Hamerni 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Żyrardowie  
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Zadania realizowane przez PCPR w obszarze pomocy społecznej: 

 prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,  

 pomoc cudzoziemcom,  

 pomoc repatriantom,  

 wypłata świadczeń osobom posiadającym „Kratę Polaka”,  

 kierowanie do domów pomocy społecznej na terenie powiatu żyrardowskiego,  

 wydawanie decyzji o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej dla 

mieszkańców umieszczonych na tzw. „starych zasadach”,  

 kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy,  

 wydawanie decyzji administracyjnych o przedłużeniu uczestnictwa w ŚDS,  

 sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie. 

W 2018 roku z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 149 osób.  

W 2018 roku wypłacono pomoc finansową jednej Repatriantce z Kazachstanu, która 

zamieszkała na terenie Żyrardowa.  

W 2018 roku realizowano jeden Indywidualny Program Integracji dla rodziny pochodzącej 

z Syrii, który zawarty został w 2017 roku na okres 12 miesięcy.  

W 2018 roku PCPR wypłacało świadczenie pieniężne na zagospodarowanie i bieżące 

utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej czterem osobom (w tym 2 rodzinom). 

Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie dla osób przewlekle somatycznie chorych  

Adres siedziby: ul. Limanowskiego 32B, 96-300 Żyrardów. 

Profil placówki: dla osób przewlekle somatyczne chorych. 

Liczba miejsc wynosi 68.  

Liczba szkoleń odbytych przez pracowników: 9 

Liczba osób realizujących praktyki zawodowe: 5 

Liczba konsultacji lekarskich (POZ): 346 

Liczba konsultacji specjalistycznych: 159, w tym:  

 chirurgiczna – 30, 

 okulistyczna – 9, 

 psychiatryczna – 9, 

 neurologiczna – 21, 

 urologiczna – 5, 

 nefrologiczna – 8, 

 proktologiczna – 0, 

 onkologiczna – 1, 
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 ortopedyczna – 10, 

 dermatologiczna – 1, 

 rehabilitacyjna – 0, 

 gastrologiczna – 1,  

 pulmonologiczna – 6, 

 endokrynologiczna – 3, 

 reumatologiczna – 1, 

 chirurgii naczyniowej – 7, 

 laryngologiczna – 6, 

 kardiologiczna – 16, 

 ginekologiczna – 3, 

 chorób zakaźnych – 3, 

 stomatologiczna – 15. 

Z uwagi na specyfikę działalności, dom zwraca szczególną uwagę na zabezpieczenie i 

umożliwienie swoim mieszkańcom, kontaktu ze specjalistycznymi placówkami medycznymi, 

również poza terenem Żyrardowa. W ramach własnych zadań w domu funkcjonuje gabinet 

pomocy doraźnej, gabinet rehabilitacyjny, przy czym osoby z orzeczonym znacznym 

stopniem niepełnosprawności, korzystają dodatkowo z usług rehabilitantów zewnętrznych, 

jak również dwie pracownie terapii zajęciowej. Realizacja działań i udzielanego wsparcia jest 

dostosowana do potencjału i potrzeb uczestników. Mieszkańcy mają także możliwość, 

skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowywanych ze środków PFRON. 

Dom dysponuje pokojami 2-, 3- i 4-osobowymi, wyposażonymi w sprzęt zgodnie ze 

standardami. 

W roku 2018 Mieszkańcy uczestniczyli w 33 imprezach kulturalnych, których organizatorem 

był dom pomocy lub mieszkańcy byli gośćmi innych placówek lub instytucji. DPS ma bardzo 

dobrą współpracę z pozostałymi domami i ŚDS z terenu powiatu, jak również szkołami, 

przedszkolami, Zakładem Poprawczym w Studzieńcu, domami spoza powiatu i innymi 

podmiotami i instytucjami realizującymi zadania o podobnym charakterze. W domu prężnie 

działa Rada Mieszkańców, która stanowi organ doradczy dyrektora i wskazuje oczekiwania 

mieszkańców w zakresie działalności kulturalno-rekreacyjnej domu. Dużym 

zainteresowaniem cieszy się kafejka internetowa. W stałej dyspozycji mieszkańców pozostaje 

sprzęt komputerowy. W ramach wolontariatu poprowadzono szkolenie komputerowe dla osób 

zainteresowanych. Dom zabezpiecza potrzeby religijne mieszkańców zgodnie z obrządkiem, 

raz w tygodniu odbywa się msza, zgodnie z tradycją mieszkańcy obchodzą ważne święta 

religijne i państwowe. Pensjonariusze maja zapewniony stały dostęp do prasy codziennej jak 

i biblioteki, której zbiory są stale poszerzane, głównie dzięki współpracy ze sponsorami.  

W kwestii wyposażenia domu w latach 2017-2018 zakupiono: umeblowanie do pokoi 

mieszkalnych: łóżka rehabilitacyjne, szafy ubraniowe, szafki przyłóżkowe, stoły, sprzęt 

stanowiący wyposażenie kuchni: patelnię elektryczną, lodówki, drobny sprzęt AGD, 

zakupiono 3 zestawy komputerowe, wymieniono centralę telefoniczną. Sukcesywnie 
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następuje też odświeżanie i doposażanie kolejnych pomieszczeń: klatki schodowe, świetlice, 

gabinet rehabilitacyjny, stołówka, pomieszczenia administracyjne, archiwum. 

Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie im. ks. Jerzego Popiełuszki dla osób 

w podeszłym wieku 

Adres siedziby: ul. Sosabowskiego 23, 96-300 Żyrardów. 

Profil placówki: dla osób w podeszłym wieku 

Dom może zapewnić obsługę wobec 85 osób. 

DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie realizuje zadanie powiatu polegające 

na świadczeniu całodobowej specjalistycznej opieki wobec osób w podeszłym wieku 

zapewniając także terapię zajęciową, aktywizację i rehabilitację medyczną relatywną do 

diagnoz osób umieszczonych. DPS posiada bardzo dobrą lokalizację umożliwiającą dostęp do 

miejskiej komunikacji, zaplecza rekreacyjnego i handlowego. Wokół obiektu istnieje teren 

o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym oraz park seniora. Usługi sprawowane są 

zgodnie z obowiązującym standardem przez personel stanowiący różne specjalności, co 

utrzymuje właściwy poziom opieki. Dom zatrudnia pracowników medycznych (pielęgniarki 

opiekunki, rehabilitanci) oraz gwarantuje stałą opiekę lekarza POZ z zapewnieniem 

medycznych usług specjalistycznych. Poza tym zatrudnia specjalistów z zakresu pracy 

socjalnej, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, psychologa, a także 

pracowników logistycznych i obsługi. DPS zapewnia kompleksowe zabezpieczenie 

niezbędnych potrzeb, gwarantując poczucie bezpieczeństwa i dostęp do dóbr wskazanych 

przez mieszkańców oraz nadzorujących ich stan zdrowia lekarzy. Osoby posiadające 

wydolność funkcji zmysłów mogą korzystać z różnych form wykorzystania czasu wolnego: 

od uczestniczenia w zajęciach stanowiących stały harmonogram proponowany przez 

terapeutów DPS po korzystanie z innych form spędzania czasu mających na celu wymianę 

i integrację z podobnymi środowiskami osób zamieszkujących podobne placówki. 

Mieszkańcy uczestniczą w organizowanych zawodach i imprezach o charakterze 

edukacyjnym. Organizowane są także wycieczki, których miejsca ustalają sami 

zainteresowani, a także wyjazdy do miejsc kultu religijnego. Mieszkańcy sprawni fizycznie 

biorą udział w mieście miejskich wydarzeniach organizowanych przez Dom Kultury, a także 

korzystają z kameralnych form prezentowania dorobku kulturalnego działających na terenie 

Towarzystw Muzycznych, Grup Artystycznych z terenu powiatu, z terenu kraju, szkolnych 

grup artystycznych oraz prelekcji o różnej tematyce jakie odbywają się na terenie Domu 

(DPS współpracuje od wielu lat z lokalnymi placówkami oświaty, tj. szkołami 

i przedszkolami, z młodzieżowym wolontariatem). DPS zapewnia mieszkańcom dostęp do 

większości potrzeb, w tym także praktykę religijną i kultywowanie tradycji oraz obrzędów 

świątecznych zgodnie z kalendarzem. Wszystkie formy aktywizacji i uczestniczenia w życiu 

społecznym są uzależnione od stanu zdrowia i diagnoz. To powoduje konieczność 

elastycznych działań, by dostosować formy pracy do tych stanów. Poza tym, DPS zapewnia 

najbliższym osób zamieszkujących na przebywanie z nimi w dowolnym czasie, aby utrzymali 

jak najdłużej kontakty i nie odczuwali izolacji. Mieszkańcy zamieszkują pokoje 1-, 2-, 3-
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osobowe z bezwzględnie koniecznym wyposażeniem. Mieszkańcy mają dostęp do mediów 

(TV satelitarna, prasa, telefon, radio), mają także zapewniony kontakt z kapłanem. Poza tym 

mają także możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych. 

DPS zapewnia wyposażenie wszystkich pomieszczeń mieszkalnych dbając przy tym 

o oczekiwania samych korzystających. Zapewnia zautomatyzowane łóżka i sprzęt 

wspomagający, pomocny w poruszaniu się po obiekcie. W ogólnodostępnych 

pomieszczeniach zapewnia wyposażenie pozwalające na relaksację, kontakt z literaturą, 

słuchanie muzyki na różnych nośnikach. DPS na bieżąco uzupełnia, zakupuje lub 

modernizuje stan wyposażenia.  

Obiekt nie posiada barier architektonicznych. Dzięki remontom wykonanym z udziałem 

środków zewnętrznych, DPS wyposażony jest w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa 

ułatwiające dotarcie z pomocą do osób niesamodzielnych na terenie obiektu. 

Z zakresu wyposażenia zaplecza gospodarczego w ostatnich latach 2017-2018 zakupiono 

nowe kuchnie gazowe, nowe taborety gazowe, nowe patelnie elektryczne, lodówki, drobny 

sprzęt wyposażenia przestrzeni kuchni DPS. 

Dom Pomocy Społecznej w Hamerni dla osób przewlekle psychicznie chorych 

Adres siedziby: Tartak, ul. Mszczonowska 1, 96-325 Radziejowice. 

Dom Pomocy Społecznej w Hamerni przeznaczony jest dla 73 osób dorosłych przewlekle 

psychicznie chorych. Dom zapewnia realizację potrzeb bytowych, opiekuńczych 

i wspomagających dla swoich mieszkańców. 

Dom w roku 2016 zmienił profil z domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na profil 

dla osób psychicznie przewlekle chorych. Pozwoliło to na pozyskanie większej ilości osób 

chętnych do zamieszkania w DPS, co zapewniło płynność i stabilność finansową. Płynność 

finansowa pozwala na realizację zadań określonych w Statucie. 

W Domu znajdują się pokoje dwu- i trzyosobowe z przedpokojem i łazienką. Na atrakcyjność 

ośrodka wpływa jego usytuowanie nad zbiornikiem wodnym, pobliski las oraz bardzo 

dogodny dojazd.  

Środowiskowy Dom Samopomocy  

Odniesienia do realizacji zadania pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3” znajdują się w „Strategii integracji i rozwiązywania 

problemów społecznych powiatu żyrardowskiego na lata 2010-2020”.  

Jednym z rozwiązań przewidzianych w w/w dokumencie było: „Utworzenie Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Żyrardowie” (Projekt 10). 

Środowiskowy Dom Samopomocy „SKRZYDŁA” w Żyrardowie działa w ramach realizacji 

przez powiat żyrardowski zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia 

i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  
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Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Armii Krajowej 3 prowadzony jest przez 

Stowarzyszenie Równych Szans w Żyrardowie. Jest to środowiskowy dom samopomocy 

typu B dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie.  

Z powodu ograniczonej powierzchni lokalowej, ŚDS nie może przyjąć więcej podopiecznych. 

Kierownik ŚDS od dwóch lat stara się o zwiększenie liczby miejsc.  

ŚDS w Żyrardowie mieści się w centrum miasta, w lokalu parterowym pozbawionym barier 

architektonicznych i funkcjonalnych. Wyposażony jest w wymagany sprzęt i materiały 

niezbędne do realizacji określonych celów, a także stosowania innowacyjnych form terapii. 

Osoby tego wymagające są codziennie dowożone do placówki i odwożone. W ramach zajęć 

kulinarnych codziennie przygotowywany jest ciepły posiłek. 

Kadrę placówki stanowią doświadczeni specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej, 

psychologii, pracy socjalnej, terapii zajęciowej, zajęć teatralnych. Różnorodność specjalizacji 

pozwala na holistyczne podejście do uczestników i wykorzystanie posiadanych przez nich 

mocnych stron. 

