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1.

Wstęp

Zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511), ,,zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie

powiatu raport o stanie powiatu". Raport obejmuje podsumowaniedziałalności zarządu
powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał
rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Brwinów

Pruszków

Nadarzyn

Michałowice

Raszyn

Piastów

Informacje ogólne

11.
Nazwa

Siedziba

Podział administracyjny

Okres sprawozdawczy

bród\a: StaQsfyczrie yademecunt Saniorzqdowca 2018, dane Po\t-ialoxt'ego Urzędu Pracy w Pruszkowie

nl.

Sytuacja finansowa

Podstawowewielkości budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku kształtowały się
następująco:
Wyszczególnienie

Dochody ogółem
Dochody bieżące
Subwencja ogólna
Dotacji oraz środków przeznaczonych na cele
bieżace. w tvm

Dotacje celowe z budżetu państwa
Dotac.ie celowe z innych źródeł

Dochody własne,w tym:
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu

państwa
Pozostałe dochody własne, w tym :

Opłaty lokalne
Dochody majątkowe
Dotacje oraz środki przeznaczone na inu estycje
Dotacje celowe z budżetu państwa majątkowe

Dotacje celowe z innych źródeł mdątkow e

7

Wolne środk
Rozchody
Spłata kl'edytów i pożyczek
Zadłużenie

0,00

4 572107,58

4 276 178,07

4 268333,01

99,82%

4 276 178,07

4 268333,01

99,82%

25 069037,07

12 466 666,99

49,73%

Wynik budżetu na dzień 3 1 grudnia 201 8 roku wyniósł 5,04 mln zł.

Udział dochodów własnych bieżących i majątkowych w dochodachogółem wyniósł
6d

9

l <oń

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 15,88%
Zadłużenie powiatu na dzień 3 1 grudnia 201 8 roku stanowiło kwotę 12,47 mln zł.
Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 175,16 mln zł, czyli 105,33%

Wykonaniewydatkówogółemwyniosło 170,12mln zł, czyli 96,31%.
Kwota dotacji na cele bieżące wyniosła 21,90 mln zł.
Dochody majątkowe wyniosły 11,49 mln zł.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 27,01 mln zł.
Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu wyniosła 94,85%.
Udział finansowania zewnętrznego w wydatkach majątkowych stanowił 28,27%.
W roku 2018 w Powiecie Pruszkowskim nie realizowano budżetu obywatelskiego.

lv.

Programy i strategie

1. Programy
POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2016-2018
Cele

Podstawa prawna
Uchwała Rady Powiatu
Pruszkowskiego

Rozwq nowych i wsparcie
istnidących form pieczy zastępczej
nr XIX/127/201 6 z dnia
na terenie powiatu
23 lutego 20 16 roku
Zapewnienie dzieciom pozbawionym
w sprawie "Powiatowego
należytej opieki pieczy zastępczej
programu rozwoju pieczy
Organizowanie pomocy dla osób
zastępczejna lata
usamodzielnianych
2016-2018
Organizowanie form wsparcia dla
osób krowa lcvch pi
zastęp
Program w całości finansowan ze środków Powiatu Pruszkowskiego

Realizacjaw 2018r
Program został zrealizowany w zakresie
określonym przepisami ustawy

o wspieraniurodziny i systemiepieczy
zastępczej, a sprawozdanie z programu
zostało przMęte jednogłośnie przez Radę

Powiatu

POWIATOWY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW OSÓBZE SPEKTRUM AUTYZMU
Podstawa prawna
Uchwała Rady Powiatu

Realizacjaw 2018 r.

Cele

l

Tworzenie warunków sprzgalących

Działania ciągłe wynikające głównie

Pruszkowskiego

powstaniu systemu wczesnego

z zadań przyporządkowanych

nr XLl1/344/201 8 z dnia 20

wsparcia dla osób z autyzmem;

Zdrowia Starostwa Powiatowego

2

Zwiększenie dostępności wczesnej
diagnozy
badanie przesiewowe;

i WydziałowyGeodezji

3

Zapewnienie wielospecjalistycznej
terapii z włączeniem dorosli'ch osób
z autyzmem i innymi całościowymi
zaburzeniami rozwoju;

4

Tworzenie i realizacja programów

lutego2018 roku w sprawie
prz)Jęcia Powiatowego

Programu Rozwiązywania
Problemów Osób
ze Spektrum Autyzmu

Zespołowi

i Gospodarowania Nieruchomościami.

zdrowotnych głównie w zakresie
wcze$ne] prewencl i oraz udostępnianie

niezagospodarowanych nieruchomości
powiatu dla celów programu przez
organizacje pozarządowe.

Program w całości finansowany ze środków Powiatu Pruszkowskiego.

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHNA LATA 2006-2025
l

Uchwała Rady Powiatu
Pruszkowskiego
nr XXXIX/279/2006 z dnia
3 1 stycznia 2006 roku
w sprawie przyjęcia
Powiatowego Programu

2 Konieczność integracl i społeczną;

Działań Na Rzecz Osób

3

Niepełnosprawnychpod
nazwą ,,Osoby
Niepełnosprawne
w Srodowisku Lokalnym
działania Powiatu
Pruszkowskiegow zakresie
integracji z uwzględnieniem
rehabilitacji Społeczne

Realizacjaw 2018r.

Cele

Podstawa prawna

Stworzenie systemu wsparcia osób

Działania ciągłe wynikające głównie

niepełnosprawnychi ich rodzin, który
umożliwi prowadzenieszerokich
działań edukacyjnych, rehabilitacŃnych
i leczniczych;

z ustawy o rehabilitacji zawodowej

Wyrównanie szansosób
niepełnosprawnychpoprzezdostępność
do edukacji, zatrudniania
i przeciwdziałania skutkom bezrobocia,
dostępnośćdo rozwijania
zainteresowań,kultury i sztuki, sportu
i zajęć rekreacMnych;

i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych. Program jest
corocznie raportowany do

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Wydział Polityki Społeczną z zakresu
zadań realizowany przez Powiat, Zespół

Zdrowia, Wydział Oświaty, Urząd Pracy
i PCPR
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zawodową, zatrudniania
P

4. Popularyzacja wiedzy w zakresie

przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych

lia praw osób

niepełnosprawnych na lata
2006-2025

Program w całości finansowany ze środków Powiatu Pruszkowskiego

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY
OFIAR PRZEMOCY NA LATA 2018-2023
Cele
Realizacjaw 2018r.

Podstawa prawna
Uchwała Rady Powiatu
Pruszkowskiego

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla
mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego;

Zmniejszenie zjawiska przemocy
na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

nr XLl1/346/20 18 z dnia

2. Szkolenia nt. ,,Procedury Niebieskiej

Karty:

20 lutego20 18 roku

3 . Szkolenie interdyscyplinarne ,,systemy
wsparcia dla osób niepełnosprawnych

w sprawie prz):Jęcta

Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy

doświadczających przemocy;

w Rodzinie i Ochrony Ofiar

4. Konferencja pt. ,,Przemoc a uzależnienie:

Przemocy w Rodzinie
na lata 20 18-2023

5. Utworzenie bazy danych na stronie
Programu ,,Empatyczni
6

Otwórz Oczy";

WiWta studŃna przedstawicieli łotewskie
organizacji pozarządowe, z4mującej się
pomocą dzieciom;

7. Spotkanie członków Powiatowego Zespołu

do spraw realizacji Programu
z przedstawicielami Sądu Rejonowego
w Pruszkowie, Prokuratury Rejonowej,

Komendy Policji, Przedstawicieli Oświaty

i SłużbyZdrowia
Program w całości finansowany ze środków Powiatu Pruszkowskiego.

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PROMOWANIA
l WDRAŻANIA PRAWIDŁOWYCH METOD WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKUDO DZIECI
W RODZINACH

Podstawa prawna

ZAGROŻONYCH

l

PRZEMOCĄ

W RODZINIE

Cele

Uchwała Rady Powiatu
Pruszkowskiego

1 1. Wypracowanie
Wypracowanie rozwiązania
rozwiązania
l
służącego
zlnniejszeniuzjawiska
służącegozmniejszeniu
zjawiska

28 listopada2017 roku
w sprawie przgęcia

Pruszkowskim:
l
Pruszkowskim;
l 2. Wyprolnowanie
Wyprolnowanie oraz
oraz wdrożenie
wdrożenie

nrXL/322/2017zdnia l
Powiatowegoprogramu
działań profilaktycznych
w zakresie promowania
i wdrażania prawidłowych
metod wychowawczych
w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych

l
1
1

przemocy
w Powiecie
przemocywPowiecie

prawidłowych metod
wychowawczych, szczególnie
wychowawczych,
szczególnie
w rodzinach
rodzinach zagrożonych
zagrożonych
przemocą w rodzinie.
przemocą
rodzinie.

l

l

NA LATA 2017-2020

Realizacja w 2018 r.
1. Przeprowadzono 2 warsztaty umiqętności
wychowawczych dla rodziców

zamieszkującychterenPowiatu

l
l

Pruszkowskiego pod nazwą ,,Bez klapsa
jak zmiłością i szacunkiem wyznaczać

l

dziecku granice'

l 2. Przeprowadzono l Trening Odważnych
Rozwiązań, wg. autorskiego programu
l
Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie,
1
dla dzieci w wieku 9-12 lat zamieszkałych
1
na terenie Powiatu Pruszkowskiego,
l
mający na celu rozwql kompetencl i

przemocąw rodzinie
l
i umiejętności społecznych.
na lata 2017-2020
Program w całości finansowany ze środków Powiatu Pruszkowskiego.
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POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓWPRZEMOCY
NA LATA 2018-2020
Podstawa prawna
Uchwała Rady Powiatu
Pruszkowskiego

nr XLl1/345/2018 z dnia
20 lutego2018 roku

Cele
Rozpoznawanie i zmiana
zachowania oraz postaw osób

Realizacjaw 2018r
Przeprowadzono
dwie edyctjeProgram
u
korekcyno-edukacŃnego
w warunkach

stosujących przemoc w rodzinie.

zamkniętych

w sprawie przyjęcia
Powiatowego programu

korekcgno-edukacgnego
dla osób stosujących
przemoc w rodzinie
w Powiecie Pruszkowskim
na lata 201 8-2020

Program w całości finansowany ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU PRUSZKOWSKIEGONA LATA 2017-2020
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024
Podstawa prawna
Uchwała Rady Powiatu
Pruszkowskiego
nr XLI/337/2017

z dnia

19grudnia2017roku
w sprawie uchwalenia

ProgramuOchrony
Srodowiska dla
Pruszkowskiego na lata
2017-2020 z perspektywą
na lata 2021-2024"

Cele

l

1. Dążenie do poprawy stanu

środowiska w województwie,
ograniczenie negatywnego wpływu
zanieczyszczeń na środowisko,
ochrona i rozwq walorów
środowiska, a także racjonalne
gospodarowanie jego zasobami;
2. Poprawa stanu i dbałość
o środowisko naturalne, pozwalające

zurbanizowanych:ograniczanieliczby
wycinanych drzew, nowe nasadzenia
przydrożne;
3

mieszkańcom Powiatu na życie
4

3. Poprawa ładu przestrzennego

i zapewnienieodpowiednią ilości

estetyką i atrakcŃnością;

4. Zapewnienie atrakcyjności roweru
jako środka transportu.

Nadzór nad gospodarką ]eśną w ]asach
prywatnych -- kontrola racjonalnego

wykonywania prac gospodarczych
w lasach;
Ograniczenieemiqi zanieczyszczeń
ze źródeł komunikacynych
udzielaniegminom pomocy przy
budowie tras rowerowych;

zieleni na terenach zurbanizowanych,

aby Powiat wyróżniał się wysoką

Ograniczanieemigi zanieczyszczeń
ze źródeł przemysłowych(wydawane
decyzje emisŃne);

2. Ochrona i rozwq zieleni na terenach

dzisiejszym i przyszłym
w zdrowym otoczeniu;

Realizacjaw 2018r.

5. Zamontowanie stacji do naprawy
rowerów przy budynku Starostwa;
6 Edukacjaekologiczna konkurs
ekologiczny ,,Drzewa i krzewy
w Powiecie Pruszkowskim";
7

Poprawa stanu technicznego

ciągów komunikacynych.
Uwzględnianiew opiniowanych
PlanachZagospodarowania
Przestrzennegoodległości od źródeł
hałasu.
Program w całości finansowany ze środków Powiatu Pruszkowskiego.

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA l AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU
PRACY NA LATA 2016-2020
Podstawa prawna
Uchwała Rady Powiatu
Pruszkowskiego
nr XXVl11/224/20 16 z dnia
22 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia

PowiatowegoProgramu
Promocji Zatrudnienia

Cele

Promocja zatrudnienia
aktywizacja osób
bezrobotnych
Wspieranie przedsiębiorczość
tworzenie warunków dlajd
rozwoju

Realizacjaw 2018r
W wyniku realizaclji Programu przewidUe się

osiągnięcie następujących wskaźników:
zmniejszenie bezrobocia, podniesienie kwal iHlkacj
zawodowych osób bezrobotnych i poszukujących

pracy, wzrost liczby nowo powstac'ch podmiotów
gospodarczych, wzrost liczby oferowanych przez
iesienie iakości
racodawców miejsc Dra

i Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy na lata
2016-2020

3

Podnoszenia jakości usług

świadczonych przez
Powiatowy Urząd Pracy
w Pruszkowie oraz

zwiększenie jakości
podejmowanych działań;
4 Partnerstwo i współpraca
z pracodawcami oraz

instytucjami rynku pracy.

usług świadczonych przez PUP, wzrost
efektywności wykorzystania środków FP, EFS
oraz PFRON.
Cele założone w niniejszym programie osiągane są
sukcesywnie poprzez działania poddmowane

w ramach realizacji 2 projektów unijnych
oraz w ramach środków Funduszu Pracy.
Realizacja celów odbywa się między innytni
poprzez promowanie przedsiębiorczych postaw
W roku 201 8 jednorazowe środki na podjęcie

działalnościgospodarcząotrzymało9 1osób,
z czego: - ll osób ze środków Funduszu Pracy;

- 78 osóbze środkówEFS(w tym 43 z POWER
i 35 z RPO);- 2 osobyz PFRON.
Na realizacjętego zadaniaw roku 2018 Urząd
wydatkował łącznie kwotę 2 033 786,76 zł,

W wyniku intensywnychdziałańpodejmowanych
przez pośredników pracy w roku 20 18
do Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie

wpłynęły 3 342 oferty pracy, z czego 28 1
to miejsca pracy dotyczące zatrudnienia
subsydiowanego(prace interwencyne, prace
społecznie użyteczne, roboty publiczne,
dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego
bezrobotnego w wieku 50+). W roku 20 18

zrealizowano 1 938 ofert pracy. W minionym roku
pośrednicy nawiązali współpracę z 376 nowym i
pracodawcami, którzy po raz pierwszy korzystali
z usług tutdszego Urzędu.
W celu nawiązania współpracy z pracodawcami

i pozyskaniawielu miejscpracy w roku 2018
po raz koldny zorganizowano targi pracy. Siódma

edycja skupiła 39 wystawców, którzy
zaprezentowali około 850 wolnych miejsc pracy.

W 2018 r. w celu podniesieniakwalifikactji
zawodowych osób bezrobotnych i poszukujących
pracy na szkolenia zawodowe skierowano
86 osób.

