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1. Wprowadzenie 

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

(Dz.U. z 2022 poz. 528, z póżn.zm.; 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 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.  
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2. Podstawowe dane dotyczące 

Powiatu Żyrardowskiego 

Powiat Żyrardowski to powiat ziemski, o powierzchni 533 km2, położony w zachodniej części 

województwa mazowieckiego. Powiat Żyrardowski tworzą następujące jednostki administracji 

samorządowej: miasto Żyrardów, 2 gminy miejsko-wiejskie (Mszczonów i Wiskitki) oraz 

2 gminy wiejskie (Puszcza Mariańska i Radziejowice).  

 

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

o znaczeniu powiatowym, w tym również Starostwo Powiatowe.  

Dzięki dogodnym połączeniom drogowym i kolejowym - drogi krajowe nr 8 (do Katowic 

i Wrocławia) i nr 50 (trasa tranzytowa na linii Wschód – Zachód), linie kolejowe Warszawa-

Wiedeń i Centralna Magistrala Kolejowa Warszawa – Katowice, Kraków – oraz centralnemu 

położeniu między dwoma aglomeracjami (warszawską i łódzką) powiat żyrardowski jest 

bardzo atrakcyjnym terenem dla inwestorów. Ogromną szansą na przyspieszenie rozwoju 

gospodarczego jest bez wątpienia autostrada A-2 (odcinek Łódź – Warszawa) ze zjazdem 

w Wiskitkach na drogę krajową nr 50. 
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Duże nadzieje na rozwój gospodarczy i zwiększenie liczby miejsc pracy związane są 

z zagospodarowaniem obiektów dawnych Zakładów Przemysłu Lniarskiego w Żyrardowie. 

Za sprawą kolejnych inwestorów, usytuowana w samym sercu miasta fabryka, staje się 

nowoczesnym centrum handlowo-rozrywkowym z apartamentowcami o niepowtarzalnej 

atmosferze przepełnionymi historią z dawnych lat. Część tych obiektów wykorzystana została 

na cele produkcyjne.  

Powiat Żyrardowski usytuowany jest w dorzeczu dwóch rzek – Bzury i Jeziorki, stanowiących 

bezpośrednie dopływy Wisły. Na uwagę zasługują malownicze doliny naturalnych cieków 

wodnych oraz rozwinięta zabudowa hydrotechniczna (liczne sztuczne piętrzenia i zbiorniki 

wodne). 

Teren powiatu znajduje się częściowo na obszarze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego 

i Bolimowsko-Radziejowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z Doliną Środkowej Rawki, 

co potwierdza walory przyrodnicze tego rejonu Województwa Mazowieckiego. Najciekawsze 

krajobrazowo kompleksy leśne stanowią pozostałości dawnych historycznych puszcz 

królewskich: Wiskickiej, Korabiewskiej i Jaktorowskiej łączących się dawniej z Puszczą 

Bolimowską i Puszczą Miedniewicką.  

Znajduje się tu pięć cennych rezerwatów przyrody, w tym trzy leśne, jeden wodny i jeden 

łąkowo-wodny. Są to: 

➢ Leśny rezerwat przyrody „Puszcza Mariańska”, obszar o powierzchni 120,39 ha 

na terenie gminy Puszcza Mariańska. Utworzony w 1983 r. w celu zachowania lasu 

grądowego z rzadkimi, chronionymi roślinami. 

➢ Leśny rezerwat przyrody „Dąbrowa Radziejowska” o powierzchni 51,27 ha na terenie 

gminy Radziejowice. Utworzony w 1984 r. w celu zachowanie dąbrowy świetlistej z 

chronionymi gatunkami roślin. Dąbrowa Radziejowska objęta została europejskim 

programem ekologicznym „Natura 2000”. 

➢ Leśny rezerwat przyrody „Grądy Osuchowskie” o powierzchni 96,39 ha na terenie 

gminy Mszczonów. Założony w 1982 r. w celu ochrony zróżnicowanych zbiorowisk 

grądowych oraz boru bagiennego o charakterze reliktowym z chronionymi gatunkami 

roślin 

➢ Wodny rezerwat przyrody .„Rzeka Rawka”, o łącznej powierzchni 487 ha, z czego 

na terenie powiatu żyrardowskiego znajduje się ok. 15 ha. Obejmuje rzekę Rawkę 

na całej długości wraz z ujściowymi odcinkami dopływów tj.: Krzemionki, Białki 

i Korabiewki. Utworzony w roku 1983 w celu ochrony typowej rzeki nizinnej 

ze stanowiskami roślin rzadkich i chronionych oraz ciekawej fauny. Nad Rawką spotkać 

można m.in. siedliska bobrów, liczne gatunki ptaków, m.in. zimorodki, 

a w starorzeczach gniazda żurawi i łabędzia niemego. 
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➢ Łąkowo-wodny rezerwat przyrody „Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich”, 

o powierzchni 19,35 ha na terenie Gminy Mszczonów. Utworzony w 2004 r. w celu 

ochrony zbiorowisk wodno-łąkowych i bogatej fauny.  

Ważnym obszarem podlegającym ochronie jest Bolimowski Park Krajobrazowy, który 

obejmuje obszar 23 130 ha, z czego około 43% (9,8 tys. ha) znajduje się na terenie powiatu 

żyrardowskiego, w granicach gmin Wiskitki i Puszcza Mariańska. Ponad 2/3 powierzchni Parku 

stanowią lasy, będące pozostałością dawnych puszcz: Bolimowskiej, Jaktorowskiej, 

Korabiewskiej i Wiskickiej.  

Szczególnego charakteru nadaje Parkowi przecinająca go dolina szybko płynącej i silnie 

meandrującej rzeki Rawki, będącej jego „osią” i jednocześnie ważnym w skali kraju korytarzem 

migracji zwierząt oraz bardzo atrakcyjnym terenem rekreacyjno-turystycznym.  

Niepowtarzalny koloryt krajobrazu Parku podkreślają oczka wodne, bagniste, czasem rozległe 

zagłębienia, drobne cieki płynące w głębokich jarach oraz tzw. „polany Puszczy Bolimowskiej” 

– rozległe śródleśne łąki i pastwiska, niespotykane w tej części Polski, stanowiące doskonałą 

ostoję zwierzyny i miejsce lęgowe ptaków. O przyrodniczej i dydaktycznej atrakcyjności Parku, 

świadczy obecność unikalnych gatunków roślin i zwierząt, wśród których 380 jest objętych 

prawną ochroną. Należą do nich m.in.: bocian czarny, zimorodek, żuraw, orlik krzykliwy, 

derkacz, ryś, bóbr, wydra. 
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3. Podstawowe dane finansowe 

Powiatu Żyrardowskiego 

Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonane zostały w kwocie 

131.030.746,08 zł, co stanowi 100,14 % przyjętego planu ogółem, z tego:  

➢ dochody bieżące wykonano w wysokości 100.176.501,53 zł, tj. 101,88% planu 

po zmianach, które stanowią 76,45% wykonanych dochodów ogółem,  

➢ dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 30.854.244,55 zł, tj. 94,88% planu po 

zmianach, które stanowią 23,55% wykonanych dochodów ogółem.  

Struktura wykonanych dochodów 2021 roku: 

➢ dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie 

z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 33,79%, 

➢ subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca 

– 29,51%, 

➢ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących – 13,15%, 

➢ dochody majątkowe – 23,55%. 

 

 

dochody własne 
zrealizowane przez 

jednostki 
organizacyjne 

Powiatu, łącznie 
z udziałem w 

podatkach 
stanowiących dochód 

budżetu państwa
34%

subwencja ogólna z 
budżetu państwa -
część oświatowa, 

wyrównawcza 
i równoważąca

29%

dochody majątkowe
24%

dotacje celowe na 
zadania z zakresu 

administracji rządowej 
oraz na 

dofinansowanie 
własnych zadań 

bieżących
13%

Struktura wykonania dochodów roku 2021
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Przychody budżetu Powiatu w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 20.069.229,69 zł, 

tj. 120,84% planu po zmianach. Źródło wykonanych przychodów stanowią wolne środki, czyli 

nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek 

roku budżetowego w wysokości 4.479.039,45 zł, środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy 

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 

w kwocie 393.890,55 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 

15.196.299,69 zł. 

Wydatki budżetu Powiatu w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 125.894.410,03 zł, 

tj. 91,43% planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 

91.390.979,48 zł, tj. 72,59% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków 

majątkowych to kwota 34.503.430,55 zł, tj. 27,41% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki 

bieżące zostały wykonane w 96,06% planu po zmianach stanowiącego kwotę 95.140.760,64 

zł, natomiast wydatki majątkowe w 81,07% planu po zmianach wynoszącego 42.558.270,16 

zł.  

 

Wydatki majątkowe według działów: 

➢ Transport i łączność – 28.286.583.47 zł 

➢ Działalność usługowa – 259.639,74 zł 

➢ Administracja publiczna – 256.982,45 zł 

➢ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 435.000,00 zł 

➢ Oświata i wychowanie – 28.600,00 zł 

Wydatki bieżące
73%

Wydatki majątkowe 
(inwestycje)

27%

Struktura wykonania wydatków roku 2021
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➢ Pomoc Społeczna – 82.250,00 zł 

➢ Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.154.374,89 zł 

Rozchody budżetu Powiatu za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 9.760.000,00 zł, 

co stanowi 100% planu po zmianach i dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach 

poprzednich pożyczek i kredytów (2.260.000,00 zł) oraz środków z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych (7.500.000,00 zł). 

Za 2021 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 5.136.336,05 zł, przy 

planowanym deficycie 6.847.930,44 zł.  

Plan budżetu Powiatu Żyrardowskiego na 2021 rok w porównaniu do pierwotnie przyjętego 

w grudniu 2020 r. zwiększył się o kwotę 6.188.182,56 po stronie dochodów i 10.408.369,13 zł 

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

źródeł zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zadań bieżących.  

Należności Powiatu stanowią kwotę 8.809.634,51 zł, w tym wymagalne w kwocie 

8.731.061,00 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 7.184.265,16 zł. 

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 

34.115.737.96 zł, tj. 26.04%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego 

po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2021 r. wynosi 37.627.405,21 zł, tj. 28,72%. 
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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.  

W roku 2021 Zarząd Powiatu VI kadencji odbył 39 posiedzeń, na których podjęto 78 uchwał. 

Najważniejsze zadania Zarządu to: 

➢ przygotowywanie projektów uchwał rady; 

➢ wykonywanie uchwał rady; 

➢ opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju; 

➢ gospodarowanie mieniem powiatu; 

➢ wykonywanie budżetu powiatu; 

➢ zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu; 

➢ uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego. 

Skład Zarządu Powiatu Żyrardowskiego VI kadencji (2018-2023) w roku 2021: 

➢ Krzysztof Dziwisz – Starosta i Przewodniczący Zarządu, 

➢ Krzysztof Maciejczyk – Wicestarosta, 

➢ Stanisław Nalej – Członek Zarządu (etatowy), 

➢ Krzysztof Rdest – Członek Zarządu (nieetatowy), 

➢ Andrzej Koźbiał – Członek Zarządu (nieetatowy). 

W roku sprawozdawczym: 

➢ Skarbnikiem Powiatu Żyrardowskiego były: 

▪ do 31.01.2021 r. Pani Edyta Fedorowicz,  

▪ od 01.02.2021 do 31.08.2021 Pani Monika Gąsiorowska, 

▪ od 01.09.2021 do 30.11.2021 Pani Małgorzata Salska, 

▪ od 01.12.2021 Pani Agnieszka Mazurek. 

➢ Sekretarzem Powiatu Żyrardowskiego do dnia 30.09.2021 roku była Pani Teresa 

Berdyga.  

Zgodnie z art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych, Starosta Powiatu Żyrardowskiego ogłosił w terminie 3 miesięcy od 

zwolnienia stanowiska nabór na nowego Sekretarza Powiatu, jednakże nabór ten nie 

został rozstrzygnięty z powodu rezygnacji kandydata. 

Starosta Powiatu Żyrardowskiego wykonuje zadania i kompetencje określone Regulaminem 

Organizacyjnym Starostwa: 
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➢ jest kierownikiem Starostwa w rozumieniu przepisów prawa pracy, zwierzchnikiem 

służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu, 

➢ 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, 

➢ 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,  

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

pracy stosownie do potrzeb oraz realizuje politykę personalną w Starostwie, 

➢ 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. 

Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje określone Regulaminem Organizacyjnym 

Starostwa oraz powierzone mu przez Starostę, w szczególności: 
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➢ 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, 

➢ posiada upoważnienie do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej 

właściwości, nie zastrzeżonych do kompetencji Starosty, 

➢ nadzoruje i koordynuje pracę Wydziałów Starostwa i podległych jednostek 

organizacyjnych, zgodnie z Zarządzeniem Starosty Nr 72/2021 z dnia 8 września 2021 

roku: 

▪ Wydział Inwestycji, Funduszy i Informatyki, 

▪ Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, 

▪ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

▪ Pełnomocnik ds. Promocji i Współpracy z Unią Europejską, 

▪ Powiatowy Zarząd Dróg. 

Etatowy Członek Zarządu Powiatu wykonuje zadania i kompetencje określone Regulaminem 

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

➢ współdziała z Radą i komisjami Rady, 

➢ posiadają upoważnienie do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej 

właściwości, nie zastrzeżonych do kompetencji Starosty, 

➢ nadzoruje i koordynuje pracę Wydziałów Starostwa i podległych jednostek 

organizacyjnych, zgodnie z Zarządzeniem Starosty Nr 72/2021 z dnia 8 września 2021 

roku: 

▪ Wydział Rozwoju i Budownictwa, 

▪ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

▪ Pełnomocnik ds. Ochrony Zdrowia oraz Centrum Zdrowia Mazowsza 

Zachodniego Sp. z o.o., 

▪ Powiatowy Urzędu Pracy, 

▪ jednostki organizacyjne strefy pomocy społecznej, w szczególności Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie i jednostki mu podległe. 

Sekretarz Powiatu wykonuje zadania i kompetencje określone Regulaminem Organizacyjnym 

Starostwa oraz powierzone im 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, 
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➢ 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, 

➢ sprawuje nadzór nad Wydziałem Organizacyjnym. 

Skarbnik Powiatu wykonuje zadania i kompetencje określone Regulaminem Organizacyjnym 

Starostwa oraz powierzone im przez Starostę, a w szczególności: 

➢ dokonuje planowania oraz realizacji założeń polityki finansowej Powiatu, 

➢ zapewnia opracowywanie i realizację budżetu Powiatu oraz kontrolę jego 

wykonywania, 

➢ 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. 
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5. Wykonanie uchwał Rady Powiatu 

podjętych w 2021 r. 

Lp. Uchwała (numer/przedmiot) 
Informacja 

o wykonaniu 

1.  
Uchwała Nr XXV/145/21 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

2.  
Uchwała Nr XXV/146/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową 
Powiatu Żyrardowskiego na 2021 rok 

wykonana 

3.  Uchwała Nr XXV/147/21 w sprawie odwołania Skarbnika wykonana 

4.  Uchwała Nr XXV/148/21 w sprawie powołania Skarbnika wykonana 

5.  
Uchwała Nr XXVI/149/21 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

6.  
Uchwała Nr XXVI/150/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową 
Powiatu Żyrardowskiego na 2021 rok 

wykonana 

7.  

Uchwała Nr XXVI/151/21 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 2021 roku 

wykonana 

8.  
Uchwała Nr XXVII/152/21 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

9.  
Uchwała Nr XXVII/153/21 zmieniająca Uchwałę 
Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2021 rok 

wykonana 

10.  
Uchwała Nr XXVII/154/21 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Powiecie Żyrardowskim na lata 2018-2020 

wykonana 

11.  

Uchwała Nr XXVII/155/21 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Żyrardowie oraz efektów pracy 
Organizatora rodzinnej pieczy zstępczej w powiecie 
żyrardowskim za 2020 rok 

wykonana 

12.  
Uchwała Nr XXVII/156/21 w sprawie przyjęcia „Oceny 
zasobów pomocy społecznej za 2020 rok” 

wykonana 

13.  
Uchwała Nr XXVII/157/21 w sprawie przyjęcia Programu 
Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żyrardowskim na 
lata 2021-2023 

wykonana 
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14.  
Uchwała Nr XXVII/158/21 w sprawie załatwienia skargi na 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie 

wykonana 

15.  Uchwała Nr XXVII/159/21 w sprawie przekazania skargi wykonana 

16.  
Uchwała Nr XXVII/160/21 w sprawie załatwienia skargi na 
Starostę Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

17.  
Uchwała Nr XXVIII/161/21 w sprawie udzielenia 
Zarządowi Powiatu wotum zaufania. 

wykonana 

18.  
Uchwała Nr XXVIII/162/21 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego 
za 2020 rok 

wykonana 

19.  
Uchwała Nr XXVIII/163/21 w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego 
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 

wykonana 

20.  
Uchwała Nr XXVIII/164/21 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

21.  
Uchwała Nr XXVIII/165/21 zmieniająca Uchwałę 
Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2021 rok. 

wykonana 

22.  
Uchwała Nr XXVIII/166/21 w sprawie załatwienia skargi 
na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie 

wykonana 

23.  

Uchwała Nr XXVIII/167/21 w sprawie podtrzymania 
stanowiska wyrażonego w uchwale Rady Powiatu 
Żyrardowskiego Nr XXVII/158/21 z dnia 27 maja 2021 
roku w sprawie załatwienia skargi na Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie 

wykonana 

24.  
Uchwała Nr XXIX/168/21 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

25.  
Uchwała Nr XXIX/169/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową 
Powiatu Żyrardowskiego na 2021 rok 

wykonana 

26.  
Uchwała Nr XXX/170/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową 
Powiatu Żyrardowskiego na 2021 rok 

wykonana 

27.  Uchwała Nr XXX/171/21 w sprawie odwołania Skarbnika wykonana 

28.  Uchwała Nr XXX/172/21 w sprawie powołania Skarbnika wykonana 

29.  
Uchwała Nr XXX/173/21 w sprawie załatwienia skargi na 
Starostę Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

30.  
Uchwała Nr XXX/174/21 w sprawie przekazania wniosku 
według właściwości 

wykonana 

31.  
Uchwała Nr XXX/175/21 w sprawie przekazania skargi do 
załatwienia 

wykonana 
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32.  
Uchwała Nr XXX/176/21 w sprawie przekazania skargi do 
załatwienia 

wykonana 

33.  
Uchwała Nr XXXI/177/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową 
Powiatu Żyrardowskiego na 2021 rok 

wykonana 

34.  
Uchwała Nr XXXII/178/21 zmieniająca Uchwałę 
Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2021 rok 

wykonana 

35.  

