
Kwiecień 2022 roku

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
na realizację zadań Powiatu Grodziskiego

w  roku 2021 i 2022



Czym się kierujemy aplikując o dofinansowanie?
• Potrzeby lokalnej społeczności
• Celowość zadania
• Możliwości finansowe
• Partnerstwo z innymi samorządami
• Utrzymanie trwałości projektu

Jednostki pozyskujące środki pozabudżetowe na realizację zadań Powiatu: 
• Starostwo Powiatu Grodziskiego
• SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II 
• Powiatowy Zarząd Dróg
• Powiatowy Urząd Pracy
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
• Szkoły

Pozyskiwanie środków finansowych do budżetu Powiatu



Programy Unii Europejskiej:
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
• Erasmus +

Programy krajowe:
• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 
• Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
• Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
• Rezerwa subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w ramach dofinansowania 

inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 
• Programy Samorządu Województwa Mazowieckiego
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Programy Ministerstwa Zdrowia
• Fundusz Solidarnościowy
• Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki  Społecznej
• Programy Ministerstwa Edukacji i Nauki

Główne źródła pozyskiwania środków finansowych do budżetu Powiatu



Rozbudowa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1507W - ulicy Sadowej oraz ulicy 1-go Maja 
w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów

Wartość projektu:  4 777 550 zł w tym:
• dofinansowanie z Funduszu: 3 339 033 zł
• środki Powiatu: 1 438 517 zł

Zakres robót:
• Na odcinku o łącznej długości 1 470 m zostanie wykonana:

- odcinek nr 1: przebudowa na dł. 963 m
- odcinek nr 2: rozbudowa na dł. 264 m 
- odcinek nr 3: przebudowa na dł. 243 m

• Wykonanie:  chodnika, peronów autobusowych, 
zjazdów, pobocza gruntowego, 
oznakowania poziomego i pionowego, 
w tym znaków aktywnych z solarnym źródłem zasilania 

Termin zakończenia realizacji zadania:  
październik 2021 roku

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg



Remont drogi powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna ul. Brwinowska 

Wartość projektu:  494 807 zł w tym:
• dofinansowanie z Funduszu: 346 365 zł
• środki Powiatu: 148 442 zł

Zakres robót:
Remont odcinka drogi o długości 817 m 
wraz z wymianą uszkodzonych krawężników 
oraz wykonaniem oznakowania pionowego, 
w tym  znaków aktywnych z zasilaniem solarnym, 
oznakowania poziomego i akustyczno-wibracyjnych 
linii koloru czerwonego w obrębie przejazdu WKD. 

Termin zakończenia realizacji zadania:  
sierpień 2021 roku

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg



Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną 150210W wraz z rozbudową 
drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki

Wartość projektu:  10 486 789 zł 
• dofinansowanie z Funduszu: 7 312 752 zł
• środki  Powiatu: 3 174 037 zł

Zakres robót :
Rozbudowa odcinka drogi o długości 1630 m 
wraz z wykonaniem skrzyżowania z drogą gminną typu rondo, 
poboczy gruntowych, chodników, zjazdów, odwodnienia, 
oznakowania poziomego i pionowego.

Planowany termin realizacji: listopad 2023 roku

Wniosek złożony w 2021 roku. 
Powiat otrzymał dofinansowanie w lutym 2022 roku. 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg



Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość projektu: 4 938 315 zł w tym:
• dofinansowanie z Funduszu: 3 446 321 zł
• środki Powiatu: 1 491 994 zł

Zakres robót:
Przebudowa odcinka drogi o długości 870 m 
wraz z wykonaniem chodników, zjazdów, pobocza gruntowego, 
odwodnienia, oznakowania poziomego w rejonie przejścia 
dla pieszych w postaci linii akustyczno-wibracyjnych 
oraz oznakowania pionowego, w tym aktywnych znaków 
z zasilaniem solarnym na przejściu dla pieszych.  