W wyniku refundacjikosztów studiów
podyplomowych w danym roku kwalifikacje
zawodowe podniosło 14 osób. Ponadto

w wyniku kierowania bezrobotnych na staż
w danym roku 87 osób zdobyło praktyczne

umiejętności zawodowedo wykonywania prac
ze
środków
Powiatu
Pruszkowskiego.
Program w całości finansowany

PROGRAM WSPOŁPRACYZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYM PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOSC POZYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018
Cele
Realizacjaw 2018r
Podstawa prawna
Uchwała Rady Powiatu
Pruszl(owskiego
nr XL/32 1/2017 z dnia 28

1. Upamiętnienie setną rocznicy
odąrskania przez Polskę
niepodległości
w sferze

listopada2017roku
w sprawieprWlęcia

działalności pożytku publicznego
poprzez realizację działań

Programu współpracy

kreatywnych, umożliwiających

Powiatu Pmszkowskiego

szeroki, masowy udział
mieszkańców Powiatu

z orgamzaclami

pozarządowymi oraz innymi
odlBiotami Drowad=

2. Stworzenie organizacjom
ldov

możliwości

Współpraca o charakterze finansowym

otwarte konkursy ofert wsparcie
finansowe w postaci dotacji na realizację
zadań konkursowych w 201 8 roku
Współpraca o charakterze finansowym

zlecanie realizacji zadań z pominięciem

otwartych konkursów ofert, w trybie
art. 19a ustawy o działalności po4'tku

publicznegoi o wolontariacie
W
Lcaz o
izaclami

działalność pożytku
publicznego na rok 20 18

pełnego wykazania się zdobytym i

umidętnościami w realizacji

pozarządowymi o charakterze
pozaHinansowym, w tym Kongres

zadań publicznych, dla dobra

Organizacji Pozarządowych, Centrum

mieszkańców Powiatu. a także

Dialogu Społecznego,Piknik Organizacj

zintensynikowanie działań
obywatelskich;

Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego
udostępnianie sali konferencyjnąl
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Dalsze rozwiązywanie ważnych

dla mieszkańców Powiatu
problemów oraz zaspokajanie ich
potrzeb dzięki współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

a także stała współpraca z organizacjami

pozarządowymi polegdąca na udzielaniu
porad oraz wszelkich informad
potrzebnych organizacjom
do prowadzenia działalności

Program finansowany ze środków Powiatu Pruszkowskiego oraz dotacji z budżetu Państwa

2. Strategie
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRUSZKOWSKIEGONA LATA 2015-2025
Działaniaw 2018r.
OBSZAR: WYSOKI KAPITAŁ LUDZKI l SPOŁECZNY JAKO PODSTAWA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO
Cel strategiczny

(A): Poprawajakości

e w Zespole Szkół im. S. Staszica w Pruszkowie zorganizowano Piknik

edukacji i podnoszenie

Zawodowców dla kandydatów do szkół zawodowych oraz wszystkich

kapitału ludzkiego
pozwalające
mieszkańcom

mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego;
e utworzono nowy kierunek kształcenia - technik energetyk - w Technikum,
wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr l im. S. Staszica w Pruszkowie;

na uzyskanie

e utworzono nowe kierunki kształcenia- technik weterynarii, technik optyk

satysfakcji zawodowej
i styinulujące rozwój

i technik ortopeda w Technikum, wchodzącym w skład Zespołu Szkół
im. F. Nansena w Piastowie;

regionu

e promowano pozytywny wizerunek szkół zawodowych i techników podczas
indywidualnych i grupowych spotkań oraz konsultacji w ramach doradztwa

zawodowego;
e przygotowano i real izowano projekt ,,Doradztwo i kształcenie zawodowe

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów"
podstawowych i gimnazjów;

zajęcia i pokazy dla uczniów szkół

+ Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana, Liceum Ogólnokształcące

im. T. Kościuszki, Zespół Szkół Ogólnokształcącychi Sportowych, Zespół Szkół
nr l iin. S. Staszica przystąpiły do prqektu unijnego ,,Podniesienie kluczowych

kompetencji uczniów oraz rozwq indywidualnego podejściado ucznia, zwłaszcza
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", dzięki czemuplacówki doposażono
w sprzętmultimedialny typu: tablice interaktywne, projektory, laptopy itp. oraz
zakupiono oprogramowania;
e Zespół Szkół im. F. Nansena nawiązał współpracę z MON, którą rezultatem

było otrzymanie przez szkołę dotac.lina zakup umundurowaniadla certyńkowanęj
klasy oraz wyposażenia bojowego;

+ dostosowanoofertę zajęć dodatkowych dla uczniów do ich indywidualnych
potrzeb; dodatkowo uczniowie uczestniczyli w zajęciach w ramach realizowanych

przez szkoły projektów unijnych;

e dla Technikumw ZespoleSzkół nr l im. S. Staszicaw Pruszkowiezakupiono
wyposażenie specjalistycznej pracowni

stworzono warunki odzwierciedlające

naturalnerealia pracy właściwe dla nauczaniazawodu technika i teleinformatyka
(w ramach realizacji projektu unijnego pt. ,,Dostosowanie kształcenia zawodowego
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dla potrzeb mazowieckiegorynku pracy w obszarzeIT - nowe możliwości
dla technika i teleinfonnatyka");
e dostosowano plan dofinansowania tonu doskonalenia zawodowego nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonychprzez Powiat
Pruszkowski do potrzeb rozwoju poszczególnych szkół i placówek;
e doradcy zawodowi oraz nauczyciele pełniący funkclję doradcy zawodowego
podnosili swoje kompetencje w zakresie dostosowywania programów nauczania
do potrzeb rynku pracy; dodatkowo, w ramach projektu unijnego, nauczyciele wraz
z uczniami brali udział w szkoleniach zawodowych organizowanych
we współpracy z przedsiębiorstwami;
e w ramach warsztatów i spotkań, nauczyciele podnosili swoje kompetencje
zawodowe w zakresie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz uczęszczali na studia podyplomowe dofinansowane
przez organ prowadzący;
e podniesiono wysokość dodatków do wynagrodzeń nauczycieli, w tym
na stanowiskach kierowniczych

funkcyjny, motywacŃne, za tmdne i uciążliwe

warunki pracy;
e przyznano kwartalne dodatki motywacMne nauczycielom w ramach posiadanych

środków nmansowych;
e we współpracy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki
Warszawskiejw Liceum Ogólnokształcącyin im. T. Kościuszki odbywały się
zajęcia (wykłady i warsztaty) MINI Akademii Matematyki w Pruszkowie;
8 Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana współpracowało z Wydziałem Chemii

Uniwersytetu Warszawskiego,Wydziałem Fizyki Polskie Akademii Nauk i Szkołą
Główną Gospodarstwa Wiejskiego; w ramach współpracy zorganizowano zajęcia

warsztatowedla uczniów oraz Festiwal Nauki;
e Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. J. Twardowskiego,
w ramach odbywania praktyczną nauki zawodu oraz przeprowadzenia egzaminu
zewnętrznego końcowego, nawiązał współpracę z hotelaini - IDEAL Komfort
Biznes i Hotel Victor Pruszków by DeSilva;
e w rezultacie spotkań przedstawicieli szkół z przedsiębiorcami podpisano
porozumienie o współpracy Zespołu Szkół Nr l im. S. Staszica z Hlriną Strabag

oraz poą'skano nowych pracodawców skłonnych do współpracy ze szkołą
działania podjęte wspólnie z Ochotniczym Hufcem Pracy w Pruszkowie;
zrealizowano następujące prdekty:

+Podniesieniekluczowych kompetencji uczniów oraz rozwoj indywidualnego
podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie,

LO im. T. Zanaw Pruszkowieoraz w ZSOiS w Pruszkowie),Europdski Fundusz
Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

2014-2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Projekt
realizowany w latach 2018-2020,

+Budowasali gimnastycznejprą' LO im. T. Zanaw Pruszkowie,w ramach
zadania inwestycŃnego pn. ,,Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego

im. T. Zana w Pmszkowie", Program rozwoju szkolną inhastmktury sportową -

FunduszRozwdu Kultury Fizyczną - MinisterstwoSportui Turystyki. Prdekt

realizowanyw latach2015-2018,
#Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową ściany
zewnętrzną w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
Pruszków ul. Wapienna 2, Program wyrównywania różnic między regionami lll obszar B - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
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+Budowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna dokumentacja projektowa w 20] 8 r. współfinansowana ze środków darowizny

Towarzystwa Pomocy Dzieciom UpośledzonymUmysłowo ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
+Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb mazowieckiego rynku pracy
w obszarze IT nowe możliwości dla technika informatyka i telein6ormatyka
w ramach umowy partnerskiej z firmą DAWIS IT Sp. z o. o (Lider) w ZS ru l
w Pruszkowie, Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny

Województwa Mazowieckiego 2014-2020Działanie 10.3 Doskonaleniezawodowe.
Projekt realizowany w latach 20 17-20 18,
#Kształcenie kadr realizqących doradztwo zawodowo - edukacgne w szkołach
wdewództwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego -

makroregion 11,w ramach umowy partnerskiej z firmą Gamma D. Didiuk
i M. Wasilewski Spółka Jawna (lider), Europąski Fundusz Społeczny, Program
Operacyjny Wiedza Edukacja RozwQI 20 14-2020. Działanie 2.14 Rozwq narzędzi

dla uczeniasię przez całe życie. Prdekt realizowany w latach 20 18-2020,
*Kompetencje

Rozwój

Sukces w ramach umowy partnerskiej z HlrmąSOLVA

S.C. (lider) i Powiatu (partner) w ZS nr l w Pruszkowie w latach 2017-201 8,
Europąski Fundusz Społeczny, RPO WM 20 14-2020 Działanie 10.3 Doskonalenie
zawodowe. Projekt ]na na celu dostosowanie szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy; nowoczesne formy kształcenia praktycznego,
#Kalejdoskop kompetencji w ramach umowy partnerskie z Fundacją Polskiej
Akademii Nauk (lider) w ZS nr l w Pmszkowie w latach 2016-201 8; Europąski
Fundusz Społeczny, RPO WM 20 14-2020 Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój

dzieci i młodzieży. Projekt ma na celu podniesieniepoziomu umiejętności
kluczowych, zajęcia dodatkowe: j. polski, j. angielski, matematyka, przedmioty
prą'rodnicze, informatyka oraz warsztaty psychoedukacyjne -- umidętności

społeczne,
*,,Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe" w ZS im. F. Nansena w Piastowie
w ramach dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodową na zakup
wyposażenia potrzebnego do realizacji zajęć w ramach przedmiotu ,,Edukacja
wojskowa" m.in. indywidualne pakiety wyposażenia ucznia klasy mundurowej ,
a także pomoce dydaktyczne i szkolenia praktyczne - ll Edycja Programu
,Certyfikowane Wojskowe klasy mundurowe". Projekt realizowany w latach

20 18-2019;
(B): Podniesienie
skuteczności

e w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego, doradcy zawodowi

aktywnego
stymulowania
zatrudnienia.

(art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - osoby
znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą do grupy osób
bezrobotnych, które ze względu na brak doświadczenia zawodowego mają duże
problemy z podjęciem zatrudnienia); w trakcie spotkań określano problemy
zawodowe osób bezrobotnych, a następnie pomagano w ich rozwiązaniu;

aby ułatwić
mieszkańcom
znalezienie
satystakcjonującej
pracy

przeprowadzili indywidualne spotkania z 36 1 osobami bezrobotnymi do 30 r.ż.

e w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na wniosek 58 pracodawców,

sfinansowana200 szkoleniprzekwalifikowjących lub aktualizujących wiedzę
i umiejętności zawodowe na kwotę 474 9 16,24 zł (wpłynęło 95 wniosków);
e w ramach usług doradczych dla osób długotrwale bezrobotnych, przeprowadzono

326 indywidualnych rozmów z doradcązawodowym, podczas których określano
zainteresowania i uzdolnienia zawodowe, preferencje i predyspozycje zawodowe

oraz opracowywane indywidualne plany działania;
e skierowano 26 osób długotrwale bezrobotnych na określone w ustawie

subsydiowaneformy zatrudnienia;
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(C): Stworzenie
prWlaznych warunków
dla rozwoju biznesu
ze szczególnym
uwzględnieniem
społecznie
odpowiedzialnego
biznesuo wysokim
zapotrzebowaniu
na wysoko
wykwalifikowanych
pracowników,
aby zapewnić wysoką
jakość miąsc pracy
powstających
w Powiecie
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czyny przemocowe,naukanowych sposobówrozwiązywania problemów,
prawidłowql komunikacji partnerskie i umiąętności korzystania ze wsparcia
społecznego oraz trening umiejętności społecznych);

e przeprowadzonoszkoleniant. ,,ProceduryNiebieskie Karty" dla członków
Powiatowego Zespołu ds. Wdrażania Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, funkcjonariuszy Policji i pracowników oświaty;
e przeprowadzono interdyscypliname szkolenie System wsparcia dla osób
niepełnosprawnych doświadczających przemocy

,,Procedura Niebieskiej Karty",

którego adresatami byli: przedstawiciele służb, pracownicy oświaty, pielęgniarki
i pracownicy OPS-ów;

e zorganizowano konferenclję pt. ,,Przemoc a uzależnienie'
8 w ramach realizacji Powiatowego Programu Działań Profilaktycznych
w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych
w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata
20 17-2020, przeprowadzono 2 spotkania warsztatowe umiejętności

wychowawczych dla rodziców ,,Bez klapsa jak z miłością i z szacunkiem
wyznaczaćdziecku granice" i Trening Odważnych Rozwiązańdla dzieci w wieku
9- 12 lat;
e ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert z zakresu działalności wspomagayącejrozwój
wspólnot i społeczności lokalnych realizacja zadań mdących na celu tworzenie
i umacnianie lokalnej wspólnoty, aktywizacji obywatelskiej aktywności, działania
promujące organizacje pozarządowe oraz wzmacniające ich kompetencje;
w wyniku konkursu zlecono realizację 5 zadań z tego zakresu;
e bezpłatnie udostępniane Centrum Dialogu Społecznego dla organizacj i
pozarządowych, gdzie organizowane były spotkania dla NGO i aktywnych
obywateli Powiatu;
e bezpłatnie wynajmowano salę kon6erencgną w Starostwie Powiatowym
na potrzeby organizacji pozarządowych;

e objęto stałą opieką PruszkowskimTowarzystwo Kulturalno-Naukowe;
e organizowano uroczystości patriotyczne;
+ przeprowadzono 2 spotkania konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi,
mające na celu stworzenie rocznego programu współpracy Powiatu
Pruszkowskiego z organizacjami;
e umożliwiono organizacjom pozarządowym dofinansowanie projektów
zewnętrznych, realizowanych na rzecz mieszkańców Powiatu;
+ realizowano następujące projekty:

+Otwórz oczy i powiedz STOP bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim(M DK
i ZOW) w ramach rządowego ,,Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie im. Władysława Stasiaka na lata
20 18-2020 - edycja 20 18"; projekt w zakresie przeciwdziałania zjawiskom

patologii i ochrony dzieci i młodzieży (warsztaty, Piknik Rodzinny, spot społeczny,
wolontariat),

sławka Niepodległości dla samorządów- Konkurs Ministra Obrony Narodowej
+utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w Pruszkowie w ramach
Programu Senior-r (Moduł 1)polegającego na adaptacji pomieszczeń w budynku
przy ul. Kraszewskiego 18 na cele Dziennego Domu Seniora.

OBSZAR: PRZYJAZNE MIESZANCOM ROZWIĄZANIA KOMUNII(ACYJNE
(E): Zapewnienie

l © wykonano opracowanie pn. ,,Nowa sieć dróg powiatowych na terenie powiatu

sprawnej komunikacji l pruszkowskiego";
wewnątrz powiatu
+ prowadzono uzgodnienia z gminami powiatu pruszkowskiego dotyczące zmian
i połączeń z Warszawą,
a także zwiększenie

kategorii dróg, zgodnie z definicją ustawy o drogach publicznych oraz kierunkami
l rozwodu głównych ciągów komunikacgnych

na terenie powiatu;
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dostępności altematyw

dla samochodu
(F): Poprawa

e wykonano: doświetlenia trzech niebezpiecznych przjść dla pieszych, sześć

bezpieczeństwa ruchu
drogowego

sygnalizacji świetlnych - systemów dyscyplinowania kierowców, sygnalizację
świetlną na skrzyżowaniu - ul. Starzyńskiego i Warszawskiej w Dawidach, prdekt
budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. B. Prusa i Pogodnej w Pruszkowie,
chodnik w drodze pow. ul. Wygody w Podolszynie Nowym, dokumentację

proUektowąna budowę chodników na 2 odcinkachdróg powiatowych w ul. 3 Maja
w Pmszkowie oraz ul. źródlanej w Falentach Dużych, nowe nawierzchnia
na l0,5 kin dróg powiatowych, przebudowę ul. Regulskiej w Regułach w części
od torów WKD do ul. Bodycha oraz ul. Sękocińskiej w Sękocinie Starym;
e zlecono wykonanie 4 dokumentacji technicznych dla przebudowy odcinków dróg

powiatowych oraz skrzyżowań;
e realizowano następująceprojekty:
*Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Pruszkowskim

inwestycja

w infrastrukturę oraz edukację mieszkańców w ramach rządowego ,,Programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 20 18-2020 - edycja 20 18", który polegał
na budowie sygnalizacji świetlnej Dawidach, gm. Raszyn (skrzyżowanie
ul. Starzyńskiego, Baletowa i Warszawska) wraz z działaniami proHllaktycznoedukacynymi w zakresie bezpiecznych zachowań w okolicach przejść

dla pieszych,
+ Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 3 114W w Pęcicach subwencja
ogólna budżetu państwa; realizowany w latach 20 18-20 19,
# Przebudowa drogi nr 3 114W ul. Regulskiej na odcinku od ul. Bodycha
do torów kolejki WKD w Regułach w ramach Mazowieckiego Instrumentu

Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniudla rozwoju społecznogospodarczego regionu, realizowany w latach 20 1 7-20 18,

* Wykonanieremontudrogi powiatową 3 104 (Kajetany-Kosów),pomoc
finansowa z budżetu Gminy Nadarzyn oraz darowizna z firmy INTERCARS S.A.,
+ Poszerzenie ul. Warszawskiej w miąscowości Dawidy na odcinku
od skrzyżowania z ul. Narożną w miejscowości Jaworowa z ul. Górną
w miejscowości Dawidy, pomoc finansowa z budżetu Gminy Raszyn,

+ Remontdrogi powiatowej 4102W (Milęcin, gmina Brwinów), pomoc finansowa
z budżetu Gminy Brwinów;

(G): Zapewnienie
atrakcMności roweru
jako środka transportu

e wsparto gminy powiatu w zakresie realizacji zadań pn. ,,Budowa ścieżek

rowerowych w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne:
l zakończono i rozliczono współpracę z gminami w tym zakresie.