Uchwała Nr XXXII/179/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXVI/151/21 z dnia 25 marca 2021 roku 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 2021 roku 

wykonana 

36.  
Uchwała Nr XXXIII/180/21 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

37.  
Uchwała Nr XXXIII/181/21 zmieniająca Uchwałę 
Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2021 rok 

wykonana 

38.  
Uchwała Nr XXXIII/182/21 w sprawie zasad przyznawania 
diet radnym, ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży 
służbowej oraz upoważnienia wiceprzewodniczących rady 

wykonana 

39.  
Uchwała Nr XXXIII/183/21 w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

40.  Uchwała Nr XXXIII/184/21 w sprawie odwołania Skarbnika wykonana 

41.  
Uchwała Nr XXXIII/185/21 w sprawie powołania 
Skarbnika 

wykonana 

42.  
Uchwała Nr XXXIII/186/21 w sprawie wprowadzenia 
zmian do Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 
w Powiecie Żyrardowskim na lata 2021-2023 

wykonana 

43.  
Uchwała Nr XXXIII/187/21 w sprawie programu 
współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2022 

wykonana 

44.  
Uchwała Nr XXXIV/188/21 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

45.  
Uchwała Nr XXXIV/189/21 zmieniająca Uchwałę 
Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2021 rok. 

wykonana 

46.  
Uchwała Nr XXXIV/190/21 w sprawie Przyjęcia Strategii 
rozwiązywania problemów społecznych Powiatu 
Żyrardowskiego na lata 2021-2026 

wykonana 

47.  
Uchwała Nr XXXIV/191/21 w sprawie rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Żyrardowskiego w 2022 roku 

wykonana 
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48.  

Uchwała Nr XXXIV/192/21 w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie 
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu na terenie Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

49.  
Uchwała Nr XXXIV/193/21 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego 

wykonana 

50.  

Uchwała Nr XXXIV/194/21 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 
Żyrardowskim a Powiatem Grójeckim w zakresie 
powierzenia zadania organizacji publicznego transportu 
zbiorowego 

wykonana 

51.  

Uchwała Nr XXXIV/195/21 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 
Żyrardowskim a Powiatem Grodziskim w zakresie 
powierzenia zadania organizacji publicznego transportu 
zbiorowego 

wykonana 

52.  
Uchwała Nr XXXV/196/21 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego. 

wykonana 

53.  
Uchwała Nr XXXV/197/21 zmieniająca Uchwałę 
Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2021 rok 

wykonana 

54.  
Uchwała Nr XXXV/198/21 w sprawie ustalenia wykazu 
i planu finansowego wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2021 

wykonana 

55.  
Uchwała Nr XXXV/199/21 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

56.  
Uchwała Nr XXXV/200/21 w sprawie Uchwały Budżetowej 
Powiatu Żyrardowskiego na 2022 rok 

wykonana 

57.  
Uchwała Nr XXXV/201/21 w sprawie uchwalenia planu 
pracy Rady Powiatu na rok 2022 

wykonana 

58.  
Uchwała Nr XXXV/202/21 w sprawie zatwierdzenia 
planów pracy Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady 
Powiatu Żyrardowskiego na 2022 rok 

wykonana 
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6. Wykonanie uchwał Rady Powiatu 

podjętych przed 1 stycznia 2021 r., 

ale obejmujących swym zakresem 

2021 r.  

Lp. Uchwała (numer/przedmiot) 
Informacja 

o wykonaniu 

1.  
Uchwała Nr XV/94/20 w sprawie zmiany składu 
osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Transportu 

wykonana 

2.  
Uchwała Nr XV/95/20 w sprawie zmiany składu 
osobowego stałej Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego 
Rady Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

3.  
Uchwała Nr XVII/103/20 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Statutu Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

4.  
Uchwała Nr XVII/105/20 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego 

wykonana 

5.  

Uchwała Nr XIX/113/20 w sprawie przyjęcia 
„Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Powiecie Żyrardowskim na lata 2020-2025” 

wykonana 

6.  
Uchwała Nr XXI/116/20 w sprawie wyboru Starosty 
Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

7.  
Uchwała Nr XXI/117/20 w sprawie wyboru Wicestarosty 
Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

8.  
Uchwała Nr XXI/118/20 w sprawie wyboru członka 
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

9.  
Uchwała Nr XXI/119/20 w sprawie wyboru członka 
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

10.  
Uchwała Nr XXI/120/20 w sprawie wyboru członka 
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego 

wykonana 

11.  
Uchwała Nr XXIII/131/20 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego 

wykonana 
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12.  
Uchwała Nr XXIII/132/20 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego 

wykonana 

13.  
Uchwała Nr XXIII/133/20 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego 

wykonana 

14.  
Uchwała Nr XXIII/134/20 w sprawie rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Żyrardowskiego w 2021 roku 

wykonana 

15.  
Uchwała Nr XXIII/135/20 w sprawie programu współpracy 
Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi 
w roku 2021 

wykonana 

16.  
Uchwała Nr XXIV/140/20 w sprawie Uchwały budżetowej 
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2021 

wykonana 

17.  
Uchwała Nr XXIV/143/20 w sprawie uchwalenia planu 
pracy Rady Powiatu na rok 2021 

wykonana 

18.  
Uchwała Nr XXIV/144/20 w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Powiatu 
Żyrardowskiego na 2021 rok 

wykonana 
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7. Wykonanie dokumentów 

programowych wyznaczających 

ogólne kierunki rozwoju Powiatu 

Żyrardowskiego 

Strategia Rozwoju Powiatu 

„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. 

Uchwała o kierunkach działania Zarządu Powiatu. 

Rada Powiatu Żyrardowskiego nie podejmowała uchwały o kierunkach działania Zarządu 

Powiatu. 

 

8. Budżet obywatelski  

Rada Powiatu nie przewidziała na rok sprawozdawczy realizacji budżetu obywatelskiego. 
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9. Realizacja zadań powiatowych, 

wraz z informacją o realizacji 

polityk, programów i strategii 

dotyczących tych zadań 

W roku 2021 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.: 46 856 61 00 

fax: 46 855 20 21 

starostwo@powiat-zyrardowski.pl 

www.powiat-zyrardowski.pl 

Starosta  
Krzysztof Dziwisz 

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 Maciejska 

 

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 
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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  
Joanna  

Nowak-Zielonka 

 

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 

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 
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13.  

Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie 
w Żyrardowie 

ul. 1 Maja 60, 96-300 Żyrardów 

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 
w Żyrardowie 

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 

19.  
Powiatowy Urząd 

Pracy 
w Żyrardowie 

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 
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20.  

Centrum Usług 
Wspólnych 

Powiatu 
Żyrardowskiego 

ul. Środkowa 36, 96-300 Żyrardów 

tel.: 725 807 607 

anna.oledzka@powiat-
zyrardowski.pl 

Dyrektor  
Anna Olędzka 

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 

Do 14.01.2021  
Prezes  

Jacek Sawicki 

15.01.2021  
– 14.04.2021 

Prezes  
Cezary 

Chmielecki 

15.04.2021  
– 05.05.2021 

Prezes 
Przemysław 

Humięcki 

05.05.2021  
– 02.06.2021 

Prezes  
Paweł Piotrowski 

09.06.2021  
– 24.08.2021 

Prezes  
Marcin Fronczak 

Od 25.08.2021 
Prezes  

Marcin Pluta 
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9.1. Edukacja publiczna 

Jednostki i komórki organizacyjne 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 

W wyniku przeprowadzonej w 2021 roku rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Powiat Żyrardowski, przyjęto 570 uczniów do 20 oddziałów: 194 uczniów 

do klas liceów ogólnokształcących, 243 uczniów do klas techników i 133 uczniów do klas 

branżowych szkół I stopnia. 

Wyniki rekrutacji w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:  

➢ Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej – przyjęto 

59 uczniów do 2 oddziałów;  

➢ Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie – przyjęto 35 uczniów 

do 1 oddziału; - Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie 

w Żyrardowie – przyjęto 6 uczniów do 1 oddziału;  

➢ Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie – przyjęto 198 uczniów: 127 do technikum i 71 

do szkoły branżowej - utworzono 4 oddziały technikum oraz 2 oddział branżowej szkoły 

I stopnia; 

➢ Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie – przyjęto 109 uczniów: 47 do liceum 

ogólnokształcącego, 30 do technikum oraz 32 do branżowej szkoły I stopnia – 

utworzono 2 oddziały liceum, 1 oddział technikum oraz 1 oddział branżowej szkoły 

I stopnia;  

➢ Zespół Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach – przyjęto 82 uczniów, 

45 do technikum oraz 47 do liceum, tworząc 1 oddział technikum i 2 oddziały liceum 

ogólnokształcącego;  
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➢ Zespół Szkół w Mszczonowie – przyjęto 81 uczniów: 30 do branżowej szkoły I stopnia 

oraz 51 do technikum – utworzono 1 oddział branżowej szkoły I stopnia i 2 oddziały 

w technikum.  

W roku szkolnym 2020/2021 do wszystkich obowiązkowych części egzaminu maturalnego 

przystąpiło 237 absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Egzamin 

maturalny zdało 200 uczniów, co stanowi 84% ogólnej liczby zdających.  

Wyniki egzaminów zawodowych przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:  

➢ w Zespole Szkół Nr 1 w technikum średnia zdawalność egzaminu zawodowego 

kształtuje się na poziomie 50,6% natomiast w branżowej szkole I stopnia – 83%.  

➢ w Zespole Szkół Nr 2 średnia zdawalność egzaminu zawodowego w technikum 

wyniosła 71%, podczas gdy w branżowej szkole I stopnia – 50%.  

➢ w technikum w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach odsetek zdających wyniósł 86%.  

➢ w Zespole Szkół w Mszczonowie średnie wyniki egzaminu w technikum kształtują się 

na poziomie 82%. 

➢ w SOSW w Żyrardowie w branżowej szkole I stopnia odsetek zdających wyniósł 92%.  

W szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski, zarówno w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym, jak i w szkołach ogólnodostępnych, kształcą się również dzieci 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W każdej ze szkół uczniowie ze specjalnymi 

potrzebami otrzymują wsparcie przewidziane przepisami prawa. W każdym przypadku 

realizowane są zajęcia dodatkowe wynikające ze wskazań zawartych w orzeczeniach czy 

opiniach. W miarę potrzeb, szkoły zapewniają pomoc specjalistów i organizują wymagane 

formy wsparcia oraz metody pracy i terapii. W realizacji wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego kluczową rolę odgrywa praca i zaangażowanie Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. Powiat jako organ prowadzący stara się w jak najwyższym stopniu wspierać 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez konsekwentną likwidację barier 

architektonicznych oraz dostosowanie czasu pracy specjalistów do potrzeb uczniów.  

Do działającego od roku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Przedszkola 

Specjalnego uczęszcza obecnie 13 wychowanków z różnymi niepełnosprawnościami.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021 objęła pomocą zarówno 

dzieci szkolne jak i przedszkolne, przeprowadzając 1630 diagnoz, w tym: pedagogiczną – 572, 

psychologiczną – 740, logopedyczną – 310. Przeprowadzono przesiewowe badania słuchu 

z zastosowaniem Baterii do Badania Zmysłów dla 12 osób oraz 186 badań screeningowym 

audiometrem tonalnym.  

W przedszkolach i szkołach podstawowych w Żyrardowie przeprowadzono logopedyczne 

badania przesiewowe dla 234 dzieci. Terapią indywidualną objęto 129 osób, w tym: 

logopedyczną – 55, psychologiczną – 32, pedagogiczną – 37.  
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Poradnia udziela również porad i konsultacji. Z tej formy pomocy skorzystało 428 osób, w tym: 

248 rodziców, 40 specjalistów szkolnych, 134 konsultacji dyrektora (z rodzicami, dyrektorami, 

nauczycielami, asystentami), 6 indywidualnych spotkań z doradztwa zawodowego dla uczniów 

i ich rodziców. W omawianym okresie Poradnia wydała 511 opinii, z czego najwięcej – 211 

dotyczyło objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Pozostałe dotyczyły m.in. 

specyficznych trudności w uczeniu się, dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających 

z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia, objęcia dziecka 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, koniecznością wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka.  

Młodzieżowy Dom Kultury w 2021 roku prowadził działalność na rzecz dzieci i młodzieży 

Powiatu Żyrardowskiego, realizując pogram profilaktyczny oraz wychowawczy zgodnie 

ze statutem placówki wychowania pozaszkolnego. W ubiegłym roku szkolnym do udziału 

w zajęciach zgłosiło się ok. 850 osób, które rozwijały swoje pasje i zainteresowania w 64 

grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym i tematycznym, m.in.:  

➢ zajęcia umuzykalniające, realizowane w kołach rytmiki oraz ognisku muzycznym;  

➢ zajęcia z tańca sportowego;  

➢ zajęcia z języka angielskiego – o różnym stopniu zaawansowania i w różnych grupach 

wiekowych;  

➢ zajęcia w Dziecięcej Akademii Plastycznej;  

➢ zajęcia dla najmłodszych mieszkańców powiatu – dzieci w wieku przedszkolnym – 

organizowane w Klubie Myszki Miki.  

Ponadto w ramach działalności profilaktyczno-wychowawczej organizowana była gimnastyka 

korekcyjna, koło taneczne oraz ognisko plastyczno-terapeutyczne. 
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9.2. Ochrona zdrowia 

Ogólnoświatowa pandemia koronawirusa w sposób znaczący wpłynęła na działalność Spółki 

w roku obrotowym 2021.  

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. otrzymała szereg decyzji Ministra Zdrowia 

nakładających obowiązek zapewnienia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem 

SARS-CoV2. 

Decyzją z dnia 09.12.2020 o nałożono na Spółkę konieczność zapewnienia 75 łóżek dla 

pacjentów z zakażeniem SARS-Cov-2 w tym 4 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem 

oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej oraz konieczność 

zapewnienia 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19. 

Począwszy od dnia 26 października 2020 r., w związku z utworzeniem łóżek tzw. COVID-owych, 

szpital otrzymał II stopień referencyjny. Spółka zawarła umowę z Narodowym Funduszem 

Zdrowia obejmującą udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z rozpoznaniem 

U07.1/U07.2 (COVID-19). 

Ponadto, w związku z otrzymaniem II stopnia referencyjnego w czerwcu 2021 roku 

z Narodowym Funduszem Zdrowia podpisano umową na wypłatę jednorazowego 

dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników niemedycznych, którzy w okresie 11.2020 - 

05.2021 wykonywali obowiązki, wynikające z zawartych umów, przy pacjentach 

z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.  

W związku z Decyzją z dnia 17.05.2021 od dnia 21.05.2021 r. CZMZ Sp. z o.o. ponownie 

funkcjonował, jako szpital z I stopniem referencyjnym. 

Zgodnie z Decyzją z dnia 25.11.2021 roku CZMZ Sp. z o.o. ponownie otrzymało II stopień 

referencyjny. Jak i poprzednim razem, CZMZ zawarło umowę z Narodowym Funduszem 

Zdrowia na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników medycznych w związku 

z udzielaniem świadczeń pacjentom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub 

z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

CZMZ otrzymało polecenie Ministra Zdrowia informujące o konieczności realizacji świadczeń 

opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 

dnia 25 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 roku poprzez zapewnienie 25 łóżek dla 

pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub z potwierdzonym zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2, tym samym z dniem 01 kwietnia 2022 roku szpital ponowie stał się 

placówka medyczną o I stopniu referencyjności. W związku z powyższym z dniem 01 kwietnia 

2022 roku przestała obowiązywać umowa na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla 

pracowników medycznych. 

W dniu 30 grudnia 2020 r. w CZMZ sp. z o.o. rozpoczęto szczepienia pracowników medycznych 

przeciwko SARS-CoV-2. 
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Szpital w sposób ciągły dbał o dostępność środków ochrony indywidualnej oraz środków 

dezynfekcyjnych gwarantujących bezpieczeństwo funkcjonowania w stanie pandemii. 
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9.3. Pomoc społeczna 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu żyrardowskiego na lata 2021-

2026 została przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/190/21 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 

14 grudnia 2021 r. 

Jednostki i komórki organizacyjne 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 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie: 

➢ 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 Środowiskowym 

Domu Samopomocy,  

➢ sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie. 

Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie dla osób przewlekle somatycznie chorych 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Limanowskiego 32B, jest placówką zapewniającą całodobową 

opiekę i pomoc specjalistyczną osobom przewlekle somatycznie chorym. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w DPS przebywały 63 osoby (22 kobiet i 41 mężczyzn), w przedziale 

wiekowym od 45 lat do 92 lat. Osoby skierowane, do ośrodka są obciążone wieloma 

chorobami, dlatego Dom kładzie duży nacisk na właściwe i kompleksowe zapewnienie 

wysokospecjalistycznego wsparcia medycznego, co przekłada się na bardzo dużą liczbę 

konsultacji realizowanych zarówno na miejscu jak i poza terenem Żyrardowa. 
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Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: 

- osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (500+) 41 

- osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 25 

- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 11 

- osoby z grupą inwalidzką 6 

Lekarza POZ, wizytował mieszkańców raz w tygodniu, jednak z uwagi na zagrożenie 

epidemiologiczne, w sytuacjach nie wymagających bezwzględnej konieczności bezpośredniej 

wizyty, realizował teleporady. Poza możliwością uzyskania specjalistycznej pomocy Dom 

zapewniał całodobową opiekę pielęgniarską, świadczył w ramach standardu pomoc 

psychologa, fizjoterapeuty, realizował zaopatrzenie mieszkańców w środki farmaceutyczne, 

sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

Liczba i rodzaj udzielonych konsultacji specjalistycznych  

Liczba konsultacji Ilość  Liczba konsultacji Ilość 

Chirurgiczna 52  Rehabilitacyjna 3 

Okulistyczna 23  Onkologiczna  1 

Psychiatryczna 8  Pulmonologiczna 3 

Neurologiczna 18  Endokrynologiczna 8 

Urologiczna 20  Reumatologiczna 2 

Nefrologiczna 4  Diabetologiczna 9 

Geriatryczna 1  Chirurg naczyniowy 5 

Ortopedyczna 23  Laryngologiczna 9 

Dermatologiczna 3  Kardiologiczna 2 

Osteoporozy 10  Ginekologiczna 3 

Stomatologiczna 24  POZ 495 

Protetyczna 11  Razem 737 

W okresie zaostrzeń wytycznych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z funkcjonowania 

wyłączona została stołówka, celem ograniczenia kontaktu większej liczby mieszkańców, 

a posiłki spożywane były w pokojach. W okresach znoszenia bezwzględnych obostrzeń i przy 

zachowaniu reżimu sanitarnego możliwe były odwiedziny mieszkańców i plenerowe spotkania 

np.: przy herbacie, grillu.  

W II połowie roku, cyklicznie na powrót zaczęły odbywać się na terenie Domu msze święte, jak 

również rozpoczęto organizację wyjść i imprez okolicznościowych.  

W roku 2021, w ramach bieżącej konserwacji zrealizowano systemem gospodarczym, 

odnowienie 3 pokoi mieszkalnych, magazynu żywnościowego, pomieszczeń pralni, szwalni 

oraz adaptowano na potrzeby odwiedzin mieszkańców i terapii zajęciowej część budynku 
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gospodarczego, w którym zamontowano okna, drzwi, wykonano izolację sufitu, na podłodze 

położono płytki gresowe, wymieniono starą instalację elektryczną. Pomieszczenie 

wyposażono w sprzęty i zapewniono podjazd dla osób poruszających się z pomocą wózków 

inwalidzkich. 

Sprawność mieszkańców: 

- osoby nie opuszczające łóżek 

 

9 

- osoby poruszające się na wózku inwalidzkim 

 

29 

- osoby poruszające się przy chodziku/balkoniku 

 

4 

- osoby poruszające się przy pomocy kul łokciowych 

 

4 

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. 

Dom Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizował zadanie 

całodobowej specjalistycznej opieki wobec osób skierowanych i umieszczonych na stałe lub 

tymczasowo na podstawie decyzji administracyjnych. Dom zapewnił usługi dla 

80 mieszkańców w tym osób w podeszłym wieku z możliwością przebywania osób przewlekle 

somatycznie chorych.  

Rok 2021, wobec skutków związanych z pandemią i zakazem przyjęć, był uzupełniany nowymi 

skierowaniami, ale był to proces postępujący powolnie. Sytuacja ta spowodowała średni 

niedobór kilkunastu miejsc, co skutkowało wzrostem kosztu utrzymania miejsca w skali 

miesiąca, a także nadal powoduje poważne zakłócenia natury ekonomicznej w zderzeniu 

z obowiązującym standardem i wchodzącym w ten wymóg niedoborem środków na płace. 

Usługa jaka stanowi DPS zawiera czynności opiekuńcze, pielęgnacyjne, socjalne a także usługi 

z zakresu potrzeb wyższego rzędu tzn. organizację czasu wolnego, potrzeb religijnych, obsługi 

życia kulturalnego z zachowaniem obyczajowości i tradycji. W w/w celach instytucja musi 

zatrudniać określony standardami konglomerat pracowników. Są to pielęgniarki, 

opiekunowie, rehabilitanci, psycholog, specjalista pracy socjalnej, terapeuci zajęciowi, a także 

personel administracyjny i pomocniczy. Większość z wymienionych usług realizowana jest 

na terenie obiektu. Tylko potrzeba wysoce specjalistycznych czynności medycznych lub 

prawnych zmuszała do organizacji i przewozu Mieszkańców do odpowiednich miejsc w tych 

celach. Warunki lokalowe, przestrzenne i ekonomika powierzchni obiektu wypełnia wymogi 

zawarte w obowiązujących standardach. 

Miniony rok z powodu trwających i modyfikowanych rekomendacjami obostrzeń 

wynikających z cofającej się pandemii charakteryzował się łagodniejszą formą izolacji w celu 
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bezpieczeństwa i ochrony przed zarażeniem zmutowanymi formami wirusa. Formy 

komunikacji ze światem zewnętrznym, w tym kontaktów z bliskimi były realizowane zarówno 

na terenie DPS w miejscach do tego przeznaczonych jak również w środowisku osób bliskich 

decydujących się na pobyt w nich Mieszkańca. Obowiązki obostrzeń były mniejsze, 

zapewniono Mieszkańcom kontakt z zachowaniem barier odległości i wyposażeniem środkami 

ochrony osobistej. Natomiast czas wolny spędzany przez Mieszkańców w obiekcie zapewniała 

oferta własnych specjalistów jako animatorów tematycznych. W celu utrzymania 

bezpieczeństwa utrzymano dodatkowe procedury zgodne z zasadami epidemicznymi i wyżej 

wskazanymi rekomendacjami. 

Przyjęcia nowych rezydentów były poprzedzone prewencją w formie szczepień, gdy ich 

brakowało i przedwstępna izolacja wewnętrzna. Miało to na celu zachowanie i utrzymanie 

stanu bezpieczeństwa i braku dotychczas wystąpienia zakażeń wśród społeczności wraz 

z personelem. 

Wszystkie zadania, plany, modernizacje, remonty podobnie jak w roku 2020 roku zostały 

wstrzymane do granic minimum. Obsługiwano tylko wydatki sztywne, konserwacje, opłaty 

stałe, dostawy, likwidację uszkodzeń, konieczne naprawy metodą gospodarczą, aby utrzymać 

stan odpowiedniej kondycji urządzeń i estetyki zaplecza mieszkalnego oraz pomieszczeń 

ogólnodostępnych. Inne cele zostały wstrzymane na rzecz zaopatrzenia w środki ochrony 

osobistej różnego rodzaju, których zakup i dostawy określały bieżące potrzeby.  

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 Pomocy Społecznej w Hamerni przeznaczony jest dla 73 osób dorosłych przewlekle 

somatycznie chorych. Dom oddalony jest około 12 kilometrów od Żyrardowa. Teren stanowi 

powierzchnię ponad 3 hektary, na której znajdują się dwa obiekty: budynek socjalny, w którym 

mieszkają pensjonariusze Domu, znajdują się tu pracownie terapeutyczne i pomieszczenia 

socjalne dla mieszkańców i pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego; oraz budynek 

administracyjno-magazynowy, w którym znajdują się magazyny, kuchnia a także biura dla 

pozostałych stanowisk pracy. Mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje 2- i 3- osobowe 

z loggiami, świetlicę letnią, altanę, rowery oraz inne elementy wyposażenia terapeutycznego 

i rekreacyjnego. Dom położony jest w sąsiedztwie zalewu w biegu rzeki Pisia Gągolina oraz 

otaczających lasów, co sprzyja do wycieczek rowerowych, pieszych, grzybobraniu, szukaniu 

surowców do terapii zajęciowej organizowanej przez terapeutów, psychologa i pracownika 

socjalnego. Mieszkańcy maja zapewnione co najmniej trzy posiłki dziennie zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa żywności i żywienia HACCP. Jadłospis uwzględnia również diety żywieniowe. 
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Istnieje możliwość otrzymania posiłku dodatkowego, bądź dietetycznego, zgodnie 

ze wskazaniem lekarza. Podstawowe produkty żywieniowe dostępne są dla mieszkańców 

przez całą dobę – tzw. Pogotowie żywieniowe. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc 

w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego 

funkcjonowania, opiekę higieniczną, pielęgnację w chorobie. Usługi dostosowane są do 

szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia zaburzenia psychicznego lub 

niepełnosprawności. Działania obejmują wspieranie procesu leczenia w ramach pomocy 

w dostępie do świadczeń zdrowotnych, zapobieganie skutkom zagrożenia w związku 

z występowaniem chorób psychicznych u mieszkańców, poprzez terapię i inne czynności 

usprawniające i opiekuńcze.  

Podstawowym działaniem w roku 2021 było zapewnienie właściwej opieki nad osobami 

przebywającymi w DPS oraz ochrona życia i zdrowia pensjonariuszy poprzez wsparcie 

personelu DPS w walce z pandemią oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, 

w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka tj. personelu z działu opiekuńczo-

terapeutycznego czynnie pracującego z mieszkańcami/pensjonariuszami.  

Celem nadrzędnym w roku 2021 było wyposażenie personelu w środki ochrony osobistej, 

które pozwoliły na zminimalizowanie lub uniknięcie zakażenia lub zachorowania w związku 

z COVID-19. Ponadto część środków przekazana została w formie dodatków do wynagrodzeń 

dla pracowników. Dodatki częściowo zrekompensowały wkład w pracę związaną 

z trudnościami i dodatkowymi obowiązkami, związanymi z walką z pandemią. 

Wszyscy pracownicy DPS, w związku ze stanem pandemii musieli sprostać dodatkowym 

wymaganiom jakim jest przeciwdziałanie i profilaktyka, celem zapobieżenia zakażenia lub 

choroby związanej z SARS-Co-V-2. Cały zespół stanął przed obowiązkiem wypełniania 

dodatkowych zadań nie wchodzących często w zakres ich obowiązków. Pracownicy stanęli 

przed trudnym zadaniem ochrony mieszkańców oraz siebie ryzykując swoje zdrowie lub życie 

oraz co należy zauważyć, również swoich bliskich, i narażeni byli na duży stres i obciążenie. 

W 2021 roku wykonano remont stołówki (co było podyktowane profilaktyką przeciw 

pandemiczną), wykonano zgodnie z zaleceniami SANEPID pawilon palarni dla mieszkańców 

i wymieniono na nowy samochód osobowy do transportu mieszkańców, gdyż stary uległ 

poważnemu uszkodzeniu w związku z wyeksploatowaniem. W roku 2021 zabezpieczono 

podstawowe potrzeby DPS, takie jak realizacja statutowych zadań DPS względem 

mieszkańców, wykonanie niezbędnych napraw i konserwacji urządzeń i obiektów oraz 

likwidację występujących w nich usterek i awarii. Większość zaplanowanych środków 

finansowych w roku 2021 przeznaczono na wyżej opisane cele związane z pandemią 

i bieżącym zabezpieczeniem logistycznym mieszkańców i technicznym obiektów DPS.  



 

 

 

37 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy  

Stowarzyszenie Równych Szans w Żyrardowie, prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Żyrardowie, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Żyrardowskiego, finansowaną 

w formie jednostki budżetowej, jako zadanie zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego 

z budżetu państwa. 

Odniesienia do realizacji zadania pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3, znajduje 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). 

Doświadczenie siedmiu lat funkcjonowania ŚDS w Żyrardowie potwierdza ogromną trafność 

i skuteczność formy dziennego wsparcia środowiska osób niepełnosprawnych. Realizowane 

indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego są dowodem na zmiany 

zachodzące w poziomie samodzielnego funkcjonowania i jakości życia. 

Placówka oddziałuje na środowisko lokalne poprzez upublicznianie osiąganych rezultatów, 

udział osób niepełnosprawnych w życiu miasta i powiatu oraz propagowanie codziennych 

problemów środowiska osób niepełnosprawnych. Środowisko lokalne dostrzega sens 

pomagania i chętnie bierze udział w realizacji idei integracji włączającej. 

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. 

ŚDS w Żyrardowie jest przeznaczony dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka 

mieści się w centrum miasta w lokalu parterowym bez barier architektonicznych 

i  funkcjonalnych. Pomieszczenia są wyposażone w wymagany sprzęt i materiały niezbędne do 

realizacji określonych celów, a także stosowania innowacyjnych form terapii. Dbałość o ich 

stan należy do kierownictwa placówki i zespołu terapeutycznego.  

W roku 2021 z powodu panującej pandemii działania placówki były okresowo zawieszone 

przez Wojewodę Mazowieckiego (od 1 stycznia do 19 lutego), ale zajęcia odbywały się zdalnie 

za pomocą komunikatorów i mediów społecznościowych. Ta wyjątkowa sytuacja wymusiła 

wprowadzenie nowych form pracy i komunikacji za pomocą telefonu, Facebooka, 

Messengera. Terapeuci byli w stałym kontakcie z podopiecznymi. Na bieżąco monitorowali ich 

stan fizyczny i psychiczny oraz postępy w realizacji przydzielonych zadań. W sytuacjach 

koniecznych kontaktowano się z podopiecznymi osobiście. W ramach zapewnienia ciepłego 

posiłku z powodu pandemii i rekomendacjami służb sanitarno-epidemiologicznych korzystano 

z cateringu. 
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9.4. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żyrardowskim na lata 2021-2023 przyjęty 

Uchwałą Nr XXVII/157/21 z dnia 28 sierpnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/186/21 w sprawie 

wprowadzenia zmian do Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żyrardowskim 

na lata 2021-2023 z dnia 30 listopada 2021 r. 

Jednostki i komórki organizacyjne realizujące zadanie:  

➢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie: 

▪ Zespół ds. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

▪ Zespół ds. świadczeń, 

▪ Zespół ds. finansowo-kadrowych, 

▪ Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. 

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie w zakresie 

pieczy zastępczej: 

➢ 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, 

➢ zapewnienie przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich przyjętemu do pieczy 

zastępczej dziecku, 

➢ 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, 
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➢ przyznawanie 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 terenie 

powiatu żyrardowskiego lub na terenie innego powiatu oraz pomocy przyznawanej 

osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, 

placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-

terapeutyczne,  

➢ organizowanie 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, 

➢ sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, 

➢ 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 2021 roku 212 dzieci było umieszczonych w 118 rodzinach zastępczych, w tym: 

➢ 72 rodzin spokrewnionych, 

➢ 38 rodzin niezawodowych, 

➢ 1 rodzina zastępcza zawodowa, 

➢ 7 Rodzinnych Domów Dziecka.  
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9.5. Polityka prorodzinna 

Jednostki i komórki organizacyjne realizujące zadanie:  

➢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

▪ Zespół ds. Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 

▪ Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego 

W ramach zadania pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie 

współpracują z asystentami rodziny i pracownikami socjalnymi z ośrodków pomocy 

społecznej, w celu powrotu dzieci z pieczy zastępczej pod opiekę rodziców biologicznych. 

Działania realizowane są zgodnie z potrzebą, w sytuacjach gdy jest wola współpracy rodziców 

biologicznych z instytucjami na rzecz powrotu dziecka. 
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9.6. Wspieranie osób niepełnosprawnych 

Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021 

w Powiecie Żyrardowskim przyjęty Uchwałą Nr XXXI/185/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

Jednostki i komórki organizacyjne realizujące zadanie:  

➢ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie: 

▪ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

➢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie: 

▪  Zespół ds. działań na rzecz osób niepełnosprawnych i cudzoziemców. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie  

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie 

podejmowanie są poprzez działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności 

poprzez udzielanie dofinansowania do: 

➢ 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 i w komunikowaniu się,  

➢ kosztów działania WTZ,  

➢ realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, 

oraz sporządzanie sprawozdawczości z realizowanych zadań i przekazywanie ich właściwym 

jednostkom. 

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 r.). 

W 2021 roku Zespół otrzymał dotację Wojewody Mazowieckiego na działalność Zespołu 

polegającą na wydawaniu orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych dla mieszkańców Powiatu 

Żyrardowskiego w wysokości 300 900,00 zł, która została w wykorzystana w kwocie 300 

847,20 zł. 

W roku 2021 dotacja była wyższa o 84 707,15 zł od dotacji w roku 2020 r. 

W 2021 r. do PZOON wpłynęły łącznie 1202 wnioski z terenu Powiatu Żyrardowskiego: 

➢ dot. osób powyżej 16 roku życia – 1016, 

➢ dot. osób przed 16 rokiem życia – 186. 



 

 

 

42 

 

W tym okresie Zespół wydał 1031 orzeczeń dla mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego: 

➢ dla osób powyżej 16 roku życia łącznie 862: 

▪ o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności – 845, 

▪ o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności – 5, 

▪ o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności – 12, 

➢ dla osób przed 16 rokiem życia łącznie 169: 

▪ o zaliczeniu o niepełnosprawności – 166, 

▪ o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 2, 

▪ o odmowie ustalenia niepełnosprawności – 1. 

Zespół wydał 251 Legitymacji osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców Powiatu 

Żyrardowskiego:  

➢ dzieci przed 16 r.ż. na podst. ważnych orzeczeń o niepełnosprawności – 35, 

➢ osób po 16 r.ż. na podst. ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – 216, 

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

– 0. 

W 2021 roku Zespół wydał 256 kart parkingowych dla mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego, 

w tym dla: 

➢ osób niepełnosprawnych – 251, 

➢ placówek – 5. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie 

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2021 r. Powiat 

Żyrardowski otrzymał środki w łącznej wysokości 2 131 748,00 zł, w tym 2 079 754,00 zł 

na realizację zadań na rzecz mieszkańców powiatu żyrardowskiego oraz 51 994,00 zł na 

obsługę zadań. 