Doświadczenie siedmiu lat funkcjonowania ŚDS w Żyrardowie potwierdza ogromną trafność 

i skuteczność formy dziennego wsparcia środowiska osób niepełnosprawnych. Zmiany 

zachodzące w poziomie samodzielnego funkcjonowania i jakości życia podopiecznych 

dowodzą skuteczności indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego. 

Placówka oddziałuje na środowisko lokalne poprzez upublicznianie osiąganych rezultatów, 

udział osób niepełnosprawnych w życiu miasta i powiatu oraz propagowanie codziennych 

problemów tego środowiska. Środowisko lokalne dostrzega sens pomagania i chętnie bierze 

udział w realizacji idei integracji włączającej.  

Na koniec roku 2018 skierowane do ŚDS były 34 osoby. Uczestniczyć w zajęciach może 

25 osób ze względu na ograniczoną powierzchnię i obowiązujące standardy w tym zakresie 

(8 m2 na jednego uczestnika).  

W ostatnim czasie można zaobserwować zwiększone zainteresowanie uczestnictwem 

w zajęciach ŚDS osób niepełnosprawnych kwalifikujących się do programu „Za życiem”, 

którym z powodu ograniczonej powierzchni nie możemy pomóc. 

9.4. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Zadania powiatu w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane są 

zgodnie z „Programem rozwoju pieczy zastępczej w powiecie żyrardowskim na lata 2018-

2020”, przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/244/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dn. 29 

czerwca 2018 r.  

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

 Zespół ds. Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 
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 Zespół Świadczeń 

 Zespół Finansowo-Księgowy 

 Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego 

Zadania realizowane przez PCPR z zakresu pieczy zastępczej: 

 opracowanie i realizacja 3-letniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju 

pieczy zastępczej, zawierającego między innymi coroczny limit rodzin zastępczych 

zawodowych; zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, 

rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;  

 organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze 

i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu 

usamodzielnienia; tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin 

zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;  

 organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka 

i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

rodzinnego;  

 organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez 

tworzenie warunków do powstawania: grup wsparcia, specjalistycznego poradnictwa;  

 wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; zapewnienie przeprowadzenia 

przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich; prowadzenie 

rejestru danych kandydatów, zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka i pełniących funkcję rodziny zastępczej; kompletowanie we 

współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej 

z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym 

domu dziecka; 

 finansowanie: świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, 

umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, 

interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego 

terenie lub na terenie innego powiatu, pomocy przyznawanej osobom 

usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, 

placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-

terapeutyczne, szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, 

prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego;  
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 sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, 

w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;  

 przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, w przypadku powstania 

zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należy również:  

 realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej;  

 finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób małoletnich cudzoziemców. 

W 2018 roku w 133 rodzinach zastępczych umieszczonych było 237 dzieci. Na terenie 

powiatu 27 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej 

pieczy zastępczej zdecydowało o opuszczeniu rodziny i zostało objętych indywidualnym 

programem usamodzielnienia. 2 rodziny zastępcze zawodowe zostały przekształcone 

w Rodzinne Domy Dziecka. Funkcjonowały 133 rodziny zastępcze w tym: 91 rodzin 

spokrewnionych; 32 rodziny niezawodowe; 1 zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję 

pogotowia rodzinnego i 6 Rodzinnych Domów Dziecka. 

30 czerwca 2018 roku odbył się piknik rodzinny dla rodzin zastępczych z okazji Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego. 

9.5. Polityka prorodzinna 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

 Zespół ds. Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 

 Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego 

W ramach zadania pracownicy PCPR współpracują z asystentami rodziny i pracownikami 

socjalnymi z Ośrodków Pomocy Społecznej w celu powrotu dzieci z pieczy zastępczej pod 

opiekę rodziców biologicznych. 

Działania są realizowane na bieżąco w przypadku gdy jest to możliwe i jest wola współpracy 

rodziców biologicznych z instytucjami na rzecz powrotu dziecka. 

9.6. Wspieranie osób niepełnosprawnych 

Zadania powiatu w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych realizowane są zgodnie 

z „Powiatowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 

w powiecie żyrardowskim”, przyjętym Uchwałą Nr XXXI/185/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

Założenia programu obejmują: 

 podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności 

poprzez udzielanie dofinansowania do:  
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 uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych,  

 sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,  

 zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze,  

 likwidacji barier architektonicznych, technicznych w komunikowaniu się,  

 kosztów działania WTZ,  

 realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”;  

 sporządzanie sprawozdawczości z realizowanych zadań i przekazywanie właściwym 

jednostkom. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie: 

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

 Zespół ds. Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Cudzoziemców 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonuje w strukturze Starostwa 

Powiatowego w Żyrardowie i obejmuje zasięgiem swojego działania nie tylko powiat 

żyrardowski, lecz obsługuje także mieszkańców powiatu sochaczewskiego (na podstawie 

porozumienia zawartego między powiatami w dniu 30.12.2005 roku). 

W 2018 r. do PZOON wpłynęło łącznie 1262 wnioski z terenu powiatu żyrardowskiego: 

 dot. wydania orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia – 1090, 

 dot. wydania orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia – 172. 

W roku 2018 nastąpił wzrost o 54 wnioski w odniesieniu do roku 2017.  

W 2018 roku Zespół wydał 1223 orzeczenia dla mieszkańców powiatu żyrardowskiego: 

a) dla osób powyżej 16 roku życia łącznie – 1059 z tego: 

 o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności – 1008, 

 o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności – 24, 

 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności – 27. 

b) dla osób przed 16 rokiem życia łącznie 164 z tego: 

 o zaliczeniu o niepełnosprawności – 153, 

 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 9, 

 o odmowie ustalenia niepełnosprawności – 2 

Zespół wydał w 2018 roku o 35 orzeczeń więcej dla mieszkańców powiatu żyrardowskiego 

niż w 2017 roku.  
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W 2018 roku Zespół otrzymał dotację od Wojewody Mazowieckiego na działalność Zespołu 

w powiecie żyrardowskim w wysokości 212 123,00 zł, z tego wydatki wyniosły 210 677,80 

zł. 

Powyższa kwota dotacji obejmuje zwiększenie, które nastąpiło w II połowie 2018 roku na 

kwotę 82 223,00 zł.  

W roku 2018 dotacja od Wojewody Mazowieckiego oraz wydatki na działalność Zespołu 

w powiecie żyrardowskim są wyższe o około 24 000,00 zł niż w roku 2017.  

W roku 2018 Zespół nie wykazał formalnie wsparcia finansowego z własnych środków 

powiatu żyrardowskiego dla Zespołu. Korzystał natomiast z zasobów Starostwa Powiatowego 

w Żyrardowie w zakresie: obsługi kadrowej, obsługi finansowej, usług inspektora ochrony 

danych osobowych, zakupu artykułów biurowych i higienicznych, zabezpieczenia sieci 

komputerowej.  

Zespół wydał w 2018 roku 379 legitymacji osób niepełnosprawnych dla mieszkańców 

powiatu żyrardowskiego, z tego dla: 

 dzieci przed 16 r.ż. na podst. ważnych orzeczeń o niepełnosprawności – 38 

 osób po 16 r.ż. na podst. ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – 341 

 dla osób po 16 r.ż. na podstawie ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień 

– 0. 

W roku 2018 Zespół wydał o 31 legitymacji więcej dla osób niepełnosprawnych w powiecie 

żyrardowskim, niż w roku 2017.  

W 2018 roku Zespół wydał 208 kart parkingowych dla mieszkańców powiatu 

żyrardowskiego, w tym dla: 

 osób niepełnosprawnych – 204, 

 placówek – 4. 

Zespół wydał o 14 kart więcej niż w 2017 roku.  

Kadra administracyjna obejmuje: przewodniczącą zespołu (etat), sekretarza zespołu 

(zlecenie), członka zespołu (psycholog-doradca zawodowy; etat), podinspektora (etat), 

inspektora (etat), osobę sprzątającą (zlecenie). Mimo wzrostu liczby złożonych wniosków, 

wydanych orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji oraz nowego zadania polegającego na 

wydawaniu zaświadczeń o 02-P liczba osób zatrudnionych w zespole jest bez zmian. 

Powodem takiej sytuacji jest brak środków finansowych na zatrudnienie nowego pracownika. 

Zespół wspierał się stażystą z Urzędu Pracy i umowami zlecenie, aby sprawnie i terminowo 

załatwiać sprawy osób zainteresowanych.  

Kadra orzecznicza obejmuje lekarzy orzeczników (9 osób) oraz specjalistów orzeczników 

(5 osób). Kadra orzecznicza zmniejszyła się w stosunku do roku 2017. Stawka za wydanie 

orzeczenia w 2018 roku 25,00 zł dla lekarzy i 12,00 zł dla specjalistów. W 2018 roku stawka 

zwiększyła się o 3,00 zł dla lekarzy. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zadania dotyczące rehabilitacji społecznej realizowane 

są przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Powiat Żyrardowski na realizację zadań w 2018 

roku otrzymał z PFRON środki w łącznej wysokości 1 494 801,00 zł, w tym na realizacje 

zadań na rzecz mieszkańców powiatu 1 458 342,00 zł i obsługę zadań 36 459,00 zł.  

Ostatecznie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wydatkowana 

została kwota 1 455 385,99 zł (tj. 99,80% z otrzymanych środków na realizację zadań), w tym 

663 840,00 zł (tj. 45,52% z otrzymanych środków) przypadło na dofinansowanie kosztów 

działania Warsztatów Terapii Zajęciowej i 651 312,55 zł, (tj. 44,66% z otrzymanych 

środków) na pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Ponadto Powiat 

zaangażował środki własne w wysokości 73 761,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz kwotę 1 844,00 zł na dofinansowanie 

uczestnictwa mieszkańca naszego powiatu w WTZ na terenie Skierniewic.  

Środki na realizację zadań w 2018 roku były wyższe o 69 837,00 zł od przyznanego 

dofinansowania w roku 2017 i o 73 469,00 zł od puli środków przyznanych w 2016 roku. 

Wzrost środków podyktowany był zmianą w przepisach prawa dotyczącą zwiększenia 

wysokości dofinansowania ze środków PFRON na prowadzenie warsztatów terapii 

zajęciowej.  

Wysokość przekazywanych przez PFRON środków w odniesieniu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych wynikających ze składanych do PCPR wniosków na realizację zadań 

nałożonych ustawą i finansowanych ze środków Funduszu jest niewystarczająca, dlatego też 

nie wszyscy wnioskodawcy otrzymali pomoc.  

PCPR w 2018 roku realizowało pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. W roku 2018 

PFRON przyznał na realizację programu na rzecz mieszkańców powiatu żyrardowskiego 

środki w łącznej kwocie 216 702,03 zł, z czego na realizację zadań kwotę 203 869,03 zł.  

9.7. Transport zbiorowy i drogi publiczne 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie: 

 Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych 

 Powiatowy Zarząd Dróg 

Zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych realizują ponadto: Prezydent Miasta 

Żyrardowa oraz Burmistrz Mszczonowa.  

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, wykonywanie przewozów regularnych osób na 

liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu wymaga uzyskania zezwolenia, wydawanego 

przez starostę, w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze 

względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej. 
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W 2017 r. oraz 2018 r. na terenie powiatu żyrardowskiego, na podstawie zezwoleń wydanych 

przez starostę, wykonywane były przewozy regularne osób przez następujących 

przewoźników: 

 EKO-BUS Transport Osobowy Piotr Cieplak - linia komunikacyjna relacji: Żyrardów 

- Mszczonów przez Słabomierz, 

 Przewóz Osób Sylwester Gowin - linia komunikacyjna relacji Żyrardów - Mszczonów 

przez Słabomierz, 

 Przewóz Osób Małgorzata Matusik - linia komunikacyjna relacji Żyrardów - Guzów 

przez Wiskitki, 

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.: 

 linia komunikacyjna nr 304 relacji Żyrardów - Popielamia przez Wiskitki, 

 linia komunikacyjna nr 313 relacji Żyrardów - Radziejowice, 

 linia komunikacyjna nr 317 relacji Żyrardów - Puszcza Mariańska przez 

Waleriany, 

 linia komunikacyjna nr 321 relacji Żyrardów - Bobrówce przez Piekary, 

 linia komunikacyjna nr 325 relacji Żyrardów - Mszczonów przez Słabomierz, 

 linia komunikacyjna nr 327 relacji Żyrardów - Mszczonów przez Wręczę, 

 linia komunikacyjna nr 331 relacji Żyrardów - Bobrówce przez Suszeniec, 

 linia komunikacyjna nr 368 relacji Żyrardów - Mszczonów przez Gurbę 

i Badów, 

 linia komunikacyjna nr 370 relacji Żyrardów - Osuchów przez Mszczonów 

i Piekary, 

 Usługi Transportowe Jerzy Wiśniewski - linia komunikacyjna relacji Żyrardów - Krze 

Duże przez Radziejowice. 