OBSZAR: BEZPIECZENSTWO l ROWNOSC SZANS
(H): Podniesienie
skuteczności służb
ratunkovWch,

l e zakończono budowę Zintegrowanego Systemu Wczesnego Ostrzegania
l i Alarlnowania Powiatu Pruszkowskiego;
l e przekazano środki finansowe na zakup środka pędnego na potrzeby KP PSP

aby szybko i skutecznie l w Pruszkowie oraz zakup motopompy pływalącej na potrzeby OSP Moszna;
nieść mieszkańcom
l e współninansowano zakup 2 samochodów osobowych dla KPP w Pruszkowie;
pomoc w sytuacjach
zagrożenia życia,

l e zakupiono: przecinarkę dla OSP Moszna, wyposażenie (serwer plików wraz
l z dyskiem) na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK)

zdrowia i mienia

l oraz rękawice ratownicza-technicznedla OSP Biskupice;
e OSP Moszna została włączona do Krajowego Systemu Ratownicza-Gaśniczego;
e zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców powiatowych zawodów sportowopożamiczych jednostek Ochotniczych Straży Pożamych z terenu powiatu;
e przekazano nagrody dla policjantów z okazji Swięta Policji;
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e udzielono wsparcia policjantom z KPP w Pruszkowie w formie rekompensaty
pieniężną za czas służby ponadnormatywnel ;

e zakupiono karty podarunkowedla PowiatowegoStrażaka i Policjanta roku oraz
pracowników KP PSPw Pruszkowie realizŃących zabezpieczeniePCZK;
e zorganizowano szkolenia dla kadry kierowniczą, dyrektorów jednostek
organizacynych, obsady osobowej POADA i POAL, komendantów GFOC,
nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa z zakresu spraw obronnych,
obrony cywilną oraz zarządzania kryzysowego;
e zakończono realizację projektu pn. ,,Budowa zintegrowanego systemu
wczesnego ostrzegania i alannowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu
Pruszkowskiego, Europąski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program

Operacyjny Województwa Mazowieckiego 20 14-2020,Działanie 5.1
Dostosowaniedo zmian klimatu";
e zlecono 3 organizacjom pozarządowym real izację zadań, których celem jest

(1): Podniesienie

skuteczności działań

promowaniezdrowego stylu życia;

profilaktycznych

cywilizacyjnym

e na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie
przeprowadzono Ćwiczenia pn. ,,żbik 18" na terenie Pruszkowa w ramach
współpracy służb powiatowych i stowarzyszenia ,,Obrona Narodowa.pl";
e zlecono organizacjom pozarządowym realizację 7 zadań z zakresu wzmacniania

i naturalnym

aktywności fizycznej młodzieży;

celem

zapobiegania
zagrozemom

(J): Poprawa

e prowadzono konsultade psychologiczne i prawne dla wszystkich osób, które

efektywności
i organizacji działania
pomocy społecznej

zgłosiły się do PCPR i potrzebowały wsparcia;

zapewniające realne

e na terenie powiatu funkcjonowało 169 rodzin zastępczych, 7 rodzin

i adekwatne do potrzeb
wsparcie osobom

zawodowych, l rodzinny dom dziecka i l pogotowie opiekuńcze;

potrzebującym

e we współpracy Fundacja "Lepszy start" zorganizowano niebieski spacer dla

autyzmu;

e przeprowadzono szko]enie PR]DE dla 9 kandydatów na rodziny zastępcze oraz
szkolenie dla rodzin zastępczych i kandydatów już przeszkolonych;

e wystawiono 388 ocen sytuacji dziecka w rodzinie oraz 138 kart ocen rodzin
zastępczych, 97 ocen predyspozyc] ii motywacji do bycia rodziną zastępczą;

e w ramachrealizacji projektu unijnego pn. Wsparcie Pomoc Rozwój 30 rodzin
uczestniczyło w treningach, szkoleniach i konsultacjach, znających na celu
zwiększenie umiejętności w zakresie pieczy zastępczą ;
e przeprowadzono kontrolę wybranych losowo 10% rodzin zastępczych;
e zorganizowano warsztaty z komunikacji personalnej i radzenia sobie ze stresem
dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka;

e zwiększono liczbę zawodowych rodzin zastępczych(z 5 do 7);
e zlecono organizacjom pozarządowym realizację 7 zadaft na rzecz osób w trudną
sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych wsparcie, szkolenia, warsztaty;
e prowadzono stałą współpracę z organizacjami pozarządowymi, których celem
statutowym jest pomoc osobom w tmdnej sytuacji życiowej, a zwłaszcza osobom
niepełnosprawnym, aby zbadać ich potrzeby, a następnie opracowywać adekwatne

ogłoszeniakonkursowe;
e zapewniono bezpłatne poradnictwo konsumenckie: udzielono 1 845 porad
prawnych oraz 347 informacji pisemnych; konsumenci złożyli 304 wnioski

o pomoc prawną;
8 realizowano następująceprojekty:
# Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Pruszkowie w ramach
Programu Senior+ (Moduł 1). Prdekt realizowano w 20 18 r., polegał na adaptacji
pomieszczefi w budynku przy ul. Kraszewskiego 18 na cele Dziennego Domu

Senior+
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* WPR Wsparcie Pomoc Rozwój, Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny
Program Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Działania na rzecz

deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych,kandydatów

(K): Poprawajakości
i dostępnościusług
zdrowotnych
pozwalająca
zaoferować
mieszkańcomwysoki
standardopieki
w pobliżu miejsca
zamieszkania

na rodziny zastępczeoraz rodzin z dziećmi niepehosprawnymi(wsparcie dla
60 rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym) realizacja projektu w latach 20 18-20 19;
e wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby ośrodka dziennego pobytu dla
osób z przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych;

e dobudowano nowy pawilon Izby Przyjęć, podjazd dla karetek i pomieszczenia
poradni specjalistycznych w szpitalu powiatowym w Pruszkowie;
e zakończono modemizację oddziałów internistycznego i chirurgii ogólnej (parter)
w szpitalu powiatowym w Pruszkowie;

e zakupiono sprzętmedycznydla SP ZZOZ w Pruszkowie: 20 kompletów łóżek
szpitalnych (Oddział Chirurgiczny), wyposażenie do Izby Przyjęć i poradni
specjalistycznych, aparaty USG, łóżka ginekologiczne, aparaty KTG, aparat

cyfrowy ze zintegrowanakolumnąlampy RTG il detektoremcy#owym, aparat
cyfrowy jezdny, mammografcyńowy oraz inny sprzęt podnoszącyjakość opieki
w szpitalu powiatowym (m.in. histeroskop, morcelator ginekologiczny);
e zakończono proces informatyzacji szpitala - wdrożone system EDM
(elektroniczna dokumentacja medyczna);
e zmodemizowano system zabezpieczenia gazów medycznych;

e wymienionodrzwi wejściowew przychodniprzy ul. Drzymały;
e zorganizowano 7 pikników medycznych pn. Zdrowa Niedziela w Powiecie
Pruszl(owskim (Pruszków, Michałowice,

Raszyn i Nadarzyn);

e udzielono3 letnią dotacjina funkcjonowanieSzkoły Rodzeniaprzy SPZZOZ
w Pruszkowie;
e udzielono dotacji dla SP ZZOZ w Pruszkowie na Program edukacji

przedporodową;
e udzielono dotacji dla SP ZZOZ w Pruszkowie na realizację świadczeń z zakresu

rehabilitacji leczniczo dla mieszkańcówPowiatu Pruszkowskiego;
8 realizowano następująceprojekty:
*Zakup sprzętu i aparatury medyczną niezbędnej do opieki profilajctyczną nad

ciężamymi i noworodkami oraz wczesnegowykrywania nowotworów - rezerwa
ogólna budżetu państwa,

(L): Włączenie
społeczne
zapewniające
członkom różnych grup
społecznychrówne
korzystaniez oferty
powiatu

*Zakup sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Pruszkowie w ramach pomocy
finansową z budżetu Miasta Pruszków;
8 zlecono organizacjom pozarządowym przeprowadzenie 11 wydarzeń społecznokulturalno-sportowych dla osób niepełnosprawnych i starszych;
e doHmansowano10 wydarzeń dla osób niepehosprawnych przeprowadzonych
przez organizacje pozarządowe (środki PFRON);

8 zorganizowano i doHmansowanoszkolenie dla opiekunów osób
niepełnosprawnych;
e rozpoczęto działania zmierzdące do poą'skania przez powiat mieszkania
chronionego dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej;
e realizowano zadania z zakresu administracji rządowej, wynik4ące
z kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem" - zapewnienie realizacji zadafl
wiodącego ośrodka koordynacgno-rehabilitacŃno-opiekuńczego na obszarze
powiatu; zadanie realizowane w latach 20 17-2021.

OBSZAR: WYSOKI STANDARD ZAMIESZKANIA l WYPOCZYNKU
(M): Poprawa jakości

l e zlecono organizacjom pozarządowym realizację 6 zadań z zakresu kultury;

oraz dostępnościoferty
kulturalnej,
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rozrywkowej
i sportową,
pozwal4ąca
na atrakcyjne
spędzaniaczasu
wolnego blisko miejsca
zamieszkania

e zlecono organizacjom pozarządowym 6 zadań z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, w tym jedno adresowanebezpośrednio
do osób niepełnosprawnych;
e udostępniano mieszkańcom powiatu stadion i bieżnik Międzyszkolnego Ośrodka

Sportowegow Pruszkowie;
e zorganizowano 7 historycznych wystaw muzealnych w siedzibie i plenerowych

na terenie przy Muzeum Dulag;
e zorganizowano łącznie 39 wydarzeń muzealnych Muzeum Dulag 121 m.in.:

z cyklów: Karty historii, Literatura i historia, Pamięć Kresów, Pruskoviana,
Przystanek z historią, Akademia niepodległości oraz spacer historyczny z cyklu

Wędrówki po powstańcze Warszawie;
8 zorganizowano: obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i niosących
im pomoc, zorganizowano obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości; Noc Muzeów;

(N): Poprawa stanu
i dbałośćo środowisko
naturalne,pozwaldące
dzisiejszym
i przyszłym
mieszkańcompowiatu

e ograniczane liczbę wydawanych zezwoleń na zamianę lasu na u4'tek rolny oraz
na zdjęcie statusu lasu ochronnego z działki leśną;
e stworzono sporny i kompatybilny system łączący ograniczenie emiqi, wycinka
drzew oraz zanieczyszczenia związane z bytem ludzkim;

e prowadzonokontrolę nadzwierzętami hodowlanymi, na których posiadanie
wydawane są pozwolenia;

na życie w zdrowym

8 prowadzono kontrolę nad szlakiem wędrówek bobrów na terenie powiatu;

otoczeniu

e prowadzono postępowania administracyjne związane z emiqą hałasu;

e ograniczanoliczbę drzew wycinanych przy drogach;
e ograniczano wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza z instalacji poprzez
określanie wielkości dopuszczalnej elnigi w warunkach normalnego

funkcjonowania instalacji; wydano 8 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów
do powietrza z instalacji;

e wszelkiego rodzaju projekty opiniowano pod kątem zrównoważonegorozwoju,
popravryjakości środowiska i minimalizowania szkód środowiskowych;
8 wydawano zezwolenia na prace leśne zgodnie z zatwierdzonym uproszczonym
p[anem urządzania ]asu;

e ograniczano zabiegi gospodarki leśną w drzewostanach rębnych do stosowania

rębni przerębową;
e kontrolowano pozyskiwanie drewna na działkach prywatnych wydano
45 świadectw legalności pozyskanego drewna;
8 ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert, umożliwiające działania na rzecz

popularyzacji ekologii oraz poszerzaniawiedzy mieszkańcówpowiatu w tym
zakresie;

e realizowano projekt pn. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze
nr 3 135W -- ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Mda, ul. Łączniczek AK, rondo

Solidarności, ul. Poznańskaoraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem
do rz. Utraty- dofinansowaniew formie pożyczki z Wdewódzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, środków Województwa

Mazowieckiego oraz pomocy finansowej w budżetuMiasta Pruszkowa;projekt

realizowanyw latach2015-2018;
e realizowano projekt z zakresu usuwania i demontażu pojazdów w ramach
programu Racjonalna gospodarka odpadami Część 4 Dofinansowanie zbierania
i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Narodowego Funduszu Ochrony

Srodowiskai Gospodarki Wodnej;
(O): Poprawa ładu

e stosowano kompensaclę przyrodnicze

przestrzennego

powiatowych;

nasadzenia nowych drzew przy drogach

l zapewmeme
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odpowiednią ilości
zieleni na terenach

e w wydawanych zezwoleniachograniczane liczbę drzew do wycięcia

zurbanizowanych,
aby powiat wyróżniał
się wysoką estetyką
i atrakcgnością

NISTRACJA

OBSZAR: SPRAWNA
(P): Osiągnięcie
wysokiej efektywności
pozyskiwania
finansowania
zewnętrznego
pozwalające
na realizację aspiracji

e prowadzono wielowymiarowe działania analityczne, mające na celu ocenę

możliwości uzyskaniadofinansowania;
8 na bieżąco śledzono nabory wniosków w konkursach/programach, w których
można pozyskać dofinansowanie, zarówno z funduszy europejskich, jak i środków
rezerwy ogólnej budżetu państwa, czy też fimduszy resortovrych
szczegóły dotyczące projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych
znajdują się w rozdziale 7;

rozwojowych
wspólnoty powiatowej

(Q): Usprawnienie
orgamzaclt

i efektywności
działania urzędu,
aby zapewnić
mieszkańcomszybką
i komfortowa obsługę

e realizowano projekt pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim, Europejski
FunduszRozwoju Regionalnego,Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego 20 14-2020; celem projektu jest wdrożenie Zintegrowanego
Systemu Informatycznego w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie,
w tym stworzenie możliwości realizacji 3 1 e-usług; projekt realizowany w latach

2015-2019;
e uzgodniono treść porozumienia z Gminą Nadarzyn dotyczącego zwiększenia

obsługi mieszkańcówgminy w zakresie rdestracji pojazdów i wydawania
uprawnień do kierowania pojazdami;
e okresowo zwiększono obsadę kadrową w zakresie paszportów (z własnych

zasobów kadrowych);
8 wyodrębniono stanowisko obsługujące podmioty gospodarcze w zakresie
rejestracji pojazdów;
e podjęto działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia w zakresie rejestracj i

pojazdów w związku z wydłużeniem czasuobsługi interesantów(zmiany CEPiK)
oraz zwiększoną liczbą spraw;

(R): Otwarcie urzędu

na mieszkańcówdzięki
partycypac]i,
rozwiązamom
informatycznym
ijawności infonnacji

e zorganizowano 2 spotkania z organizacjami pozarządowymi, w których
uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu;
e zorganizowano posiedzenie Powiatową Rady Rozwoju;
e zlecono prą'gotowanie strony internetowej powiatowych obchodów święta
niepodległości pod szyldem powiatu;
e prowadzono profil na portalu społecznościowym Facebook;

e przygotoWwano materiałypromocyjnew tradycynych fonnach (plakaty,
ulotki);
e zawarto umowy o współpracy z lokalnymi mediami;
e na bieżąco infonnowano media o aktualnych wydarzeniach i inicjatywach
Powiatu;

e przygotowano okolicznościowy logotyp powiatu z okazji Stulecia Odzyskania
przez Polskę Niepodległości;
e przygotowano nowy zestaw gadżetów promocyjnych oraz okolicznościowych

wyprawek niemowlęcych, które dystrybuowano na wydarzeniachpowiatowych;
e na stronie intemetowej powiatu prowadzono zakładkę dedykowana organizacjom
pozarządowym, gdzie m.in. publikowano informacje na temat wydarzeń i inicjatyw
lokalnych organizacji pozarządowych;
e rozpoczęto transmiqe online seqi Rady Powiatu za pośrednictwem serwisu
youtube.com;
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e udostępniono usługi sieciowe na 4 poziomie dojrzałości(drogą elektroniczną
można złożyć wniosek, dokonać opłaty i otrzymać wnioskowane dokumenty);

e na platformie ePUAP uruchomiono fortnularz elektroniczny umożliwiający
złożenie wniosku o wypis i wyrys lub sam wypis;
e umożliwiono elektroniczne składanie wniosków o pomoc prawną
do Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
e kontynuowano prace nad nową werwą Biuletynu Informacji Publicznej;

e realizowano następqąceprojekty:
+Rozwój e-usług w Powiecie Pmszkowskim, Europdski Fundusz Rozwoju
Regionalnego, Regionalny Program Operacgny Województwa Mazowieckiego
20 14-2020, którego celem jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu
Informatycznego w Starostwie Powiatowym w Pmszkowie, w tym stworzenie
możliwości realizacji 3 1 e-usług; projekt realizowany w latach 20 15-20 19,
*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa
informacyjnego w zakresie e-administracl i i geoinformacji(ASI) (prdekt

Województwa Mazowieckiego o całkowitą wartości ponad 98 mln zł; Powiat
Pruszkowski jest jednym z partnerów), Europejski Fundusz Rozwd u
Regionalnego, Regionalny Program OperacŃny Województwa Mazowieckiego
20 14-2020. Projektjest realizowany w latach 20 15-2020;

(S): Osiągnięcie
wysokiego poziomu
współpracyjednostek
administracji,
aby realizować
wspólnecele
efektywniej
i kompleksowo

e zawarto porozumienie pomiędzy powiatem pruszkowskim, a włodarzami miast
i gmin z terenu powiatu, dotyczące współpracy w ramach przeciwdziałania

przemocy w rodzinie;
e zawarto umowy zjednostkami administracji samorządowejz terenu powiatu,
na podstawie których pracownicy ww. instytucji mają dostęp do aktualnych danych

ewidencji gruntów i budynków;
e udostępniono numeryczną mapę zasadniczą w postaci usługi sieciowql WMS;

e gminy przekazały do uzgodnienia29 projektów miejscowych planów
zagospodarowaniaprzestrzennego;
8 w przypadku wielu projektów, powiat jest liderem bądź partnerem, dzięki czemu
prowadzona jest szeroka i kompleksowa współpraca z innymi samorządami,
partnerami społecznymi(fundacje, stowarzyszenia) oraz podmiotami prywatnymi.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
NA LATA 2017-2025
Podstawa prawna
Uchwała Rady Powiatu
Pruszkowskiego
nr XXXIX/3 10/20 17 z dnia
24 paździemika2017 roku
w sprawieprWlęcia
Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych
Powiatu Pmszkowskiego
na lata 2017-2025

Cele

l

Wspieranie rodzin oraz
zapewnienie opieki dzieci

i młodzieży;
2 Aktywizacja osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym;
3

z realizacji zadań przyporządkowanych PCPR
w odniesieniu do ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, ustawy
o polnocy społeczną (w zakresie zadań

Zwiększenie udziału osób
starszych i niepełnosprawnych
w 4'ciu społecznym

powiatu) oraz ustawy o rehabilitacj i
zawodowej i społeczną oraz zatrudnianiu

i zawodowym;

powiatu).