Planowany termin realizacji: październik 2022 rok

Wniosek złożony w 2021 roku. 
Powiat otrzymał dofinansowanie w lutym 2022 roku. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1515W ulicy Chełmońskiego 
w miejscowości Budy Grzybek oraz Chylice, gmina Jaktorów



Wartość projektu: 156 670 zł w tym:
• dofinansowanie z Funduszu: 85 465 zł
• środki Powiatu: 71 205 zł

Zastosowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa
w rejonie przejścia dla pieszych:
• oświetlenie
• poprawa oznakowania poziomego:

- aktywne punktowe elementy odblaskowe  
- płytki ostrzegawcze z wypustkami 

dla niepełnosprawnych
- piktogramy znaków drogowych

• poprawa oznakowania pionowego:
- aktywne tablice pomiaru prędkości
- aktywne znaki drogowe

Termin realizacji: kwiecień 2022 rok

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych
w Baranowie na ul. Armii Krajowej na drodze nr 3832W

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 



Wartość projektu: 136 075 zł w tym:
• dofinansowanie z Funduszu: 86 993 zł
• Środki Powiatu: 49 082 zł

Zastosowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa
w rejonie przejścia dla pieszych:
• oświetlenie
• poprawa oznakowania poziomego:

- aktywne punktowe elementy odblaskowe  
- płytki ostrzegawcze z wypustkami 

dla niepełnosprawnych
- piktogramy znaków drogowych

• poprawa oznakowania pionowego:
- aktywne tablice pomiaru prędkości
- aktywne znaki drogowe

Termin realizacji: kwiecień 2022 rok

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych 
w Grodzisku Mazowieckim na ul. 3-go Maja na drodze nr 1526W

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 



Wartość projektu: 172 927 zł w tym:
• dofinansowanie z Funduszu: 96 000 zł
• środki Powiatu:76 927 zł

Zastosowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa
w rejonie przejścia dla pieszych:
• oświetlenie
• poprawa oznakowania poziomego:

- aktywne punktowe elementy odblaskowe  
- płytki ostrzegawcze z wypustkami dla niepełnosprawnych
- piktogramy znaków drogowych

• poprawa oznakowania pionowego:
- aktywne tablice pomiaru prędkości
- aktywne znaki drogowe

Termin realizacji: lipiec 2022 rok

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych 
w Jaktorowie na ul. Skokowskiego na drodze nr 3832W

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 



Wartość projektu: 147 842 zł w tym:
• dofinansowanie z Funduszu: 76 639 zł
• środki Powiatu: 71 203 zł

Zastosowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa
w rejonie przejścia dla pieszych:
• oświetlenie
• poprawa oznakowania poziomego:

- aktywne punktowe elementy odblaskowe  
- płytki ostrzegawcze z wypustkami 

dla niepełnosprawnych
- piktogramy znaków drogowych

• poprawa oznakowania pionowego:
- aktywne tablice pomiaru prędkości
- aktywne znaki drogowe

Termin realizacji: kwiecień 2022 rok

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych 
w Milanówku na ul. Kościuszki na drodze nr 1511W

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 



Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych 
w Osowcu na ul. Mazowieckiej na drodze nr 1505W

Wartość projektu: 129 995  zł w tym:
• dofinansowanie z Funduszu: 96 000 zł
• środki Powiatu: 33 995 zł

Zastosowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa
w rejonie przejścia dla pieszych:
• oświetlenie
• poprawa oznakowania poziomego:

- aktywne punktowe elementy odblaskowe  
- płytki ostrzegawcze z wypustkami dla niepełnosprawnych
- piktogramy znaków drogowych

• poprawa oznakowania pionowego:
- aktywne tablice pomiaru prędkości
- aktywne znaki drogowe

Termin realizacji: październik 2022 rok

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 



Wartość projektu: 200 000 zł w tym:
• dofinansowanie z Funduszu: 160 000 zł                     
• Środki Powiatu: 40 000 zł                                                             

Planowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa
w rejonie przejść dla pieszych:
• oświetlenie
• poprawa oznakowania poziomego i pionowego

Zadanie znalazło się na liście podstawowej projektów 
zakwalifikowanych do dofinansowania.
W związku z unieważnieniem przetargu na wykonanie robót 
i niewyłonieniem wykonawcy do końca 2021 roku 
- nie została podpisana umowa na dofinansowanie.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych 
w Podkowie Leśnej na ul. Jana Pawła II i Akacjowej na drodze nr 1502W i 150510W