Ostatecznie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wydatkowana 

została kwota 1 978 906,00 zł, to jest 95,15 % z otrzymanych środków na realizację zadań, 

z czego: 

➢ 1 071 203,00 zł (tj. 54,13 %) przypadła na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 

realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, 

➢ 867 840,00 zł (tj. 43,86 %) przypadła na dofinansowanie kosztów działania Warsztatu 

Terapii Zajęciowej, 

➢ 39 863,00 zł (tj. 2,01 %) przypadła na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 

realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie. 
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Ponadto Powiat Żyrardowski zaangażował środki własne w wysokości 96 427,00 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

MUSI „NOVUM” Spółka z o.o., oraz kwotę 2 410,68 zł na dofinansowanie uczestnictwa 

mieszkańca naszego powiatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej na terenie Skierniewic. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie kontynuowało realizację pilotażowego 

programu „Aktywny Samorząd”. Na realizację programu na rzecz mieszkańców powiatu 

żyrardowskiego w 2021 r. PFRON przyznał środki w łącznej kwocie 388 540,00 zł. Kwota 

wydatkowana na zadania to 364 843,00 zł (90,32%). 
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9.7. Transport zbiorowy i drogi publiczne 

Jednostki i komórki organizacyjne realizujące zadanie:  

➢ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie: 

▪ Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych 

➢ Powiatowy Zarząd Dróg 

W 2021 roku Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych wydał decyzje w zakresie 

rejestracji pojazdów: Rejestracja pojazdów po przeprowadzonej procedurze rejestracji 

czasowej kończącej się wydaniem decyzji administracyjnej w ilości: 19 907, w tym: 

➢ wydane dowody rejestracyjne w ilości: 10 106 

➢ wydanie pozwolenia czasowe w liczbie: 9 810 

W 2021 roku Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych wydał decyzje w zakresie 

praw jazdy : 

➢ liczba wydanych praw jazdy: 1 840 

➢ liczba wydanych decyzji administracyjnych w zakresie praw jazdy: 3 255 

W 2021 roku Powiat Żyrardowski zawarł 5 umów dotyczących wykonywania zadań z zakresu 

publicznego transportu zbiorowego: 

➢ 08.02.2021 r. – Powiatowe przewozy pasażerskie na linii komunikacyjnej relacji 

Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów; 

➢ 08.02.2021 r. – Powiatowe przewozy pasażerskie na linii komunikacyjnej Adam Krze – 

Radziejowice – Żyrardów; 

➢ 08.02.2021 r. – Powiatowe przewozy pasażerskie na linii komunikacyjnej Żyrardów – 

Wiskitki – Popielarnia;  

➢ 08.02.2021 r. – Powiatowe przewozy pasażerskie na linii komunikacyjnej Żyrardów – 

Parkingowa Pętla – Nowe Kozłowice; 

➢ 08.02.2021 r. – Powiatowe przewozy pasażerskie na linii komunikacyjnej Żyrardów 

Żeromskiego/Poznańska – Wiskitki Plac Wolności. 

Utworzone linie komunikacyjne zostały objęte dopłatą z Funduszu Rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, kwoty dopłat do poszczególnych linii 

przedstawiają się następująco: 

➢ linia Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów – 279 356,48 zł; 

➢ linia Adam Krze – Radziejowice – Żyrardów –203 612,94 zł; 

➢ linia Żyrardów – Wiskitki – Popielarnia –275 918,79 zł; 

➢ linia Żyrardów Parkingowa Pętla – Nowe Kozłowice – 26 338,54 zł; 

➢ linia Żyrardów Żeromskiego/Poznańska – Wiskitki Plac Wolności – 67 910,40 zł. 
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Dodatkowo funkcjonowały również linie komunikacyjne obsługiwane przez przewoźników 

komercyjnych: 

➢ linia komunikacyjna relacji Żyrardów – Korytów – Słabomierz  – Mszczonów; 

➢ linia komunikacyjna Żyrardów – Mszczonów; 

➢ linia komunikacyjna Żyrardów – Wiskitki – Miedniewice – Guzów; 

➢ linia komunikacyjna relacji Żyrardów – Wiskitki – Guzów.  

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, wykonywanie przewozów regularnych osób 

na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu wymaga uzyskania zezwolenia, wydanego 

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

ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej. 

W 2021 roku wykonano następujące kontrole przewoźników świadczących usługi 

w transporcie drogowym : 

➢ 10 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy; 

➢ 5 zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. 

W 2021 roku wydano: 

➢ 17 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz 82 wypisy; 

➢ 14 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnego; 

➢ 13 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz 72 wypisy; 

➢ 2 licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy; 

➢ 35 wyrażenie zgody na wjazd pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej większej 

od dozwolonej w strefę z ograniczeniem tonażowym; 

➢ 5 zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego; 

➢ 3 zezwolenia na regularny/ regularny specjalny przewóz osób; 

➢ 25 zezwoleń na wykorzystanie drogi w sposób szczególny (biegi, rajdy, pielgrzymki, 

wyścigi rowerowe).  

Nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów oraz Ośrodkami Szkolenia Kierowców: 

➢ opracowano plan kontroli Stacji Kontroli Pojazdów oraz Ośrodków Szkolenia 

Kierowców; 

➢ przeprowadzono 8 kontroli przedsiębiorstw prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów; 

➢ przeprowadzono 12 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców. 

W dniu 01.02.2021 roku zawarto z przedsiębiorcą Wojciechem Kozińskim prowadzącym 

parking przy ul. Przemysłowej 8 w Żyrardowie umowę dotyczącą usuwania pojazdów z dróg 

oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a 

ustawy Prawo o ruchu drogowym. W ramach powyższego zadania: 

➢ usunięto 97 pojazdów w tym 13 pojazdów nie zostało odebranych z parkingu przez 

właścicieli, 
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➢ złożono 38 wniosków o przepadek pojazdu na rzecz powiatu żyrardowskiego. 

Długość dróg powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego według stanu na dzień 

31.12.2021 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 granicach administracyjnych miasta Mszczonowa.  

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

Żyrardowskiego a Zarządem Miasta Żyrardowa w sprawie powierzenia prowadzenia 

niektórych zadań publicznych w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej 
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instancji należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego oraz aneksem nr 1 z dnia 

10.09.2007 r. i aneksem nr 2 z dnia 03.07.2019 r. do porozumienia, Prezydent Miasta 

Żyrardowa pełni funkcję zarządcy drogi powiatowej nr 4729W w granicach administracyjnych 

miasta Żyrardowa.  

Funkcję zarządcy drogi powiatowej nr 4730W w granicach administracyjnych miasta 

Żyrardowa pełni Zarząd Powiatu Żyrardowskiego. 

Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg w 2021 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 wyboi w poboczu, 

➢ usuwanie nadmiaru gruntu z pobocza, 

➢ wykonanie rowków poprzecznych odprowadzających wodę z pobocza, 

➢ wymiana i ustawienie znaków pionowych i słupków, 

➢ mycie znaków pionowych, 

➢ malowanie słupków do znaków, skrajni, barier ochronnych, mostowych, 

➢ uzupełnienie brakujących pachołków drogowych, 

➢ montaż barier ochronnych, 

➢ renowacja rowów przydrożnych, 

➢ udrożnienie przepustów, 

➢ naprawa i czyszczenie studzienek odwadniających, 

➢ wycinka drzew przydrożnych, 

➢ podcinanie drzew – usuwanie gałęzi, 

➢ sadzenie drzew, 

➢ wycinka odrostów, 

➢ chemiczne zwalczanie odrostów, 

➢ rozdrabnianie gałęzi i odrostów rębakiem, 

➢ wywóz gałęzi z pasa drogowego, 

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

➢ czyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, 

➢ sprzątanie pasa drogowego. 

Zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg wykonane w 2021 roku przez pracowników 

Powiatowego Zarządu Dróg w ramach obowiązków służbowych.: 

➢ przygotowanie postępowania przetargowego na dostawę soli drogowej i piasku 

do zimowego utrzymania dróg, 

➢ pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg, 

➢ odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach. 
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Roboty wykonane w 2021 r. przez wykonawców zewnętrznych: 

➢ remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica 

województwa – (Cychry) na dł. 990 mb – 222.960,87 zł, 

➢ remont drogi powiatowej nr 4721W (Raducz – Jeruzal) gr. woj. – Wola Polska na 

dł. 990 mb – 211.526,67 zł, 

➢ remont drogi powiatowej nr 4714W Tartak – Mszczonów na dł. 990 mb – 186.015,85 

zł, 

➢ remont drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki – Łubno – Franciszków na dł. 1640 mb – 

369.349,32 zł, 

➢ remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową 

przy użyciu remontera na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego 

– 161.954,10 zł, 

➢ remont cząstkowy spękań siatkowych metodą pojedynczego powierzchniowego 

utrwalenia na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego – 80.774,10 

zł, 

➢ remont podpór mostu nad rzeką Sucha Nida w m. Łubno w ciągu drogi powiatowej nr 

4702W Wiskitki – Łubno – Franciszków – 152.541,53 zł, 

➢ wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką MMA AC11W 50/70 w ciągu drogi nr 

4717W Waleriany (od drogi nr 719) – Olszówka – 30.913,59 zł, 

➢ odnowa oznakowania poziomego oraz montaż punktowych elementów odblaskowych 

tzw. „kocich oczek” na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego – 

34.100,02 zł, 

➢ profilowanie dróg powiatowych gruntowych równiarką drogową na terenie Powiatu 

Żyrardowskiego – 22.878,00 zł, 

➢ ścinanie zawyżonych poboczy na drogach powiatowych: nr 4701W Oryszew – 

Henryszew – Międzyborów i nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów – 58.351,20 

zł, 

➢ uzupełnienie zaniżonych poboczy na drogach powiatowych: nr 4702W Wiskitki - Łubno 

– Franciszków i 4729W Wiskitki – Działki – Żyrardów – 22.575,42 zł, 

➢ wymiana znaków aktywnych: C-9 – 2 szt. i U-5c – 2 szt. w m. Miedniewice na drodze 

powiatowej nr 4704W Miedniewice – gr. woj. (Bolimów) – 4.932,30 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, pompowni – 8.259,72 zł., 

▪ wykonanie badań w zakresie stopnia oczyszczenia wód opadowych 

i roztopowych w czasie trwania opadu - 1.033,20 zł., 

▪ wykonanie pięcioletniego przeglądu elektrycznego przepompowni – 738,00 zł.,  
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▪ wykonanie przeglądu rocznego obiektu budowlanego - przepompowni wraz 

z kanalizacją deszczową – 738,00 zł., 

▪ remont pompowni – 4.307,71 zł. 

➢ wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego dróg powiatowych i obiektów 

inżynierskich – 12.349,20 zł., 

➢ dostawa soli drogowej – 275,08 Mg – 85.395,58 zł, 

➢ dostawa kruszyw uszorstniających – 889,82 Mg piasku – 25.562,59 zł. 

Ilość pracowników zatrudnionych w PZD na dzień 31.12.2021 r. - 15 osób.  

Wykaz pojazdów i sprzętów będących na wyposażeniu PZD: 

➢ Opel Astra,  

➢ Opel Vectra,  

➢ Lublin,  

➢ Volkswagen Crafter,  

➢ koparko-ładowarka,  

➢ ciągnik New Holland,  

➢ ciągnik C-360,  

➢ przyczepy rolnicze – 2 szt.,  

➢ przyczepki samochodowe – 3 szt.,  

➢ kosiarka bijakowa – 2 szt.,  

➢ rębak do gałęzi – 2 szt.,  

➢ przecinarka nawierzchni,  

➢ młot spalinowy,  

➢ odśnieżarka – 4 szt.,  

➢ karczownik,  

➢ zamiatarka,  

➢ kosy spalinowe – 5 szt.,  

➢ podkaszarka,  

➢ pilarki – 4 szt.,  

➢ zagęszczarka – 2 szt.,  

➢ agregat prądotwórczy,  

➢ rozsiewacz ciągnikowy,  

➢ opryskiwacz ciągnikowy,  

➢ pług odśnieżny do koparki, 

➢ pług odśnieżny do ciągnika,  

➢ pługi odśnieżne – 6 szt.,  

➢ piaskarki – 3 szt., 

➢ odkurzacz ogrodowy – 1 szt., 

➢ wiertnica – 1 szt. 
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9.8. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 

Jednostki i komórki organizacyjne realizujące zadanie:  

➢ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie: 

▪ Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  

➢ Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie  

Wystawy stałe: 

➢ Żyrardów miasto tkaczy i wizjonerów (galeria kręgielnia). 

➢ Gabinet Pisarza Pawła Hulki – Laskowskiego. 

➢ Galeria malarza Józefa Rapackiego. 

Wystawy czasowe: 

➢ Prezentacja wystawy czasowej „Od Rudy Guzowskiej do Żyrardowa”  

➢ Prezentacja wystawy pt.: „Paweł Hulka-Laskowski 1881 – 1946, Pisarz, tłumacz, 

publicysta, religioznawca, społecznik, żyrardowianin.” Wystawa przygotowana przez 

Muzeum w partnerstwie z UM Żyrardowa w ramach obchodów Roku Pawła Hulki 

Laskowskiego 

➢ „800 lat Wiskitek” – Wystawa przygotowana przez Muzeum. Koszty ekspozycji zostały 

pokryte przez Miasto Wiskitki. Sierpień 2021 

➢ „Droga Artysty Ślady” – jubileuszowa wystawa Artura Krajewskiego. Wystawa 

przygotowana przez Autora we współpracy z Muzeum. Październik 2021 

Działalność edukacyjna: 

➢ Lekcje muzealne, prelekcje 

➢ Wykład o Żołnierzach Wyklętych, wygłoszony przez Bogusława Nietrzebkę – dyrektora 

MMZ dla uczniów ZS w Mszczonowie oraz dla uczniów STO w Żyrardowie. 

➢ Zrealizowanych zostało również 98 lekcji o historii Żyrardowa dla uczniów szkół z 

Żyrardowa i Wiskitek. 

➢ Zrealizowano również 4 wykłady o historii regionalnej m.in. wykład o historii Wiskitek 

(efekt współpracy ze stowarzyszeniem „Kuźnia Inicjatyw” z Wiskitek) 

➢ Wykład jubileuszowy wygłoszony przez dyrektora Bogusława Nietrzebkę z okazji 800–

lecia Wiskitek. 

➢ Warsztaty poświęcone Józefowi Rapackiemu i jego twórczości zrealizowane wspólnie 

z Fundacją „Bez wizy” (4 dni warsztatów, w których uczestniczyło ponad 200 uczniów) 

➢ Cykl lekcji dla uczniów szkół Powiatu Żyrardowskiego o odzyskaniu niepodległości 

(lekcje warsztatowe). Listopad 2021 

➢ Cykl lekcji o zwyczajach świątecznych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 

(lekcje o charakterze warsztatowym) 
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➢ Cykl lekcji zrealizowanych w ramach projektu „Wydanie książki dla dzieci Pawła Hulki-

Laskowskiego „Uciechy lata i Od wiosny do wiosny” w formie papierowej i e-booka.” – 

projekt dofinansowany z programu LITERATURA ze środków finansowych Ministra 

Kultury. Wrzesień – grudzień 2021 

Konkursy: 

➢ Konkurs plastyczny poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych, pod patronatem Starosty 

Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza, zrealizowany wspólnie z Powiatem 

Żyrardowskim. 

➢ Rozstrzygnięcie powiatowego etapu międzynarodowego konkursu „Moja Przygoda w 

Muzeum”. Konkurs zrealizowany wspólnie z Powiatem Żyrardowskim pod patronatem 

Starosty Żyrardowskiego. Przesłanie prac konkursowych do Torunia. 

➢ Przygotowanie na terenie Żyrardowa międzymuzealnej gry (we współpracy z liderem 

projektu Muzeum Powstania Warszawskiego) „Raz, Dwa, Trzy, Warszawiakiem jesteś 

Ty” (czerwiec – lipiec 2021) 

➢ Typy Warszawskie XXI wieku” - Konkurs zrealizowany wspólnie z Fundacją Bez Wizy. 

Wrzesień 2021 

➢ „Gdzie są kwiaty z tamtych lat. Konkurs wiedzy o żołnierzach Armii Krajowej, 

Żołnierzach Wyklętych i Szarych Szeregach.” Powiatowy konkurs historyczny 

przygotowany przez Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie we współpracy ze 

Światowym Związkiem Żołnierzy AK oraz z Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Listopad 2021 

Zbiory: Liczba eksponatów: 9784.  

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie posiada następujące działy: historii, etnografii 

(teren i miasto), sztuki, ikonografii i bibliotekę. Oddziałem Muzeum jest Gabinet Pisarza Pawła 

Hulki-Laskowskiego.  

W minionym roku ogromny wpływ na pracę muzeum i realizację zaplanowanych zadań miał 

przebieg pandemii. Muzeum jako samorządowa instytucja kultury zobowiązane jest 

przestrzegać obowiązującego prawa i dostosować się do obostrzeń, których celem jest 

przeciwdziałanie COVID-19.  
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9.9. Kultura fizyczna i turystyka 

Jednostki i komórki organizacyjne realizujące zadanie:  

➢ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie: 

▪ Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  

➢ Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie – Hala Sportowa Elektryk  

W roku 2021 przy współpracy z Powiatowym Koordynatorem Sportu zorganizowano 25 igrzysk 

powiatowych dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 

6 finałów międzypowiatowych.  