W 2018 r. na terenie Powiatu Żyrardowskiego przewozy regularne osób wykonywane były, 

także na podstawie zezwoleń wydanych przez marszałków województw i obejmowały 

następujące linie komunikacyjne: 

 Żyrardów - Puszcza Mariańska - Skierniewice, 

 Żyrardów - Teresin, 

 Żyrardów - Aleksandrów - Bolimów, 

 Żyrardów - Wiskitki - Sochaczew - Żuków, 

 Mszczonów - Krze Duże - Warszawa, 

 Żyrardów - Grodzisk Mazowiecki - Pruszków, 

 Grodzisk Mazowiecki - Mszczonów. 

Głównym zadaniem transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żyrardowskiego jest dowóz 

pracowników oraz uczniów, a także dowóz do instytucji oraz urzędów zlokalizowanych na 

terenie Żyrardowa, w związku z czym, linie komunikacyjne zlokalizowane na terenie powiatu 

łączą Żyrardów z okolicznymi gminami. 
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Ponadto przez teren Powiatu Żyrardowskiego przebiega linia kolejowa, łącząca Łódź 

z Warszawą, która z uwagi na dużą liczbę pociągów umożliwia dogodny dojazd do 

miejscowości położonych w obrębie przebiegu linii kolejowej. 

Długość dróg powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego według stanu na dzień 

31.12.2018 r. wynosiła 198,86 km, w tym: 

 186,35 km - drogi powiatowe położone poza granicami administracyjnymi miast, 

 6,43 km - drogi powiatowe położone w granicach administracyjnych miasta 

Żyrardowa, 

 6,08 km - drogi powiatowe położone w granicach administracyjnych miasta 

Mszczonowa. 

Do zarządcy dróg powiatowych, należą w szczególności następujące zadania: 

 opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, 

 opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, 

 pełnienie funkcji inwestora, 

 utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, 

urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, 

 realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, 

 koordynacja robót w pasie drogowym, 

 wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat 

i kar pieniężnych, 

 prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, 

 przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich 

oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które 

wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo 

ruchu drogowego, 

 badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

 przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 

 dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 

 utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. 

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 04.05.2000 r. pomiędzy Zarządem Powiatu 

Żyrardowskiego a Zarządem Miasta Mszczonowa w sprawie powierzenia prowadzenia 

niektórych spraw w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji 

należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego oraz aneksem nr 1 z dnia 17.04.2007 r. 

do porozumienia, Burmistrz Miasta Mszczonowa pełni funkcję zarządcy drogi, w odniesieniu 

do dróg powiatowych, położonych w obrębie miasta Mszczonowa.  

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30.04.2001 r. pomiędzy Zarządem Powiatu 

Żyrardowskiego a Zarządem Miasta Żyrardowa w sprawie powierzenia prowadzenia 
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niektórych zadań publicznych w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej 

instancji należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego oraz aneksem nr 1 z dnia 

10.09.2007 r. do porozumienia, Prezydent Miasta Żyrardowa pełni funkcję zarządcy drogi 

w odniesieniu do dróg powiatowych, położonych w obrębie miasta Żyrardowa.  

Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg w 2018 r. przez pracowników 

drogowej służby liniowej Powiatowego Zarządu Dróg w ramach obowiązków służbowych: 

 remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu żyrardowskiego (masą na 

zimno i kruszywem), 

 uzupełnianie zaniżonych poboczy, remont wybojów w poboczu, 

 usuwanie nadmiaru gruntu z pobocza, 

 naprawa chodników, 

 wymiana i ustawienie znaków pionowych i słupków, 

 mycie znaków pionowych, 

 malowanie słupków do znaków, 

 ustawianie pachołków drogowych, 

 utrzymanie urządzeń i znaków zabezpieczających (malowanie skrajni), 

 naprawa i malowanie barier ochronnych, 

 renowacja rowów przydrożnych, 

 budowa, przebudowa i udrożnienie przepustów, 

 wycinka drzew przydrożnych, 

 sadzenie drzew, 

 wycinka odrostów, 

 rozdrabnianie gałęzi i odrostów rębakiem, 

 wywóz gałęzi z pasa drogowego, 

 chemiczne zwalczanie odrostów, 

 koszenie traw, chwastów i odrostów na poboczach i skarpie rowu kosiarką bijakową, 

 czyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów wraz z malowaniem 

poręczy, 

 sprzątanie pasa drogowego. 

Zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg wykonane w 2018 roku przez pracowników 

Powiatowego Zarządu Dróg w ramach obowiązków służbowych.: 

 przygotowanie postępowania przetargowego na zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych Powiatu Żyrardowskiego: 

 zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg, 

 przygotowanie i załadunek mieszanek do zimowego utrzymania dróg, 

 dostawa soli drogowej, 

 dostawa kruszyw uszorstniających (piasek), 

 pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg 

 odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach. 
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Roboty wykonane w 2018 r. przez wykonawców zewnętrznych: 

 profilowanie dróg powiatowych gruntowych równiarką drogową na terenie Powiatu 

Żyrardowskiego – 15 002,06 zł, 

 profilowanie poboczy na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego  

– 1 168,99 zł, 

 oczyszczenie jezdni przy krawężniku oraz chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu 

drogi powiatowej nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50-Korytów-Radziejowice do drogi 

nr 579 – 6 907,68 zł, 

 przepompownia wraz z kanalizacją deszczową w m. Miedniewice w ciągu drogi 

powiatowej nr 3834W i 4704W: - Wykonanie przeglądu i czyszczenia separatorów, 

studzienek rewizyjnych z przykanalikami, wpustów ulicznych, przepompowni  

– 8 698,80 zł, 

 uzupełnienie zaniżonych poboczy mieszanką optymalną z kruszywa łamanego 0/31,5 

na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego - 445,2 Mg  

– 48 462,25 zł, 

 odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu 

Żyrardowskiego – 42 538,04 zł, 

 wykonanie okresowych pięcioletnich przeglądów stanu technicznego dróg 

powiatowych i obiektów inżynierskich (mosty i wiadukty w ilości 21 szt.)  

– 10 062,53 zł, 

 remont wiaduktu nad linią kolejową CMK w ciągu drogi powiatowej nr 4715W 

Olszówka - Mszczonów w m. Świnice – 77 871,30 zł, 

 wykonanie przeglądu rocznego obiektu budowlanego - przepompowni wraz 

z kanalizacją deszczową – 1 230,00 zł, 

 dostawa soli drogowej - 258,74 Mg – 70 969,81 zł, 

 dostawa kruszyw uszorstniających - 919,45 Mg piasku -27 594,54 zł, 

 wykonanie badań w zakresie stopnia oczyszczenia wód opadowych i roztopowych 

w czasie trwania opadu – 492,00 zł,  

 remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją 

asfaltową przy użyciu remontera na drogach powiatowych na terenie Powiatu 

Żyrardowskiego – 189 420,00 zł, 

 remont nawierzchni bitumicznej (przełomy) na drodze powiatowej nr 4729W Wiskitki 

- Działki - Żyrardów – 227 446,32 zł. 

Ilość pracowników zatrudnionych w PZD na dzień 31.12.2018r. - 13 osób.  

Wyposażenie PZD: 

 Opel Astra,  

 Opel Vectra,  

 Lublin,  

 Volkswagen Crafter,  

 koparko-ładowarka,  
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 ciągnik New Holland,  

 ciągnik C-360,  

 przyczepy rolnicze – 2 szt.,  

 przyczepki samochodowe – 3 szt.,  

 kosiarka bijakowa,  

 rębak do gałęzi – 2 szt.,  

 przecinarka nawierzchni,  

 młot spalinowy,  

 odśnieżarka – 4 szt.,  

 karczownik,  

 zamiatarka,  

 kosy spalinowe – 4 szt.,  

 podkaszarka,  

 pilarki – 4 szt.,  

 zagęszczarka,  

 agregat prądotwórczy,  

 rozsiewacz ciągnikowy,  

 opryskiwacz ciągnikowy,  

 pług odśnieżny do koparki, 

 pług odśnieżny do ciągnika,  

 pługi odśnieżne – 6 szt.,  

 piaskarki – 3 szt. 

Działania podęte w ramach nowych inwestycji oraz kontynuacji inwestycji rozpoczętych 

w latach poprzednich: 

 rozbudowa drogi powiatowej nr 3837W przeprowadzona w ramach realizacji zadania 

pod nazwą kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną 

w powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - etap III; 

 przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki - Łubno - Franciszków 

(343 464,65 zł); 

 przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice – Franciszków (556 579,92 zł); 

 przebudowa drogi powiatowej nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50 - Korytów - 

Radziejowice do drogi nr 579 (252 490,98 zł); 

 przebudowa drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Mszczonów (125 041,12 zł); 

 przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska 

(496 375,30 zł); 

 przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów 

(725 711,69 zł); 

 przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz - Jeruzal) gr. woj. - Wola Polska 

(424 378,59 zł); 
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 przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - gr. woj. 

- Cychry (312 659,77 zł); 

 przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże - Bobrówce - granica 

powiatu (309 228,10 zł); 

 przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki - Działki - Żyrardów na odcinku 

ulicy Żeromskiego w Żyrardowie od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej 

(2 856 185,63 zł). 

Łączna długość rozbudowanych bądź przebudowanych dróg, w ramach realizacji powyższych 

inwestycji wyniosła 11,677 km. 

9.8. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie: 

 Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  

 Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie  

Wszystkie zadania z zakresu kultury są realizowane. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie w roku sprawozdawczym: 

 Rozpoczęcie realizacji dofinansowanego z UE projektu pn. „Ochrona walorów 

siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni 

wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie 

pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz 

konserwację zabytkowych stropów” – wartość projektu – 2 800 677,00 zł. Dotychczas 

wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową nieobjętą dofinansowaniem za 

kwotę 59 025,00 zł.  

9.9. Kultura fizyczna i turystyka 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie: 

 Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  

 Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie – Hala Sportowa Elektryk  

Wszystkie zadania z zakresu sportu i turystyki są realizowane. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie w roku sprawozdawczym: 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej – 2 012 629,00 zł. 

 Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum 

Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie – 2 155 981,00 zł.  
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9.10. Geodezja, kartografia i kataster 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie: 

 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do podstawowych zadań Wydziału 

w zakresie geodezji i kartografii należy: 

 gromadzenie i prowadzenie powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego 

i Kartograficznego (PZGiK), w tym prowadzenie i aktualizacja baz danych: 

Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej (SOG), bazy danych Ewidencji Gruntów 

i Budynków (EGiB), Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości 

zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 

– 1:5000 (BDOT500) i Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT); 

 tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych EGiB, aktualizacja danych 

zawartych w bazie EGiB oraz Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN), 

wydawanie zawiadomień o wprowadzonych zmianach; 

 prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie EGiB oraz gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów, a także postępowań scaleniowo-wymiennych, wydawanie 

decyzji, informacji i zaświadczeń; 

 udostępnianie informacji zawartych w bazie EGiB i RCiWN wraz z ustaleniem opłaty 

i sporządzeniem Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) i licencji; 

 sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz oraz zestawień zbiorczych danych 

objętych EGiB; 

 weryfikacja zgodności danych EGiB z danymi zawartymi w księgach wieczystych, 

PESEL, KRS, TERYT; 

 przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, 

wydawanie materiałów i licencji, ustalanie i wydawanie DOO, a w przypadku sporów 

wydawanie decyzji administracyjnej; 

 przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu prac wraz z wymaganą dokumentacją, 

weryfikacja przekazanych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych 

i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa i kompletności, 

sporządzanie protokołów, decydowanie o przyjęciu materiałów do zasobu 

lub stwierdzanie uchybień i nieprawidłowości, podejmowanie decyzji o odmowie 

przyjęcia do zasobu, potwierdzanie przyjęcia prac do PZGiK poprzez wpisanie 

do ewidencji materiałów zasobu oraz aktualizacja baz danych PZGiK; 

 przyjmowanie wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych na podstawie 

wykonanych prac na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych 

lub czynności cywilnoprawnych oraz wydawanie DOO i nadawanie stosownych 

klauzul; 

 zwracanie wykonawcom prac przekazanych przez nich materiałów w przypadku 

negatywnego wyniku weryfikacji i prowadzenie postępowania w tym zakresie 
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i przygotowanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia materiałów 

do zasobu; 

 udostępnianie materiałów i informacji oraz baz danych PZGiK, a także standardowych 

opracowań kartograficznych na wniosek jednostek samorządu terytorialnego, innych 

jednostek organizacyjnych, osób fizycznych i prawnych wraz z ustaleniem opłaty, 

sporządzeniem DOO i stosownej licencji; 

 koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, weryfikacja 

dokumentacji projektowej składanej do zaopiniowania w zakresie kompletności, 

zgodności z wnioskiem i oceny prawidłowości załączników graficznych, udzielanie 

konsultacji dotyczących koordynowanych projektów; 

 sporządzanie protokołów z narady koordynacyjnej i umieszczenie stosownej adnotacji 

na dokumentacji projektowej oraz rejestrowanie w bazie danych skoordynowanych 

lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 

 inne czynności organizacyjno-techniczne i administracyjne związane z obsługą 

procedury uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 

 kompleksowa obsługa interesantów, w tym geodetów uprawnionych i rzeczoznawców 

majątkowych; 

 przygotowywanie dokumentów i plików cyfrowych niezbędnych dla wykonawców 

prac geodezyjnych i kartograficznych oraz weryfikacja wyników prac w zakresie 

zgodności z bazami danych przekazanych plików, stanowiących podstawę zmian 

w tych bazach; 

 przygotowywanie materiałów i informacji oraz baz danych PZGiK, a także 

standardowych opracowań kartograficznych na wniosek jednostek samorządu 

terytorialnego, innych jednostek organizacyjnych, osób fizycznych i prawnych oraz 

rzeczoznawców majątkowych; 

 przetwarzanie materiałów przyjętych do zasobu w postaci analogowej do postaci 

cyfrowej; 

 przyjmowanie zawiadomień i prowadzenie postępowania w zakresie ochrony znaków 

geodezyjnych; 

 przygotowywanie projektów decyzji, pism, informacji i zaświadczeń; 

 sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz oraz zestawień zbiorczych w zakresie 

działania; 

 wnioskowanie i udział w tworzeniu projektów i przygotowanie warunków 

technicznych w celu realizacji projektów i zadań przez podmioty zewnętrzne; 

 wnioskowanie i udział w pracach związanych z wyłączaniem materiałów z PZGiK, 

które utraciły wartość użytkową. 
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Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji  

(stan na 31 grudnia 2018 r.) 
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Nazwa 1 Powiat żyrardowski 

Kod 2 14 38 

Liczba jednostek ewidencyjnych 3 2 4 6 

Liczba obrębów ewidencyjnych 4 9 175 184 

Liczba działek ewidencyjnych 5 13949 58003 71952 

Liczba punktów granicznych 6 37884 138198 176082 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 7 8152 26118 34270 

Powierzchnia w ha 
ewidencyjna 8 2290 50959 53249 

geodezyjna 9 2291 50963 53254 

Szacunkowa liczba budynków 10 12214 29700 41914 

Szacunkowa liczba nieruchomości 

lokalowych 
11 9774 410 10184 

Liczba gmin, którym starosta powierzył 

prowadzenie ewidencji gruntów i 

budynków 
12 0 0 0 

pierwotne (szt.) uzupełniające (szt.)
jako pierwszy 

egz. (szt.)

2595 822 5337 2480 1766 6040 192 1205 4800 204

cz.opisowa (szt.)  cz.graficzna (szt.)
decyzje EGiB 

(szt.)

postanowienia 

(szt.)

zaświadcz

enia (szt.)

decyzje o 

klasyfikacji 

gleb (szt.)

informacje 

z bazy 

EGiB (szt.)

BDOT500 GESUT BDSOG
ilość narad / 

protokółów

ilość 

wprowadzonych 

projektów (szt.)

4078 1609 40 12 43 18 988 884 1189 16 369 362

ilość 

wydanych 

mapy dc. 

poglądowych 

(szt.)

ilość zamówień 

na wypisy z 

RCiWN (szt.)jako kolejny egz. (szt.)

4136

Ilość zmian w EGiB Ilość postępowań administracyjnych dotyczących EGiB
Ilość zmian w bazach danych 

(szt.)

Obsługa w zakresie 

koordynacji sieci 

uzbrojenia terenu

Ilość spraw realizowanych w 2018 r.

Ilość zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

Obsługa zgłoszeń prac geod. i kart. Obsługa interesantów

ilość 

przygotowanych 

danych i 

materiałów do 

udostępnienia 

(szt.) 

ilość operatów 

technicznych 

przyjętych do 

zasobu PZGiK 

(szt.)

ilość uwierzytelnionych dokumentów

ilość 

wydanych 

wypisów 

(szt.)

ilość 

wydanych 

wyrysów 

(szt.)

ilość 

wydanych 

wypisów i 

wyrysów jako 

jeden 

dokument 

/w zł./ /w zł./ /w zł./ /w zł./ /w zł./ /w zł./ /w zł./

366 038,67 115 358,90 67 451,19 58 330,50 108 980,00 14 643,74 730 803,00

udostępnianie 

zbioru danych 

rejestru cen i 

wartości 

nieruchomości 

rzeczoznawcom 

majątkowym 

udostępnianie 

danych na wniosek

WPŁYWY Z OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO i KARTOGRAFICZNEGO w 

2018 r.

SUMA
wypisy / wyrysy z ewidencji gruntów i 

budynków

udostępnianie 

pzgik w związku ze 

zgłoszeniem prac 

geodezyjnych / 

kartograficznych

uzgadnianie 

usytuowania 

projektowanych 

sieci uzbrojenia 

terenu

uwierzytelnianie 

dokumentów
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 Informacje o gruntach, 

budynkach i nieruchomościach 

lokalowych  

ha 13 2290 3367 5657 

% 14 100 7 - 

Informacje o gruntach 

i budynkach; brak informacji 

o nieruchomościach lokalowych 

ha 15 0 0 0 

% 16 0 0 - 

Informacje o gruntach; brak 

informacji o budynkach 

i nieruchomościach lokalowych 

ha 17 0 47592 47592 

% 18 0 93 - 

Łączna powierzchnia gruntów 

objętych częścią opisową 

ewidencji gruntów i budynków, 

o której mowa w wierszach 

lp. 13-18 

ha 19 2290 50959 53249 

% 20 100 100 - 

Liczba budynków ujawnionych 

w ewidencji gruntów i budynków 

szt. 21 12214 4683 16897 

% 22 100 16 - 

Liczba nieruchomości 

lokalowych ujawnionych 

w ewidencji gruntów i budynków 

szt. 23 9774 85 9859 

% 24 100 21 - 

F
o
rm

a
 c
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k

a
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o
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n

ej
 

Mapa analogowa 
ha 25 0 0 0 

% 26 0 0 - 

Mapa rastrowa uzupełniana 

w procesie aktualizacji danymi 

wektorowymi  

ha 27 0 24990 24990 

% 28 0 49 - 

Mapa 

wektorowa 

pełna treść: granice 

działek, użytków 

gruntowych i klas 

gleboznawczych, 

kontury budynków 

ha 29 2290 3357 5647 

% 30 4 7 - 

niepełna treść: 

granice działek, 

użytków 

gruntowych i klas 

gleboznawczych 

ha 31 0 22612 22612 

% 32 0 44 - 

Łączna powierzchnia gruntów 

objętych mapą ewidencyjną, o 

której mowa w wierszach lp. 

25-32 

ha 33 2290 50959 53249 

% 34 4 100 - 

Mapa wektorowa granic działek 

ewidencyjnych oraz innych 

elementów prowadzona 

równocześnie z mapą analogową 

ha 35 0 0 0 

% 36 0 0 - 
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System teleinformatyczny oparty 

na jednej zintegrowanej bazie 

danych 

ha 37 0 0 0 

licz

ba 

obrę

bów 

38 0 0 0 

Dwa odrębne systemy 

teleinformatyczne 

(informatyczne) : jeden dla części 

opisowej , a drugi dla części 

geometrycznej zintegrowane ze 

sobą za pomocą interfejsu 

ha 39 0 0 0 

licz

ba 

obrę

bów 

40 0 0 0 

Dwa odrębne systemy 

teleinformatyczne 

(informatyczne) : jeden dla części 

opisowej , a drugi dla części 

geometrycznej, niezintegrowane 

ze sobą 

ha 41 2290 50959 53249 

licz

ba 

obrę

bów 

42 9 175 184 
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 c
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Liczba cen transakcyjnych 

ujawnionych w rejestrze 
szt. 43 4005 5186 9191 

Liczba wyciągów z operatów 

szacunkowych ujawnionych w 

rejestrze 

szt. 44 0 0 0 

M
o
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n
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W zakresie gruntów, z pomiarem 

co najmniej 70 % punktów 

granicznych 

ha  45 0 0 0 

W zakresie gruntów, z pomiarem 

30%-69% punktów granicznych  
ha 46 0 0 0 

W zakresie gruntów, z pomiarem 

10%-29% punktów granicznych 
ha 47 0 0 0 

W zakresie gruntów, z pomiarem 

do 9% punktów granicznych lub 

bez pomiaru  

ha 48 0 0 0 
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W zakresie 

budynków 

z 

aktualizacj

ą użytków 

gruntowyc

h 

związanyc

h z 

budynkami 

ha 49 0 0 0 

l. 

bud. 
50 0 0 0 

bez 

aktualizacji 

użytków 

gruntowyc

h 

związanyc

h z 

budynkami 

ha 51 0 0 0 

l. 

bud. 
52 0 0 0 

W zakresie lokali 

ha 53 0 0 0 

l. 

nier

. lok 
54 0 0 0 

W innym zakresie ha 55 0 0 0 

In
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a
cj
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o
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ą

ce
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Powierzchnia gruntów, dla 

których brak jest danych 

określających położenie punktów 

granicznych z minimalną 

wymaganą dokładnością, o której 

mowa w § 82 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.) 

ha 56 0,00 
37840,0

0 
37840 

Szacunkowy odsetek 

punktów granicznych, dla 

których błąd średni 

położenia względem 

osnowy geodezyjnej I 

klasy wynosi: 

0,00-

0,30 
% 57 100,00 44,00 - 

0,31-

0,60 
% 58 0,00 2,00 - 

0,61-

1,50 
% 59 0,00 10,00 - 

1,51-

3,00 
% 60 0,00 2,00 - 

powy

żej 

3,00 

% 61 0,00 42,00 - 
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W zakresie gruntów 

pełna 

licz

ba 

obrę

bów 

62 9,00 22,00 31 

ha 63 2290,00 
10752,0

0 
13042 

niepe

łna 

licz

ba 

obrę

bów 

64 0 0 0 

ha 65 0 0 0 

W zakresie budynków  

licz

ba 

obrę

bów 

66 9 4 13 

ha 67 2290 3355 5645 

W zakresie lokali 

licz

ba 

obrę

bów 

68 9 4 13 

ha 69 2290 3355 5645 

W innym zakresie  

licz

ba 

obrę

bów 

70 0 0 0 

ha 71 0 0 0 
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Ze środków budżetu państwa zł 72 0,00 0,00 0,00 

Ze środków własnych powiatu zł 73 0,00 0,00 0,00 

Z innych środków zł 74 0,00 0,00 0,00 

Łączny koszt modernizacji, o 

której mowa w wierszach lp. 

72-74 

zł 75 0,00 0,00 0,00 
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Sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej  

(stan na 31 grudnia 2018 r.) 

      Liczba punktów 
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Osnowa 

szczegółowa 

pozioma 
klasa II* 10 0 0 7 3 0 

klasa III* 2209 2209 1505 2060 149 50 

wysokościowa 
klasa III* 557 557 0 394 163 165 

klasa IV* 0 0 0 0 0 0 

* - Oznaczenia klas osnowy geodezyjnej obowiązujące przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352) 

 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku 

sprawozdawczym: 

 W dniu 16.03.2018r. w powiatowym portalu mapowym http://zyrardowski.e-mapa.net 

uruchomiono w technologii iGeoMap/ePODGiK usługę iGeoZUD służącą 

do elektronicznej obsługi procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu (tzw. ZUD). Usługa umożliwia przeprowadzenie całego procesu 

koordynacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - od złożenia wniosku, 

przez naradę koordynacyjną po protokół. 

 W dniu 28.03.2018r. w powiatowym portalu mapowym http://zyrardowski.e-mapa.net 

uruchomiono w technologii iGeoMap/ePODGiK usługę iGeoRCiWN służącą 

do prowadzenia RCiWN i udostępniania danych w internecie.  