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 



Wartość projektu: 95 978 zł w tym:
• dofinansowanie z Funduszu do 80%                                                                                       

(w zależności od dochodów podatkowych powiatu)

Planowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa
w rejonie przejścia dla pieszych:
• oświetlenie
• poprawa oznakowania poziomego i pionowego

Zadanie nie znalazło się na liście podstawowej projektów 
zakwalifikowanych do dofinansowania.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych 
w Ojrzanowie na ul. Tarczyńskiej na drodze nr 1503

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 



Ministerstwo Infrastruktury

Wartość projektu: 600 000 zł, w tym:
• wartość dofinansowania: 300 000 zł
• środki Powiatu: 300 000 zł

Zakres robót:
• budowa kładki przez rzekę Rokitnicę
• budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku kładki

Planowany termin realizacji: 
maj – październik 2022 roku 

Wniosek złożony w ramach rezerwy 
subwencji ogólnej na 2022 rok.

Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Rokitnicę, wzdłuż drogi powiatowej nr 1509W 
w rejonie istniejącego mostu w miejscowości Chrzanów gmina Grodzisk Mazowiecki



Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość projektu :  5 000 000 zł, w tym: 
• dofinansowanie: 4 000 000 zł
• środki Powiatu: 1 000 000 zł

Projekt zakłada dostosowanie systemu instalacji gazów 
medycznych do wymogów ustawy z dnia 20.05.2021 r.
o wyrobach medycznych, opracowanie projektu 
wielobranżowego oraz jego wykonanie, ze względu na 
nieszczelność i uszkodzenia urządzeń instalacyjnych. 

Planowany termin realizacji: 2023 rok

Wniosek złożony w 2021 r. w ramach I naboru.
Powiat otrzymał wstępną promesę dotyczącą dofinansowania 
w dniu 17.11.2021 roku.

Modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym 
Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowiecki



Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej 
wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego

Wartość projektu : 3 000 000 zł, w tym: 
• dofinansowanie: 2 850 000 zł
• środki Powiatu: 150 000 zł

Zakres robót:
Budowa sześciu instalacji fotowoltaicznych na budynkach:
• Zespołów Szkół nr 1 i nr 2 w Milanówku
• Zespołów nr 1 i nr 2 w Grodzisku Mazowieckim
• Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim 
• CKP w Grodzisku Mazowieckim
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku, w tym: 
• ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu
• wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych

Planowany termin realizacji: 2022 rok

Wniosek złożony w 2021 r. w ramach I naboru.
Powiat otrzymał wstępną promesę dotyczącą dofinansowania 
w dniu 17.11.2021 roku.



Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w miejscowości Zaręby, gmina Żabia Wola 
2. Budowa drogi powiatowej nr 3832W w miejscowości Gongolina, gmina Baranów

Zakres robót:
• Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W w Zarębach o długości ok. 1500 m, w tym wykonanie: 

nawierzchni jezdni asfaltowej, chodnika, poboczy, rowów odwadniających, zjazdów do posesji 
oraz oznakowania pionowego i poziomego.

• Budowa drogi powiatowej  nr 3832W w Gongolinie o długości ok. 2000 m, w tym wykonanie: 
nawierzchni jezdni asfaltowej, chodnika, poboczy, rowów odwadniających, zjazdów do posesji 
oraz oznakowania pionowego i poziomego.

Wartość zadania:  18 012 638 zł, w tym: 
• dofinansowanie:  17 112 006 zł
• środki Powiatu:  900 632 zł

Wniosek złożony w 2021 r. w ramach I naboru.
Projekt nie otrzymał dofinansowania.



Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatach na parkingu Starostwa Powiatu 
Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim

Zakres projektu:
Projekt obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej, umieszczonej na wiatach parkingowych, 
które będą pełnić rolę konstrukcji wspornej do montażu modułów fotowoltaicznych 
oraz ochronę parkujących pojazdów przed czynnikami atmosferycznymi. 
Wyprodukowana energia zasili Szpital Zachodni.

Wartość projektu: 4 500 000 zł, w tym:
• wartość dofinansowania 95% - 4 275 000 zł
• wkład własny: 225 000 zł

Planowany okres realizacji: 
wrzesień 2023 roku

Wniosek złożony w lutym 2022 r. w ramach II naboru.



Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego 
w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Zakres projektu: 
Adaptacja pomieszczeń pod wykonanie sali operacyjnej w strukturze już istniejącego Bloku Operacyjnego. 
Wykonanie sali zwiększy dostępność do sal operacyjnych i liczby planowanych zabiegów oraz umożliwi 
wydzielenie jednej sali dla pacjentów zakaźnych, wymagających natychmiastowej interwencji zabiegowej. 

Wartość projektu: 2 800 000 zł, w tym:
• wartość dofinansowania 85% - 2 380 000 zł
• wkład własny: 420 000 zł

Planowany okres realizacji: 
styczeń 2023 roku

Wniosek złożony w lutym 2022 r. w ramach II naboru.



Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W ulicy Słowika w m. Zaręby, gmina Żabia Wola

Zakres robót: 
Rozbudowa drogi na odcinku ok. 1500m, w tym m.in.:
• nawierzchnia jezdni asfaltowej wraz z pełną podbudową 
• rowy odwadniające,
• zjazdy do posesji 
• oznakowanie poziome i pionowe  

Wartość projektu: 5 000 000 zł, w tym:
• wartość dofinansowania 95% - 4 750 000 zł
• wkład własny: 250 000 zł

Planowany okres realizacji: 
czerwiec 2023 roku

Wniosek złożony w lutym 2022 r. w ramach II naboru.



Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu grodziskiego 
wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo w Książenicach

Zakres robót:
• budowa drogi o długości 1100 m,  która obecnie posiada nawierzchnię gruntową 
• rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W na rondo

W ramach zadania wykonane zostanie: 
• nawierzchnia asfaltowa i ciąg pieszo-rowerowy
• pobocza z kruszywa łamanego 
• rowy odwadniające 
• zjazdy 
• elementy oznakowania pionowego i poziomego

Wartość projektu: 8 000 000 zł, w tym:
• wartość dofinansowania 98% - 7 840 000 zł
• wkład własny: 160 000 zł

Planowany okres realizacji: czerwiec 2023 roku

Wniosek złożony w lutym 2022 r. w ramach III naboru PGR.



Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Remont drogi powiatowej nr 1508W z Zabłotni w gminie Grodzisk Mazowiecki

Zakres robót:
• nawierzchnia jezdni na odcinku o długości 2300 m
• pobocza z kruszywa łamanego
• rowy odwadniające
• regulacja wysokościowa zjazdów do posesji
• elementy oznakowania pionowego i poziomego

Wartość projektu: 2 000 000 zł, w tym:
• wartość dofinansowania 98% - 1 960 000 zł
• wkład własny: 40 000 zł

Przewidywany okres realizacji: grudzień 2022 roku

Wniosek złożony w lutym 2022 r. w ramach III naboru PGR.



Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin i powiatów, Powiat Grodziski otrzymał środki w wysokości: 
2 458 057 zł, które przeznaczono na:

1. Remont i termomodernizacja siedziby Starostwa przy ul. Dalekiej 11a 

Wartość zadania: 2 000 000 zł, w tym: 
• środki z Funduszu: 1 700 000 zł 
• środki Powiatu: 300 000 zł 
W ramach dofinansowania wykonano m.in.: 
ocieplenie ścian, remont pomieszczeń, zakup wyposażenia
Termin realizacji: 2021 - 2022 rok

2. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 

Wartość zadania: 1 402 169 zł, w tym:
• środki z Funduszu: 758 057 zł
• środki Powiatu: 644 112 zł
W ramach dofinansowania wykonano m.in.: 
ocieplenie ścian i stropodachu
Termin realizacji: 2021 rok



Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim

Wartość projektu: 1 075 042 zł, w tym:
• dofinansowanie RPO WM: 234 624 zł
• środki własne: 840 418 zł (pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Zakres robót:
• ocieplenie ścian zewnętrznych
• ocieplenie stropodachu
• wymiana bram garażowych
• montaż instalacji fotowoltaicznej

Termin realizacji: 2022 rok

Wniosek złożono w 2020 roku, gdzie otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną 
lecz nie uzyskał dofinansowania. 
W ramach dodatkowych środków REACT- EU dla Mazowsza na lata 2014-2020, 
Powiat podpisał umowę o dofinansowanie 15 kwietnia 2022 roku.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2014-2020 