4 Podniesienie poziomu
5

Realizacjaw 2018r.
Działania ciągłe wynikdące głównie

osób niepełnosprawnych (w zakresie zadań

bezpieczeństwa w powiecie;
Zwiększenie aktywności

społeczną i obywatelskiej.

23

v.

Informacja o stanie realizacji zadań publicznych

Zadania, jakie na co dzień stoją przed Powiatem Pruszkowskim, obejmują wiele dziedzin
życia, takichjak edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, inwestycje czy bezpieczeństwo.
Zarząd Powiatu, w swoich działaniach, stara się kierować zasadą zrównoważonego rozwoju,
aby wszystkie gminy i wszystkie płaszczyzny życia społecznegozostały zauważone.

l

Edukacja, sport i kultura

l .l.Edukacja

i sport

Zadania własne z zakresu edukacji publiczną realizowane przez Powiat Pruszkowski
mają charakter ponadgminny.

W 2018 roku zadania w zakresie edukac=jipublicznej realizowane przez Powiat
Pruszkowski były prowadzone przez następująceplacówki :
1) szkoła podstawowa specjalna,
2) szkoły ponadpodstawowe, w tym specjalne

3)
4)
5)
6)

szkoła sportowa i mistrzostwa sportowego,
placówki oświatowo-wychowawcze,
poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.
Wykaz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
Nazwa szkoly/placówki

Liceum Ogólnokształcące im. TadeuszaKościuszki w Pruszkowie
2.

3.

4

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie
Zespół Szkół Ogólnoksztalcących i Sportowych w Pruszkowie
1) Liceum Ogólnokształcące
2) Liceum OgólnokształcąceSportowe(z klasami Gimnazjum Sportowego)
3) Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Nr l im. Stanisława Staszica w Pruszkowie
1) Technikum technik informatyk, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych,
technik ekonomista, technik ochrony środowiska, technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej
2) BranżowaSzkoła l Stopnia (z klasami Zasadniczą Szkoły Zawodową) -- fW4er, kucharz,
mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, lakiernik, cukiernik, piekarz
3) Gimna4um Nr 2

4) Policealna Szkoła dla Dorosłych (bez naboru)
5

6

Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansenaw Piastowie
1) Liceum Ogólnokształcące
2) Technikum -- technik obsługi turystyczną, technik logistyk
3) Branżowa Szkoła l Stopnia
Specjalny Ośrodek Szkolno--Wychowawczy im. Księdza Jana Twardowskiego
w Pruszkowie
1) Szkoła Podstawowa Specljalna(z klasami Powiatowego Gimnazjum SpecjalnegoNr l)
2) Branżowa Szkoła l Stopnia Specjalna (z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej SpecŁjalnej)
3) Szkoła Specjalna Przysposabiającado Pracy

4) Intemat
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Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie m.in. j. angielski, plastyka, ceramika
rogramowanie, zajecia naukowe, matematyczne i gordonowskie

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pruszkowie -- m.in. sekcja koszykówki, akrobatyki
Sportowej, lekkoatletyki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszkowie opieka psychologiczna,
ogiczna, logopedyczna, terapeutyczna oraz doradztwo zawodowe dla młodzie

W obowiązującą sieci szkół ponadgimnazjalnych i spec:walnych
w roku 201 8, ujęte były
także 4 licea ogólnokształcące publiczne, prowadzone przez gminy: Liceum Ogólnokształcące
im. J. Iwaszkiewicza w Brwinowie, Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej

w Komorowie, Liceum Ogólnokształcąceim. A. Mickiewicza w Piastowie i Liceum
Ogólnokształcące im. Jana Pawła ll w Nadarzynie.
Do szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski, wg stanu na 30 września 2018 roku,
uczęszczało 1826 uczniów, w tym:
1076 do liceów ogólnokształcących,
441 do techników,
170 do branżowych szkół l stopnia,
15 do szkoły przysposabiającd do pracy,

84 do szkoły podstawowej,
40 do gimnazjum.
149 uczniów było objętych kształceniem sportowym, 61 mistrzostwa sportowego,
118 -- specjalnym, a 10 -- wczesnym wspomaganiem rozwoju. Jednocześniew intemacie
SpecjalnegoOśrodka Szkolno-Wychowawczego przebywało 17 wychowanków, a w intemacie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 33 uczniów
Szkoły i placówki zatmdniały 344 nauczycieli(3 16,87 etatów) oraz 108 osób (96 etatów
niepedagogicznych).
Do ewidencji szkół niepublicznych wpisanych było :
9 szkół dla dorosłych z uprawnieniami szkół publicznych,

- 2 licea ogólnokształcącedla młodzieży (SpołeczneLiceum OgólnokształcąceNr 23
w Pruszkowie i Liceum Niepubliczne Fundac=jiAdys w Piastowie),
- 2 niepubliczne placówki
specjalne (Spec:jamy Niepubliczny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brwinowie i Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Pruszkowie),

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektmm autyzmu
,,Przylądek" w Pruszkowie,

- 3 szkoły dla dorosłych bez uprawnień szkoły publiczną,
- 6 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
8 placówek niepublicznych
różnego typu (oświatowo-wychowawcze,
ustawicznego).

kształcenia

Do szkół niepublicznych dla dzieci i młodzieży uczęszczało157 uczniów, w tym
68 w ramach kształcenia specjalnego. W szkołach dla dorosłych kształciło się 963 słuchaczy.
W niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych (internat) przebywało

32 wychowanków, a 139 dzieci było objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
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Szkoły z uprawnieniami szkół publicznych oraz placówki niepubliczne-- poradnie
realizujące zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także ośrodki specjalne
otrzymały dotacje w łącznej kwocie 7 037 386,83 zł.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie realizowano również
zadania związane z kształceniem specjalnym dzieci i młodzieży z terenu powiatu. W 20 18 roku
wydano 25 skierowań. Do innych powiatów, w tym do m. st. Warszawy, wydano 48 skierowań.
Ponadto wydano 19 skierowań na wniosek sądudla nieletnich do młodzieżowych ośrodków
wychowawczych zgodnie ze wskazaniem Ośrodka Rozwoju Edukac:ji.
Komika zdrowotna, powołana przez Starostę Pruszkowskiego, w 2018 roku przyznała
35 zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych, na łączną kwotę 19 900,00 zł.
Z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli do6lnansowanokursy, szkolenia,
warsztaty, konferencje, a także formy dokształcania (studia, kursy kwalinikacMne) na łączną

kwotę151261,78zł.
W 2018 roku uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski(zgodnie
z uchwałą nr XI/80/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie
zasad udzielania stypendiów dla uczni(5w i studentów) przyznano 15 stypendiów naukowych
na łączną kwotę 22 500,00 zł, 2 stypendia sportowe -- 2 250,00 zł i l stypendium artystyczne
-- 1 000,00 zł dla ucznia Spec=jalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie.
Zgodnie z regulaminem określającym zasady przyznawania nagród dla najlepszych

maturzystów ze szkół ponadgimnazjalnychprowadzonych przez Powiat Pruszkowski
przyznano nagrody Starosty Pruszkowskiego w wysokości po 2 000,00 zł maturzystom
(l uczeń z LO im. Tadeusza Kościuszki i l uczeń z LO im. Tomasza Zana), którzy
na egzaminie maturalnym z przedmiotów obowiązkowych uzyskali minimum 90%.
ę'tzU\ętaProgram wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół pl'osadzonych przez
Pow/a/ Pruszkowsh. Realizacja programu nastąpi od 2019 roku i przyniesie efekty przede
wszystkim dla uczniów, wpłynie na wzrost ich motywacji oraz rozwq kreatywności

i umiejętnościmłodzieży.
W szkołach i placówkach oświatowych realizowano projekty doHlnansowaneze środków
budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. W ramach tych projektów zrealizowano poniższe
przedsięwzięcia:
Dotacja podręcznikowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
Cele

Podmiot realizujący
Zespół Szkół
Ogólnokształcących

Zapewnienie uczniom prawa
do bezpłatnego dostępu do podręczników:

i Sportowych -- Gimnazjum

materiałów edukacgnych lub materiałów

Sportowe; Zespół Szl(ół
nr l Gimnazjum; SOSW

Ćwiczeniowych

Realizacjaw 2018r
Zakupiono podręczniki i pozostałe
materiały edukacgne, z których
skorzystałołącznie 244 uczniów. Kwota
dotacji 3 1 172,00zł

Niepubliczny Specjalny
Ośrodek SzkolnoWychowawczy
w Brwinowie;

Szkoła

Podstawowa Specjalna
P]

ludek"
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11Edycja Programu ,,Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe" Ministerstwa Obrony Narodowej

Realizacjaw 2018r

Podmiot realizujący
Zespół Szkół im. FriĘjofa
Nansena w Piastowie

Dofinansowanie bieżących zadań na rzecz

szkoly legitymującą się certyHkatem
uczestnictwaw ll edycji ,,Pilotażowego
programu wspierania szkół
ponadgimnazjalnychprowadzącychpiony
Certyfikowanych Wojskovrych Klas
Mundurowych"

W 20 18 roku w ramach projel<tu
wydatkowano kwotę 54 750,00 zł

na zakup pakietu wyposażeniaklasy
mundurowe do realizacji zięć
z przedmiotu edukacja wojskowa oraz

indywidualnych pakietów wyposażenia
ucznia w klasie mundurowej
W programiebierze udział 15 uczniów
oraz 2 nau
leb.

Program kompleksowegowsparcia dla rodzin ,,Za życiem" Ministerstwa Edukacji Narodowej
Podmiot realizujący

Cele

Poradnia Psychologiczne-- l Prowadzenie wiodącego ośrodka
Pedagogiczna w Pruszkowie l koordynacgno-rehabilitacgnoopiekuńczego na obszarze powiatu.

Realizacja w 2018 r.
W 20 18 roku w ramach prdektu

wydatkowano kwotę 99 6 15,85zł
m.in. na: zięcia o charakterze
terapeutycznymdla 55 dzieci
niepełnosprawnych oraz zagrożonych

niepehosprawnością;zrealizowano
2 408 godz. zajęć indywidualnych dla
dzieci oraz udzielono konsultacj i
i instruktażu dla rodziców na temat

rozwoju dziecka,stymulaqi rozwoj u
dziecka, dostępności specjalistów
w zależności od potrzeb dziecka.

Zajęcia prowadziło 10 specjalistów:
pedagodzy specjalni
(oligoftenopedagodzy,psycholodzy,
logopedzi, Hizjoterapeuci).

,,Kalejdoskop kompetencji" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego2014-2020
Działanie 10.1 Kształceniei rozwój dzieci i młodzieży
Podmiot realizujący
Zespół Szkół Nr l
im. Stanisława Staszica

w Pruszkowie z Fundacją

Polskiej Akademii Nauk
w Lublinie (lider projektu)

Cele

Podniesieniepoziomu umięjętnoścl
kluczowych 298 uczniów zjęzyka
polskiego,angielskiego i matematyk
przedmiotów przyrodniczych, a także
nabycieprzez nich wiedzy praktyczną
z zakresu programowania komputerowego.
Realizacja w okresie 20 16-2018.

Realizacjaw 2018r
W 20 18 roku w ramach projektu

wydatkowano kwotę 15 025,05 zł
na dodatkowe zajęcia wyrównawcze

rozwijające, laboratoryjne,
informatyczne,warsztaty
psychoedukacŃne pogłębiające istotne

umiejętności społecznedla uczniów oraz
zakup wyposażeniapracowni fizyczną
matematycznej, chemicznej oraz

narzędziatechnologii inforinacgnokomunikacvinvch.
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Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb mazowieckiego rynku pracy w obszarze IT - nowe

możliwościdla technika informatyka i teleinformatyka -- Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego 2014-2020 Działanie l0.3 Doskonalenie zawodowe
Cele
Podmiot realizujący
Realizacjaw 2018 r
Zespół Szkół Nr l im.
Stanisława Staszica w

Dostosowaniekształceniazawodowego

W 2018 roku w ramachprojektu

w regionie do potrzeb Tynku pracy poprzez

Pmszkowie z DAWID IT

podniesieniejakości kształcenia
na kierunku technik telein6onnatyk
i infonnatyk

wydatkowano kwotę 95 2 12, 00 zł
na udział 40 uczniów w stanach

Sp. z o.o. (lider projektu)

u pracodawców

Realizacja w okresie 20 17-20 18

Kompetencje -- Rozwój -- Sukces; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Działanie l0.3 Doskonalenie zawodowe
Cele

Podmiot realizujący

Realizacjaw 2018r

Zespół Szkół Nr l im

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 142

W 20 18 roku w ramach projektu

Stanisława Staszica w
Pmszkowie z SOLVA S.C

uczniów kierunków zawodowych

wydatkowano kwotę 67 988,58 zł

dostosowanie kształcenia zawodowego
do potrzeb regionalnego rynku pracy
w kierunkach informatyk, technik
pojazdów samochodowych, technik

Wyposażenie pracowni w sprzęt
i materiały dydaktyczne w zawodzie
technik pojazdów samochodowych.

1. Samodulski T. Kisiel
(liderem projektu)

urządzeń

i systemów energetyki odnawialnd
technik budownictwa, technik ekonomista
Realizaqa w okresie 2017-2019

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołachPowiatu Pruszkolvskiego(LO im. T. Kościuszki
w Pruszkowie,LO im. T. Zana w Pruszkowie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcącychi Sportowych
w Pruszkowie). Projekt z RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego2014-2020
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwó.i dzieci i młodzież

Podmiot realizujący
Powiat Pruszkowski

Cele

Realizacjaw 2018 r.

Zwiększenie poziomu kompetencl i

ZespółSzkółOiS 7 324,27zł;

kluczowych oraz powiązanych z nimi

odbyły się zajęcia: ,,Programowanie
/kodowanie", ,,Koło informatyczne"
,,Matematyka dla ciekawych", ,,Koło
teatralne", ,,Młody naukowiec",
,Fotografia", ,,J. angielski",
.J. niemiecki", ,,Matematyka dla
ciekawych", ,,Koło teatralne:

umiejętności uniwersalnych dla 456
uczniów.
Realizacja w okresie 20 18-2020.

LO im. T. Kościuszki

4 6 13,16 zł;

odbyły się zajęcia: ,,Programowanie
/kodowanie", ,,Koło infonnatyczne",
.Koło doświadczalny z biologii",

Młody naukowiec", ,,Koło filmowe:
z których skorzystało 98 uczniów.

LO im. T. Zana 16 500,32 zł;
odbyły się zajęcia:
,,Programowanie/kodowanie
z wykorzystaniem robotów(arduinoy
Koło infomiatyczne", ,,Zajęcia
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matematyczne", ,,Matematyka

warsztaty maturalne", ,,Matematyka dla
ciekawych", ,,Koło teatralne", ,,Koło
muzyczne", ,,Koło doświadczalny
z biologii", ,,Oczami młodego fizyka",
,,Fotografia",

,,Koło filmowe",

,,Język

angielski

Łącznie odbyło się 440 godzin zdać,
260 uczniów objętych było wsparciem
w zakresie rozwijania kompetencl i

kluczowych lub umidętności
uniwersalnych, 60 osób objętych było

szkoleniami/doradztwem, w zakresie

kompetencji cyńowych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Pruszkowie
powołano zespół orzekający wydający orzeczenia i opinie dla dzieci i młodzieży słabo
widzących, niewidzących, słabo słyszących, niesłyszących.Zostali zatrudnieni nowi
specjaliści z zakresu tyflopedagogiki i surdopedagogiki;
rozpoczęto realizac:jęnowej formy pracy w ramach procesowego wspomagania szkół
i placówek, która polega na prowadzeniu sieci współpracy i samodoskonalenianauczycieli
i specjalistów. Prowadzone były trzy sieci: dla nauczycieli i specjalistów przedszkoli, szkół
i doradców zawodowych. Współpraca ta przełożyła się na konkretne działania nauczycieli
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki
nad dziećmi i młodzieżą ze speclalnylni potrzebami edukacyjnymi. Przeprowadzono
szkolenia dotyczące między innymi pracy z dzieckiem z mutyzmem, autyzmem, Zespołem
Aspergera, pozytywnej dyscypliny. W ramach sieci dla doradców zawodowych
przeprowadzono między innymi szkolenia z zakresu wykorzystywania aktywizujących
metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Wypracowano sposoby i zasadyprowadzenia doradztwa
zawodowego w szkołach powiatu pruszkowskiego;
' poszerzono specjalistyczną ofertę pomocowe dla dzieci w wieku przedszkolnych
o specjalistyczną diagnozę psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną oraz nowe formy
oddziaływań terapeutycznych-- Terapię Metodą Zachowań Werbalnych (Stosowana Analiza
Zachowań) i Terapię Rozwoju Kompetencji Społeczno-Emocjonalnych;
- doposażono pracowmę behawioralną i Salę Doświadczenia Swiata w nowe pomoce
niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych;
- zreorganizowanopracę specjalistów poradni i wyłoniono wśród nich zespół do diagnozy
i terapii dzieci w wieku od 0 do rozpoczęcia edukacji szkolnej, zespół do diagnozy i terapii
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz zespół specjalistów realizujących zajęcia
w ramach ośrodka koordynacyjno-reahabilitacHno-opiekuńczegodla dzieci w wieku
od 0 do rozpoczęcia edukacji szkolnej ;

pozyskano do współpracy specjalistów z

zakresu: rehabilitacji ruchową,

oligoiłenopedagogów, surdopedagogów,tyflopedagogów, logopedów, psychologów,
terapeutaSI. W związku ze znacznym stopniem niepełnosprawnościniektórych dzieci
specjaliści poradni udzielali pomocy i wsparcia w domach rodzinnych dzieci. Zapewniono

również możliwość realizacji niektórych zadań i sposobówwsparcia rodzin i dzieci
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niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w gminie Raszyn ze względu
na utrudnienia komunikacyjne;
uczestniczono w pozakonkursowym projekcie realizowanym przez Ośrodek Rozwoju
Edukacji ,,Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologicznopedagogicznej" w ramach osi priorytetowel ll ,,Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji", działanie 2.10 ,,Wysoka jakość systemu oświaty" Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Celem projektu było zidentyfikowanie, opracowanie i pilotażowe
wdrożenie rozwiązań wpływających na podniesienie jakości pomocy psychologicznopedagogicznej oraz możliwości stosowania zindywidualizowanego podejścia do uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym;
prowadzono nowe formy zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych -- zajęcia

z filmoterapii, w czasie wakacji zajęcia dla dzieci i rodziców ,,Raz wygrywam - raz
przegrywam" (z wykorzystaniem gier planszowych);
w celu podniesienia efektywności diagnostycznej przeszkolono psychologów
i wprowadzono nowe narzędzie diagnostyczne - test Stanford-Binett. Wykorzystanie tego
testu do diagnozy intelektu wynika z ogólnopolskich i światowych standardów diagnozy
psychologicznej .
1.2.oferta zajęć pozaszkolnych