 W 2018 r. zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja szczegółowej wysokościowej 

osnowy 3 klasy dla obszaru powiatu żyrardowskiego oraz dostosowania powiatowej 

bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej do wymogów rozporządzenia Ministra 
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Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych”. Etap I – przegląd i inwentaryzacja osnowy 

wysokościowej. W 2019 r. planowany jest Etap II - opracowanie projektu osnowy, 

pomiar, sporządzenie dokumentacji technicznej i aktualizacja BDSOG. 

9.11. Gospodarka nieruchomościami 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie: 

 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw do podstawowych 

zadań Wydziału należy: 

 gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, w tym 

pozyskiwanie, zbywanie, planowanie wykorzystania zasobów i planowanie dochodów 

z tego zakresu, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia czynności 

w postępowaniach sądowych i wieczysto-księgowych oraz ustalanie należnych opłat 

z tytułu korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, w tym opłat z tyt. 

użytkowania wieczystego i ich aktualizacja; 

 przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd, dzierżawę, najem, 

użyczanie, w tym przekazywanie stowarzyszeniu ogrodowemu gruntów Skarbu 

Państwa przeznaczonych pod ogrody działkowe, a także ustanawianie służebności, 

w tym służebności przesyłu; 

 prowadzenie spraw w imieniu organu administracji rządowej wynikających 

z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (wywłaszczenia, odszkodowania, 

zwroty, ograniczenia praw, w tym udostępnianie i zezwalanie na zajęcie 

nieruchomości na cele publiczne); 

 prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego 

we własność; 

 prowadzenie spraw w zakresie ustalania odszkodowań w trybie przepisów ustawy 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych; 

 prowadzenie postępowań w zakresie przyznawania prawa własności działek 

siedliskowych i rolnych będących w dożywotnim użytkowaniu, nieodpłatnego 

przekazywania nieruchomości przeznaczonych do zalesienia z zasobu Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz Lasów Państwowych; 

 przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanów prawnych 

nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu i ujawnianiem w księgach wieczystych 

prawa własności tych nieruchomości wraz z wymaganą sprawozdawczością w tym 

zakresie; 

 prowadzenie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa dla miast i dla gmin powiatu 

wraz ze sporządzaniem wykazów rocznych i przekazywanie ich Wojewodzie, a po 
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pozytywnej weryfikacji do Krajowego Zasobu Nieruchomości KZN oraz 

przekazywanie na wniosek wskazanych nieruchomości do KZN; 

 opracowywanie i gromadzenie dokumentacji oraz udział w sprawach dotyczących 

restytucji mienia, w tym korespondencja w sprawie realizacji roszczeń za mienie 

zabużańskie; 

 przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań w zakresie wspólnot 

gruntowych i mienia gromadzkiego; 

 orzekanie o nabyciu mienia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w trybie ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym kompletowanie dokumentacji niezbędnej 

do ustalenia roszczeń i dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz współpraca 

i wymiana informacji z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym zakresie; 

 prowadzenie postępowań w trybie przepisów ustawy o scaleniu i wymianie gruntów; 

 wskazywanie i kierowanie żądań w sprawie orzeczenia o nabyciu nieruchomości przez 

cudzoziemca wbrew przepisom ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców; 

 przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań określonych w przepisach 

ustawy o samorządzie powiatowym, przepisów wprowadzających ustawy reformujące 

administrację publiczną, przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o lasach, ustawy Prawo zamówień publicznych 

i innych ustaw, z których wynikają zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami; 

 współpraca z innymi Wydziałami Starostwa w zakresie planowania przestrzennego 

i gospodarowania nieruchomościami. 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego powiatu żyrardowskiego 

 - stan na 31.12.2018 r. 

Nieruchomości stanowiące własność powiatu żyrardowskiego. 

Lp. 
Opis i położenie 

nieruchomości 

Sposób wykorzystania 

nieruchomości 
Uwagi 

1 2 3 4 

1 

Nieruchomość zabudowana 

położona w Żyrardowie przy 

ul. Limanowskiego 45,  

działka nr 3519/8 

Siedziba Starostwa 

Powiatowego oraz 

Powiatowego Urzędu Pracy 

  

2 

Nieruchomość lokalowa 

położona w budynku przy 

ul. Moniuszki 40 w Żyrardowie 

- lokal nr 1, działka nr 4572 

Lokal przeznaczony na 

potrzeby jednostek 

powiatowych  

wraz z udziałem 

we współwłasności 

działki gruntu 

i części wspólnych 

budynku 

wynoszącym 

10605/89954 
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3 

Nieruchomość lokalowa 

położona w budynku przy 

ul. Moniuszki 40 w Żyrardowie 

- lokal nr 2, działka nr 4572 

Lokal przeznaczony na 

potrzeby jednostek 

powiatowych 

wraz z udziałem 

we współwłasności 

działki gruntu 

i części wspólnych 

budynku 

wynoszącym 

22270/89954 

4 

Nieruchomość niezabudowana 

położona w obrębie Guzów 

Cukrownia, działka nr 29/5, 

gm. Wiskitki 

Nieruchomość była 

dzierżawiona na cele rolne 
  

5 

Nieruchomość zabudowana 

położona w Żyrardowie  

przy ul. Dittricha 1,  

działka nr 1638/1 

Siedziba Muzeum Mazowsza 

Zachodniego 
  

6 

Nieruchomość niezabudowana 

położona w Żyrardowie, 

działka nr 3514/3 

Działka pod windą przy 

siedzibie Starostwa  
  

7 

Nieruchomość zabudowana 

położona w Żyrardowie  

przy ul. Czystej 3,  

działka nr 1612 

Siedziba Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii 
  

Nieruchomości stanowiące współwłasność powiatu żyrardowskiego  

i innych podmiotów 

Lp. 
Opis i położenie 

nieruchomości 

Sposób wykorzystania 

nieruchomości 
Uwagi 

1 2 3 4 

1 

Nieruchomość zabudowana 

położona w Wiskitkach, ul. 

Kościuszki 25, działka nr 385/2 

Zespół Szkół w Wiskitkach 

Powiat - udział 2/5 

części Gmina 

Wiskitki - udział 3/5 

części 

2 

Nieruchomość niezabudowana 

położona w Żyrardowie, 

ul. Piaskowa,  

działka nr 4398/18 

Działka stanowiąca dojazd 

do Zespołu Szkół nr 1 w 

Żyrardowie od ul. Piaskowej 

Powiat - udział 1/2 

część, osoba fizyczna 

- udział 1/2 część 
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Nieruchomość stanowiąca własność powiatu żyrardowskiego  

oddana w użytkowanie wieczyste 

Lp. 
Opis i położenie 

nieruchomości 

Sposób wykorzystania 

nieruchomości 
Uwagi 

1 2 3 4 

1 

Nieruchomość gruntowa 

zabudowana budynkiem 

stanowiącym odrębną własność, 

położona w Mszczonowie ul. 

Maklakiewicza 20, działka nr 

1112/4 

Zakład Energetyczny Łódź - 

Teren, działka pod stacją 

trafo przy LO w 

Mszczonowie 

  

Nieruchomości stanowiące własność powiatu żyrardowskiego oddane w trwały zarząd 

Lp. 
Opis i położenie 

nieruchomości 

Sposób wykorzystania 

nieruchomości 
Uwagi 

1 2 3 4 

1 

Nieruchomość zabudowana 

położona w Mszczonowie, ul. 

Ługowa 13, działki nr 1111/2, 

1112/2 

Zespół Szkół w 

Mszczonowie 
  

2 

Nieruchomość zabudowana 

położona w Mszczonowie ul. 

Maklakiewicza 18-20, działki 

nr 1111/1, 1112/3 

Liceum Ogólnokształcące w 

Mszczonowie 
  

3 

Nieruchomość zabudowana 

położona w Żyrardowie, ul. 

Sosabowskiego 23, działka nr 

3275/5 

Dom Pomocy Społecznej w 

Żyrardowie 
  

4 

Nieruchomość zabudowana 

położona w Żyrardowie, ul. 

Limanowskiego 32B, działka nr 

2578 

Dom Pomocy Społecznej w 

Żyrardowie 
  

5 

 Nieruchomość zabudowana 

położona w obrębie Tartak gm. 

Radziejowice, ul. 

Mszczonowska 1, działki nr 

447/3, 447/7 

Dom Pomocy Społecznej 

w Hamerni 
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6 

Nieruchomość zabudowana 

położona w Żyrardowie, 

Legionów Polskich 54/56, 

działka nr 3446 

Zespół Szkół nr 2 w 

Żyrardowie 
  

7 

Nieruchomość zabudowana 

położona w Żyrardowie, ul. 

Środkowa 36, działka nr 4265/1 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w 

Żyrardowie 

  

8 

Nieruchomość zabudowana 

położona w Żyrardowie, ul. 

Bohaterów Warszawy 4, 

działka nr 4398/17 

Zespół Szkół nr 1 w 

Żyrardowie 
  

9 

Nieruchomość zabudowana 

położona w Żyrardowie, ul. 

Jaktorowska 53, działka nr 

6284 

Powiatowy Zarząd Dróg w 

Żyrardowie 
  

10 

Nieruchomość zabudowana 

położona w Puszczy 

Mariańskiej ul. J.III 

Sobieskiego 1, działki nr 

183/13, 183/14, 183/17 

Liceum Ogólnokształcące w 

Puszczy Mariańskiej 

dz. nr 183/13 oraz 

udział wynoszący 1/2 

cz. w dz. nr 183/17 

 

Ilość spraw realizowanych w 2018 r. 

regulacja 

stanów 

prawnych 

nieruchomości 

na rzecz 

Skarbu 

Państwa 

i Powiatu 

ilość wniosków o założenie Ksiąg Wieczystych i wpisy 

w Księgach Wieczystych 
32 

przejęcia nieruchomości na Skarb Państwa w trybie przepisów ustawy o 

KRS (decyzje) 
1 

współpraca 

z Wydz. Fin. 
przypisy / korekty dotyczące należności Skarbu Państwa 22 

uchwały i stanowiska Zarządu Powiatu 4 

zamówienia 

publiczne 

wnioski (ilość) 7 

w tym zlecenia wycen nieruchomości 7 

umowy zrealizowane 7 
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 wydane zezwolenia na zakładanie i 

przeprowadzanie urządzeń w trybie art. 124 

ustawy o gospodarce nieruchomościami 

zakończone 

decyzją 
10 

wydane decyzje w zakresie ograniczenia 

sposobu korzystania z nieruchomości w 

trybie art. 124b ustawy o gospodarce 

nieruchomościami 

zakończone 82 

wydane decyzje w zakresie zwrotów 

nieruchomości wywłaszczonych na Skarb 

Państwa 

zakończone 2 

odszkodowania za nieruchomości przeszłe 

pod drogi publiczne w trybie "spec. 

Ustawy" i ustawy o gospodarce 

nieruchomościami 

zakończone 

decyzją 
80 

g
o
sp

o
d
ar

k
a 

n
ie

ru
ch

o
m

o
śc

ia
m

i 
S

k
ar

b
u

 P
ań

st
w

a 

wypowiedzenia opłat za użytkowanie 

wieczyste i złożenie ofert przyjęcia opłaty 

w nowej wysokości 

sprawy 

zakończone 
16 

ustanowienie lub wygaszenie trwałego 

zarządu 

zakończone 

decyzją 
2 

sprzedaż, najem, dzierżawa nieruchomości 

zakończone 

umową 

dzierżawy 

2 

wydawanie zaświadczeń w zakresie realizacji roszczeń 4 

opracowanie wykazu do Krajowego Zasobu 

Nieruchomości (liczba nieruchomości) 
399 

ilość użytkowników wieczystych nieruchomości Skarbu 

Państwa 
631 

dochody Skarbu Państwa z opłat za użytkowanie 

wieczyste (w zł) 
3 304 243,00 

przekazanie akt wg właściwości i inne czynności administracyjne 21 
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9.12. Administracja architektoniczno-budowlana 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie: 

 Wydział Rozwoju i Budownictwa  

Zadania organu administracji architektoniczno-budowlanej w powiecie wykonuje Starosta.  

Wydział Rozwoju i Budownictwa zapewnia obsługę w zakresie udzielania pozwoleń 

na budowę i rozbiórkę obiektów, zmianę sposobu użytkowania obiektów oraz przyjmowania 

zgłoszeń dotyczących budowy obiektów i wykonania robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę. 

Ilość wydanych pozwoleń na budowę/rozbiórkę  

oraz rozpatrzonych zgłoszeń w 2018 r. 