Budżet Województwa Mazowieckiego
W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”

Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 

Wartość projektu: 158 826 zł, w tym:
• dofinansowanie z budżetu 

Województwa Mazowieckiego: 119 119 zł
• środki Powiatu: 39 707 zł

Zakres projektu: 
• demontaż istniejącej nawierzchni 
• naprawa podbudowy boiska 
• wymiana zużytej nawierzchni syntetycznej 

na sztuczną trawę
• zasyp boiska piaskiem kwarcowym 

Termin realizacji: 2021 rok



Budżet Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”

Budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim w ramach 

Planowany zakres inwestycji:
• budowa płyty lądowiska nad dachem budynku  z niezbędną infrastrukturą
• nadbudowa dwóch klatek schodowych 
• budowa zewnętrznego szybu windowego 
• częściowa przebudowa istniejących budynków

Wartość projektu: 6 170 233 zł w tym:
• dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego: 3 600 000 zł
• środki własne: 2 570 233 zł

Planowany termin realizacji: kwiecień 2022 rok – listopad 2023 rok

SPS Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim w 2022 roku dodatkowo wystąpił z wnioskiem  do Centralnego 
Portu Lotniczego o dofinansowanie budowy lądowiska w kwocie 1 000 000 zł – wniosek jest w ocenie.



Budżet Województwa Mazowieckiego 
na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W w m. Baranów i Holendry Baranowskie 

Wartość projektu: 782 492 zł w tym:
• dofinansowanie z Budżetu 

Województwa Mazowieckiego: 391 245 zł
• środki Powiatu: 391 247 zł

Planowany zakres robót:
Przebudowa dwóch odcinków drogi 
o łącznej długości 563 mb w tym: 
wykonanie nawierzchni, poboczy, zjazdów, 
przepustów i oznakowania poziomego.

Planowany termin realizacji: sierpień 2022 

Wniosek złożony w grudniu 2021 roku. 



Budżet Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”

Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku

Wartość projektu: 350 550 zł, w tym:
• wnioskowane dofinansowanie z budżetu 

Województwa Mazowieckiego: 262 912 zł
• środki Powiatu: 87 638 zł

Zakres projektu: 
• wymiana okien i drzwi, 
• zerwanie i wymiana klepki, 
• wymiana skrzynek elektrycznych, 
• wykucie otworów pod dwa wyciągi elektryczne, 

wymiana lamp elektrycznych, 
• malowanie ścian i sufitów, 
• cyklinowanie i lakierowanie podłogi, 
• wymiana drabinek gimnastycznych podwójnych.

Termin realizacji: czerwiec-sierpień 2022 

Wniosek złożony w lutym 2022 roku.



Budżet Województwa Mazowieckiego
w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”

Konserwacja drzwi balkonowych w Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

Wartość projektu: 76 983 zł, w tym:
• dofinansowanie: 38 491 zł
• środki własne: 38 492 zł

Zakres inwestycji:

• konserwacja stolarki drzwiowej i okiennej 
balkonu północnego

• konserwacja stolarki drzwiowej balkonu południowego 
w dawnej sypialni

Termin realizacji: 2022 rok

Wniosek złożony w kwietniu 2022 roku.



Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się 
koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie. 
W ramach IV etapu projektu główne wsparcie w postaci zakupu asortymentu lub robót budowlanych, 
skierowane zostało do szpitali miejskich i powiatowych, w tym do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Całkowita wartość projektu dla Mazowsza: 480 mln zł, w tym:
• dofinansowanie (RPO WM): 414,9 mln zł
• wkład własny Województwa Mazowieckiego: 49,9 mln zł
• środki z budżetu państwa: ok. 15,2 mln zł

Szpital Zachodni w zakresie projektu zakupił niezbędny sprzęt 
m.in. aparat RTG, pompy infuzyjne i wykonał 3 izolatki 
w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-Cov-2 
oraz otrzymał potrzebny sprzęt medyczny w formie użyczenia 
na łączną kwotę 1 938 656 zł.

Termin realizacji: 2021 - 2022 rok

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2014-2020



Ministerstwo Zdrowia: Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego POLKARD 

W ramach programu Szpital zakupił aparatu echokardiografu za kwotę 214 573  zł.