W 2018 roku oferta zajęć pozaszkolnychdla dzieci i młodzieży z terenu powiatu
pruszkowskiego była realizowana przez:
- Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzono stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży
m.in. z języka angielskiego, plastyki, ceramiki i programowania oraz od 2018 roku zajęcia
naukowe, gordonowskie i matematyczne,w których uczestniczyło łącznie 325 dzieci.
Zorganizowano ponad 40 różnego rodzaju spotkań i inicjatyw edukacyjno-kulturalnych tl.:
1) konkurs piosenki ,,Spiewal, nie ziewaj",
2) poranki filmowe we współpracy ze Studiem Miniatur Filmowych w Warszawie,
3) poranki teatralnedla najmłodszych,
4) seanse,,Kina w Trampkach",
5) koncerty edukacyjne,
6) warsztaty tematyczne dla szkół m.in. ozdoby świąteczne, ptaki,
7) wycieczki m.in. na Festiwal Filmów RosŃskich,
8) warsztaty młodzieżowe np. planowanie realizacji swojego marzenia, wystąpienia publiczne,
budowanie zespołu itp.

W roku 2018 po raz pierwszyzorganizowano6 tumusówpółkolonii, z których
skorzystało 270 dzieci w wieku 7-13 lat. We wszystkich wydarzeniach uczestniczyło ponad
6 000 osób. Każde działanie prowadzone przez placówkę wspierane jest przez wolontariuszy
osoby w wieku 13-19 lat. Młodzież zgłasza się także do realizaqi swoich autorskich
projektów, np. klub filmowy. Młodzieżowy Dom Kultury współpracuje z blisko
40 instytucjami i organizacjami, stale dbając o atrakcyjność swojej oferty.
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Placówka posiada aktywny profil na Facebooku (1 350 polubień il 400 obserwyących),
uruchomiła nową stronę intemetową (ponad 12 000 odsłon w 3 miesiące), a także zaczyna być
aktywna na Snapchacie i Instagramie.
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pruszkowie
W roku szkolnym 2017/2018 działały m.in. sekcje koszykówki, akrobatyki sportową,
lekkoatletyki, których uczestnicy osiągnęli sukcesy sportowe:
ŁekkoatleQka
1) 11i VI miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski,

2) XVI miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych),

3) V miejscew MistrzostwachMakroregionuMłodzików,
4) złoty i brązowy medal na Finałach Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych,
5) 1 miąsce w Mistrzostwach Powiatu i Województwa,

6) XIII miąsce w MistrzostwachPolski(Czwórbój Lekkoatletyczny),
7) ll miejscew MistrzostwachWarszawyMłodzików,
8) 1miejsce w Powiatowych Czwartkach Lekkoatletycznych;
akrobatyka sportowa
1) złoty medal, dwa srebme i dwa brązowe -- Wojewódzkie Mistrzostwa Juniora Młodszego,
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików(chłopcy),
2) złoty medal -- 111Warszawski Tumiej Dzieci,
3) brązowy medal -- Mistrzostwa Warszawy Juniorów,
4) srebmy medal -- Wojewódzkie Mistrzostwa Juniora Młodszego (dziewczęta),
5) X i XIV miejsce Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w Łańcucie;
koszykówka chłopców
1) Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów U-1 8,
2) półfinał Mistrzostw Polski Juniorów Starszych U-20,
3) Mistrzostwo Polski Szkół Srednich (uczestnicy zajęć MOS).
Placówka organizowała lub współorganizowała:
- Czwartki Lekkoatletyczne,
- Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej ,
- Ogólnopolski

Tumid Koszykówki
- Puchar Polski w Karate.

-- -A/e/mor/a/ Wacława ż.)z/z/g/e/a,

Prowadzono ewidencję uczniowskich klubów sportowych z terenu powiatu
pruszkowskiego, do którą wpisanych jest 28 klubów.

1.3.Kultura
- SamorządowaInstytucja Kultury Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie
W 201 8 roku z oferty Muzeum skorzystało 27 083 osoby, w ramach której:
1) wzbogacono stałą ekspozycję o 4 gabloty muzealne;
2) zorganizowano 7 wystaw czasowych, które odwiedziło około 11 000 osób;
3) zorganizowano 37 wydarzeń edukacyjno-kulturalnych m.in. wykłady, prelekcje, spotkania,
obchody, koncerty, gry uliczne, w których wzięło udział około 8 000 osób;
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4) zorganizowano
Noc Muzeów,w ramachktórą miały miejsce:wystawapt. W 52ó dn/
dookoła Polski. Jak Kazimierz Paluch przentierzył krd w X rocztticę odzyskania
n/epod7eg/ości,nocny spacer po terenie byłego obozu Dulag 121, czytanie fragmentów
ramię/n/ka z Pou's/an/aMarszawskfego
Mirona Białoszewskiego,gry i zabawyplenerowe
pod hasłem Jak matt'//f s/ę lodz/ce naszym/zdz/adków. W wydarzeniu uczestniczyło ponad
800 osób;
5) prowadzono Klub Bardzo Młodego Historyka, w ramach którego zorganizowano
22 spotkania dla 330 uczniów szkół podstawowych;

6) prowadzono Klub Młodego Historyka, w ramach którego zorganizowano13 spotkań
dla 130 uczniów gimnazjów;
7) wydano 1000 egzemplarzy albumu Sa/l?orzędnośćf Arfepod7eg/o.fć.
Pruszków w doó/e wa/k/
o nżepod/egłość.7.844-/928z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Strona internetowa Muzeum miała 95 741 odsłon.

- Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie
Zadania z zakresu prowadzenia biblioteki publiczną Zarząd Powiatu realizuje wspólnie
z Miastem Pruszków na podstawie porozumienia zawartego dnia 16 września 20 13 roku. Są to:
1) szkolenia i doradztwo,
2) skontrum i selekcja księgozbiorów w bibliotekach gminnych,
3) stała współpraca z Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego,
4) bieżącawspółpracaw ramachplatformy IBUK w MazowieckimKonsorcjumBibliotek.
W 2018 roku na podstawieperiodyków lokalnych oraz dokumentówżycia społecznego
opracowano bibliografię regionalną w systemie Aleph. W ramach programu Cyfrowe
Mazowsze przeprowadzano digitalizację wydawmctw Książnicy Pruszkowskiej i regionalnej
prasy.

W 2018 roku na realizacjęzadańbiblioteki powiatowejprzekazanodotaqęw wysokości
103 240,00 zł.

2. Promocja i ochrona zdrowia
W 201 8 roku w zakresie zadań z promocji i ochrony zdrowia:
przeznaczono 8 655 378,54 zł, w tym 6 973 481,74 zł z budżetu powiatu, 1 481 896,80 zł
z budżetu państwa i 200 000,00 zł z budżetu Miasta Pmszkowa na poprawę jakości
i dostępności usług ochrony zdrowia podwyższającą standard opieki w SP ZZOZ
w Pruszkowie;

przeznaczono135 820,40zł na promocję zdrowia i zdrowegostylu życia mieszkańców
powiatu poprzez programy ,,Szkoła rodzenia dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego",

,,Program edukacji przedporodowej",,,Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim"
(7 pikników
porady medyczne i edukacyjne, prowadzenie zapisów do szkoły rodzenia)
i ,,świadczenia z zakresu rehabilitacji";

B

przekazano 20 000,00 zł na szkolenie personelu SP ZZOZ w Pruszkowie;
przekazano 1 19 420,20 zł na funkcjonowanie na terenie powiatu Punktu Kancelaryjnego
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim;
opracowano i wdrożono harmonogram dyżurów aptek w porze nocną, w niedziele, święta
i inne dni wolne od pracy oraz propozycji zmian tych dyżurów na terenie powiatu.
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środki finansowe z budżetu powiatu przeznaczone na promocję i ochronę zdrowia
Nazwa zadania
Szkolenie pracowników Szpitala Powiatowego

w Pruszkowie

Kwota dotacji (zł)

20 000,00

Zakup sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Pruszkowie

zakup 20 kompletów łóżek szpitalnych dla Oddziału
Chirurgicznego

58 704,83

Szkoła Rodzenia dla mieszkańców Powiatu
Pruszkowskiego na bata20] 8-2020 (cz. l zadania

55 040,00

trzyletniego)
Przebudowa i modemizacja Szpitala Powiatowego
w Pruszkowie" (cz. IT zadania trzyletniego)

Zdrowe Niedziele w Powiecie Pruszkowskim
Zakup sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Pruszkowie
Zakup sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Pruszkowie

(aparatyUSG)
.Pierwsze wyposażenie nowo wybudowanej Izby Przyjęć
i Przychodni Specjalistycznych (w części dobudowanel)

3 596860,13
46 450,40

1375 693,02
480 895,56

70 000,00

w SzpitaluPowiatowymSPZZOZ w Pruszkowie:
Informatyzacja SP ZZOZ w Pruszkowie

799 841,62

Modernizacja Systemu Zabezpieczenia Gazów
Medycznych w zakresie pracy Sprężarkowni'

282 788,16

.Zakup sprzętu i aparatury medyczną niezbędna do opieki
profilaktycznej nad ciężamymi i noworodkami oraz

wczesnegowykrywania nowotworów" zadanie

270 260,92

współninansowane z budżetu państwa (Wojewoda

Mazowiecki)
.Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie"
zadanie współflnansowane z budżetu Miasta Pruszkowa
Dotacja celowa na sfinansowanie świadczeń
gwarantowanych - rehabilitacja, w poradni przy

26 437,50

13 690,00

ul. Drzymały
Programedukacji przedporodowej
Dotacja celowa na zakup i wymianę drzwi wąściowych

do budynku przy ul. Drzymały

20 640,00
12 000,00

7 129 302,14
Czynsz za pomieszczenia, obsługa telekolnunikacgna,
obsługa logistyczna, obsługa porozumienia z Wojewodą

119 420,20

SamodzielnyPubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotną jest podmiotem leczniczym
świadczącym usługi zdrowotne dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego w ramach umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na zlecenie Zarządu Powiatu SP ZZOZ realizuje programy

polityki zdrowotnej dedykowane mieszkańcompowiatu, m.in. Szkoła rodzenia, Zdrowe
niedziele.

W skład SamodzielnegoPublicznegoZespołuZakładów Opieki Zdrowotnej wchodzą:
Szpital Polvjąlg
Izba przyjęć
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Dział Anestezjologii -- 2 stanowiska

OddziałChoróbWewnętrznych 18 łóżek
OddziałGinekologiczno-Położniczy
-- 23 łóżka
Oddział Neonatologiczny 14łóżek i3 inkubatory
Oddział Chirurgii Ogólną -- 30 łóżek
Diaanostvka:
- laboratorium analityczne
- diagnostyka obrazowa: RTG, USG, mammograHia
Pracownie:
badań histopatologicznych
badań urodynamicznych
badań endoskopowych
badań spirometrycznych
badań wysiłkowych

badańHolteraEKG i RR
badań EKG
badań echokardiograHii
Poradnie Specjalistyczne DrzyszDitalne:

Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznd
Poradnia chorób dutka
Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia kardiologiczna
Poradnie Specjalistyczne:
Poradnia dermatologiczna
Poradnia reumatologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia okulistyczna
Poradnia otolaryngologiczna
Poradnia położniczo-ginekologiczna
Poradnia stomatologiczna
Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
Poradnia zdrowia psychicznego
Dział fizjoterapii
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
SP ZZOZ realizuje również nocną i świąteczna pomoc lekarską
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3. Pomoc społeczna
3.1.Polviatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
W 201 8 roku realizowano zadania z zakresu:
- Rodzinnej pieczy zastępczej

1) prowadzono nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczejzawodową, rodziny
zastępczą niezawodową lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wraz ze szkoleniami
i kwalifikację kandydatów;
2) prowadzono szkolenia, pomoc i wsparcie, poradnictwo i terapię oraz pomoc prawną dla

rodzin zastępczychi prowadzących
rodzinnedomy dziecka,a także dla dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczą ;

3) przeprowadzono okresowe oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczą;
4) zgłaszanodo ośrodków adopcyjnych informację o dzieciach z uregulowane sytuacją prawną,

w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

Na dzień 31 grudnia2018 roku w powieciepruszkowskimfunkcjonowałołącznie
169 rodzin zastępczych,które prowadziły pieczę dla 222 dzieci, w tym: 106 spokrewnionych
rodzin zastępczych,56 niezawodowych rodzin zastępczych, 6 zawodowych rodzin zastępczych
(w tym jedna rodzina zawodowa o charakterzepogotowia rodzinnego) oraz l rodzinny dom
dziecka. Zespół do spraw oceny sytuaąi dziecka sporządził około 388 opinii dotyczących

zasadnościpobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczejoraz 138 kart ocen rodzin
zastępczych. Przeprowadzano

również

kontrolę

funkdonowania

rodzin

zastępczych.

W 2018 roku w Zespoledo spraw Rodzinną Pieczy Zastępczejdziałało 6 koordynatorów
rodzinną pieczy zastępczej.Łącznie poradnictwempsychologicznymobjęto 225 osób
i udzielono 857 porad psychologicznych.
Pozyskano dofinansowanie na realizację projektu WP.R. Wsparcie, /'o//zoc, Rozwoj.
Działania na rzecz deinstytuqonalizacji wobecpruszkowskich rodzin zastępczych,kandydatów
na rodziny zastępcze oraz lodz/n z dz/eć/n/ miepe/nosprawnym/ współHinansowanego
z Europdskiego Funduszu Społecznego. Główne zadania projektu obejmują: program wsparcia
kompetencji życiowych i społecznych dla 129 osób z 60 rodzin oldętych wsparciem oraz
program wsparcia kompetenc]i rodzicielskich i wychowawczych, przywrócenia i wzmocnienia
więzi rodzinnych dla 129 osób z 60 rodzin objętych wsparciem. Działania szkoleniowo-

edukacHne skierowane do kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej oraz osób
sprawyących pieczę zastępczą i opiekę rodzicielską nad osobami niepełnosprawnymi.
- Realizacji świadczeń i instytucjonalnej pieczy zastępczej
1) wydano 238 decyzji administracyjnych, w tym 177 w sprawie odstąpienia od ustalenia
opłaty (opłata ponoszonaprzez rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej);
2) wytoczono 30 powództw o zasądzenieświadczeń alimentacŃnych na rzecz 33 dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej(w 2018 roku toczyły się 34 postępowania sądowe);
3) wysłano 287 pism i wniosków w sprawach związanych z alimentacją;
4) zapadło 18 orzeczeń sądu zasądzającychalimenty od 18 rodziców na rzecz 21 dzieci;
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5) wypłacono dodatek wychowawczy na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
- program 500+ (według stanu na dzień 3 1.12.2018 r. uprawnionych do pobierania dodatku

wychowawczego
było 178dzieci).
W 2018 roku funkcjonowały 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
socjalizacyjnego,każda dla 14 wychowanków. Łączna wysokość wydatków poniesionych
przez Powiat Pruszkowski na utrzymanie dzieci w ww. placówkach wynosiła 1 040 484,50 zł.
Dzieci pochodzące z terenu powiatu umieszczane były również w Interwencyjnym
Ośrodku Preadopcyjnym Fundacji Rodzin Adopcyjnych w Otwocku. Przebywało tam 7 dzieci
- noworodki i niemowlęta pozbawione czasowo lub trwale opieki rodziców, główme
pozostawionepo urodzeniuw szpitalu. Według stanu na dzień 31.12.2018r. w Ośrodku
przebywało l dziecko z terenu powiatu.
- Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
W 2018 roku na terenie powiatu funkcjonowały:
1) Dom Pomocy Społecznej w Czubinie dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
(jednostka organizacŃna powiatu), w którym na dzień 31.12.2018 roku przebywały
103 osoby;

2) Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie dla osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (placówka
prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
jako zadanie zlecone), w którym na dzień 3 1.12.201 8 roku przebywało 89 osób;
3) Dom Pomocy Społeczną w Brwinowie dla osób dorosli'ch niepełnosprawnych
intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (placówka

prowadzona przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej jako zadanie zlecone), w którym na dzień 31.12.2018 roku przebywało
50 osób;

4) środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie prowadzony przez Krajowe Stowarzyszenie

,,Przyłączsię do nas",w którym na dzień31.12.2018 roku było 29 uczestników;
5) Ś;rodowiskowy Dom Samopomocy ,,Na Górce" w Pruszkowie prowadzony przez Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszkowie,
w którym na dzień 3 1.12.2018 roku było 27 uczestników
W ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych:
1) doHinansowano
likwidację barier architektonicznych,technicznych iw komunikowaniu się
dla 27 osób na kwotę 148 754,00 zł;
2) dofinansowano zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacgny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze dla 149 osób na kwotę 288 435,00 zł;

3) do6lnansowanouczestnictwo osoby niepełnosprawneJi ją

opiekuna w tumusie

rehabilitacyjnym dla 158 osób na kwotę 229 004,00 zł;
4) dofinansowano organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych
z terenu Powiatu Pruszkowskiego, które zorganizowały 12 imprez integracyjnych

w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki, przy udziale środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na kwotę 60 102,00 zł.