 

Decyzje 

o pozwoleniu 

na budowę 

Decyzje 

o pozwoleniu 

na rozbiórkę 

Rozpatrzone 

zgłoszenia 

niewymagające 

projektu 

budowlanego 

Rozpatrzone 

zgłoszenia 

wymagające 

projektu 

budowlanego 

Mszczonów 130 4 105 14 

Puszcza 

Mariańska 
107 1 165 16 

Radziejowice 155 3 103 17 

Wiskitki 162 6 110 11 

Żyrardów 220 17 113 18 

Razem 774 31 596 76 

 

Średnia ilość dni rzeczywistych wydawania pozwoleń na budowę w 2018 r. 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 

 31 30 31 29 28 28 

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Cały rok 

29 37 27 29 25 17 28 
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9.13. Gospodarka wodna 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie: 

 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

W 2018 r. prowadzono 2 postępowania z zakresu działań dotyczących Spółek Wodnych. 

9.14. Ochrona środowiska i przyrody 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie: 

 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody realizowane w 2018 r.: 

 ilość wydanych decyzji na wycinkę drzew – 200, 

 ilość dokonanych włączeń gruntów z produkcji rolnej – 158, 

 prowadzenie rejestracji zwierząt egzotycznych – 40, 

 prowadzenie postępowań w zakresie wykonania rekultywacji obszarów 

po zakończonej eksploatacji kopalin pospolitych – 6, 

 wydawanie decyzji i prowadzenie postępowań z zakresu pozwoleń zintegrowanych, 

 wydawanie decyzji i prowadzenie postępowań z zakresu gospodarki odpadami. 

Wszystkie decyzje oraz wyłączenia zostały zrealizowane w ustawowym terminie. 

9.15. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie: 

 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego realizowane w 2018 r.:  

 plany urządzania lasu dla Gminy Wiskitki – 27 obrębów geodezyjnych, 

 plany urządzania lasu dla Gminy Radziejowice – 25 obrębów geodezyjnych,  

 wydane świadectwa legalności pozyskania drewna – 200, 

 wydane decyzje dot. wycinki drewna z lasów prywatnych – 105, 

 wydawanie zaświadczeń, że działka nie jest ujęta w planie urządzania lasu,  

 wydawanie decyzji w sprawie uznania (bądź nieuznania) zastrzeżeń do projektów 

uproszczonych planów urządzania lasu – 50,  

 wydawanie kart wędkarskich  – 125, 

 rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb (łodzie, pontony) – 27. 

Wszystkie decyzje oraz wyłączenia zostały zrealizowane w ustawowym terminie. 
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9.16. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

W powiecie nie opracowano odrębnego programu poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 

przestępczości. Kierunki w tym zakresie ujęte są w Strategii Rozwoju.  

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 

 Stanowisko ds. Zarzadzania Kryzysowego, Ochrony Ludności 

i Spraw Obronnych  

 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  

W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 

inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach i innych aktach prawnych 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powoływana jest na trzyletnie 

kadencje Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. W 2018 roku funkcjonowała 

Komisja powołana zarządzeniem Starosty nr 3/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku. 

Obsługą administracyjno-biurową Komisji zajmuje się obsada stanowiska ds. zarządzania 

kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych Starostwa. Komisji przewodniczy 

Starosta. 

W skład Komisji wchodzą m.in. przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży, 

Prokurator Rejonowy, osoby z obszaru powiatu cieszące się wśród społeczności autorytetem 

i zaufaniem społecznym (z-ca Prezesa ŻSM, Przewodniczący Rady Mszczonowa, 

przedstawiciel prezydenta Miasta Żyrardowa). Do zadań Komisji należy m.in. ocena zagrożeń 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu oraz 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. 

W 2018 roku odbyły się trzy posiedzenia Komisji.  

Zasadniczymi tematami podejmowanymi przez Komisję były oceny i analizy bezpieczeństwa 

i porządku na terenie powiatu w zakresie merytorycznego działania powiatowych służb, 

inspekcji i straży.  

W trakcie posiedzeń poruszano również bieżące problemy z zakresu bezpieczeństwa 

i porządku publicznego. 

Głównym tematem pierwszego posiedzenia w dniu 15 marca była analiza stanu 

bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, 

a w sprawach różnych: 

 zajęcie stanowiska w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji 

o wzmocnienie kadrowe i wyposażeniowe KP Policji w Żyrardowie. 

 ocena przygotowań do zapewnienia bezpiecznego przebiegu ferii zimowych. 
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Drugie posiedzenie w dniu 5 czerwca poświęcono analizie stanu sanitarno-weterynaryjnego 

na terenie Powiatu Żyrardowskiego, przygotowaniom do wakacji oraz analizie odpowiedzi 

Komendanta Wojewódzkiego Policji na pismo dotyczące wsparcia dla Komendy Powiatowej 

Policji w Żyrardowie.  

Trzecie posiedzenie Komisji w dniu 2 października poświęcono analizie stanu 

bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ocenie przebiegu wakacji 

oraz sytuacji kadrowej w Policji w Powiecie Żyrardowskim. 

9.17. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i zapobieganie innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 

Kierunki w tym zakresie ujęte są w Strategii Rozwoju. Wojewoda Mazowiecki uznał obszar 

Powiatu Żyrardowskiego za niezagrożony powodziowo, w związku z czym nie ma obowiązku 

tworzenia i utrzymania magazynu przeciwpowodziowego. Powiat zagrożony jest głównie 

podtopieniami.  

Dla potrzeb rozpoznawania i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom ludzi 

i środowiska opracowany jest Powiatowy plan zarzadzania kryzysowego zatwierdzony przez 

Wojewodę Mazowieckiego. Aktualny Plan zatwierdzony został w maju 2016 roku. Jest on na 

bieżąco aktualizowany.  

Zadania zarządzania kryzysowego Starosta realizuje poprzez Powiatowy Zespół Zarzadzania 

Kryzysowego powołany zarządzeniem Nr 05/08 Starosty Powiatu Żyrardowskiego z dnia 

7 lutego 2008 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

z zadaniami mi.in. oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowywanie propozycji 

działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania 

działań ujętych w powiatowym planie reagowania kryzysowego. 

Opracowanie planu zarządzania kryzysowego oraz innych dokumentów w tej dziedzinie 

należy do Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. 

Zadania zarzadzania kryzysowego realizuje Powiatowy Zespół Zarzadzania Kryzysowego 

oraz inne podmioty właściwe w sprawach bezpieczeństwa stosownie do rodzaju zagrożenia.  

W skład PZZK wchodzą: 

 Starosta Powiatu Żyrardowskiego – Przewodniczący Zespołu, 

 Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego – Zastępca Przewodniczącego, 

 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, 

 Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie,  

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie,  

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie, 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie, 
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 Sekretarz Powiatu Żyrardowskiego, 

 Skarbnik Powiatu Żyrardowskiego, 

 Prezes Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o., 

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, 

 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie, 

 Dyrektorzy Wydziałów w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie: 

 Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, 

 Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

 Rozwoju i Budownictwa, 

 Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki, 

 Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 

 Pełnomocnicy w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie: 

 Pełnomocnik ds. Ochrony Zdrowia, 

 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 

 Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Informacyjnego, 

 Pracownicy na Stanowisku ds. Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw 

Obronnych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie. 

Zadania zarządzania kryzysowego realizuje również Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego utworzone zarządzeniem Nr 04/08 Starosty Powiatu Żyrardowskiego z dnia 

7 lutego 2008 r.w sprawie organizacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Do zadań PCZK należy: 

 pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby 

zarządzania kryzysowego; 

 współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego innych organów i jednostek; 

 nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania ludności;  

 współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

 współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 

i humanitarne; 

 dokumentowanie podejmowanych działań; 

 realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej 

państwa. 

W skład Centrum wchodzą (realizują zadania): 

 całodobowa służba dyżurna – obsada Powiatowego Stanowiska Kierowania 

Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie z siedzibą w Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie; 

 obsada etatowa Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw 

Obronnych oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie objęci zadaniami 

stałego dyżuru z siedzibą w Starostwie Powiatowym. 
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 powołani doraźnie, w celu wzmocnienia stałej obsady, inni pracownicy Starostwa 

Powiatowego w Żyrardowie lub jednostek organizacyjnych Powiatu Żyrardowskiego 

stosownie do potrzeb na podstawie polecenia Starosty Powiatu Żyrardowskiego. 

W 2018 r. przeprowadzono odbiory częściowe budowanego systemu ostrzegania 

i alarmowania oraz odbiór końcowy. Przeprowadzono integrację systemu powiatowego 

z wojewódzkim systemem ostrzegania i alarmowania. W skład systemu weszło 

7 elektronicznych syren szczelinowych w Mieście Żyrardów, 5 syren w Mieście i Gminie 

Mszczonów, 4 syreny w Gminie Wiskitki, 4 syreny w Gminie Puszcza Mariańska, 3 syreny 

w Gminie Radziejowice. Dodatkowo ze zbudowanym systemem zintegrowano 

dotychczasowy system ostrzegania i alarmowania Miasta Żyrardowa zbudowanego w oparciu 

o syreny wirnikowe. 

Zainstalowane syreny na obiektach użyteczności publicznej m.in. posłużą do ostrzegania 

o zagrożeniach terrorystycznych, przed katastrofami naturalnymi i technicznymi, zjawiskami 

pogodowymi, wystąpieniem skażeń i zakażeń. W szczególnych warunkach umożliwią 

kierowanie procesem ewakuacji. 

Prowadzono kompleksową aktualizację w oparciu o Wytyczne Wojewody. 

W grudniu 2018 r. zawarto umowy zlecenia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a strażakami 

z obsady Stanowiska Kierowania KP PSP na pełnienie w 2019 roku dyżuru dla potrzeb 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i codziennego składania meldunków dla 

potrzeb WCZK i RCB w Centralnej Aplikacji Raportującej. W 2018 roku dyżury pełnione 

były w oparciu o analogiczne umowy zawarte w 2017 r. 

W 2018 r. zakończono realizację projektu budowy systemu ostrzegania i alarmowania 

w oparciu o Umowę Partnerską Nr 193/2015 zawartą 30 grudnia 2015 r. w Żyrardowie 

w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Systemu Ostrzegania 

i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” finansowanego ze środków Partnerów 

i środków z Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – systemy 

wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy 

Partnerami: Powiatem Żyrardowskim, Miastem Żyrardów, Gminą Mszczonów, Gminą 

Puszcza Mariańska, Gminą Radziejowice, Gminą Wiskitki. 

Całkowity koszt Projektu – 548 573,85 zł, przy środkach własnych Partnerów 106 418,38 zł. 

Środki własne Powiatu poniesione w 2018 roku – 3 827,13 zł (centrala alarmowa). Pozostałe 

koszty Powiatu w realizacji Projektu zostały poniesione w 2017 roku w kwocie 1 080,00 zł 

na promocję. 
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9.18. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie 

PUP w Żyrardowie w 2018 roku realizował 5 programów aktywizacji bezrobotnych 

i poszukujących pracy, z czego 2 programy były współfinansowane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach priorytetów inwestycyjnych: 

 8.i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, 

w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez 

lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 

pracowników/RPO Mazowsze/staże, szkolenia i dotacje dla 90 bezrobotnych oraz 

 8.ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie 

pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, 

także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży w ramach POWER - staże, 

szkolenie i dotacje dla 114 bezrobotnych. 

Z Rezerwy ministra realizowano program „Aktywizacji bezrobotnych z terenów wiejskich" 

dla 38 bezrobotnych zorganizowano staże, szkolenia, dotacje i prace interwencyjne. 

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla 11 przedsiębiorców przeszkolono 

28 pracowników i pracodawców. Na ten cel wydatkowano kwotę 82 390,00 zł. 

Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w ramach Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 140 233,00 zł. aktywizując 11 osób 

niepełnosprawnych w ramach staży, szkolenia, dotacji i doposażenia stanowiska pracy. 

Na realizację w/w programów wydatkowano kwotę 6 002 tys. zł aktywizując 451 osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy.  

9.19. Ochrona praw konsumenta 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

Zadania i uprawnienia rzecznika praw konsumentów określa art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów: 

1. Do zadań rzecznika konsumentów należy: 

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej 

w zakresie ochrony interesów konsumentów; 

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa 

miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów; 



 

 

 

Strona 61 z 72  

 

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów; 

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami 

Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi; 

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach 

odrębnych. 

2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz 

konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania 

w sprawach o ochronę interesów konsumentów. 

3. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest 

oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. 

- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. 

zm.). 

4. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, działając na podstawie 

ust. 1 pkt 3, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących 

przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. 

5. Do rzecznika konsumentów stosuje się odpowiednio przepis art. 63 ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. 

Zadania wykonywane są na bieżąco adekwatnie do zapotrzebowania i zgłaszanych skarg 

przez mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego. 