Wojewoda Mazowiecki:  Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

W roku 2022 Szpital Zachodni złożył wnioski o dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego 
m. in. na: angiograf ze stołem, aparat rtg do zdjęć kostnych i płucnych, zestaw endoskopowy, respirator, 
myjkę-dezynfektor na łączną kwotę 8 218 980 zł,
w tym otrzymał 154 980 zł na wykonanie fundamentu pod zbiornik na tlen.

Pozostałe projekty zrealizowane i wnioskowane przez Szpital Zachodni



Zadania realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim cyklicznie od 9 lat szkolnych, 
finansowane ze środków unijnych – w ramach programu Erasmus + 

100% dofinansowania

Rok szkolny 2020/2021, 2021/2022.
Poznajemy świat od kuchni – staż zawodowy 
uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich
Całkowita wartość projektu: 57 897 euro
(zrealizowany)

Zakres projektu: 
W ramach projektów 32 uczniów Technikum, 
kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik hotelarstwa, 
odbywa dwutygodniowe staże zawodowe w hotelach 
i restauracjach na terenie Nicei (Francja). 

Uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat.

Erasmus +



Edukacja kadry pedagogicznej

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim. 
Zakres projektu: 
Wyjazdy edukacyjne grupy 16 nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących do 
Londynu (Anglia), Dublina (Irlandia), Florencji (Włochy) i na Maltę powiązane z nauką języka 
angielskiego.

Wartość projektu: 46 815 euro 
• dofinansowanie: 100%

Okres realizacji projektu: 2019 – 2022 rok 
(w trakcie realizacji)

Erasmus +



ICT w Dublinie 

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku.

Wartość projektu: 21 836 euro 
• dofinansowanie: 100%

Termin realizacji: 2020 – 2022 rok 
(zrealizowany) 

Zakres projektu: 
Dwutygodniowe staże w Dublinie (Irlandia) 
grupy 10 uczniów Technikum, kształcących się 
w zawodzie technik informatyk wraz z 2 opiekunami. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020



Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2014-2020

Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy

Projekt realizowany w latach 2019 – 2022 przez Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku 
oraz Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim (w trakcie realizacji).

Wartość projektu: 1 030 688 zł, w tym: 
• dofinansowanie (RPO WM): 927 587 zł
• wkład własny: sale wykorzystane podczas realizacji projektu

Zakres projektu:
• staże i kursy zawodowe dla uczniów
• wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kompetencji zawodowych 
• zakup wyposażenia dla pracowni
• realizacja zajęć z języka obcego branżowego
• realizacja kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli

Projekt realizuje 192 uczniów (staże), 60 uczniów (kursy) i 32 opiekunów. 



• Rządowy Program „Aktywna Tablica”
W 2021 roku szkoły prowadzone przez Powiat Grodziski uzyskały wsparcie finansowe 
w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica”.

Kwota wsparcia: 103 304 zł

• Rządowy Program „Laboratoria Przyszłości”
W ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, wspierającego rozwijanie kompetencji 
podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży, dofinansowanie otrzymał 
Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim.

Kwota dofinansowania: 30 000 zł

Inne programy Ministerstwa Edukacji i Nauki



Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego 
w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)

Projekt realizowany w ramach partnerstwa Województwa Mazowieckiego z gminami i powiatami Mazowsza.

Zakres projektu:  
• rozbudowa systemu e-Urząd o nowe funkcje, 
• zwiększenie liczby udostępnionych e-usług drogą elektroniczną,
• zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
• cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Okres realizacji: lata 2016 -2022

Koszt zadań realizowanych w powiecie grodziskim:
• całkowita wartość projektu:  1 209 069 zł
• dofinansowanie (RPO WM): 967 255 zł
• środki Powiatu: 241 814 zł

Ostateczna wysokość dofinansowania oraz wysokość całkowitej kwoty przeznaczonej dla Mazowsza na realizację 
projektu ASI zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego, po opracowaniu pełnej 
dokumentacji projektu ASI.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2014-2020 



Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (IV)

Projekt  realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2020 – 2022.

Projekt skierowany dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Grodzisku Mazowieckim                                 
w wieku 18-29 lat, nie pracujących, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu.