Rehabilitację zawodową i społeczną realizowano w ramachwarsztatów terapii zajęciowel
prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
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Intelektualną Koło w Pruszkowie oraz Krajowe Stowarzyszenie ,,Przyłącz się do nas"

Z rehabilitacjiskorzystało65osób.
W ramach Programu wyrównywania różnic między regionami 111 Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychpozyskano środki w wysokości
107 163,80 zł na:

1) montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową zewnętrznej ściany
w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Twardowskiego
w Pmszkowie;
2) zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -- mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.
W 2018 roku kontynuowano udział w programie ,,Aktywny Samorząd", którego celem
jest wyeliminowanie
lub zmniąszenie
barier ograniczających uczestnictwo
osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym iw dostępie do edukacji. Programem
objęto 78 osób, realizując:

1) Moduł l
likwidacja barier utrudniającychaktywizacji społecznąi zawodową,w tym:
Obszar A -- likwidacja bariery transportowej (Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanegosamochodu i Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawajazdy
kategorii B),
ObszarB -- likwidac=jabarier w dostępiedo uczestniczeniaw społeczeństwieinformacyjnym

(Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
programowania i Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania),
Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się (Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności
techniczną posiadanegowózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Zadanie 3: pomoc
w zakupie protezy kończyny, w którą zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
tj. protezy co najmniej na 111poziomie jakości, Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanej protezy kończyny, w którą zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne (co najmnid na 111poziomie jakości),
Obszar D -- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej.
2) Moduł ll -- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
- Działań na rzecz cudzoziemców:
1) wypłacono świadczenia pieniężne posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin w wysokości 260 565,00 zł;

2) wypłacono świadczeniapieniężne na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem
repatriantowi pomocy na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowaniei bieżące
utrzymanie w wysokości 9 444,56 zł;
3) zapewniono obsługę rządowego programu ,,Dobry start" przeznaczonego na rozpoczęcie
roku szkolnego dla dzieci do ukończenia 20 r.ż, a dla dzieci niepełnosprawnych
do ukończenia 24 r.ż. 188 świadczeń na kwotę 56 400 zł.
W 2018 roku w tym zakresie wydano decyzje administracyjne dla 31 osób, w tym
21 osób ze statusem uchodźcy i 10 osób z ochroną uzupełniające.
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3.2.Zespół Ośrodków Wsparcia n' Piastowie

W 2018 roku:
' organizowano spotkania rodzinne dla jednej rodziny (2 razy w miesiącu, po 2 godziny
każde), których celem było zabezpieczeniekontaktów dziecka z jednym z rodziców
w sytuacjikonfliktu między rodzicami;
prowadzono konsultacje terapeutyczne dla 6 par (25 spotkań) - trudności i konflikty;
rozpoczęto realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy na lata 20 18-2023;
kontynuowano realizac:jęPowiatowego Programu Działań ProHllaktycznychw Zakresie
Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci
w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 20 17-2020;
przyjęto delegację przedstawicieli łotewskiej organizaclji pozarządowejzajmującej się
pomocądzieciomw ramachwizyty studgną;
' zorganizowanospotkania wspomagającedla pracowników instytucji z terenu powiatu,
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Konsultacje przeprowadzonew Ośrodku Interwencji Kryzysowej (OIK) oraz SpecjalistycznymOśrodku
Wsparcia dla Ofiar Przemocyw Rodzinie (SOW) w 2018 roku

OIK

sow

OIK+sOW

konsultacje psychologiczne

749

108

857

konsultacje psychologiczne dla dzieci

302

0

302

konsultactje terapeutyczne

211

17

228

konsultaclje pedagogiczne

97

18

115

konsultacje socjalne

20

245

265

konsultacje prawne

212

68

280

konsultacje psychiatryczne

215

17

232

Liczba konsultacj

Liczba osób korzystających z miejscaschronienia w ZespoleOśrodków Wsparcia w Piastowie
Hostel

Osoby dorosłe

Dzieci

Razem

sow
oIK

7

8

15

3

6

9

3

0

3

13

14

27

Handel ludźmi (OIK)

Razem

W 2018 roku Zespół Ośrodków Wsparcia wraz z Młodzieżowym Domem Kultury
w Pruszkowie realizował projekt pn. Ofll/órz oczy / pow/edz STO/''- beze/eczniw Powiecie
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Prz/sz#owsł//n doHinansowanyw ramach rządowego ,,Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Raza/ ?óezp/ecznfę/ im. Władysława Stasiaka na lata 201 8-2020"
Zespół Ośrodków Wsparcia zrealizował następującedziałania sfinansowanez dotacji
w wysokości 49 369,50 zł:
1) spot pt. /Ds/orfapewnego s/owa dotyczący problemu cyberprzemocy;
2) konkurs plastyczny Z?ezp/eczka,Badz/na skierowany do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu;
3) Piknik Rodzinny pod hasłem: .E/npa0'ćznf@orwórz-oczy.p/(23 września 2018 roku) w Parku
im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie, podczas którego odbył się -A4arszBłęk//ne# Ms/ęźkf
So/fdarnf przeciw przemocy oraz wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego
Bezpieczna Rodzina;

4) warsztatydla dzieci i dorosłych, m.in. ,,Wyrażanieuczuć i emocji", ,,Bez klapsa -- jak
z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice", ,,Trening Kontroli Złości",
,,Kształtowanie poczucia własnej wartości", warsztaty z zakresu Cyberprzemocy - ,,Cyberbezpieczniel I",

,,Umiejętności

społeczne w zakresie komunikacji

interpersonalnej",

,,Asertywna Komunikacja", kurs samoobrony.

3.3.Dom Pomocy Spolecznej ]v Czubinie
Placówka zapewniała profesjonalną opiekę dla 104 osób dorosłych niepełnosprawnych

intelektualnie, kładąc nacisk na rozwój ich zainteresowań,podniesienie umidętności,
sprawności i samodzielności w zakresie codziennego funkcjonowania, a także realizując
wieloproHtlowy program, rozszerzony od 2018 roku o usługi Hlzjoterapeutyczne.Opracowano
indywidualne plany wsparcia dla mieszkańców z zastosowaniempracy zespołowej w celu
zwrócenia uwagi na fakt, iż wspólnymi siłami łatwiej przyjrzeć się przyczynom trudną sytuacli
podopiecznych i ich rodzin.
W 2018 roku prowadzono działania na rzecz mieszkańców promujące instrumenty
aktywną integracji, a także z zakresu rehabilitac:ji społeczną, zajęć psychologicznych,
terapeutycznych oraz zajęć edukacyjnych, tj.:
1) zajęcia edukacŃno-terapeutyczne(zajęcia relaksacHne, muzykoterapia, choreoterapia,
sztuki plastyczne, estetoterapia, ergoterapia, arteterapia, warsztaty pszczelarstwa, zajęcia
informatyczne dla osób niepełnosprawnych);
2) treningi oraz inne formy zajęć, terapii umożliwiające aktywizacji i podnoszenie sprawności
psychofizycznd mieszkańców, np. trening spędzania czasu wolnego, trening umiąętności
społecznych i interpersonalnych, trening higieniczno-pielęgnacyjny, trening porządkowy,
trening funkcjonowania w życiu codziennym;
3) usprawniające zajęcia rekreacyjno-sportowe;
4) indywidualne konsultacje i poradnictwo;
5) rehabilitacja i fizjoterapia indywidualna;
6) wydarzenia i imprezy kulturalne i sportowe np. warsztaty kuliname, imprezy plenerowe,

koncerty (poranki muzycznew StołecznymCentrum Edukacji Kulturalną im. Komisji
Narodowej w Warszawie, Roztańczony Narodowy, w Europejskim Centrum Promocji
Kultury Regionalnej ,,Matecznik Mazowsze")

łącznie w 70 wydarzeniach.
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4.

Inwest'cje

Nazwa zadania

Wartość w zł

Budowa i przebudowa kanalizacji

deszczowel
w drodzenr 3135W
ul. Warsztatowa
wraz
z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo

2 888472.60

Solidamości, ul. Poznańską oraz

ul. Batalionów Chłopskich z wylotem
do rz. Utra

Budowa drogi nr 3 143W
ul. Sienkiewicza
w Pruszkowie

Budowa chodników przy drogach

powiatowych

b.d.

190 955.00

40

Budowa doświetleń przejść dla pieszych

246 657,00

41

Budowa pływalni przy Zespole Szkół

gólnokształcących i Sportowych
przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie

204 180.00

Utworzenie i wyposażenie Dziennego
Domu Seniora w Pruszkowie

382 960.30

Przebudowadrogi nr 3 114W
ul. Regulskiej w Regułach na odcinku

d ul. Bodycha do torów WKD
w Regułach
Przebudowadrogi nr 3107W
(ul. Komorowska i Pmszkowska)
na odcinku od ul. Pogodną
w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej
w Granicy

Przebudowa
droginr 3115W AI. M. Dąbrowskiej w Komorowie

Przebudowa obiektów inżyniewjnych

7 613 392.00

479 700.00

380 000.00

205 410.00
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5.

Geodezja i gospodarka nieruchomościami

5.1.Geodezja i kartograHla
Zadanie
Zrealizowane wnioski na wypisy, wyiysy i informacje z baą' danych ewidencji

tów i bud'

:ów

Zrealizowane zamówienia na materiały państwowego zasobu geodezgnego

i karto! lficzneao
Obsłu
:łoszeńPrac Read

nych

Wprowadzone zmiany w bazie danych ewidencji gruntów i bud ków
Zrealizowane wnioski na koordynację sieci uzbrojenia terenu

ane de
e =eodezia'
Wydane stanowienia !eod
W .nezaświadczenia :eod

Liczba w 2018 roku

9446
4819
12721
8521
1 203

139
73
93

a
a

Zmiany w rejestrze cen i wartości nieruchomości

lv

Poczta
;hod=
;hodzaca
Liczba =łoszonvchPrac aeod
nych
Liczba zakończon l prac good
nych

2412
88729
7685
6407

wszczęto postępowanie przetargowe dotyczące modemizacji ewidencji gruntów i budynków

na obszarzewsi Pęcicew gminie Michałowice(planowanezakończenie 2019 rok);
w ramach partnerstwa z województwem mazowieckim realizowano projekt ,,Regionalne
partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwainformacyjnego

H

w zakresie e-administracji i geoinformacji Projekt ASl". W postępowaniu przetargowym
nie wyłoniono wykonawcy prac w powiecie;
cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograHlcznego.

5.2.Gospodarka nieruchomościami
Zadanie
Przetargi na zbycie nieruchomości z zasobuPowiatu i Skarbu Państwa

Sprawozdania, wvk

zestawien

re

Liczba w 2018 roku
l (sprzedaż działki 434

obr. 19 m. Pruszków

W

Udzielone informacje na

Liczba nieruchomościdla których uregulowanostanprawny
Skarb Państwa

137

Powiat
Liczba ,danych zaświadczeń oraz oświadczeń St
Pruszkowski
Zgody właścicielskie na udost
lanie nieruchomości, ustanowienie służebnośc:

70
257

Ochrona gruntów rolnych i leśnych

54 sl)ra\
249(decyzje
o wyłączeniu gruntów
z produkcji rolnej

postanowienia
i informacje )
5 17 (opinie

dla vpydz.

architektury
do wniosków
o pozwolenie na

budowę)

394(ustaleniawarunków
zabudowy z wydz.
architektu
43

Opinie i uzgodnienia w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację

inwestycji drogowych

39

Dodatkowo wpisano
do 137ksiąg
wieczystych ostrzeżenia
o wydanych decyzjach

Zakończone postępowania o ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie
decvzii o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

49

Opinie dot. projektów planów miejscowych

28

Opinie projektów porozumień

11

Dodatkowe analizy dokumentów/danych/zestawień dla Zarządu Powiatu/Starosty
Czynności związane z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa

15

i Powiatu

Umowy najmu, dzierża

176
13

', uzyczema

Uchwala:
11

Rady Powiatu Pruszkowskiego
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

34

l

Zarządzenia Starosc

Decyzje o ograniczeniu sposobukorzystania z nieruchomości na podstawie
art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów należących
do Skarbu Państwa na podst. ustawy o gospodarce nieruchomościami
Udzielanie boniHlkat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Skarb Państwa i Powiat

Zmiana stawki procentową z tytułu użytkowania wieczystego
Spra

556
25

47

Wnioski o rozkładanie opłat na raty
Aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego

37

dot )rzekształcania prawa u: -tkowania wieczystego w prawo własności

Sprawy związane z trwałym zarządem

Skarb Państwa5
Powiat 6
10
16
Wygaszenie4
Przekazaniemiędzy
jednostkami l
Aktualizacljaopłat 5
Naliczanie opłaty 2
Wnioski o boni6lkaty 4

Mienie zabużańskie
Prowadzenie postępowań na podst. art. 98 ustawy o gospodarce
nieruchomościami - ustalania w trybie administracynym odszkodowafi
za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne
Wywłaszczenia nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce

nieruchomościami
Zwroty wwłaszczonych nieruchomości
Postępowania rozgraniczeniowe, okazania granic, oględziny niemchomości
na t)otrzeby Prowadzonych postęp)owadadministracyjnych i cywilnych
Postępowania w sprawach o nabycie nieruchomości na podst. przepisów o KRS

14

30

2
20

2+360wysłanych
zapytań do wszystkich

owiatów w kraju
Polityki, programy, strategie

Pierwszy plan realizaqi
polityki gospodarowania
nieruchomościami SP

Postępowania administracyjne na podstawie art. 73 ustawy z dnia
13 paździemika 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną - ustalania w trybie administracyjnym odszkodowań
za niemchomości zajęte pod drogi publiczne
Sprzedaż Prawa użytkowania wieczystego na własność
Darowizna nieruchomości na rzecz gmin
Sprawy zwiazane z wycinka drzew na gruntach Skarbu Państwa/Powiatu

40 wydanychdecyzji
4
4
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5.3.

Gospodarowanie mieniem Polviatu

W 2018 roku Powiat Pruszkowski stał się właścicielem dziesięciu nieruchomości

o łączną powierzchni 0,0966 ha o wartości szacunkowo 171 200 zł. Nabycie nastąpiło
na podstawie ostatecznych decyzji podziałowych wydanych w trybie art. 98 ustawy
o gospodarceniemchomościami, z przeznaczeniempod poszerzenie dróg powiatowych.
Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa tabela.
Lp.

Nr

Powierzchnia

działki

działki jha]

847/1

0,0030

2

165/5

0,0080

3

206/]

0,0129

4

238/3

0,0033

Powiat nabył na podstawie aktów notarialnych następujące działki
Powierzchnia

Gmina

działki [ha]
315/1

0,0956

58/2

0,3212

03

Dawidy

0,4125

17/3

0,1065

207920

481 800

Bankowe

04

12/2

m. Piastów

Wartość w zł

m. Piastów

1 744 5 12

Michałowice

66450

4
15
16

0,0105

1.2163

Łącznie

2 500 682
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6. Architektura
W 2018 roku w zakresiezadańadministracji architektoniczno-budowlanej:
przyjęto 1150 wniosków o pozwolenie na budowę obiekty kubaturowe;
przyjęto 260 wmosków o pozwolenie na budowę -- sieci;
przyjęto 758 wniosków o pozwolenie na budowę instalacje gazowe wewnętrzne;
przyjęto 59 wniosków o pozwolenie na budowę -- inne;
przyjęto 91 wmosków o przeniesienie pozwolenia na budowę;
zarejestrowano 1 848 dzienników budowy;

przyjęto 150 wniosków o pozwolenie na rozbiórkę;
przyjęto 153 wnioski o zaświadczenie o samodzielności lokali;
przyjęto 71 zgłoszeń budowy wolnostojących budynków mieszkalnychjednorodzinnych
(dot. budynków objętych art. 29 ust. l a ustawy Prawo budowlane);

przyjęto 174 zgłoszeniabudowy sieci(dot. sieci objętych art. 29 ust. 19a ustawy Prawo
budowlane);

przyjęto 4 zgłoszenia budowy stacji transfomlatorowych (dot. stacji transformatorowych
objętych art. 29 ust. 2b ustawy Prawo budowlane);
przyjęto 823 zgłoszenia
użytkowania;

innych

robót

budowlanych,

rozbiórek,

zmiany

sposobu

przypęto 3 19 wniosków o uzgodnienieprojektów decyzli o warunkachzabudowyi projektów
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
przyjęto 29 wniosków o zaopiniowanie projektów planów midscowych i projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

przyjęto 45 wniosków o wydanie zezwolenia na realizadę inwestycji drogowych;
wydano 2 474 decyzji, w tym 2 455 pozwoleń na budowę, 19 ZRID, 2 272 postanowień
Starosty, 60 postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.
7.