Od 2010 roku funkcjonuje stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza 

Zachodniego. Inicjatorem powołania organizacji był Powiat Żyrardowski, a jej skład weszło 

sześć samorządów lokalnych, organizacje i podmioty gospodarcze, w tym Fundacja 

im. J. Chełmońskiego, Muzeum Mazowsza Zachodniego, a także osoby fizyczne 

reprezentujące filie i oddziały dużych organizacji, które ze względów proceduralnych 

nie zostały członkami powstałej organizacji, takich jak Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze. Powołanie stowarzyszenia LOT miało za celu konsolidację samorządów, 

podmiotów i organizacji funkcjonujących w branży turystycznej, a w konsekwencji 

funkcjonowanie organizacji pozwalającej na kreowanie wizerunku regionu i na zwiększenie 

zainteresowania turystów regionem. Lokalna Organizacja Turystyczna przejęła w dużej mierze 

na swoje barki profesjonalne zarządzanie lokalnymi produktami turystycznymi, przekazywanie 

informacji i ofert turystycznych przez prowadzenie profilowanej strony internetowe, a także 

realizację projektów o charakterze kulturalnym, turystycznym i historycznym. Zapleczem 

dla Lokalnej Organizacji Turystycznej jest Muzeum Lniarstwa, gdzie realizowanych jest 

większość projektów organizacji. W 2021 roku w zakresie turystyki zrealizowano między 

innymi projekty „Industrialna Fabryka Talentów – podtrzymanie tradycji i dziedzictwa 

poprzemysłowego żyrardowskich Zakładów Lniarskich w Żyrardowie”, czy projekt „Nocna 

zmiana na wykańczalni fabryki lnu – stworzenie nowego produktu turystycznego w oparciu o 

dziedzictwo poprzemysłowe Żyrardowa” 
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9.10. Geodezja, kartografia i kataster 

Jednostki i komórki organizacyjne realizujące zadanie:  

➢ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 

▪ Wydział Geodezji i Kartografii 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021 r.:  

Pozycja z cennika ustawy  
Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Kwota 
za udostępnienie 

danych 

Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu (GESUT)  

8,32 zł 

Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów)  8,32 zł 

Baza danych ewidencji gruntów i budynków (baza danych 
EGiB)  

1 121,18 zł 

Zbiór danych bazy danych EGiB [Lp.1] 147,63 zł 

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów 
granicznych  

67,98 zł 

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczących 
ewidencyjnych działek albo budynków albo lokal i [Lp.3] 

292,37 zł 

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów 
użytków gruntowych  

10,95 zł 

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów 
wykazanych w ewidencji gruntów i budynków [Lp.6] 

602,25 zł 

Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, 
zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB  

11 743,64 zł 

Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków 
w postaci drukowanej  

6 392,23 zł 

Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów 
i  budynków, o którym mowa w Ip. 1, wykonywana w 
ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej  

787,75 zł 

Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej  3 677,89 zł 

Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej  885,77 zł 

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego  553 532,00 zł 

Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu 
elektronicznego  

1 480,00 zł 

Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu 
drukowanego  

146 250,00 zł 
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Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci 
dokumentu elektronicznego [Lp.3] 

288,00 zł 

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci 
dokumentu drukowanego [Lp.4] 

930,00 zł 

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej 
w postaci dokumentu elektronicznego [Lp.5] 

2 240,00 zł 

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej 
w postaci dokumentu drukowanego [Lp.6] 

278 550,00 zł 

Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu 
drukowanego  

484 00,00 zł 

Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokal i w 
postaci dokumentu elektronicznego [Lp.9] 

175,00 zł 

Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokal 
i w postaci dokumentu drukowanego [Lp.10] 

5 730,00 zł 

Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali 
w postaci dokumentu elektronicznego [Lp.ll] 

225,00 zł 

Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokal 
i w postaci dokumentu drukowanego [Lp.12] 

16 600,00 zł 

Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji 
i dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzul 
upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze 
wieczystej na podstawie tego dokumentu) [Lp.13] 

49 608,00 zł 

Wypis z wykazu działek  1 522,00 zł 

Wypis z wykazu podmiotów  1 534,00 zł 

Rejestr cen nieruchomości  29 325,14 zł 

Zbiór danych rejestru cen nieruchomości w postaci 
elektronicznej 

29 325,14 zł 

Mapa zasadnicza  136 702,72 zł 

Mapa zasadnicza w postaci rastrowej  6 442,83 zł 

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej  44224,05 zł 

Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej  72 569,51 zł 

Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, o którym mowa 
w Ip.  

13 466,33 zł 

Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych 
w tabelach nr2, 3 i 6-14, udostępnianie do wglądu 
dokumentów i koordynacja usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu  

59 233,62 zł 
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Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach 
2,3 i 6-14 w postaci nieelektronicznej  

1 444,12 zł 

Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach 
2,3 i 6-14 w postaci elektronicznej 

311,00 zł 

Udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz 
orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących 
podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, 
podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do 
takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów  

1 050,00 zł 

Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia 
terenu  

56 428,50 zł 

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW ZASOBU DOTYCZĄCYCH 
ZGŁOSZONYCH PRAC GEODEZYJNYCH, 0 KTÓRYCH MOWA 
WART.12 UST. 1 PKT 3  

421 992,48 zł 

Łączna kwota wpływów w 2021 r. 1 219 516,592 zł 

Liczba wystawionych i opłaconych dokumentów obliczenia opłaty: 

Liczba wystawionych i opłaconych dokumentów DOO (szt.) w 2021 r. 10 952 

Liczba zgłoszeń prac geodezyjnych 
w 2021 r. 

wszystkich 3577 

w postaci elektronicznej 3545 

Liczba operatów technicznych 
przyjętych do zasobu w 2021 r. 

wszystkich 3329 

w postaci elektronicznej 1009 

Liczba wydanych wypisów z EGiB (w tym 
wypisów uproszczonych i wypisów bez 
danych osobowych) w 2021 r. 

wszystkich 12506 

w postaci elektronicznej 87 

Liczba wniosków o udostępnienie innych 
materiałów zasobu lub kopii 
dokumentów w 2021 r. 

wszystkich 466 

w postaci elektronicznej 90 

Liczba narad koordynacyjnych w 2021 r. wszystkich 370 

obsłużonych w całości w 
postaci elektronicznej 
(wniosek i narada) 

370 
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Obsługa interesantów: 

ilość 
wydanych 

wypisów (szt.) 

ilość 
wydanych 
wyrysów 

(szt.) 

ilość 
wydanych 
wypisów i 

wyrysów jako 
jeden 

dokument 
(szt.) 

ilość 
wydanych 
mapy dc. 

poglądowych 
(szt.) 

ilość 
zamówień na 

wypisy 
z RCiWN (szt.) 

12506 440 1873 4832 376 

Zmiany w ewidencji gruntów i budynków: 

Ilość zmian 
w EGiB 

Ilość postępowań 
administracyjnych dotyczących 

EGiB 

Ilość zmian 
w bazach 

danych (szt.) 

Obsługa 
w zakresie 

koordynacji 
sieci 

uzbrojenia 
terenu 
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5530 2438 43 1 65 4 651 4200 370 370 

Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji: 

Wyszczególnienie lp. Miasta 
Tereny 
wiejski

e 
Ogółem 

Dane 
ogólne 
o powiecie 

Nazwa 1 Powiat żyrardowski 
 

Kod 2 14 38 
  

Liczba jednostek 
ewidencyjnych 

3 3 4 7 

Liczba obrębów 
ewidencyjnych 

4 10 174 184 
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Liczba działek 
ewidencyjnych 

5 16032 59016 75048 

Liczba punktów 
granicznych 

6 44034 158360 202394 

Liczba jednostek 
rejestrowych gruntów 

7 9362 27557 36919 

Powierzchni
a w ha 

ewidencyjn
a 

8 2951 50300 53251 

geodezyjna 9 2952 50302 53254 

Szacunkowa liczba 
budynków 

10 13970 29700 43670 

Szacunkowa liczba 
nieruchomości lokalowych 

11 12650 400 13050 

Liczba gmin, którym 
starosta powierzył 
prowadzenie ewidencji 
gruntów i budynków 

12 0 0 0 

Część 
opisowa 
ewidencji 
gruntów i 
budynków 

Informacje o 
gruntach, budynkach 
i nieruchomościach 
lokalowych  

ha 13 2290 3367 5657 

% 14 78 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 17 661 46933 47594 

% 18 22 93 - 

Łączna powierzchnia 
gruntów objętych 
częścią opisową 
ewidencji gruntów i 
budynków, o której 
mowa w wierszach 
lp. 13-18 

ha 19 2951 50300 53251 

% 20 100 100 - 

Liczba budynków 
ujawnionych w 

szt
. 

21 12571 6225 18796 
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ewidencji gruntów i 
budynków 

% 22 90 21 - 

Liczba nieruchomości 
lokalowych 
ujawnionych w 
ewidencji gruntów i 
budynków 

szt
. 

23 7062 96 7158 

% 24 56 24 - 

Forma 
części 
kartograficz
nej 

Mapa analogowa ha 25 0 C 0 

% 26 0 0 - 

Mapa rastrowa 
uzupełniana w 
procesie aktualizacji 
danymi 
wektorowymi  

ha 27 0 21185 21185 

% 28 0 42 - 

Mapa 
wekt
orow
a 

pełna treść: 
granice 
działek, 
użytków 
gruntowych 
i klas 
gleboznawcz
ych, kontury 
budynków 

ha 29 2290 3357 5647 

% 30 78 7 - 

niepełna 
treść: granice 
działek, 
użytków 
gruntowych 
i klas 
gleboznawcz
ych 

ha 31 661 25758 26419 

% 32 22 51 - 

Łączna powierzchnia 
gruntów objętych 
mapą ewidencyjną, o 
której mowa w 
wierszach lp. 25-32 

ha 33 2951 50300 53251 

% 34 100 100 - 

Mapa wektorowa 
granic działek 
ewidencyjnych oraz 
innych elementów 
prowadzona 
równocześnie z mapą 
analogową 

ha 35 0 0 0 

% 36 0 0 0 
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Technika 
prowadzeni
a katastru 

System 
teleinformatyczny 
oparty na jednej 
zintegrowanej bazie 
danych 

ha 37 0 0 0 

lic
zb
a 
ob
rę
bó
w 

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 

lic
zb
a 
ob
rę
bó
w 

40 0 0 0 

Dwa odrębne 
systemy 
teleinformatyczne 

(informatyczne) : 
jeden dla części 
opisowej, a drugi dla 
części 
geometrycznej, 
niezintegrowane ze 
sobą 

ha 41 2951 50300 53251 

lic
zb
a 
ob
rę
bó
w 

42 10 174 184 

Rejestr cen i 
wartości 
nieruchomo
ści (liczba 
od 
momentu 
utworzenia 
rejestru do 
dnia 31 
grudnia 
roku, 
którego 
dotyczy 
niniejszy 
raport)  

Liczba cen 
transakcyjnych 
ujawnionych w 
rejestrze 

szt
. 

43 5845 74104 79949 

Liczba wyciągów z 
operatów 
szacunkowych 
ujawnionych w 
rejestrze 

szt
. 

44 0 0 0 
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Modernizacj
a 
zakończona 
w roku 
sprawozda
wczym 

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 

W zakresie 
budynków 

z 
aktualiz
acją 
użytkó
w 
grunto
wych 
związan
ych z 
budynk
ami 

ha 0 0 0 0 

l. 
bu
d. 

0 0 0 0 

bez 
aktualiz
acji 
użytkó
w 
grunto
wych 
związan
ych z 
budynk
ami 

ha 0 0 0 0 

l. 
bu
d. 

0 0 0 0 

W zakresie lokali ha 53 0 0 0 

l. 
nie
r. 
lok 

54 0 0 0 

W innym zakresie ha 55 0 0 0 
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Informacje 
dotyczące 
jakości 
danych 
określający
ch 
położenie 
punktów 
granicznych 

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 36766,0
0 

36766 

Szacunkowy odsetek 
punktów 
granicznych, dla 
których błąd średni 
położenia względem 
osnowy geodezyjnej 
I klasy wynosi: 

0,0
0-
0,3
0 

% 57 100,
00 

43,00 - 

0,3
1-
0,6
0 

% 58  6,00 - 

0,6
1-
1,5
0 

% 59  9,00 - 

1,5
1-
3,0
0 

% 60  2,00 - 

>3,
00 

% 61  40,00 - 
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Modernizacj
a ewidencji 
gruntów i 
budynków 
przeprowad
zona w 
okresie od 
1996 r. do 
31 grudnia 
roku 
sprawozda
wczego 

W zakresie gruntów peł
na 

licz
ba 
obr
ębó
w 

62 9,00 22,00 31 

ha 63 229
0,00 

10752,0
0 

13042 

nie
peł
na 

licz
ba 
obr
ębó
w 

64 0 0 0 

ha 65 0 0 0 

W zakresie 
budynków  

lic
zb
a 
ob
rę
bó
w 

66 9 4 13 

ha 67 2290 3355 5645 

W zakresie lokali lic
zb
a 
ob
rę
bó
w 

68 9 4 13 

ha 69 2290 3355 5645 

W innym zakresie  lic
zb
a 
ob
rę
bó
w 

70 0 0 0 

ha 71 0 0 0 
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Nakłady 
finansowe 
na 
modernizac
ję w roku 
sprawozda
wczym 

Ze środków budżetu 
państwa 

zł 72 52181,00 0,00 52181,00 

Ze środków własnych 
powiatu 

zł 73 33722,20 0,00 33722,20 

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

Łączny koszt 
modernizacji, o 
której mowa w 
wierszach lp. 72-74 

zł 75 85903,20 0,00 85903,20 

Sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej (stan na 31.12.2021 r.): 

➢ Na obszarze powiatu żyrardowskiego stosowana jest numeracja szczegółowej osnowy 

geodezyjnej według kroju układu 2000. 

➢ Stosowany układ współrzędnych prostokątnych płaskich: PL-ETRF2000-2000. 

➢ Stosowane układ wysokościowe: Kronsztadt60, Kronsztadt86-NH, PL-EVRF2007-NH. 
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Szczegółowa 
osnowa 

geodezyjna 

Pozioma 
Klasa II* 10 0 - - 

Klasa 3 2200 - 1 180 

Wysokościowa Klasa 3 485 - - 0 

Wielofunkcyjna Klasa 3 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) 
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9.11. Gospodarka nieruchomościami 

Jednostki i komórki organizacyjne realizujące zadanie:  

➢ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 

▪ Biuro Gospodarki Nieruchomościami 

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żyrardowskiego: 

Lp. 
Opis i położenie 
nieruchomości 

Sposób wykorzystania 
nieruchomości 

Uwagi 

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 

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 
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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. 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 

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Żyrardowskiego oddana w użytkowanie 

wieczyste: 

Lp. 
Opis i położenie 
nieruchomości 

Sposób wykorzystania 
nieruchomości 

Uwagi 

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. 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 
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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 

 

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 
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Ilość spraw realizowanych w 2021 r.: 

Regulacja 
stanów 

prawnych 
nieruchomości 
na rzecz Skarbu 

Państwa i 
Powiatu 

Ilość wniosków o założenie Ksiąg 
Wieczystych i wpisy w Księgach 

Wieczystych 

14 

Przejęcia nieruchomości na Skarb Państwa w trybie 
przepisów ustawy o KRS (decyzje) 

0 

Współpraca z 
Wydz.Fin. 

Przypisy / korekty dotyczące należności 
Skarbu Państwa 

12 

Uchwały i stanowiska Zarządu Powiatu 0 

Zamówienia 
publiczne 

Wnioski (ilość) 4 

w tym zlecenia wycen nieruchomości 4 

Umowy zrealizowane 4 

Z
a

d
a

n
ia

 z
 z

a
k

re
su

 a
d

m
in

is
tr

a
cj

i 
rz

ą
d

o
w

e
j 

Wydane zezwolenia 
na zakładanie 

i  przeprowadzanie 
urządzeń w trybie 

art. 124 ustawy 
o gospodarce 

nieruchomościami 

zakończone 
decyzją 

18 

Wydane decyzje 
w zakresie ograniczenia 

sposobu korzystania 
z nieruchomości w trybie 

art. 124b ustawy 
o gospodarce 

nieruchomościami 

zakończone 19 

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 

86 
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a
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a

ń
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w
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Wypowiedzenia opłat 
za użytkowanie 

wieczyste i złożenie 
ofert przyjęcia opłaty 

w nowej wysokości 

sprawy 
zakończone 

0 

Ustanowienie lub 
wygaszenie trwałego 

zarządu 

zakończone 
decyzją 

3 

Sprzedaż, najem, 
dzierżawa 

nieruchomości 

zakończone 
umową 

dzierżawy 

2 

Wydawanie zaświadczeń w zakresie 
realizacji roszczeń 

16 

Opracowanie wykazu do Krajowego 
Zasobu Nieruchomości (liczba 

nieruchomości) 

115 

Ilość użytkowników wieczystych 
nieruchomości Skarbu Państwa 

252 

Dochody Skarbu Państwa z opłat 
za użytkowanie wieczyste (w zł) 

3 057 071,33 

Przekazanie akt wg właściwości i inne czynności 
administracyjne 

56 
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9.12. Administracja architektoniczno-budowlana 

Jednostki i komórki organizacyjne 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 2021 r.: 

 

Decyzje 
o pozwolen

iu 
na budowę 

Decyzje 
o pozwoleni

u 
na rozbiórkę 

Rozpatrzone 
zgłoszenia 

niewymagające 
projektu 

budowlanego 

Rozpatrzone 
zgłoszenia 

wymagające 
projektu 

budowlanego 

Mszczonów 189 1 133 
w tym: 2 

sprzeciwy, 1 
umorzenie, 2 nie 

wymagały 
zgłoszenia 

34 

Puszcza 
Mariańska 

192  
w tym: 1 
odmowa, 

6 umorzeń 

9 
w tym: 2 
odmowy, 

1 umorzenie 

246 
w tym: 20 

sprzeciwów, 
12 umorzeń, 5 
nie podlegało 

zgłoszeniu 

18 
w tym: 1 

umorzenie 

Radziejowice 214 
w tym: 4 
odmowy 

5 154 20 

Wiskitki 179 
w tym: 3 
odmowy, 

4 
umorzenia 

8 197 
w tym: 7 

sprzeciwów,  
14 umorzeń, 5 
nie podlegało 

zgłoszeniu 

24 
w tym: 1 
sprzeciw, 

2 umorzenia 
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Żyrardów 244 
w tym: 6 
odmów, 

1 
umorzenie 

15 
w tym: 2 
odmowy, 

2 umorzenia 

111 
w tym: 4 

sprzeciwy, 6 
umorzeń, 1 nie 

wymagało 
zgłoszenia 

35 
w tym: 3 

sprzeciwy, 
1 umorzenie 

Razem 1018 38 841 131 

 

W 2021 roku wydano decyzje ZRID: 

➢ rozbudowa ulicy Szkolnej w Mszczonowie 

➢ rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie, 

➢ rozbiórka i budowa mostu w ciągu DP 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - 

granica województwa — (Cychry) wraz z dojazdami, 

➢ rozbudowa ul. Brzechwy w Mszczonowie, 

➢ rozbudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków w miejscowości 

Jesionka w gminie Wiskitki 

➢ budowa drogi gminnej w miejscowości Marków Towarzystwo i Grabce Józefpolskie na 

odcinku od drogi powiatowej DP 4715W do ul. Żyrardowskiej, 

➢ rozbudowie drogi powiatowej nr 4729 W Wiskitki – Działki - Żyrardów od ulicy 

Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach. 
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9.13. Gospodarka wodna 

Jednostki i komórki organizacyjne realizujące zadanie:  

➢ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 

▪ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Lp. Nazwa zadania 
Ilość 

rozpatrzonych 
spraw 

1. Sprawy i postępowania z zakresu działania Spółek 
Wodnych  

2 

2. Uzgodnienia, opinie, przekazywanie akt poszczególnych 
sprawy z terenu Powiatu Żyrardowskiego, objętych 

ustawowymi zadaniami Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego – Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Łowiczu.  