2021 rok 
Otrzymane dofinansowanie: 1 022 720 zł, w tym: 
• EFS: 861 948 zł
• wkład krajowy:  160 772 zł

Dodatkowe środki COVID – 19: 596 600 zł

2022 rok 
Otrzymane dofinansowanie: 1 093 261 zł, w tym: 
• EFS: 921 400 zł
• wkład krajowy:  171 861 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Rodzaj wsparcia
Liczba uczestników

2021 2022

Staże 22 22

Szkolenia 18 24
Prace interwencyjne 12 10
Jednorazowe środki na 
podjęcie                      
działalności gospodarczej

19 20

Instrumenty dofinasowania 
COVID-19 

(art. 15zzb, art. 15 zzc)

60 -

RAZEM 131 76



Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (IV)

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2021 – 2022. 

Projekt skierowany dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, będących w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, 
osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych. 

2021 rok
Otrzymane dofinansowanie: 810 611 zł, w tym: 
• EFS: 648 489 zł 
• wkład krajowy: 162 122 zł

2022 rok
Otrzymane dofinansowanie: 1 042 936 zł, w tym: 
• EFS: 834 349 zł 
• wkład krajowy: 208 587 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2014-2020

Rodzaj wsparcia 
Liczba uczestników

2021 2022 RAZEM

Staże 8 8 16

Szkolenia 28 19 47
Prace interwencyjne 13 7 20
Jednorazowe środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej

15 21 36

Wyposażenie stanowiska 
pracy dla skierowanego 
bezrobotnego

4

6 

w tym: 

2 osoby na 
uzupełnienia 

10

RAZEM 68 61 129



Grant „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 
zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, 

zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim 
o powierzeniu grantu dla Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym 

Wartość grantu: 40 098 zł

Zakres projektu:
• dodatek do wynagrodzenia dla 5 pielęgniarek

Termin realizacji: 2021 rok

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020



Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

W roku 2021 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim pozyskało
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środki finansowe na realizację programu
korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w wysokości 9 000 zł.

Zakres projektu:

• powstrzymanie sprawców i zaprzestanie przemocy w rodzinie
• nabycie wiedzy i nauka alternatywnych zachowań
• kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia dla rodziny

W procesie rekrutacji do Programu zostało zgłoszonych 10 osób, z czego zakwalifikowanych
zostało 9 mężczyzn i 1 kobieta, jednak tylko 4 uczestników spełniło wymóg frekwencji
minimum 75%, czym spełnili warunek ukończenia Programu.

Pełen cykl spotkań dla każdego indywidualnego uczestnika mieścił się w wymiarze 64 godzin.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 



Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Program skierowany był do 59 osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności.

Ze wsparcia skorzystało finalnie 61 osób niepełnosprawnych, w tym 3 dzieci. 
Zrealizowano 8 957 godzin usług asystenckich.

Usługi asystenta w szczególności polegały na pomocy w:

• wyjściu i dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (m. in. dom, praca, placówki
oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, urzędy, znajomi,
rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe)

• wyjściu i dojazdach na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, pomocy w załatwianiu spraw
urzędowych, zakupach, korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, wystawy itp.)

Środki przeznaczone na realizację programu w 2021 roku: 530 336,25 zł. 
Wydatkowano: 385 516,42 zł.

Fundusz Solidarnościowy 



Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowane w całości ze środków PFRON

Środki przeznaczane na rehabilitację zawodową, w tym na:

• instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy i bezrobotnych 

• wyposażenie stanowiska pracy 

• szkolenia i przekwalifikowanie zawodowe 
osób niepełnosprawnych

Środki przeznaczane na rehabilitację społeczną, w tym na:

• tworzenie i działanie warsztatów terapii zajęciowej

• zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

• bariery w komunikowaniu się, architektoniczne i techniczne 

• uczestnictwo osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

• organizację sportu, kultury, turystyki 
i rekreacji osób niepełnosprawnych

Przeznaczenie środków PFRON 

Rok
Rehabilitacja

Razem
zawodowa społeczna

2021 8 100 2 418 336 2 426 436

2022 53 000 2 689 325 2 742 325

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych



Aktywny Samorząd

Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach 
rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób 
niepełnosprawnych.