Ochrona środowiska i geologia

7.1.ochrona środmviska

'

W 201 8 roku w zakresie ochrony środowiska:
rozpatrywano 626 spraw wyszczególnionych w poniższej tabeli, w których wydano
362 decyzje administracyjne;
Lp.
l
2
3
4

Zgłaszanieeksploatacji instalacji, których użl'tkowanie nie wymaga
pozwolenia
Sprawy związane z hałasem w środowisku
Informacje o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania
odpadami
Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania
odpadów
Sprawy dotyczące pozwolenia zintegrowanega

Spółki wodne
Sprawy związane z gospodarką wodną
15
6

Ustalanie kosztów utrzymania wód śródlądowych
Zezwolenia na hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych i ich
mieszańców
Razem

' przeprowadzono 461 kontroli i wizji w zakresie ochrony środowiska;
Lp.
l
2

H

wydano 40 zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom
przewozowym na podstawie przepisów Unii Europejskiej ;
wydano 78 świadectw legalności pozyskanego drewna;
wydano 362 decyzje administracyjne z zakresu ochrony środowiska;
naliczono i pobierano tenutę (roczną opłatę za dzierżawę terenu) od 4 kół łowieckich
działających na terenie powiatu -- ,,Daniel", ,,Sokół", ,,Ostoja" i ,,Polski Związek Łowiecki".
7.2.Geologia

Lp.
l

47

4
5
6
7

8. Bezpieczeństwo
8.1.obronność
' zorganizowano kwalifikację wojskową (5-30 marca 2018 roku) dla 700 osób z rocznika
podstawowego (1999) i 25 osób z roczników starszych, w tym 13 kobiet. Złożono
l odwołanieod orzeczenia,które rozpatrzonopozytywnie dla wnioskodawcy;
Zestawienie A
Wyszczególnienie
Stawiło się

Uznanozazdolnych(kat.A)

Zestawienie B

Uznano za niezdolnych

Uznano za zdolnych
Wyszczególnienie

Kobiety

zrealizowano

zadania

(kat. A)

(kat. O)

12

0

wynikające

z

rozwinięcia

(kat. E)

akcji

kurierskie

na

potrzeby

mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek Sił Zbrojnych RP wraz z rozwinięciem Stałego
Dyżuru Starosty Pruszkowskiego;
H

przeprowadzono szkolenie dla 37 osób -- kadra kierownicza Starostwa Powiatowego
w Pruszkowie, powiatowych jednostek organizacŃnych oraz osoby wykonujące zadania
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Stałego Dyżuru i Akcji Kurierskiej, z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
dokonano oceny możliwości wykorzystania publicznej służby zdrowia na potrzeby obronne
państwa poprzez przeprowadzenie analizy możliwości Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowiew wykorzystaniu medycznychsił i środków;

współpracowanoz terenowymi organami administracji wojskowej m.in. Wojskową
Komendą Uzupełnień Warszawa Ochota, w zakresie przygotowań do przeprowadzenia
kwalifikacji wojskową, realizacji zadań związanych z dostarczaniem pakiet(5w kart
powołania oraz reklamowania od obowiązku pełnienia czynną służby wojskowej .

8.2.obrona cywilna

przeprowadzonoszkolenia dla 59 osób - Powiatowy Ośrodek Analizy Danych
i Alamlowania, Powiatowy Ośrodek Analiz Laboratoryjnych, Komendanci Gminnych
Fomlacji Obrony Cywilną, nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, kierownicy
powiatowych jednostek organizacMnych, z zakresu przygotowania do działań formacji
obrony cywilnej;
zakończono

realizowany

w partnerstwie

z 5 gminami

z terenu powiatu

projekt

pn. Z?wdowa

Zintegrowanego Systemu WczesnegoOstrzegania i Atalmowania tudttości o zagrożeniach
d7a Pou,fa/z/ Pruszłowsk/ego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,w ramach którego powstało 17 nowych punktów alarmowych, 4 centrale
gminne oraz l centrala powiatowa.

8.3.Zarządzanie kryzysowe
składano do Starosty i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego codzienne
meldunki dobowe oraz meldunki sytuacyjne w zakresie zdarzeń i sytuacji o charakterze
kryzysowym, występujących na terenie powiatu;
nadzorowano Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pruszkowie;
organizowano współpracę z gminami powiatu oraz sąsiednimi powiatami na czas sytuacji
kryzysowych;
kierowano

działaniami

związanymi

z monitorowaniem,

planowaniem,

reagowaniem

i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu oraz zaktualizowano plany i procedury
z tego zakresu (działania w związku z wystąpieniem w żabieńcu, gmina Nadarzyn
l przypadku odstrzelonego dzika, u którego wykryto kontakt z chorobą ASF afrykański
pomór świń; zwiększoną liczbą zachorowań na odrę na terenie powiatu);
we współpracy ze stowarzyszeniem Obrona Narodowa.pl, zorganizowano i przeprowadzono
na terenie Liceum Ogólnokształcącegoim. T. Zana w Pruszkowie Ćwiczenie dotyczące
zagrożeniaterrorystycznego, w którym uczestniczyli uczniowie i personel szkoły, Starostwo

Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwową Straży
Pożamej, Falck Medycyna;

zorganizowano Ćwiczenie ,,żlbik 18", w wyniku którego przeszkolono 31 osób kadry
kierowniczej Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
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8.4.Bezpieczeństwoi porządek publiczny
prowadzono obsługę biurową Komiqi
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Pruszkowskiego, która w 2018 roku zajmowała się następującymi tematami: zasady
reagowania kryzysowego, zakres i organizacja wypoczynku letniego, zagrożenia sanitamoepidemiologiczne w okresie wakacyjnym i zimowym oraz procedury przeciwdziałania tym

zagrożeniom,zasady i procedury reagowania w przypadku wystąpienia zachorowań
na choroby zakaźne podlegające zgłoszeniu, działania profilaktyczne w okresie letnim oraz

utrzymanie

wysokiego

poziomu

ochrony

przeciwpożarowe,

dzikie

kąpieliska,

bezpieczeństwo weterynarŃne oraz występowanie afi:ykańskiego pomoru świń,
ograniczenia sprzedaży alkoholu, przygotowanie dróg do okresu zimowego, wspomaganie
w okresie zimowym ludzi samotnych i bezdomnych, zagrożenia dla zdrowia i życia
wynikające z zatruć tlenkiem węgla, usuwanie śniegu i sopli z dachów;

przeprowadzono działania promocyjne oraz edukacŃne m.in. dystrybuowano plakaty,
ulotki, publikowano artykuły w prasie, współorganizowano konkursy/tumieje/zawody
w tym
1) ogólnopolski

Tumiej

Wiedzy

Pożamiczej

pn.

J147odz/eżZapobiega

Pożarem

upowszechniający wśród młodzieży wiedzę i poszerzający umiejętności z zakresu
ochrony przeciwpożarowe. Dla zwycięzców etapu powiatowego zostały ufundowane
nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1 000,00 zł;
2) Zawody Sportowo-Pożamicze Ochotniczych Straży Pożamych sprawdzające gotowość
bojową i poziom wyszkoleniajednostek OSP z terenu powiatu. Dla zwycięzców etapu
powiatowego zostały ufundowane nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2 880,90 zł;
3) wyróżniono nagrodami rzeczowymi o wartości 8 000,00 zł osoby pełniące służbę oficera
operacyjnego Powiatu Pruszkowskiego oraz osoby pełniące służbę pomocnika oficera
operacyjnego;

4) przyznano nagrody o wartości 10 000,00 zł dla wyróżniających się policjantów, które
zostały wręczone z okazji Swięta Policji;
5) przyznano nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3 000,00 zł dla Powiatowego Strażaka
2018 roku oraz Powiatowego Polic:kanta20 18 roku;
6) wsparto Komendę Powiatową Policji kwotą w wysokości 85 000,00 zł w celu

uruchomieniatzw. służb ponadnormatywnych
oraz kwotą 75 000,00 zł
na współfinansowanie zakupu dwóch radiowozów oznakowanych;

7) wsparto Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożamej zakupem paliwa
i neutralizatorów za łączną kwotę 67 000,00 zł.
8.5.ochrona

przeciwpożarowa

(wedlug danych KP PSP)

W 2018 roku terenie powiatu miało miejsce 1 807 zdarzeń(262 zdarzenia mnie
w porównaniu do 2017 roku). Nastąpił wzrost liczby pożarów z 431 do 507 oraz alarmów
fałszywych z 144 do 193 zdarzeń.Zanotowano natomiastspadekmiejscowych zagrożeń
z 1 494zdarzeńna 1 107.
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Liczba interwencj
Rodzaj zdarzenia

Rok 2017

Rok 2018

Pożary

Miejscowe zagrożenia
Alanny fałszywe

2069

Łącznie

Analiza statystyczna pożarów: ze względu na podział rodzajowy obiektów pożary dotyczyły
głównie budynków jedno i wielorodzinnych, samochodów osobowych, nieużytków i suchych
traw, śmietników. Największy wzrost został zanotowany w pożarachnieużytków i suchychtraw
-- łącznie o 71 zdarzeń. Pożary budynków mieszkalnych, środków transportu, lasów i parków
oraz śmietników utrzymują się na porównywalnympoziomie. Największa liczba pożarów
budynków wielorodzinnych ma miejsce w Pruszkowie i Piastowie.
Szczegółowe dane statystyczne w których udział brały KP PSP ijednostki

OSP z terenu powiatu

przedstawia poniższa tabela:
Podział obiektów

Rodzaj obiektu

Rok 2017

l

Rok 2018

obiekty użyteczn. publ

jednorodzinne
wielorodzimle
obiekty mieszkalne

hotele, noclegownie, intematy

inne obiekty mieszk.
obiekty produkcyjne
obiekty magazynowe

środki transportu

motocykle
samochodyosobowe
samochodyciężarowe
autobusy
pojazdy szynowe

lasy,parki
rolnictwo

nieużytkowane pow. rolnicze
powierzchnie uprawne
sterty, srogi
budynki gospodarcze, maszyny

śmietniki, wysypiska
pobocza dróg

imie obiekty

suche trawy, tor6owiska
garaze

imie

Analiza statystyczna miejscowych zagrożeń: ze względu na podział rodzajowy zagrożenia
midscowe dotyczyły w szczególności zdarzeńdrogowych (444 zdarzenia) głównie z udziałem
samochodówosobowych (389), w przypadku których trendjest rosnący. Ponadtoznacznaczęść
zdarzeń miała miąsce na drogach szybkiego ruchu oraz na terenach mocno zurbanizowanych.
W dalszej kolejności znajdują się budynki jedno i wielorodzinne, szlaki transportu kołowego
oraz drzewa. Odnotowano znaczny spadek zdarzeń z udziałem drzew. Sytuacja ta wynika
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przede wszystkim z mniejszej ilości warunków pogodowych takich jak gwałtowne burze

czy wiatrołomy. Odnotowanoduży wzrost liczby pożarówtraw na nieużytkachrolnych
z 40 do 73 zdarzeń. Warto podkreślić, że zmmejszyła się liczba zdarzeń z tlenkiem węgla oraz

pożarami ładzy w przewodachkominowych, na co niewątpliwie wpływają kampanie
infomlacŃne

dotyczące stosowania czujników tlenku węgla oraz okresowego czyszczenia

przewodów kominowych w budynkach.
Szczegółowe dane statystyczne, w których udział brały KP PSP ijednostki OSP z terenu
powiatu przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj obiektu

obiekty użyteczności
publiczną

obiekty mieszkalne

8.6.Stan bezpieczeństwaovedług danych KPP)
Przestępczość
liczba postępowańwszczętych w kategorii przestępstw ogólnych wzrosła z 3 355 do 3 578;
wykrywalność przestępstwogólnych nieznacznie spadła (o 0,8 punktów procentowych);
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liczba postępowańwszczętychw kategorii przestępstwkryminalnych wzrosła z 2 326
do 2 597;

ze wzrostem przestępstw wszczętych, wzrosła o 0,6 punkty procentowe wykrywalność
przestępstw kryminalnych;
- wszczęto postępowania w przypadku przestępstw:

1) uszczerbek
na zdrowiu-- 34,
2) bójka,pobicie-- 4,
3) przestępstwa rozbójnicze

22,

4) kradzieżmienia-- 609,
5) kradzież z włamaniem

258,

6) kradzieżesamochodów
-- 63,
7) uszkodzenia
mienia-- 161,
8) przestępczość
narkotykowa-- 106,
9) przestępczość gospodarcza -- 601.

Pion kryminalny
- w ramach prowadzonych zadań, funkcjonariusze dokonali :
1) zatrzymania 69 osób poszukiwanych listami gończymi,
2) zatrzymania 383 osób poszukiwanych na podstawie nakazów doprowadzenia lub celem
ustalenia miejsca pobytu,

3) odnalezienia 115 osób poszukiwanych na podstawie zawiadomienia o zaginięciu osoby,
4) zabezpieczenia środków odurzających.
Ruch drogowy
- na drogach z terenu powiatu, doszło ogółem do 3 149 kolizji, 72 wypadków w których
zginęło 12 osób, a 73 zostac' ranne;
- do głównych przyczyn wypadków drogowych należały:
1) wina kierującego pojazdem (79% ogółu wypadków), w tym nieudzielenie pierwszeństwa

przejazdu (28%), niedostosowanieprędkości do warunków (21%), nieudzielenie
pierwszeństwa pieszemu (8%);

2) wina pieszego (21% ogółu wypadków drogowych), lj. nieostrożne wejście przed
nadjeżdżający pojazd (7%);

- badaniuna zawartośćalkoholu w wydychanym powietrzu poddanych zostało 52 759
kierowców, w wyniku którego ujawnionych zostało 200 kierujących w stanie nietrzeźwości,
po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego;

- ujawniono 9 888 wykroczeń popełnionychw ruchu drogowym, w przypadku których
zastosowano3 009 pouczeń, 6 363 mandatów karnych (6 014 na kiemjących pojazdami
i 342 na pieszych) oraz skierowano do Sądu 516 wniosków o ukaranie. Zatrzymano
296 prawjazdy i 266 dowodów rejestracyjnych (pozwolenia czasowe).
Pion prewencji
- funkcjonariusze policji brali udział w 10 akcjach policyjnych (8 akcji dot. organizacji imprez

masowych oraz 2 akcje zabezpieczeniaporządku publicznego podczas protestów
na torowisku

oraz autostradzie A2),

do których

zostało skierowanych

łącznie

640policjantóworaz79 pojazdów;
- w ramach Ćwiczeń funkcjonariusze policji wzięli udział w Ćwiczeniu pn. ,,Zbik 18" oraz
,,Egida 18" oraz alamaie Ćwiczebnym w budynku Komendy;
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w ,,Pomieszczeniachdla osób zatrzymanych" zatrzymano 648 osób, w tym 128 celem
wytrzeźwienia;
zabezpieczono 5 1 imprez na terenie powiatu;
we współpracy z placówkami oświatowymi oraz samorządami, przeprowadzono
384 spotkania, podczas których przeszkolono 18 000 osób z tematyki bezpieczeństwa
na drodze, podczas wakacji i ferii i innych;

w ramach aplikadi ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" mieszkańcy zaznaczyli
na terenie powiatu 970 zagrożeń, z czego 410 zostało potwierdzonych, 551 zagrożeń
nie potwierdziło się, a 8 zagrożeńzostałowyeliminowanych.Największaliczba zgłoszeń
dotyczyła:
1) nieprawidłowego parkowanie pojazdów -- 345 zgłoszeń,
2) spożywaniaalkoholu w miejscachniedozwolonych-- 205 zgłoszeń,
3) przekraczania dozwolonej prędkości
8.7.Inspekcja weterynaryjna

153 zgłoszenia.

(według danych PIW)

w ramach nadzory nad ochroną zwierząt przeprowadzono 63 kontrole. Wśród stwierdzonych
naruszeńnajwięcej 129 dotyczyło podejrzenia chorób zakaźnych u zwierząt, 3 1 braku
szczepieńpsów przeciwko wściekliźnie oraz 20 braku tablic ostrzegawczychz napisem
,,Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony" przy wejściach do budynków, w których
utrzymywane są zwierzęta. Ponadto, odnotowano po l przypadku braku wydzielonego
miejsca do przechowywania środków dezynfekcyjnych i zabezpieczeniaprzed dostępem
osób niepowołanych oraz braku środków dezynfekcgnych
w ilości niezbędnej

do przeprowadzaniabieżącej dezynfekcji, brak mat dezynfekcgnych w liczbie
zapewmayącejzabezpieczeniewejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia
zagrożenia epizootycznego;
na terenie powiatu wystąpiły 2 przypadki chorób zakaźnych zwierząt, podlegających
obowiązkowi zwalczania:
afrvkański komór świń (ASF)
na terenie m. Zabieniec w gminie Nadarzyn został
odstrzelony samiec dzika, którego badania wykazały na stan po przejściu choroby ASF;
w związku z tym cały teren powiatu został włączony do obszaruobjętego ograniczeniami
(strefy czerwonej),
salmonelloza - na terenie powiatu pruszkowskiego wystąpiło jedno ognisko dotyczące kur
nioski towarowa ;

w ramachwspółpracyz KomendąPowiatowąPolicji w Pruszkowie,w listopadzie2018
roku, na terenie gminy Nadarzyn zlikwidowana została nielegalna ubojnia i hodowla kóz.
8.8.Bezpieczeństwo sanitarne (według danych PPIS)

Epidemiologia
zgłoszono 1 592 zachorowania na choroby zakaźne, co daje wynik porównywalny do lat
ubiegłych sytuacja epidemiologicznautrzymuje się na poziomie stabilnym; główne
zmiany, jakie zostały odnotowane dotyczą wzrostu zachorowań i poddrzeń zachorowań
na grypę wśród osób w różnych przedziałach wiekowych, niewielki wzrost zachorowań
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na wirusowe zakażeniajelitowe wywołane przez Norowirusy, l zachorowania na Wirusowe

Zapalenie Wątroby typu A; odnotowano 33 przypadki zachorowań lub poddrzeń
zachorowańna odrę, z czego potwierdzono laboratoryjnie 15 przypadków. Prowadzono
czynny nadzór nad zachorowaniem lub poddrzeniem zachorowania na odrę w placówkach
oświatowo-wychowawczych, medycznych i zakładach pracy oraz nadzór nad wykonaniem
szczepień ochronnych osób, które były nieszczepione lub nie miały udokumentowanego
szczepienia i były narażone na styczność z osobą chorą lub podąrzaną o zachorowanie
na odrę;
' poprawie uległa zgłaszalność zachorowań na choroby zakaźne przez podmioty lecznicze
oraz placówki laboratoryjne;
' przeprowadzono analizę kart uodpomień, z której wynikło, że obowiązkowymi
szczepieniami ochronnymi objętych jest 33 556 dzieci. Stwierdzono 231 przypadków
odmowy rodziców na szczepieniedzieci. Działania w zakresie zmniejszenia liczby
niezaszczepionych dzieci prowadzą pracownicy PSSE przy współpracy z personelem
medycznym punktów szczepień.