7 
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9.14. Ochrona środowiska i przyrody 

Jednostki i komórki organizacyjne realizujące zadanie:  

➢ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 

▪ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Ochrona przyrody: 

Lp. Nazwa zadania 
Ilość 

rozpatrzonych 
spraw 

1. Wydawanie decyzji zezwalających na wycinkę drzew 
i krzewów 

160 

2. Prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków 
podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii 

Europejskiej oraz umów międzynarodowych 

34 

Ochrona środowiska i informacja o środowisku: 

Lp. Nazwa zadania 
Ilość 

rozpatrzonych 
spraw 

1. Wdrażanie informacji z zakresu ochrony środowiska 
w systemie EDOŚ 

0 

2. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 32 

3. Wydawanie zezwoleń upoważniających do uczestnictwa  
w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych 

1 

4. Przyjmowanie informacji o zmianie i wydawanie 
zezwoleń podmiotom podejmującym realizację 

instalacji, które będą wytwarzały pola 
elektromagnetyczne 

25 

5. Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu 0 

6. Przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, z których emisja 
nie wymaga pozwolenia 

3 

7. Nakładanie obowiązku sporządzenia i przedłożenia 
przeglądu ekologicznego 

0 

8. Prowadzenie sprawozdań z gospodarowania dochodami 
budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar 

środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

1 
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Gospodarka odpadami: 

Lp. Nazwa zadania 
Ilość 

rozpatrzonych 
spraw 

1. Wydawanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń 
na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą 

1 

2. Wydawanie pozwoleń na zbieranie odpadów 4 

3.  Wydawanie pozwoleń na przetwarzanie odpadów 1 

Geologia złożowa, hydrogeologia i geologia inżynierska: 

Lp. Nazwa zadania 
Ilość 

rozpatrzonych 
spraw 

1. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych 
(złożowych) i spraw bezpośrednio związanych 

z podejmowaniem rozpoznania zasobów złóż kopalin  

0 

2. Zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych 
związanych z rozpoznaniem zasobów wód podziemnych 

i budową ujęć wodny  

0 

3. Zatwierdzanie projektów robót geologiczno-
inżynierskich związanych z posadawianiem obiektów 
inżynieryjnych (budynków, hal, obiektów mostowych, 

dróg i innych)  

2 

4.  Zatwierdzanie projektów robót geologicznych 
wykorzystujących ciepło Ziemi do budowy pomp ciepła 
na cele grzewcze budynków mieszkalnych i obiektów 

użyteczności publicznej 

4 

5. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych (złożowych) 
i spraw bezpośrednio związanych z podejmowaniem 

eksploatacji złóż surowców mineralnych  

2 

6. Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych 
ustalających wielkość zasobów wód podziemnych 

dla ujęć wodny 

0 

7. Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich 
związanych z posadawianiem obiektów inżynieryjnych 

(budynków, hal, obiektów mostowych, dróg i innych) 

2 

8. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych 
wykorzystujących ciepło Ziemi do budowy pomp ciepła 

na cele grzewcze 

1 
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9. Koncesje geologiczne na wydobywanie kopalin 
pospolitych ze złóż o powierzchni do 2,0 ha i wydobyciu 

do 20 000 m3/rok. 

0 

10. Wygaszanie koncesji geologicznych na wydobywanie 
kopalin pospolitych ze złóż o powierzchni do 2,0 ha i 

wydobyciu do 20 000 m3/rok. 

0 

11. Prowadzenie nadzoru i kontroli wydobycia kopalin na 
obszarach i terenach górniczych podległych Staroście 

Powiatu Żyrardowskiego (dla złóż o powierzchni do 2,0 
ha i wydobyciu do 20 000 m3/rok) 

0 

12. Przyjmowanie i analiza zgłoszeń prowadzonych robót 
geologicznych (wiertniczych i wydobywczych) 

0 

13.  Weryfikacja opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez 
podmioty eksploatujące złoża kruszywa naturalnego 

podległych Staroście Powiatu Żyrardowskiego (dla złóż o 
powierzchni do 2,0 ha i wydobyciu do 20 000 m3/rok) 

0 

14. Sporządzanie rocznych bilansów wydobycia kopalin 
pospolitych ze złóż w powiecie żyrardowskim. 

0 

15. Opiniowanie/Uzgadnianie projektów zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy w zakresie ochrony złóż kopalin 

0 

16. Sporządzanie rocznych sprawozdań OŚ-26 z 
wykonanych projektów i dokumentacji geologicznych, 

hydrogeologicznych i inżynierskich 

1 

Rekultywacja obszarów i terenów górniczych po zakończonej eksploatacji złóż: 

Lp. Nazwa zadania 
Ilość 

rozpatrzonych 
spraw 

1. Prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia kierunku 
rekultywacji gruntów dla terenów po zakończonej 

eksploatacji złóż kruszywa naturalnego oraz dla terenów 
o niekorzystnie zmienionej morfologii.  

3 

2. Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji 
o uznaniu rekultywacji gruntów dla terenów po 

zakończonej eksploatacji złóż kruszywa naturalnego 
oraz dla terenów o niekorzystnie zmienionej morfologii, 

za zakończoną. 

4 

3. Uzgodnienia i opinie do projektów kierunków 
rekultywacji 

3 

4. Uzgodnienia i opinie do dokumentacji zakończenia 
rekultywacji 

4 
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9.15. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 

Jednostki i komórki organizacyjne realizujące zadanie:  

➢ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie: 

▪ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Gospodarka leśna: 

Lp. Nazwa zadania 
Ilość 

rozpatrzonych 
spraw 

1. Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów 
oraz inwentaryzacją stanu lasu, zatwierdzanie 

uproszczonych planów urządzenia lasu dla gminy 
Mszczonów. 

1 

2. Prowadzenie spraw dotyczących zmiany użytku leśnego 
na użytek rolny 

2 

3. Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z 
upraw rolnych i spraw związanych prowadzeniem upraw 

leśnych 

- 

4. Sporządzanie oceny udatności upraw leśnych - 

5. Składanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa dot. rozliczeń przekazanych 
środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za 

wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw 
leśnych 

14 

6. Sporządzanie sprawozdań o lasach publicznych (L-01) 

Sporządzanie sprawozdań o lasach należących do osób 
fizycznych (L-03) 

1 

7. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających czy działka 
objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub 
decyzją, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach 

1447 

8. Wydane świadectwa legalności pozyskania drewna 144 

9. Wydawanie decyzji w sprawie uznania (bądź nieuznania) 
zastrzeżeń do projektów uproszczonych planów 

urządzania lasu 

37 
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Ochrona gruntów leśnych i rolnych: 

Lp. Nazwa zadania 
Ilość 

rozpatrzonych 
spraw 

1. Wydawanie zezwoleń na wyłączenia gruntu z produkcji 
rolnej bądź stwierdzanie, iż nie podlegają wyłączeniu 

537 

2. Określanie klasy gleb, kompleksu przydatności rolniczej 
gleb, rodzaje i gatunki gleb, w związku z wyłączeniem ich 

z produkcji rolniczej 

7 

3. Naliczanie jednorazowych należności i opłat rocznych dla 
osób, które uzyskały zezwolenie na wyłączenie gruntów z 

produkcji rolnej 

5 

4. Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy 

175 

5. Prowadzenie rocznych sprawozdań w zakresie ochrony 
gruntów rolnych i leśnych RRW-11 i RRW-12 

2 

Rybactwo śródlądowe: 

Lp. Nazwa zadania 
Ilość 

rozpatrzonych 
spraw 

1. Wydawanie kart wędkarskich 159 

2. Wydawanie kart łowiectwa podwodnego 0 

3. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do 
amatorskiego połowu ryb 

13 

4. Wydawanie legitymacji strażników Społecznej Straży 
Rybackiej 

0 

Gospodarka łowiecka: 

Lp. Nazwa zadania 
Ilość 

rozpatrzonych 
spraw 

1. Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów 
rasowych lub ich mieszańców 

1 

2. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem 
polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego 

Związku Łowieckiego 

0 

3.  Przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania 
polowań na działkach stanowiących własność prywatną 

2 
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Razem rozpatrzonych i załatwionych spraw w 2021 r.: 

1. Geologia złożowa, hydrogeologia i geologia inżynierska - 12 

2. Rekultywacja obszarów i terenów górniczych po zakończonej eksploatacji złóż - 14 

3. Ochrona przyrody - 194 

4. Ochrona gruntów leśnych i rolnych - 726 

5. Ochrona środowiska i informacja o środowisku - 62 

6. Gospodarka leśna - 1 646 

7. Rybactwo śródlądowe - 172 

8. Gospodarka łowiecka - 3 

9. Gospodarka odpadami - 6 

10. Gospodarka wodna - 9 

Razem: = 2 844 
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9.16. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Jednostki i komórki organizacyjne realizujące zadanie:  

➢ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 

▪ Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności 

i Spraw Obronnych  

▪ Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  

Kierunki w zakresie poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości ujęte są w Strategii 

rozwoju dla powiatu Żyrardowskiego na lata 2015-2025 przyjętej uchwałą Rady Powiatu nr 

X/57/15 z dnia 24.09.2015 r. 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 2021 upłynęła 

VII kadencja PKBiP, w związku z czym Zarządzeniem Starosty Żyrardowskiego nr 8/2020 z dnia 

27.01.2020 r. 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. Poza działalnością PKBiP, w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa obywateli, 

w sytuacjach kryzysowych zwoływany jest Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.  

Obsługą administracyjno-biurową Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

w Żyrardowie zajmowała się obsada stanowiska ds. zarządzania kryzysowego, ochrony 

ludności i spraw obronnych Starostwa. Zgodnie z przyjętą tematyką ustalone jednostki 

organizacyjne przygotowywały materiały do rozpatrzenia na kolejnych posiedzeniach 

(m.in. KPP, KP PSP, PSS-E, PINB, PIWet., CZMZ, PCPR).  

Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, w znacznym stopniu 

podporządkowane były w 2021 r. zwalczaniu epidemii koronawirusa. Poza Zarządem Powiatu 

i Wydziałem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego zadania te realizował Inspektor ds. 

Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych (komórka ZK) oraz w ramach 

współpracy – Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych. 

Sprawozdanie roczne z działalności Komisji w 2021 roku przekazano Przewodniczącemu Rady 

Powiatu. Po przedstawieniu sprawozdania na Sesji Rady Powiatu, przekazano je do publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego. W 2021 roku odbyły się cztery 

posiedzenia prowadzone w trybie on-line. W ramach prac Komisji m.in. rozpatrzono 

sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie i stanu bezpieczeństwa 

w powiecie w 2021 roku, sytuację epidemiologiczną związaną z SARS-CoV-2, przebieg 

szczepień przeciwko COVID -19, w tym trudności związane z dowozem osób 

niepełnosprawnych do punktów szczepień, przygotowanie służb inspekcji i straży do 

zabezpieczenia wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży a następnie dokonano oceny 
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podejmowanych działań w trakcie wakacji, problematykę związaną z bezpańskimi psami 

i kotami (ewentualne czipowanie i sterylizację), zwierzętami dzikimi wchodzącymi w obszary 

zamieszkałe, bezpieczeństwo z tym związane oraz zwierzętami poszkodowanymi 

w wypadkach komunikacyjnych. Poruszono problematykę związaną ze stwierdzaniem zgonów 

przez koronera i postępy prac legislacyjnych w tej kwestii, problematykę dotyczącą czystości 

powietrza i procedur związanych z komunikatami o jakości powietrza, omówiono stan 

przygotowań do sezonu zimowego (zarówno KP PSP, PZD jak i samorządy gminne deklarowały 

właściwe przygotowanie do zimowego utrzymania dróg oraz innych działań związanych 

z zagrożeniami w tym czasie), przygotowanie do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku 

zimowego dzieci i młodzieży. 

Realizując zadania związane ze zwalczaniem epidemii, odbyło się szereg spotkań, konsultacji. 

W związku z powołaniem Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 

przeprowadzono wideokonferencję prowadzoną przez Starostę z udziałem przedstawicieli 

Starostwa (ZK, IN), KP PSP oraz samorządów gminnych dotyczącą organizacji dowozu osób 

niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciwko chorobie COVID-19, zadania 

realizowanego przez samorządy gminne ze wsparciem jednostek zawodowej i ochotniczej 

straży pożarnej. 

W związku z możliwością organizacji Punktów Szczepień Powszechnych, Starosta wystąpił ze 

stosownym wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o organizację takiego punktu w CZMZ. 

Po uzyskaniu zgody punk taki został zorganizowany. Na ten cel pozyskano dotację Wojewody 

Mazowieckiego w kwocie 5 tys. zł. 

Pośredniczono w dystrybucji plakatów, ulotek dotyczących Narodowego Programu Szczepień 

oraz zagrożeń związanych rozprzestrzenianiem się w sąsiednich powiatach Wysoce Zjadliwej 

Grypy Ptaków, Afrykańskiego Pomoru Świń, wścieklizny. 

Realizując zadania związane ze zwalczaniem epidemii, zarówno zlecone bezpośrednio przez 

Starostę, Wojewodę Mazowieckiego, jak i inne organy administracji rządowej i samorządowej, 

komórka ZK wielokrotnie podejmowała współpracę z Komendą Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemilogiczną, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. 

Dla potrzeb Starostwa Powiatowego dokonywano zakupu środków ochrony osobistej 

(maseczki) – zadanie realizowane przez Wydział Organizacyjny. Dokonano zakupu (ze środków 

dotacji celowej) wyposażenia dla Powszechnego Punktu Szczepień zorganizowanego w CZMZ 

(lodówka, drukarka), materiały biurowe. 
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9.17. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym 
wyposażenie i utrzymanie powiatowego 
magazynu przeciwpowodziowego, 
przeciwpożarowa i zapobieganie innym 
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia 
ludzi oraz środowiska 

Jednostki i komórki organizacyjne realizujące zadanie:  

➢ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 

▪ Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności 

i Spraw Obronnych  

▪ Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  

Kierunki w tym zakresie ujęte są w Strategii rozwoju dla powiatu Żyrardowskiego na lata 2015-

2025 przyjętej uchwałą Rady Powiatu nr X/57/15 z dnia 24.09.2015 r. 

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 zarządzania kryzysowego zatwierdzony przez Wojewodę 

Mazowieckiego. Podjęte w 2018 roku prace aktualizacyjne Planu zostały zakończone w 2019 

roku i nowy plan powiatowy został zatwierdzony przez Wojewodę w lipcu 2019 roku. Plan 

w wersji elektronicznej został przekazany do kluczowych jednostek w dziedzinie 

bezpieczeństwa w powiecie, z którymi plan był uzgadniany na etapie opracowywania jak 

i w jego wersji ostatecznej. 

Zadania zarządzania kryzysowego Starosta realizuje poprzez Powiatowy Zespół Zarządzania 

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. Zadania 

zarządzania kryzysowego realizują również osoby i jednostki wchodzące w skład Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego oraz inne podmioty właściwe w sprawach bezpieczeństwa 

stosownie do rodzaju zagrożenia. Skład PZZK został zmieniony i poszerzony Zarządzeniem 

Nr 22/2020 Starosty Powiatu Żyrardowskiego z dnia 11 marca 2020 r., od tego czasu w skład 

PZZK wchodzą: 
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➢ Starosta Powiatu Żyrardowskiego – Przewodniczący Zespołu 

➢ Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego – Zastępca Przewodniczącego 

➢ Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego 

➢ Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie 

➢ Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie 

➢ I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie 

➢ Komendant Straży Miejskiej w Żyrardowie 

➢ Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Żyrardowie 

➢ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie 

➢ Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie 

➢ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie 

➢ Sekretarz Powiatu Żyrardowskiego 

➢ Skarbnik Powiatu Żyrardowskiego 

➢ Prezes Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie 

➢ Dyrektor ds. Lecznictwa w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. 

w Żyrardowie 

➢ Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie 

➢ Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie 

➢ Zastępca Burmistrza Mszczonowa 

➢ 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 Kartografii 

▪ Organizacyjnego 

➢ Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym 

w Żyrardowie 

➢ Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 

w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie. 

➢ Główny Specjalista w Referacie Obrony Cywilnej i Zarzadzania Kryzysowego 

w Urzędzie Miasta Żyrardowa 

➢ Stanowisko ds. Ewidencji Ludności, Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania 

Kryzysowego w Urzędzie Gminy Wiskitki 

➢ Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych 

w Urzędzie Gminy w Radziejowicach 

➢ Stanowisko ds. Administracyjnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej 

w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska. 
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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. 

➢ 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. 

Utrzymywano we właściwym stanie technicznym, poprzez współpracę z centrum serwisowym 

firmy DIGITEX, zbudowany i odebrany w 2018 r. system alarmowania i ostrzegania składający 

się z 23 elektronicznych syren rozlokowanych w gminach powiatu i centrali powiatowej 

zlokalizowanej  

w Starostwie Powiatowym. Sterowanie systemem (syrenami ) odbywa się poprzez panel 

sterowania w Starostwie, aplikację w komputerze na stanowisku pracy w komórce 

ds.  zarządzania kryzysowego oraz z aplikacji zainstalowanych w komputerach poszczególnych 

gmin powiatu. System można uruchomić również w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. 