Podstawowym zadaniem Rzecznika Konsumentów jest udzielanie bezpłatnych porad 

i informacji. Pomoc konsumentom w tym zakresie odbywa się drogą telefoniczną, 

internetową bądź w bezpośrednich rozmowach i kontaktach ze zgłaszającymi się 

interesantami. Po rozpoznaniu wnoszonych spraw, przekazywane są zainteresowanym 

obowiązujące regulacje prawne i możliwości ich wykorzystania, podejmowane są rozmowy 

i mediacje z przedsiębiorcami, a także opracowywane wzory pism reklamacyjnych lub 

odwołań. 

Duża liczba interesantów korzystających z porad Rzecznika Konsumentów wskazuje 

na występowanie na rynku szeregu negatywnych zjawisk, a z drugiej strony na rosnącą 

świadomość możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Stwierdzić można jednak, że jeszcze 

wiele osób nie zna swoich praw, zwłaszcza ludzi starszych, i wobec słabszej na rynku pozycji 

konsumenta, zgłaszają się do Rzecznika o niezbędne informacje czy też porady. 

Rzecznik przedstawia konsumentom możliwości prawne rozwiązania zgłoszonego problemu, 

analizuje zasadność skargi, wskazuje konsumentom właściwe instytucje świadczące również 

pomoc w zakresie ochrony ich interesów, bądź też sporządza różnego rodzaju pisma 

z podaniem podstaw prawnych. 

Do Rzecznika Konsumentów w roku 2018 mieszkańcy powiatu żyrardowskiego złożyli 

ogółem 101 wniosków o podjęcie interwencji w sprawach o naruszenie praw konsumenckich. 

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Rzecznik Konsumentów 
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w Żyrardowie udzielił także 567 porad osobom odwiedzającym jego biuro i kontaktującym 

się za pośrednictwem telefonu. 

Wśród udzielonych porad wykazano 31 spraw, z którymi zgłaszają się konsumenci, pomimo 

że nie mają one charakteru sprawy konsumenckiej np. z zakresu stosunków rodzinnych, 

z zakresu prawa pracy itp. W powyższych przypadkach Rzecznik służy pomocą, wskazując 

instytucje właściwe do rozstrzygania danych problemów lub informując o sposobie 

przygotowania właściwego pisma. Rejestr nie obejmuje szeregu przedsiębiorców, którzy 

zgłaszają się do Rzecznika w celu uzyskania pomocy w zakresie wykładni prawa 

konsumenckiego. 

Udzielanie porad, szczególnie konsumentom mającym problemy z przedsiębiorcami 

prowadzącymi działalność w zakresie świadczenia usług finansowych czy 

telekomunikacyjnych jest bardzo czasochłonne, bowiem wymaga szczegółowej analizy 

dokumentów, w tym wzorów umów, które dla większości konsumentów są nieczytelne 

i niezrozumiałe. 

Konsumenci są bardzo często obiektem manipulacji przy pomocy różnych technik 

marketingowych stosowanych przez różne instytucje. Zawierają oni umowy nie wnikając 

w istotne ich postanowienia, co doprowadza do niekorzystnego wydatkowania ich pieniędzy. 

Najczęściej napotykanymi przez konsumentów trudnościami w kontaktach ze sprzedawcami 

jest brak zgodności towaru z umową i sposób załatwiania reklamacji. Z prowadzonej 

statystyki wynika, że najwięcej spraw w zakresie umów sprzedaży dotyczyło obuwia, sprzętu 

elektronicznego, AGD i RTV oraz wyposażenia mieszkania. Towary są zwykle reklamowane 

przez konsumentów z powodu niskiej ich jakości. 

Częstymi problemami z którym spotykali się kupujący była odmowa uznania reklamacji 

za uzasadnioną na podstawie opinii punktów serwisowych producentów. W tym przypadku, 

w wyniku nieznajomości swoich praw, kupujący byli kierowani przez sprzedawców 

do punktów serwisowych, a więc następowało wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy 

z tytułu niezgodności towaru z umową. Kupujący wchodzili natomiast w relacje z gwarantem 

z tytułu gwarancji, a więc na warunkach ustalonych przez nich samych. 

W zakresie usług najwięcej zgłoszeń dotyczyło telefonii stacjonarnej i komórkowej, internetu 

i telewizji. W interwencjach najczęściej spotykano się z niemożnością rozwiązania umów bez 

wysokich opłat, mimo braku świadczenia usług przez operatorów telekomunikacyjnych, złe 

naliczenia należności, uchylania się sprzedawców usług telekomunikacyjnych od 

odpowiedzialności za wadliwy sprzęt (umowy sprzedaży sprzętu) sprzedawany w ramach 

promocji i związania poprzez to klienta z operatorem. Należy tu podnieść sprawę 

wprowadzających w błąd promocji i podawanie niepełnych informacji lub oferowanie innych 

usług niż podpisywano w umowie. 

Dużą ilość porad Rzecznika odnotowano w sprawach związanych z zakupami na odległość 

oraz poza siedzibą przedsiębiorcy. Wiąże się to ze wzrostem popularności zakupów 

i związaną z tym nasilającą się agresywną sprzedażą poza siedzibą przedsiębiorcy 
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(prezentacje, sprzedaż okrężna, akwizycja w domach klientów) oraz na odległość (oferty 

telefoniczne, internetowe). W tym zakresie obserwuje się brak udzielania pełnych informacji 

o sprzedawanych towarach i usługach, przedstawianie nieprawdziwych ofert (rozmowa 

o jednej ofercie, a przekazywanie do podpisania umowy na inną szczególnie w zakresie 

umów telekomunikacyjnych), nieinformowanie o możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 

14 dni i utrudnianie odstąpienia. Często też utrudniony był kontakt klientów z tymi 

przedsiębiorcami, gdyż podane adresy i numery telefonów były nieaktualne lub 

nieprawdziwe. 

W przypadku gdy udzielenie konsumentowi porady prawnej mogło okazać się 

niewystarczające lub konsument nie mógł sobie sam poradzić z rozwiązaniem problemu 

składał wówczas wniosek o udzielenie pomocy. Rzecznik Konsumentów występował 

wówczas korespondencyjnie do przedsiębiorcy. W wystąpieniach swoich Rzecznik opisywał 

stan faktyczny przedstawiany przez konsumenta i potwierdzony dokumentami oraz 

wskazywał podstawy prawne roszczeń. Podejmowane przez Rzecznika interwencje 

prowadzone są wnikliwie, ze wskazaniem wszystkich argumentów. Polemiki i mediacje z 

przedsiębiorcami są niekiedy długotrwałe, ale pozwalają w wielu przypadkach na osiągnięciu 

pozytywnego rezultatu. 

Należy dodać, iż wśród przyjmowanych przez Rzecznika wniosków o podjęcie interwencji 

zdarzają się sprawy, w których zarzuty konsumentów są nieuzasadnione i Rzecznik nie ma 

podstaw do podjęcia interwencji. W takich przypadkach konsument otrzymuje szczegółowe 

wyjaśnienia dotyczące złożonej przez niego sprawy. 

W 2018 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów występował do przedsiębiorców w 101 

sprawach złożonych przez konsumentów.  

Należy nadmienić, iż w roku sprawozdawczym Rzecznik Konsumentów kontynuował sprawy 

rozpoczęte w latach poprzednich.  

Do zadań Rzecznika Konsumentów należy współdziałanie z instytucjami i organizacjami 

konsumenckimi. Zadanie to Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Żyrardowie realizował 

poprzez kontakty z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkim 

Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Warszawie. 23 kwietnia 2018 roku zostało 

zorganizowane spotkanie, którego tematem było: „Oszustwa - profilaktyka i postępowanie 

w momencie pokrzywdzenia”. Wykład skierowany był do środowiska seniorów Powiatu 

Żyrardowskiego, a prowadzony był przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie. 
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9.20. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej, na które powiat otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa.  

Szczegóły realizacji zadań we wskazanym obszarze określają: 

 Uchwała Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Nr 349/V/17 z dnia 14.11.2017 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, 

 Uchwała Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Nr 354/V/17 z dnia 07.12.2019 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez 

organizacje pozarządowe, 

 Uchwała Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Nr 355/V/17 z dnia 21.12.2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowej powołanej do oceny 

ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz upoważnienia członków Zarządu 

do podpisania umowy. 

Zadanie pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Żyrardowie w roku 2018” 

powierzono organizacji pozarządowej Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie. 

Powiat Żyrardowski w miesiącu grudniu 2017 r. zawarł umowy z Kancelariami Radców 

Prawnych i Kancelariami Adwokackimi na realizację zadania polegającego na udzielaniu 

nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r., poz. 2030) mieszkańcom 

uprawnionym do tego mocą ustawy. 

W roku 2018 w Powiecie Żyrardowskim udzielono łącznie 717 nieodpłatnych porad 

prawnych, w tym organizacja pozarządowa udzieliła 206 porad. 

9.21. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie: 

 Wydział Organizacyjny 

 Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie 

 Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie  

 Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach 

 Zespół Szkół w Mszczonowie  

 Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie 

 Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej 

 Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie  

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie  

 Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie  

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żyrardowie  

 Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie 
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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

 Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie dla osób przewlekle chorych somatycznie 

 Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie im. ks. Jerzego Popiełuszki 

 Dom Pomocy Społecznej w Hamerni 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Żyrardowie  

 Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o. 

 Powiatowy Zarząd Dróg 

Jednostki organizacyjne Powiatu samodzielnie realizują zadania związane z bieżącym 

utrzymaniem swoich obiektów. Na bieżąco podejmowane są działania remontowe wewnątrz 

obiektu i na zewnątrz obiektów. W sposób ustawiczny przeprowadzane są bieżące prace 

remontowo-naprawcze metodą gospodarczą przez zatrudnionych do tego pracowników. Są to 

konieczne naprawy, malowanie ścian, podnoszenie standardu estetyki pomieszczeń 

w miejscach uszkodzeń, utrzymanie czystości otoczenia obiektów oraz wszelkie naprawy 

niewymagające szczególnych uprawnień. W budynkach Powiatu przeprowadzane są 

obowiązkowe okresowe przeglądy techniczne (m.in.: ogólnobudowlany, elektryczny, 

kominiarski).  

Powiatowy Zarząd Dróg jest zarządcą trwałym nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 

ew. 6284 o powierzchni 0,6320 ha położonej w Żyrardowie przy ul. Jaktorowskiej 53. 

Nieruchomość zabudowana jest budynkami: mieszkalno-administracyjnym, socjalno-

garażowym, portiernią, przeznaczonymi na cele związane z utrzymaniem dróg publicznych 

jako baza administracyjno- gospodarcza. Teren nieruchomości jest w pełni ogrodzony, 

ochronę mienia Powiatu Żyrardowskiego będącego w trwałym zarządzie PZD pełni 

zewnętrzna firma ochroniarska. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wynajmuje budynek przy ul. 1 Maja 60, o powierzchni 

426 m², od Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na podstawie umowy 

najmu z dn. 22 marca 2017 r. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żyrardowie mieści się centrum miasta, w lokalu 

użyczonym przez Miasto Żyrardów. Pomieszczenia są odpowiednio wyremontowane, 

wyposażone i przygotowane do realizacji zadania. Dbałość o ich stan należy do kierownictwa 

placówki i zespołu terapeutycznego. Powierzchnia zajmowana przez ŚDS nie jest 

wystarczająca, aby zaspokoić potrzeby środowiska lokalnego w zakresie korzystania 

niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego z dziennego wsparcia jakie 

oferuje placówka.  

W Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie przeprowadzane były 

siłami własnymi spółki bieżące remonty, naprawy i modernizacje.  

W 2018 roku miała miejsce realizacja n/w inwestycji budowlanych w obiektach Powiatu: 

 Rozpoczęcie realizacji dofinansowanego z UE projektu pn. „Ochrona walorów 

siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni 

wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie 
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pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz 

konserwację zabytkowych stropów” – wartość projektu – 2 800 677,00 zł. Dotychczas 

wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową nieobjętą dofinansowaniem za 

kwotę 59 025,00 zł. 

 Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie – 2 463 327,00 zł. 

 W Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie dla osób przewlekle chorych somatycznie 

wykonano nowe pokrycia dachowe (papa termozgrzewalna) na 2 budynkach 

gospodarczych; zrealizowano także remonty i prace malarskie: korytarz II piętro, 

2 klatki schodowe, stołówka, 4 pomieszczenia biurowe, 6 pokoi mieszkalnych, 

archiwum, pomieszczenie gospodarcze. 

 W Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie im. ks. Jerzego Popiełuszki wykonano 

w latach 2017-2018 remont części zaplecza sanitarnego na I piętrze przeznaczonego 

do kąpieli osób niesamodzielnych, wykonano ogrodzenie wokół obiektu poprawiając 

estetykę otoczenia.  

 Na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg wykonano Projekt budowlany wiaty 

na mieszankę solno-piaskową i sprzęt – za kwotę 49 200,00 zł.  