Środki przeznaczone na realizację programu w 2021/2022 roku: 446 379 zł. Okres realizacji tej 
edycji programu to marzec 2021 - kwiecień 2022 rok.

Dotychczas pozytywnie rozpatrzono 79 wniosków w obszarach:
• pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
• pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania
• dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego i oprogramowania
• pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym
• pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
• pomoc w zakupie skutera elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka 

inwalidzkiego  
• pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
• pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Program jest kontynuowany w 2022 roku, 
całkowita wypłata środków: 358 626 zł 
(stan na 15.03.2022r.)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych



W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Powiat otrzymał dofinansowanie 
na wykonanie szybu dźwigowego – zewnętrznego wraz z instalacją windy przy głównym wejściu 
do budynku Starostwa.

Wartość projektu: 226 258 zł w tym:
• dofinansowanie z PFRON: 57 189 zł
• środki Powiatu: 169 069 zł

Termin realizacji: luty 2021 rok

Wykonanie zewnętrznego dźwigu osobowego przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych 
przy budynku siedziby Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych



Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne z WTZ MALWA PLUS 

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku Powiat otrzymał 
dofinansowanie na zakup 9-cio osobowego mikrobusa marki Volkswagen Transporter 1.6 Kombi, 
wyposażonego dodatkowo w windę dla osób niepełnosprawnych, z miejscem na wózek inwalidzki. 

Wnioskodawca: Powiat Grodziski
Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MALWA PLUS

Wartość projektu: 180 080 zł, w tym:
• dofinansowanie z PFRON: 102 088 zł
• środki Gminy Grodzisk Mazowiecki: 50 000 zł
• Środki WTZ MALWA PLUS: 27 992 zł

Termin realizacji: czerwiec 2022 rok



Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych 
z Dziennego Domu Pobytu w Milanówku Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

W 2022 roku Powiat złożył wniosek o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” na zakup 9-cio osobowego mikrobusa marki Renault Trafic  dCi 110, 
który dodatkowo wyposażony będzie w uchwyt na mocowanie wózka inwalidzkiego 
oraz szyny do podjazdu. 

Wnioskodawca: Powiat Grodziski
Beneficjent: Polski Komitet Pomocy Społecznej

Wartość projektu: 130 000zł, w tym:
• dofinansowanie z PFRON: 91 000 zł
• Środki PKPS: 39 000 zł

Termin realizacji: grudzień 2022 roku



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakup samochodu elektrycznego dla Starostwa Powiatu Grodziskiego

W ramach Programu priorytetowego „Zeroemisyjny transport Mój elektryk” Powiat złożył 
wniosek o dofinansowanie w formie refundacji zakupionego  w grudniu 2020 roku  
samochodu elektrycznego marki Nissan Leaf 40KWH, wykorzystywanego na cele służbowe.

Wartość projektu: 121 250 zł, w tym:
• dofinansowanie z NFOŚiGW: 27 000 zł
• środki Powiatu: 94 250 zł

Wniosek złożono w marcu 2022 roku.



Podsumowanie

W niniejszej  prezentacji zostały przedstawione 53 projekty 
o łącznej wartości 106 820 668 zł, w tym wnioskowana kwota 92 123 365 zł. 

Na dzień dzisiejszy Powiat otrzymał 43 410 109 zł. 

Duża aktywność Zarządu Powiatu Grodziskiego w podejmowaniu przedsięwzięć
inwestycyjnych, zakupów i zadań była możliwa dzięki pozyskanym środkom
zewnętrznym krajowym i unijnym.

Mając na uwadze realizację zadań własnych Powiatu Grodziskiego oraz konieczność
jego dalszego rozwoju, Rada Powiatu Grodziskiego przyjęła uchwałą nr 327/XXXIX/21
w dniu 16 grudnia 2021 roku kierunki działania Zarządu Powiatu Grodziskiego w
dokumencie pod nazwą „Strategia Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 2021-2027”.

Większość zadań przedstawionych w niniejszej prezentacji ujętych jest w aktualnej
Strategii Rozwoju, bądź poprzednio obowiązującym dokumencie.



Dziękuję za uwagę
Joanna Damaziak

Sekretarz Powiatu Grodziskiego
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