System był uruchamiany w ramach treningów prowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. System wykorzystany był 

również do przekazywania w powiecie komunikatów głosowych związanych ze stanem 

epidemii. Realizowano wcześniej zawarte umowy zlecenia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim 

a strażakami z obsady Stanowiska Kierowania KP PSP na pełnienie w 2021 roku dyżuru 
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dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i codziennego składania 

meldunków dla potrzeb WCZK i RCB.  

W dniach 3 - 4 sierpnia 2021 r. przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW 

przeprowadzone zostało, w sposób aplikacyjny, ćwiczenie z zakresu zarzadzania kryzysowego 

„KLĘSKA – 21”. Celem ogólnym ćwiczenia było sprawdzenie znajomości procedur 

i efektywności obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami systemu zarządzania 

kryzysowego (gmina, powiat, województwo), sprawdzenie procedur dotyczących zachowania 

ciągłości działania samorządu terytorialnego w sytuacjach kryzysowych. Przekazany później 

przez WCZK Raport końcowy zawierał szczegółową analizę sposobu rozwiązania narzuconych 

sytuacji kryzysowych, wnioski oraz rekomendacje. Ich wdrożenie usprawnia i poprawia system 

reagowania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych przez powiat we współpracy z innymi 

podmiotami. 

Realizowano wcześniej zawarte umowy zlecenia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim 

a strażakami z obsady Stanowiska Kierowania KP PSP na pełnienie w 2021 roku dyżuru 

dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i codziennego składania 

meldunków dla potrzeb WCZK i RCB.  

W grudniu 2021 roku wprowadzono decyzją Prezesa Rady Ministrów stopnień alarmowy dla 

zagrożeń o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej -ALFA 

CRP. Stopień alarmowy obowiązywał w dniach 5-10 grudnia. 

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego złożony został wniosek o udzielenie dotacji 

celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. 

Wnioskowano o środki na zakup wyposażenia dla powiatowych formacji obrony cywilnej 

(przyznano dotację zgodną z wnioskiem 18 000 zł) i organizację szkoleń formacji (dotacja 

1000 zł przy wnioskowanej wielkości 2 300 zł). Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 

Zakupiony sprzęt jest możliwy do wykorzystania w uzasadnionych przypadkach podczas 

zdarzeń kryzysowych. 

W ramach dotacji celowej z WBZK MUW zakupiono: 

➢ defibrylator, 

➢ 13 kpl. masek z filtropochłaniaczami i torbami na maski, 

➢ 10 kpl. półmasek z filtrami i torbami na maski, 

➢ 10 kombinezonów izolacyjnych, 

➢ 5 szt. radiotelefonów Baofeng z dodatkowymi antenami, 

➢ 60 par rękawic chemoodpornych (zróżnicowana odporność na chemikalia i rozmiary). 
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9.18. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja 
lokalnego rynku pracy 

Jednostki i komórki organizacyjne realizujące zadanie:  

➢ Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie 

Nazwa zadania Termin 

Koszt finansowy 
lub 

niematerialny 
dla powiatu 

Efekt finansowy 
lub niematerialny 

dla powiatu 

Aktywizacja osób 
bezrobotnych ze 

środków: 

01.01,2021r.- 

31.12.2021r. 

5 931 492 zł. 481 osób 

Fundusz Pracy 01.01.2021r.- 

31.12.2021r. 

2 268 564 zł 258 osób 

EFS w ramach POWER  01.01.2021r.- 

31.12.2021r. 

2 013 605 zł 129 osób 

EFS w ramach RPO 
Województwa 

Mazowieckiego 

01.01,2021r.- 

31.12.2021r. 

1 649 323 zł  94 osoby 

PFRON 01.01.2021r.- 

31.12.2021r. 

 40 000 zł  1 osoba 

KFS - Kształcenie 
ustawiczne 

pracowników 
i pracodawców 

01.01.2021r.- 

31.12.2021r. 

 211 194 zł  60 osób 
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9.19. Ochrona praw konsumenta 

Jednostki i komórki organizacyjne 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: 

Do zadań rzecznika konsumentów należy:  

➢ zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa, informacji oraz innych form 

pomocy prawnej w zakresie ochrony ich interesów,  

➢ występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów,  

➢ składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego 

w zakresie ochrony interesów konsumentów,  

➢ wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, 

do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,  

➢ współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów oraz instytucjami i organizacjami, do których zadań statutowych należy 

ochrona interesów konsumentów.  

Zadania wykonywane są na bieżąco adekwatnie do zapotrzebowania i zgłaszanych skarg przez 

mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego. 

Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów: 
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SPRZEDAŻ: 

a art. 
żywnościowe  

                                

b odzież i obuwie  2 1   6                        9 

c meble, artykuły 
wyposażenia 

wnętrz, 
utrzymania 

domu 

  3     3                      6 

d urządzenia 
gosp. 

domowego, 
urządzenia 

elektroniczne 
i sprzęt 

komputerowy 

3 1   5 3                      12 

e samochody 
i środki 

transportu 
osobistego  

                                

f kosmetyki, 
środki 

czyszczące 
i konserwujące 

                                

g produkty 
związane 
z opieką 

zdrowotną  

1 1                            2 
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h art. rekreacyjne, 
zabawki i art. 

dla dzieci 

                                

i inne   2 1 5                        8 

USŁUGI: 

j 

związane 
z rynkiem 

nieruchomości                                  

k 

bieżąca 
konserwacja, 

utrzymanie 
domu, drobne 

naprawy, 
pielęgnacja  1     2 1                      4 

l 

czyszczenie 
i naprawa 
odzieży 
i obuwia                                  

m 

konserwacja 
i naprawa 
pojazdów 
i innych 
środków 

transportu       1                        1 

n finansowe            1                    1 

o 
ubezpiecze-

niowe                                  

p 
pocztowe 

i kurierskie                                  

r 
telekomuni-

kacyjne       1             1          2 

s transportowe        1 1         1            3 

t 
turystyka 

i rekreacja  4 2                            6 

u 

sektor 
energetyczny 

i wodny       2                        2 

w 

związane 
z opieką 
i opieką 

zdrowotną                                 

x edukacyjne       1 1                      2 

y inne        1                 1 1    3 

 RAZEM 11 10 1 25 9 1    1 1  1 1  61 
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9.20. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie oraz edukacja 
prawna 

Jednostki i komórki organizacyjne realizujące zadanie:  

➢ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 

▪ Wydział Organizacyjny – w porozumieniu z Biurem Zamówień Publicznych 

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu 

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

Szczegóły realizacji zadań ze wskazanym obszarze określają: 

➢ Uchwała Nr 174/LXXII/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2021 roku. 

➢ Uchwała Nr 180/LXXIV/20 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych przez organizacje pozarządowe. 

➢ Uchwała Nr 186/LXXVI/20 w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowej 

powołanej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz 

upoważnienia Członków Zarządu do podpisania umowy. 

Powiat Żyrardowski w miesiącu grudniu 2020 r. zawarł umowy z Kancelariami Radców 

Prawnych i Kancelariami Adwokackimi na realizację zadania polegającego na udzieleniu 

nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. 2021 poz. 945) mieszkańcom 

uprawnionym do tego mocą ustawy. 

Zadanie pn. „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej na terenie Powiatu Żyrardowskiego 2021 roku” powierzono organizacji pozarządowej 

Fundacji Gołębie Serce, ul. Hoża 86/410, 00-862 Warszawa. W lutym 2021 Powiat rozwiązał 

umowę z Fundacją na podstawie decyzji nr 5/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 

28 września 2020 r. o wykreśleniu Fundacji Gołębie Serce z listy podmiotów uprawnionych do 

prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w województwie mazowieckim. W celu kontynuacji zadania Powiat zawarł 

umowy z Kancelariami Radców Prawnych i Kancelariami Adwokackimi.  

W roku 2021 w Powiecie Żyrardowskim udzielono łącznie 151 nieodpłatnych porad prawnych. 



 

 

 

89 

 

9.21. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych 

Jednostki i komórki organizacyjne 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 

➢ 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).  
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Inwestycje powiatowe 

Działania podęte w ramach nowych inwestycji oraz kontynuacji inwestycji rozpoczętych 

w latach poprzednich: 

➢ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych: 

▪ na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Mariańskiej ul. Króla Jana Sobieskiego na 

drodze nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów – 102.631,20 zł.,  

▪ na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Kozłowicach na drodze nr 1517W 

Baranów – Stare Kozłowice – 89.790,00 zł.,  

▪ na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i ul. 

Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej nr 

470622W – 377.548,50 zł.,  

▪ na 1 przejściu dla pieszych w Lutkówce na ul. Szkolnej na drodze nr 4710W 

Chudolipie (droga nr 50) – Osuchów – 71.340,00 zł. 

Na realizację w/w zadań umowy zostały podpisane 15.12.2021 r., z terminem realizacji 

do 15.12.2022 r. 

Wykonanie dokumentacji projektowych na rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych: 

➢ dokumentacje wykonane w 2021 roku: 

▪ dokumentacja projektowa na „Rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi 

powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica 

województwa – (Cychry) wraz z dojazdami” – 39.975,00 zł, 

➢ dokumentacje w trakcie opracowywania na dzień 31.12.2021 r.: 

▪ dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki 

– Łubno – Franciszków w m. Jesionka – 66.789,00 zł,  

▪ dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W 

Szymanów – Oryszew – Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do 

Miedniewic – 113.160,00 zł,  

▪ aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice – 

Bolimów od km 0+462,50 do km 2+351 – 47.970,00 zł,  

▪ dokumentacja projektowa na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego 

wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie na odcinku 

Grodzisk Mazowiecki – Idzikowice, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi 

powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów w m. Lublinów, km 

8+730 – 84.501,00 zł. 
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Nazwa zadania 
Koszt finansowy lub 

niematerialny dla 
powiatu 

Efekt finansowy lub 
niematerialny dla powiatu 

Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy 

Zespole Szkół Nr 1 
w Żyrardowie wraz z 
zagospodarowaniem 

terenu 

 Wykonanie dokumentacji 
projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

Uzyskanie pozwolenia 
na budowę – decyzja 

nr RB.6740.5.34.2021 z dn. 
08.02.2021r, 

Przeprowadzenie wstępnych 
konsultacji rynkowych . 

Przetarg na realizację 
inwestycji w trakcie. 

Pozyskano środki z RFIL 
na realizację inwestycji 

7 207 000,00 zł 

Przebudowa budynku 
SOSW w Żyrardowie wraz 

z zagospodarowaniem 
terenu  

oraz budową boiska 
wielofunkcyjnego – 

poprawa jakości 
kształcenia. 

Koszt inwestycji –  

5 154 374,89 zł 
w tym:  

dofinansowanie 
z PFRON w kwocie 
2 288 368,56 zł, 
dofinansowanie 

z RFIL (czek) w kwocie 
1 860 020,19 zł 
środki powiatu 

w kwocie 
1 005 986,14 zł 

Zrealizowano II etap 
inwestycji. 

Uzyskano pozwolenie na 
użytkowanie budynku SOSW 

w części obejmującej 
przebudowę II piętra 

(internat) wraz z obsługą 
komunikacyjną – klatkami 

schodowymi. 

Złożono rozliczenie II etapu 
inwestycji 

Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 4722W 
Wola Polska–Karnice–

Mszczonów w m. 
Korabiewice. 

Koszt inwestycji – 

4 291 470,00 zł 
w tym: 

dofinansowanie z FDS 
w kwocie 2 877 

445,62 zł 
|dotacja z Gminy 

Puszcza Mariańska w 
kwocie 1 414 024,38 

zł  

Zrealizowano inwestycję. 

 

Złożono rozliczenie 
inwestycji. 
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Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 4715W 
Wręcza-Mszczonów. 

Koszt inwestycji – 
32 118 866.33 zł 

w tym: 
dofinansowanie z FDS 

w kwocie 
24 743 293,00 zł 
pomoc finansowa 

z Global Parks Poland 
Sp. z o. o. w kwocie 

7 135 777,67 zł 
środki Powiatu 

w kwocie 
239 795,66 zł  

Zakończono inwestycję.  

 

Złożono rozliczenie 
inwestycji. 

 

 

 

 

„Remont drogi 
powiatowej 4730W 

na odcinkach:  

1) ul. Jana 
Skrowaczewskiego – na 
odcinku od ul. 1 Maja do 

ul. Marii Nietrzebki 

2) ul. rtm. Witolda 
Pileckiego – na odcinku 

od ul. kpt. Stanisława 
Pałaca do ul. Józefa 

Mireckiego 

3) ul. Józefa Mireckiego – 
na odcinku od ul. rtm. 
Witolda Pileckiego do 
rowu 51 (przy Szkole 

Podstawowej nr 6 
w Żyrardowie)”. 

Koszt inwestycji – 
2 278 912,66 zł 

w tym: 
dofinansowanie z FDS 

w kwocie 
1 309 812,07 zł 
dotacja z Gminy 

Miasto Żyrardów w 
kwocie 819 524,93 zł 

środki Powiatu w 
kwocie 149 575,66 zł 

 

Zakończono inwestycję.  

 

 

Złożono rozliczenie 
inwestycji. 

 

Naprawa dachu 
na budynku Starostwa 

Powiatowego 
w Żyrardowie 

Koszt inwestycji 

26 000,00zł 

Zrealizowano naprawę 
dachu. 
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Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 4729W 

Wiskitki-Działki-
Żyrardów etap I  

Koszt wykonania 
dokumentacji 
123 000,00 zł 

 

 

Wykonanie dokumentacji 
projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

 

Złożono wniosek o wydanie 
decyzji na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID). 

Pozyskano dofinansowanie 
na realizację inwestycji z 

Polskiego Ładu w kwocie do 
14 155 000,00 zł na Etap I. 

Gmina Wiskitki zdeklarowała 
pomoc finansową na 

realizację zadania. 

Uzyskano decyzję na 
realizację inwestycji 

drogowej. 

Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na 1 

przejściu dla pieszych w 
Lutkówce na ul. Szkolnej 

na drodze nr 4710W 

Uzyskano 
dofinansowanie 

na realizację z RFRD 
w kwocie  

36 947,88 zł 

Gmina Mszczonów 
udzieli pomocy 

finansowej w kwocie 
34 392,12 zł  

Podpisano umowę z 
Wykonawcą na realizację 

zadania w dniu 15.12.2021r. 
(PZD) 

 

Dokonano zgłoszenia 
przebudowy drogi 

05.01.2022r. 

Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na 1 

przejściu dla pieszych w 
Puszczy Mariańskiej na 

ul. Króla Jana 
Sobieskiego na drodze nr 

4719W 

 

Uzyskano 
dofinansowanie 

na realizację (roboty 
budowlane) z RFRD 

w kwocie  
56 000,00 zł 

Gmina Puszcza 
Mariańska udzieli 

pomocy finansowej 
w kwocie  

46 631,20 zł  

Podpisano umowę 
z Wykonawcą na realizację 

zadania w dniu 15.12.2021r. 
(PZD) 
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Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na 1 

przejściu dla pieszych w 
Nowych Kozłowicach na 

drodze nr 1517W 

Uzyskano 
dofinansowanie 

na realizację (roboty 
budowlane) z RFRD 

w kwocie  
40 000,00 zł 

Gmina Wiskitki 
udzieli pomocy 

finansowej w kwocie 
49 790,00 zł  

Podpisano umowę 
z Wykonawcą na realizację 

zadania w dniu 15.12.2021r. 
(PZD) 

 

Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na 4 

przejściach dla pieszych 
w Żyrardowie na ul. 
Józefa Mireckiego i 

Gabriela Narutowicza na 
drogach nr 4730W i 

470622W. 

 

Uzyskano 
dofinansowanie na 
realizację (roboty 

budowlane) z RFRD 
w kwocie  

302 038,80 zł 

Gmina Miasto 
Żyrardów udzieli 

pomocy finansowej 
w kwocie  

75 509,70 zł  

Podpisano umowę 
z Wykonawcą na realizację 

zadania w dniu 15.12.2021r. 
(PZD) 

 

Muzeum Mazowsza 
Zachodniego 

 PGE wykonało przyłącze 
do muzeum 

Zakup nowych serwerów 
i innych urządzeń 

sieciowych – 
wzmocnienie 

infrastruktury IT 
Starostwa 

Kwota zadania: 

360 000,00 zł 

Zrealizowano. 

Modernizacja sieci 
komputerowej w 

budynku Starostwa 
Powiatowego w 

Żyrardowie, piętro II i III. 

Koszt inwestycji 

92 780,00 zł 

Zrealizowano. 

Informatyzacja 
powiatowego zasobu 

geodezyjnego i 
kartograficznego poprzez 
skanowanie i utworzenie 
indeksów przestrzennych 

części zasobu oraz 
włączenie do systemu 

Geo-info 

146 370,00 zł 13 503 zeskanowanych 

operatów technicznych 
udostępnianych drogą 

elektroniczna dla geodetów 
przez system Ikerg 
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I i II etap Modernizacji 
ewidencji gruntów i 

budynków dla 
następujących obrębów 
jednostki ewidencyjnej 

Mszczonów Id 143802_5: 

 - 143802_5.0020 – 
Grabce Towarzystwo,  

 - 143802_5.0052 – 
Świnice, 

 - 143802_5.0065 – 
Nowy Dworek, 

 - 1438802_5.0066- 
Olszówka, 

- 143802_5.0067 – 
Wręcza ”. 

 85 903,20 zł  
w tym 

dotacja – 52 181,00 

 pozyskanie danych do 
aktualizacji rejestru 

publicznego bazy danych 
ewidencji gruntów i 

budynków dotyczących 
przebiegu granic działek 

ewidencyjnych, uzupełnienie 
ewidencji o dane dotyczące 

konturów budynków, 
utworzenie lub modyfikacja 
oraz weryfikacja cyfrowych 

zbiorów danych dotyczących 
konturów użytków 

gruntowych 
i klasyfikacyjnych zgodnie 

z aktualnym 
zagospodarowaniem terenu, 

a także na podstawie 
materiałów źródłowych. 