 W Domu Pomocy Społecznej w Hamerni wykonano modernizację schodów 

zewnętrznych i werandy na kwotę 63 300,00 zł. 

 W Starostwie Powiatowym w Żyrardowie zainstalowano windę. Na budowę windy 

samorząd powiatu pozyskał środki z PFRON w kwocie 124 tysięcy złotych. 

Całkowity koszt inwestycji to 850 tysięcy złotych. 

9.22. Obronność 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 

 Stanowisko ds. Zarzadzania Kryzysowego, Ochrony Ludności 

i Spraw Obronnych  

 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  

W realizacji zadań Starosty wynikających dokumentacji planistycznej przygotowanej na okres 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (m.in. Stały Dyżur, Stanowisko Kierowania) oraz 

zadań na rzecz mobilizacyjnego uzupełnienia Sił Zbrojnych przewidziane są wytypowane 

osoby spośród pracowników Starostwa.  

Zadania z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu przypisane są do realizacji 

wszystkim jednostkom organizacyjnym w Starostwie Powiatowym, powiatowym jednostkom 

organizacyjnym a także w ramach współpracy - służbom, inspekcjom i strażom. 

Dokumentacja planistyczna, w części niejawna, podlegała bieżącej aktualizacji, szczególnie 

w zakresie danych osób funkcyjnych w jednostkach objętych planem i osób do bezpośredniej 

realizacji zadania. W ramach aktualizacji dokumentacji Akcji Kurierskiej dokonano wymiany 

większości osób objętych zadaniem (wnioskowanie o uchylenie i nadanie nowych świadczeń 

osobistych na rzecz obrony). 
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W dniu 9 września 2018 r. rozwinięto na obszarze powiatu akcję kurierską z doręczaniem kart 

powołania do jednostki wojskowej. 

W marcu przeprowadzono kwalifikację wojskową związaną z orzekaniem o zdolności 

do służby wojskowej (rocznik podstawowy 1999 i roczniki starsze; łącznie wydano 372 

orzeczenia o zdolności do służby wojskowej). 

W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony 

Ludności i Spraw Obronnych pozostawało bez obsady. Trwał proces naboru na wolne 

stanowisko (przeprowadzono 3 konkursy). 

9.23. Promocja powiatu 

Powiat Żyrardowski nie opracował odrębnego dokumentu strategicznego w zakresie promocji 

jednostki. Odniesienia do promocji znajdują się w dokumencie pn. Strategia Powiatu 

Żyrardowskiego na lata 2015-2025. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 

 Pełnomocnik ds. Promocji i Współpracy z Unią Europejską  

 Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Informacyjnego  

W ramach działań promocyjnych w 2018 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

„Przewodnik po powiecie żyrardowskim” 

„Przewodnik po powiecie żyrardowskim” to bogato ilustrowane wydawnictwo opisującą 

historię, tradycję i kulturę Ziemi Żyrardowskiej. Książka formatu 20,5x20,5 cm o objętości 

100 stron, jest kontynuacją pierwszego z wydawnictw „Vademecum Żyrardowa”. 

Koszty wydawnictwa związane ze składem i drukiem w nakładzie 1000 egzemplarzy 

wyniosły 15 375,00 zł. 

XXXIV Konwersatorium Wiedzy o Historii i Zabytkach Ziemi Żyrardowskiej.  

18 kwietnia 2018 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 

zorganizowano w Muzeum Mazowsza Zachodniego, „XXXIV Konwersatorium Wiedzy  o 

Historii i Zabytkach Ziemi Żyrardowskiej”.  

W czasie spotkania Starosta Wojciech Szustakiewicz w uznaniu za działalność na rzecz 

ochrony dóbr kultury narodowej, za kultywowanie tradycji i za opiekę nad zabytkami 

w powiecie żyrardowskim wręczył podziękowania historykowi - Panu Bogdanowi Jagiełło.  

W części wykładowej prelekcję wygłosili m.in. dr Jan Engelgard, kierownik Muzeum 

X Pawilonu Cytadeli wykład pt. „Polskie drogi do wolności” i dr Katarzyna Siatkowska 

wykład nt. „Pozycj dziecka w żyrardowskiej rodzinie robotniczej na przełomie XIX i XX 

wieku”.  
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Koszt związany z organizacją konwersatorium (poczęstunek) wyniosły 341,71 zł. 

Powiatowo-Gminne Dożynki w Puszczy Mariańskiej 

2 września odbyły się Powiatowo-Gminne Dożynki w Puszczy Mariańskiej.  

Powiat współpracował przy organizacji uroczystości i partycypował w finansowaniu 

wydarzenia na kwotę 6 000,00 zł. 

IX Piknik Ekologiczny EKOTRADYCJA 

15 września 2018 r. odbył się IX Piknik Ekologiczny EKOTRADYCJA. Imprezę 

zorganizował powiat żyrardowski we współpracy z samorządem Województwa 

Mazowieckiego i z Zarządem spółki „Stara Przędzalnia”.  

W imprezie uczestniczyło ponad 20 wystawców, którzy prezentowali tradycyjne jadło, 

zapomniane lub ginące zawody, a na piknikowej scenie wystąpiło 5 kapel i zespołów 

ludowych: „Kapela Niwińskich”, „Krwawe róże”, „Chłopcy z Nowoszyszek” oraz zespoły 

URZECZEni i Kalwarki..  

Przedsięwzięcie zorganizowano przy wsparciu finansowym samorządu Województwa 

Mazowieckiego w kwocie 25 000,00 zł w ramach porozumienia o współorganizację 

wydarzenia społeczno-kulturalnego pod nazwą „Obchody jubileuszu 20-lecia samorządu 

powiatowego i wojewódzkiego – Ekotradycja – Piknik ekologiczny Żyrardów 2018”.  

Wydatki poniesione przez Powiat to kwota 7 188,38 zł. 

Dwudziestolecie Powiatu Żyrardowskiego 

28 września 2018 r. odbyła się w Resursie gala związana z jubileuszem dwudziestolecia 

Powiatu Żyrardowskiego.  

Podczas gali referat wygłosił Starosta Wojciech Szustakiewicz.   

Nastąpiło też wręczenie podziękowań i okolicznościowych medali, koncert „Śpiewającej 

Rodziny Kaczmarków” oraz bankiet.  

Gali towarzyszyła wystawa „20 lat współpracy Województwa Mazowieckiego i Powiatu 

Żyrardowskiego”, a wszyscy jej uczestnicy otrzymali od organizatorów pakiet promocyjny, 

który zawierał m.in. pozycję książkową pt. „Przewodnik po Powiecie Żyrardowskim”. 

Wydatki Powiatu związane z organizacją gali wyniosły 18 571,50 zł. 

Inne działania promocyjne: 

 współpraca przy organizacji konkursu plastycznego na wizerunek maskotki dla 

Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, który został zorganizowany pod 

patronatem Starosty (zakup nagród dla laureatów konkursu, zakup maskotki)  

– wydatki Powiatu – 2 722,00 zł, 
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 patronat i wsparcie finansowe imprezy organizowanej przez Forum Żyrardów dla 

Wszystkich pod nazwą „Zlot pojazdów elektrycznych EV” – kwota wsparcia  

– 320,00 zł,  

 patronat i wsparcie organizacyjne koncertu charytatywnego „Gramy dla Igi Hodun”, 

 patronat i wsparcie finansowe dla Fundacji Kultury i Sztuki artHOLDING 

na organizację Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd 2018  

– kwota 4 999,95 zł (zakup statuetek), 

 patronat i wsparcie finansowe dla Turnieju Dwóch Wierszy organizowanego przez 

Grupę poetycką Żyrardowskie Wieczory Literackie – wsparcie w wysokości 500,00 zł 

(zakup nagród dla laureatów), 

 udział w wydawnictwie „Złota Księga Samorządu” – wydatek w kwocie 525,00 zł 

związany z publikacją materiałów promocyjnych o powiecie żyrardowskim, 

 patronat i wsparcie finansowe piłkarskiego Mundialu Niepodległości organizowanego 

przez Oratorium św. Jana Bosko – kwota wsparcia – 1 000,00 zł (zakup trofeów), 

 zakup pucharów na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Sportu – kwota 1 500,00 

zł, 

 wsparcie finansowe wydawnictwa „Stare Kozłowice dawniej i dziś” – kwota 

495,50 zł, 

 patronat i wsparcie finansowe Konkursu Literackiego im. W.J. Grabskiego i Zofii 

Kossak-Szczuckiej organizowanego przez Stowarzyszenie Autorów Polskich – kwota 

400,00 zł (zakup nagród dla laureatów), 

 wsparcie działań Policji związanych z organizacją debaty o bezpieczeństwie, w tym 

wsparcie finansowe w kwocie 553,50 zł, 

 udział w wydawnictwie albumowym „20 lat Polski Powiatowej” – wydatek w kwocie 

2 337,00 zł związany z publikacją materiałów promocyjnych o Powiecie 

Żyrardowskim, 

 wsparcie finansowe i organizacyjne Policji związane z nadawaniem sztandaru 

Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie – wydatek w kwocie 1 842,80 zł, 

 udział Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu Żyrardowskiego w uroczystościach 

zewnętrznych - wydatki związane z wykonaniem pucharów, grawertonów i statuetek  

–1 784,00 zł, 

 utrzymanie strony internetowej www.powiat-zyrardowski.pl – kwota 1 623,60 zł, 

 publikacja ogłoszeń płatnych, życzeń kondolencji, realizacja filmów promocyjnych  

– wydatek w kwocie 2 702,72 zł, 

 wykonanie materiałów promocyjnych (koszulki z logo Powiatu, teczki z nadrukiem)  

– wydatki w kwocie 5 202,88 zł. 
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9.24. Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

Zadania określa Uchwała Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. 

Nr XXXIV/213/17 w sprawie programu współpracy powiatu żyrardowskiego z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2018.  

Jako priorytetowe dla Powiatu w roku 2018 ustalono zadania z zakresu: 

1) pomocy społecznej; 

2) działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 

3) kultury fizycznej i sportu; 

4) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 

prawnej społeczeństwa; 

5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:  

 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 

 Wydział Organizacyjny 

W ramach realizacji programu ogłoszono i rozstrzygnięto konkursy ofert dla organizacji 

pozarządowych na następujące zadania: 

1) „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”: 

 Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Żyrardowie  

– kwota 4 200,00 zł, 

2) „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)”: 

 Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością 

Psychofizyczną „Pomóż Żyć” w Żyrardowie – kwota 10 000,00 zł, 

3) „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych 

wychowawczo”: 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie  

– kwota 25 000,00 zł, 

4) „Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla 

dorosłych osób niepełnosprawnych”: 

 Stowarzyszenie Równych Szans w Żyrardowie – kwota 10 000,00 zł.  

Wyłonione w konkursach organizacje pozarządowe zrealizowały zlecone im zadania 

publiczne. 
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9.25. Działalność w zakresie telekomunikacji 

Jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorządowej:  

1) budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci 

telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 

telekomunikacyjnych;  

2) dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury 

telekomunikacyjnej;  

3) świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 

telekomunikacyjnych, usługi na rzecz:  

a) przedsiębiorców telekomunikacyjnych,  

b) podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,  

c) użytkowników końcowych – w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 

i 7 ustawy. 

W 2018 roku nie stwierdzono potrzeby podjęcia działań w powyższym obszarze.  

10. Podsumowanie  

Celem niniejszego „Raportu o stanie powiatu” jest podsumowanie działalności Zarządu 

Powiatu Żyrardowskiego w roku 2018 r.  

Zarząd jest organem wykonawczym powiatu, a w jego skład wchodzą: Starosta, Wicestarosta, 

Etatowy Członek Zarządu oraz dwóch Nieetatowych Członków Zarządu. Zarząd wybierany 

jest przez Radę Powiatu. W pracach Zarządu uczestniczą ponadto: Sekretarz i Skarbnik 

Powiatu.  

Zarząd prowadzi zadania powiatowe przy pomocy Starostwa, innych powiatowych jednostek 

budżetowych oraz spółki prawa handlowego stanowiącej własność powiatu.  

Zgodnie z informacjami zebranymi w niniejszym raporcie, Zarząd na bieżąco realizował 

zadania wynikające z przepisów prawa krajowego oraz uchwał i dokumentów programowych 

Rady Powiatu.  

 

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego: 

 

Beata Sznajder  – Przewodnicząca Zarządu   .......................................................  

Krzysztof Dziwisz  – Wicestarosta   .......................................................  

Stanisław Nalej  – Członek Zarządu   .......................................................  

Franciszek Jankowski  – Członek Zarządu   .......................................................  

Andrzej Koźbiał  – Członek Zarządu   .......................................................  