Doprowadzenie do 
zgodności części 

graficznej bazy danych 
ewidencji gruntów i 

budynków prowadzonej 
w programie GEO-INFO 
Mapa z częścią opisową 

prowadzoną w programie 
EGB V w zakresie 
geometrii działek, 

użytków i klas 
bonitacyjnych dla 

obrębów ewidencyjnych 
w gminie Puszcza 
Mariańska wraz z 
wykorzystaniem 

opracowań archiwalnych, 
hybrydowych map 

ewidencyjnych i 
zasadniczych w celu 

zintegrowania bazy EGIB. 

45 000,00 zł Pozyskanie cyfrowej mapy 
ewidencyjnej dla gminy 

Puszcza Mariańska zgodnej z 
częścią opisową EGiB w 

zakresie 25 pełnych 
obrębów:  

Studzieniec, Nowa Huta, 
Górki, Wola Polska, Budy 

Wolskie, Biernik Włosciański, 
Wilczynek, Zator, Olszanka, 

Korabiewice, Karnice, 
Niemieryczew, Huta Partacka, 

Waleriany, Pniowe, Żuków, 
Aleksandria, Nowy Karolinów, 

Sapy, Lisowola, Michałów, 
Długokąty, Stary Karolinów, 

Wygoda, Wincentów oraz 
częściowo obręb Mrozy 
(w sumie 6221 działek) 
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Przygotowanie 
materiałów Powiatowego 
Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego 
(operatów technicznych) 

do cyfryzacji lub 
wyłączenia z zasobu, w 

związku z utratą 
przydatności użytkowej – 

Archiwum Piaskowa 

20 100,00 zł  Inwentaryzacja 35 % 
archiwum geodezyjnego na 
piaskowej, przygotowanie 
operatów do skanowania 

oraz wyłączenia 

 

 

Zakup zestawów 
komputerowych 

87 349,68 zł Usprawnienie pracy 
Wydziału, dostosowanie 

sprzętu do wymagań 
programowych 

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. 

W roku 2021 w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o. o. zrealizowano 

następujące remonty: 

➢ Wykonanie śluzy w związku z COVID-19 na Oddziale Chirurgii Ogólnej.  

➢ Modernizacja pomieszczeń Oddziału Paliatywnego. 

➢ Malowanie korytarza przy Kaplicy i Centralnej Sterylizatorni. 

➢ Częściowa wymiana pokrycia dachowego (papa) na pawilonie N oraz pawilonie L. 

➢ Remont sali nr 4 na oddziale otolaryngologicznym, celem przystosowania 

do przyjmowania pacjentów, przed remontem sala była wyłączona z użytkowania. 

➢ Remont sali na oddziale pediatrycznym, celem przystosowania do przyjmowania 

pacjentów, przed remontem sala była wyłączona z użytkowania. 

➢ Malowanie ścian w wejściu na Izbę Przyjęć. 

➢ Remont pomieszczeń wraz z przeniesieniem pracowników technicznych: hydraulików 

- pawilon A i elektryków - pawilon M. Remont stanowił zalecenie Państwowej Inspekcji 

Pracy. 

➢ Remont sali dla noworodków oraz sali sąsiedniej na Oddziale Ginekologiczno-

Położniczym. Remont przeprowadzony w związku z pracami hydraulicznymi 

związanymi z awarią, odgrzybianie, malowanie.  

➢ Usunięcie awarii centralnego ogrzewania w pawilonie A. Awaria uniemożliwiająca 

pracę centralnego ogrzewania w pawilonie A i pawilonie B. Prace polegały na wymianie 
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odcinków rurociągu głównego mieszczącego się w pomieszczeniu piwnicznym pod 

schodami.  

➢ Usunięcie awarii zaworu kulowego w pomieszczeniu kotłowni. W wyniku uszkodzenia 

zalały się pomieszczenia po lewej stronie od wejścia do pawilonu L, poziom wody 

wynosił ok. 40 cm.  

➢ Usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego na Oddziale Neonatologicznym. Naprawa 

polegała na wymianie pionu kanalizacyjnego.  

➢ Modernizacja rur odprowadzających ścieki w pawilonie G. Konieczność wykonania 

modernizacji wynikała z powtarzającego się zalewania pomieszczeń pawilonu G 

ściekami kanalizacyjnymi w tym fekaliami, co wpływało na nieprzyjemny zapach 

unoszący się w całym budynku. Prace polegały na wymianie uszkodzonego odcinka 

rury kanalizacyjnej oraz zamontowaniu zaworów zwrotnych, mających na celu 

zapobieganie zalaniu budynków.  

➢ Usunięcie awarii, modernizacja rur odprowadzających ścieki w pionie między 

oddziałem wewnętrznym a kuchnią w pawilonie B. Wymiana i modernizacja rur 

odprowadzających ścieki w pomieszczeniu piwnicznym, prace polegały na wymianie 

odcinka rury kanalizacyjnej oraz na połączeniu z istniejącymi odpływami.  

➢ Usunięcie awarii w oddziale ginekologiczno-położniczym. Wymiana i modernizacja rur 

odprowadzających ścieki w łazience na oddziale, udrożnienie pionu kanalizacyjnego, 

który zalewał pomieszczenia oddziału.  

➢ Wymiana okien drewnianych w pawilonie M, wymiana uszkodzonych szyb 

we wszystkich pawilonach. 

➢ Wymiana wypadających okien.  

Dodatkowo w sposób ciągły, w miarę możliwości finansowych Spółki, prowadzone były liczne 

mniejsze remonty, naprawy i modernizacje polegające m.in. na odświeżaniu poszczególnych 

pomieszczeń. Remontowane były pojedyncze gabinety oraz sale chorych. Bieżące remonty są 

konieczne ze względu na zły stan techniczny pomieszczeń szpitalnych, wynikający z ich wieku.  
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9.22. Obronność 

Jednostki i komórki organizacyjne realizujące zadanie:  

➢ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 

▪ Stanowisko ds. Zarzadzania Kryzysowego, Ochrony Ludności 

i Spraw Obronnych  

▪ Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  

Zadania związane z obronnością są realizowane w oparciu o różne plany regularnie 

aktualizowane, takie jak m.in.: Plan Akcji Kurierskiej (plan ciągły), Program szkolenia 

obronnego (trzyletni), Plan szkolenia obronnego (roczny), Plan zasadniczych przedsięwzięć 

w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych (roczny) – szeroki zakres, w którym są 

np. corocznie przygotowywane plany przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby 

obronne, itd. 

Głównym dokumentem planistycznym przygotowanym do wdrożenia na czas kryzysu i wojny 

jest Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu w warunkach kryzysu i wojny. Ujęte tam 

zadania szczegółowe przewidziane są do realizacji w okresie stanów nadzwyczajnych przez 

wszystkie komórki organizacyjne Starostwa, powiatowe jednostki organizacyjne, a w ramach 

współpracy, przez powiatowe służby, inspekcje i straże oraz jednostki samorządu gminnego.  

Podjęto prace związane z opracowaniem nowego planu w związku z wydanym stosownym 

zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego. Prace w tym zakresie są kontynuowane w roku 2022 

Dla zapewnienia możliwości wykonywania przez Starostę całokształtu swoich zadań, w tym 

kierowania obroną powiatu i przekazywania decyzji w tym zakresie w stanach nadzwyczajnych 

przygotowana jest dokumentacja Stanowisk Kierowania oraz Stałego Dyżuru z zadaniami, 

w których uczestniczą wytypowani pracownicy Starostwa oraz powiatowych jednostek 

organizacyjnych. Podobnie pracownicy Starostwa z nadanymi świadczeniami osobistymi 

zabezpieczają realizację Akcji Kurierskiej umożliwiającej sprawne mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych. 

Z obszarem obronności związany jest też inny bardzo obszerny, bogaty w regularnie 

aktualizowane plany i zadania obszar Obrony Cywilnej np.: Plan działania w zakresie obrony 

cywilnej powiatu (roczny), Wieloletni plan działania w zakresie obrony cywilnej (czteroletni), 

Plany działania formacji obrony cywilnej, Plan ewakuacji II i III stopnia, Plan ochrony zabytków, 

zadania związane ze sprawdzaniem i testowaniem Systemu Wczesnego Ostrzegania 

oraz System Wykrywania i Alarmowania. 

W 2021 roku opracowano ankietę Narodowego Kwestionariusza Podstawowych Przygotowań 

Obronnych. Sporządzono roczny plan pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz roczny 

plan szkolenia obronnego. Sporządzono sprawozdania w zakresie przygotowania w powiecie 

podmiotów leczniczych do funkcjonowania w warunkach kryzysu i wojny.  
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W dniach 13 września - 8 października przeprowadzono kwalifikację wojskową dla rocznika 

podstawowego 2002 oraz roczników zaległych, w tym osób, które nie stawały do kwalifikacji 

w roku 2020 w z powodu przerwania kwalifikacji w związku z epidemią.  

Komisja wydała 535 orzeczeń o zdolności do służby wojskowej, orzekając: 

➢ 504 – A (zdolny), 

➢ 6 – B (czasowo niezdolny), 

➢ 14 – D (niezdolny w czasie pokoju), 

➢ 11 – E (trwale niezdolny). 

Do kwalifikacji wojskowej stawało 5 pań i jeden ochotnik rocznika 2003.  

Dla potrzeb aktualizacji wojewódzkiego planu preferencyjnego zaopatrzenia w paliwa w czasie 

ich ograniczonych dostaw dokonano aktualizacji wykazu podmiotów uprawnionych 

w powiecie i ich zapotrzebowania na paliwa. 

Dokonano aktualizacji planu dystrybucji dla ludności powiatu preparatu jodowego 

na wypadek zdarzenia radiacyjnego. Zaktualizowano liczebność grup osób zagrożonych 

i sposób dystrybucji tabletek jodku potasu dla ludności. 

W 2021 roku nie zachodziła potrzeba występowania do WKU Warszawa - Ochota z wnioskami 

reklamacyjnymi dotyczącymi zwolnienia żołnierzy rezerwy ze służby wojskowej. 

Sporządzono „Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania 

w trybie Akcji Kurierskiej na terenie powiatu żyrardowskiego w 2021 roku”. 

W 2021 roku dokonano aktualizacji danych do Centralnej Bazy Danych HNS (Host Nation 

Support – sformułowanie odnoszące się do realizacji zadań obronnych państwa-gospodarza 

podejmowanych w celu wsparcia Sojuszniczych Sił Zbrojnych wykonujących zadania na terenie 

państwa-gospodarza). Prace aktualizacyjne nad CBD HNS są kontynuowane w roku bieżącym 

(2022). Aktualizacji oraz wymianie między jednostkami samorządu terytorialnego 

i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego podlegały również dane Punktów Kontaktowych 

HNS. 

Wydane zostało nowe zarządzenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego nr 23/2021 z dnia 

31 marca 2021 r. w sprawie Stanowiska Kierowania Starosty w systemie kierowania 

bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim. 

 Istotnym zadaniem realizowanym przez cały rok była aktualizacja dokumentacji planistycznej, 

w tym niejawnej. W jej ramach wnioskowano do właściwych samorządów gminnych zarówno 

o nałożenie i zdjęcie obowiązku świadczeń osobistych. 
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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 i komórki organizacyjne realizujące zadanie:  

➢ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 

▪ Pełnomocnik ds. Promocji i Współpracy z Unią Europejską  

▪ Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Informacyjnego  

Rok 2021 był kolejnym rokiem z obowiązującym reżimem pandemii koronawirusa, 

z ograniczoną możliwością realizowania przedsięwzięć promocyjnych. 

Realizowane były działania związane ze wspieraniem przedsięwzięć realizowanych przez 

organizacje społeczne i placówki publiczne, które były objęte patronatem Starosty Powiatu 

Żyrardowskiego. Te działania promocyjne to: 

➢ patronat i wsparcie finansowe dla Fundacji Kultury i Sztuki artHOLDING na zakup 

statuetek na potrzeby Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd 2021 

– kwota 3 000,00 zł; 

➢ organizacja koncertu „Modlitwa za Ojczyznę” - kwota 1 200,00, zł 

➢ patronat i wsparcie finansowe dla organizatorów Biegów Przełajowych w Osuchowie – 

kwota 472,50 zł 

➢ patronat i wsparcie obchodów Jubileuszu 100-lecia L.O. im. S.Żeromskiego 

w Żyrardowie – kwota 4 460,00 zł 

➢ patronat i wsparcie konkursu języka niemieckiego „Jeder gegen Jeden” – kwota 

400,00 zł, 

➢ patronat i zakup trofeów w zawodach Ligi Grapplingowej – 999,99 zł 

➢ patronat i zakup pucharów w Międzynarodowym Konkursie Gołębi Pocztowych – 

kwota 200,00 zł 

➢ patronat i wsparcie młodzieżowej drużyny OSP z Osuchowa na Wojewódzkie Zawody 

Pożarnicze – kwota 700,00 zł 

➢ patronat i finansowe wsparcie debaty poświęconej bezpieczeństwu w powiecie 

żyrardowskim – kwota 461,25 zł. 

➢ zakup nagród dla laureatów konkursów i turniejów, zakup kwiatów i drobnych 

upominków okazjonalnych – kwota 4659,47 zł,  

➢ patronat i zakup nagród w konkursach podczas Dożynek Powiatu Żyrardowskiego 

w Wiskitkach – kwota 5 972,61 zł. 

➢ patronat i zakup nagród w konkursach „Moja przygoda w Muzeum”, „Gdzie są kwiaty 

z tamtych lat” i konkurs poświęcony pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – kwota 

1 216,65 zł. 
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➢ zakup gadżetów reklamowych (torby, teczki, itp.) – kwota 2 963,81 zł 

➢  utrzymanie, modernizacja i wprowadzenie systemu netadmin strony internetowej 

www.powiat-zyrardowski.pl – kwota 3 099,60 zł . 

➢ zakup grawertonów, statuetek i pucharów – kwota 8 113, 49 zł 

➢ publikacja ogłoszeń płatnych, życzeń kondolencji – kwota 1 769,43 zł 

➢  realizacja filmów promocyjnych – kwota 9 050,00 zł; 

➢ zakup gadżetów promocyjnych, projekty graficzne – kwota 25 527,53 zł 

➢ zakup produktów spożywczych i catering – kwota 9 417,50 zł 

➢ zakup kwiatów – kwota 3 623,00 zł, 

➢ wydruki, karty, tablice, itp. – kwota 11 299,25 zł, 

Z budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2021 roku na działania promocyjne wydatkowano 

łącznie 85 616,56 zł.  

http://www.powiat-zyrardowski.pl/
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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 

Jednostki i komórki organizacyjne realizujące zadanie:  

➢ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 

▪ Wydział Organizacyjny 

Program Współpracy Powiatu Żyrardowskiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2021 

został uchwalony przez Radę Powiatu Żyrardowskiego w dniu 30 listopada 2020r. (Uchwała Nr 

XXIII/135/20). 

W roku 2021 Powiat Żyrardowski ogłosił 5 otwartych konkursów ofert na niżej wymienione 

zadania: 

➢ Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym 

gimnastyki akrobatycznej i tańca; 

➢ Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin); 

➢ Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo; 

➢ Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu 

dla dorosłych osób niepełnosprawnych; 

➢ Powierzenie prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2021 roku – konkurs ogłoszony 

w roku 2020, ale zadanie realizowane w roku 2021. 

W wyniku ogłoszonych w 2021 roku konkursów zawarto 5 umów: 

➢ w konkursie pn. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu 

Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów 

wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca – z Żyrardowskim Klubem 

Sportowym Thien Long w Żyrardowie; 

➢ w konkursie pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo 

– z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie; 

➢ w konkursie pn. Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych – 

z Żyrardowskim Klubem Sportowym Thien Long w Żyrardowie; 
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➢ w konkursie pn. Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego 

klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych – ze Stowarzyszeniem Równych Szans 

w Żyrardowie; 

➢ w konkursie pn. Powierzenie prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2021 roku 

– konkurs ogłoszony w roku 2020, ale zadanie realizowane w roku 2021 – z Fundację 

„Gołębie Serce” w Warszawie, ul. Hoża 86/410, 00-862 Warszawa. 

Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach Powiat Żyrardowski udzielił 

dotacji w następujących wysokościach: 

➢ w zakresie zadania pn. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie 

Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów 

wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca – 5 000,00 złotych 

➢ w zakresie zadania pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych 

wychowawczo – 25 000,00 złotych; 

➢ w zakresie zadania pn. Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych – 

10 000,00 złotych; 

➢ w zakresie zadania pn. Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie 

popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych – 10 000,00 złotych; 

➢ w zakresie zadania pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

w Żyrardowie – 20 680,00 złotych; 

W roku 2021 obowiązywała wieloletnia umowa ze Stowarzyszeniem Równych Szans 

na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Ze środków Wojewody 

Mazowieckiego przekazano kwotę – 593 100,00 złotych. 

Razem 653 780,00 złotych. 

W podziale na obszary określone w rozdziale VI programu współpracy jako zadania 

priorytetowe, kwoty te przedstawiają się następująco: 

➢ pomoc społeczna – 25 000,00 złotych; 

➢ działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 603 100,00 złotych; 

➢ kultura fizyczna i sport – 5 000,00 złotych; 

➢ udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa – 20 680,00 złotych. 

 



 

 

 

104 

 

9.25. Działalność w zakresie telekomunikacji 

Jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorządowej:  

➢ budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne 

oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;  

➢ dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury 

telekomunikacyjnej;  

➢ świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 

telekomunikacyjnych, usługi na rzecz:  

▪ przedsiębiorców telekomunikacyjnych,  

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

2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,  

▪ użytkowników końcowych – w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7 

ustawy. 

W 2021 roku nie podejmowano działań w powyższym obszarze.  
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10. Podsumowanie 

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

Powiatu Żyrardowskiego w roku 2021 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 realizuje 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.  

 