Higiena komunalna
stan sanitamohigienicznyobiektów użytecznościpublicznej z terenu powiatu nie budził
większych zastrzeżeń. Stwierdzane nieprawidłowości usuwane były sprawnie i na bieżąco.
W wyniku kontroli 2 obiektów wydano zalecenia dotyczące poprawy stanu technicznego
mogącegomieć wpływ na utrzymanie obiektu we właściwym stanie sanitarnym;
- monitoringiem kontrolnym i przeglądowym objęto wodę w 24 urządzeniach
wodociągowychzbiorowego zaopatrzenialudności w wodę (w tym 15 wodociągów).
W wyniku przeprowadzonych badań jakości wody zakwestionowano 20 prób, z czego
9 pobranych w ramachkontroli wewnętrznej przez zarządzającychwodociągiem. W każdym

przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych parametrów poddmowano działania
w stosunku do producentów wody, mające na celu dostosowaniejakości wody do wymagań
stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacŃne (właściciele, administratorzy urządzeń wodnych) zobowiązane są do
prowadzenia regulamel wewnętrznej kontroli jakości wody i zapewnienia dobrej jakości

wody dla odbiorców wywiązywały się z nałożonychobowiązków.Stwierdzonopoprawę
w zakresie systematycznego dostarczania sprawozdań z badań wody do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Pruszkowie. Jakość wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi dostarczana odbiorcom z terenu powiatu pozostała na podobnym
poziomie jak w roku ubiegłym.
Bezpieczeństwo żywności

na podstawie wynik(5w kontroli prowadzonych pośród zakładów żywieniowo
żywnościowych, można stwierdzić, że ich stan sanitamy uległ poprawie m. in poprzez prace
modemizacyjne oraz wdrażanie zasadzarządzaniajakością (GHP/GMP/HACCP);

ze względuna brak przepisówstandaryzujących
normy żywieniowe,ocenażywienia
w placówkach prowadzących żywienia zbiorowe zamknięte stanowi istotny problem. Część
placówek nie prowadzi pełnych raportów żywieniowych, przez co ocena sposobu żywienia
jest niemożliwa;
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niezbędnym jest kontynuowanie działań edukacyjnych zwiększających świadomość
społeczeństwa z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, a także upowszechniania

wiedzy na temat rac:jonalnegożywienia i zdrowego trybu życia.

Stan higieniczno-sanitarny środowiska pracy
objęto nadzorem600 zakładów pracy, w tym przeprowadzonychzostało 123 kontroli
sanitamych oraz 13 wizytacji sprawach chorób zawodowych;
- do głównych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w zakltadach pracy
na terenie powiatu należy zakwalifikować hałas, czynniki rakotwórcze, czynniki chemiczne
oraz szkodliwe czynniki biologiczne;

w 5 zakładach pracy występują przekroczenianajwyższych dopuszczalnychnatężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia, w narażeniu na które pracuje 34 pracowników;
w wyniku podjętych działań poprawiono warunki pracy 36 pracownikom wykonującym
pracew narażeniuna czynniki szkodliwe (30 pracowników hałasi 6 pracowników ołów).

Stan sanitarny placówek nauczania,lvychowania i opieki
we wszystkich placówkach poprawie uległ stan utrzymania higieny osobistą uczniów;
we wszystkich skontrolowanych typach szkół uczniowie mają możliwość zostawiania części
podręczników i przyborów szkolnych;
poprawieuległo wyposażenieszkół w sprzęt komputerowy i multimedialny;
placówki posiadające pomieszczenia kuchenne organizowały dla dzieci dożywianie

w formie obiadów.Do częściplacówek,które nie posiadająbloków żywieniowych,posiłki
były dowożone przez firmy cateringowe. Przy współpracy placówek edukacyjnych
z organizacjami

gminnymi

i fundacjami,

dla dzieci

uczestniczących w zajęciach

pozalekcyjnych również organizowane są posiłki;
odnotowano wzrost zainteresowaniaorganizowaniemwypoczynku dla dzieci i młodzieży
w miejscu zamieszkania. Placówki organizujące akcję letniego oraz zimowego wypoczynku
są rąestrowane w Mazowieckiej Bazie Wypoczynku.

9. Ochrona praw konsumenta
Zadania z zakresu ochrony praw konsumenta wykonuje Powiatowy Rzecznik
Konsumentów. Rzecznik zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie.
Porady konsumenckie udzielane w 2018 roku
Przedmiot porady

Osobiście
i telefoniczni
e

[. Si)rzedaż, w tym:
art. żvwnościowe
odzież i obuwie

916
12

meble. art. wvoosażenia wnętrz

258
130

urz. gosp. domowego, urządzenia elektr.

336

bieżaca konserwacja i utrzymanie domu

87

czvszczenie i naprawa odzieżv i obuwia
konserwacja i naorawa pojazdów

17

36
66
52

finansow e

ubezpieczeniowe
pocztowe i kurierskie

23

telekomunikacvine

170

transoortoxve

28

Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawachochrony praw i interesóww 2018 roku
Przed miot wystąpienia

1. Sprzedaż, w tym:
artykuły żyw nościowe
odzież i obuwie
meble. artykul wyposażeniawnętrz
urzadzenia gospodarstwa domowego, urzadzenia elektryczne
samochody i środki transportu osobistego

kosmetyki. środki czyszczące
rodukty związane z opieką zdrowotn:

artykuły rekreacyjne, zabawki i artykuły dla dzieci
inne
11.Usługi, w tym:
zwiazane z rynkiem nieruchomości
bieżąca konserwacja i utrzymanie domu
czyszczenie i naprawa odzieży i obuwia
konserwacja i naprawa pojazdów
finansowe
ubezpieczeniowe
ocztowe i kurierskie

Ogółem
160
2

62
22
47
12
2
2
9
2

133
14
11

3
5
9

15
3

telekomunikacyjne

29

transportowe

5
21

turystykai rekreacia
sektor energetyczny i wodnzwiozane z opieką i opieką zdrowotn:
edukacyjne
inne

111.Niekonsumenckie

RAZEM

8

4
5
11
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Powiatowy Rzecznik pomaga konsumentom w przygotowaniu pozwu lub wytoczeniu
powództwa. Rzecznik może również przystąpić do toczącego się postępowania. W roku 2018
Rzecznik Konsumentów brał udział w dwóch postępowaniach (jedno z nich to pozew
grupowy), z czego oba zakończyły się wyrokiem na rzecz konsumentów.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów był powodem w sprawie z pozwu grupowego
przeciwko ubezpieczycielowiw związku z tzw. polisolokatami. Wyrokiem z dnia 6 listopada

2018 roku, Sąd Apelacyjny utrzymał w całości korzystny dla konsumentówwyrok Sądu
Okręgowego,który zasądziłna rzecz konsumentówzwrot pobranychopłat za wykup wraz
z odsetkami. Sąd oddalił apelację wniesioną przez Generali, wskazując, że nie zasługuje
na uwzględnienie.
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów stale współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurenc:li
i Konsumentów oraz organizacjami konsumenckimi. W 2018 roku współpraca obąmowała

w szczególnościinfomiowanie UOKIK o podejrzeniu namszenia zbiorowych interesów
konsumentów, Komiqę Nadzoru Finansowego,Urząd Komunikaąi Elektroniczną - w zakresie
spraw będących przedmiotem badania tych urzędów.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów prowadzi również działania o charakterze
edukacyjna-informacgnym. W 2018 roku przeprowadzonoprelekcje dla młodzieży i osób
starszych oraz opublikowano artykuły w prasie lokalną .

10. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
Na koniec 201 8 roku 2 560 osób było zarąestrowanychjako osoby bezrobotna. W ciągu
roku liczba nowo zarejestrowanych osób bezrobotnych wyniosła 3 690 osób (1 792 kobiet),
wtym 1 091 osób (566 kobiet) zardestrowanych po raz pierwszy. Stopa bezrobocia
rąestrowanego wynosiła 3,4%.
Wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych
Przyczyna wyłączenia

2018rok

Podjęcie pracy
Niestawiennictwo w wyznaczonym tenninie
Uzyskanie świadczeń emerytalno-rentowych

Dobrowolna rezygnacja
Inne np. podjęcie nauki w trybie stacjonamym
Razem

Profilowanie pomocy
W 2018 roku przeprowadzono 3 286 wywiadów analizujących sytuację bezrobotnego
na rynku pracy, zakończonych ustaleniem profilu, z tego zakwalifikowano:

- 44 osoby do proHllupomocy l (bezrobotny aktywny),
- 2 526 osób do profilu pomocy ll (bezrobotny wymagający wsparcia),
- 716 osób do profilu pomocy lll (bezrobotny oddalony od rynku pracy).

Pośrednictwo pracy
W 20 18 roku wpłynęły 3 342 oferty pracy, które dotyczyły 17 813 wolnych miejsc pracy.
Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych w liczbie 54, stanowiły 1,62% ogółu ofert z terenu
powiatu i zawierały 188 wolnych miejsc pracy. Zrealizowano 1 938 ofert pracy. Większość
ofert pochodziła z sektoraprywatnego i dotyczyła głównie sekcji handlowej, przetwórstwa
przemysłowego,gastronomii, transportu oraz sektora budowlanego. Dodatkową gmpę ofert
stanowiły zagraniczne oferty pracy -- 5 486 stanowisk pracy.
Nawiązano współpracę z 376 nowymi pracodawcami, którzy po raz pierwszy korzystali
z usług pośrednictwa i pozyskano ponad 200 wolnych miejsc pracy. Dużą populamością wśród
partnerów lokalnego rynku pracy cieszyły się Powiatowe Targi Pracy, w których wzięło udział
39 wystawców prezentujących około 850 wolnych miejsc pracy.
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l.iczba osób objętych usługami, instrumentami oraz innymi aktywnymi formami
przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie

Na koniec 2018 r.

Efektywność

Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznieużyteczne
Szkolenia

100%
56 0/
/0

Staże

Bon stalowy
Dofinansowanie wynagrodzenia 50 +
Dofinansowanie wynagrodzenia osób 30
Poradnictwo zawodowe

71%
75%

Dodatki aktywizacyjne
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Srodki na podjęcie działalności gospodarczej
Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia
stanowiska prac

100%

Refundacja kosztów studiów podyplomowych

77%

82%

Ogółem

w ramach prac interwencyjnych zatrudnienie podjęło 19 osób (18 na okres 18 miesięcy,
l na okres 9 miesięcy). Koszt realizac=jizadania wyniósł 384 865,72 zł (zobowiązania
z umów z 20 17 roku oraz realizacja umów z 201 8 roku);
16 osób skierowano do wykonywania robót publicznych. W ramach tej formy wsparcia
wydatkowano kwotę 134 590,54 zł. Organizatorami robót publicznych były: Urząd Gminy
Brwinów, Urząd Gminy Michałowice, Urząd Gminy Nadarzynoraz Urząd Gminy Raszyn;
29 bezrobotnych bez prawa do zasiłku skierowano do prac społecznie użytecznych.

W ramachtel formy wsparciawydatkowanokwotę 27 151,90zł;
86 osób skorzystało z indywidualnych szkoleń zawodowych o wartości 194 240,09 zł;
zorganizowano stażedla 87 osób za 790 565,59 zł (w tym z Funduszu Pracy 470 099,09 zł,
z Europąskiego Funduszu Społecznego -- 317 905,98 zł oraz PFRON 2 560,52 zł;

przyznano 8 bonów stalowych dla osób do 30 r.ż. o łącznej wartości 6 161,60 zł,
gwarantujących 6-miesięczny staż u wybranego pracodawcy;
dofinansowano (max. 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę na okres 12 lub
24 miesięcy) zatrudnienie 3 osób, które ukończyły 50 r.ż. W 2018 roku 30 osób
kontynuowanozatrudnienie w ramach umówi zawartych w latach ubiegłych;
11 osobom do 30 r.ż. zrefundowano części kosztów poniesionych przez pracodawców
na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych za kwotę

1 035969.73zł;
B

1 573 osoby objęto poradnictwem zawodowym, w tym z porad indywidualnych skorzystały
1 004 osoby, z indywidualnej informac:ji zawodową polegającej na ustaleniu obszaru
poszukiwań pracy 258 osób, w spotkaniach grupowych uczestniczyły 133 osoby. Pełnym

wsparciem doradczym objęto 89 osób, które brały udział w projekcie realizowanym
ze środków Europdskiego Funduszu Społecznegoi ubiegały się o jednorazowe środki
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na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz te, które otrzymały dofinansowanie
ze środków Funduszu Pracy;

200 pracownikom zatrudnionym u 58 pracodawców zapewniono kształcenie ustawiczne
umożliwiające zmianę profilu zawodowego lub dostosowanie kompetencji do potrzeb
pracodawcy dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie
474 916,24 zł;
przeprowadzono

13 naborów

dla

osób ubiegających

się

o bezzwrotną

dotację,

w maksymalnej wysokości 23 000,00 zł, na otwarcie własnej działalności gospodarczą,
w których udział wzięło 150 osób, spośródktórych 91 osób uzyskało dotację;
Na realizac:jętego zadania przeznaczonołącznie kwotę 2 033 786,76 zł, w tym:
1) 250 200,00 zł z Funduszu Pracy (rezerwa ministra),
2)

1 725 586,76 zł z Europdskiego Funduszu Społecznego,

3) 58 000 zł ze środków PFRON.
zrefundowano wyposażenie lub doposażenie 17 nowych stanowisk pracy w 16 podmiotach
gospodarczych kwotą

391 000,00 zł (maksymalna

kwota

refundacji

l

stanowiska

23 000,00zł);
14 osobom przyznano dofinansowaniekosztów studiów podyplomowych na kwotę
97 111,87zł.
Podejmowanie pracy za granicą u pracodawcó)v zagranicznych oraz wykonywanie
pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej
Przyjęto 26 337 oświadczeń pracodawców o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcom obywatelomAnnenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rogi i Ukrainy, z czego
25 024 wpisano do ewidencji oświadczeń. Przyjęto 524 wnioski dotyczące pracy sezonowej,
w wyniku których wydano 380 zezwoleń. W wyniku wydanych zezwoleń i oświadczeń
uzyskano dochód w kwocie 826 842,00 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostającychbez pracy w powieciepruszkowskim (11)
wspólfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego

Okres realizacji

Cele

2017-201 8

Zwiększenie możliwości zatrudnienia

15 staly

osóbw wieku 30 lat i powyżd

20 szkoleńindywidualnych

należących do grup
defaworyzowanych pozostających
bez pracy w powiecie pmszkowskim.

Realizacjaw 2018r.

- 35 dotacji na podjęcie działalności gospodarczą
- 7 ofert pracy w ramach refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
- poradnictwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania)

- pośrednictwo pracy
W 20 18 roku w projekcie wzięło udział 77 osób
(42 kobiety oraz 35 mężczyzn), w tym: 2 osoby
z niepełnosprawnościami, 36 osób długotrwałe

bezrobotnych, 36 osób o niskich kwalińkacjach
18 osób powyżd 50 roku życia.

Koszt realizacjiw 2018r.: 1 082007,87zł
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Aktywizacja osób młodych pozostającychbez pracy w powieciepruszkowskim (111)
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres realizacji

Cele

20 18-20 19

Zwiększenie możliwości zatrudnienia

36 staly

osóbmłodychdo 29 roku 4'cia

17 szkoleń indywidualnych
43 dotacje na podjęcie działalności gospodarczą

pozostających bez pracy w powiecie
pruszkowskim.

Realizacja w 2018 r.

10 ofert pracy w ramachrefundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
poradnictwo zawodowe (Indywidulany Plan Działania)
pośrednictwo pracy

W ramach realizacji projektu w 20 18 roku objęto
wsparciem 107 osób (50 kobiet oraz 57 mężczyzn).
Wśród uczestników projektu znajdowała się l osoba
z niepełnosprawnością oraz 27 osób długotrwale

bezrobotnych.

Koszt realizacji w 2018 r.: 1 497 844,83zł

11. Promocja Powiatu
Najważniejsze wydarzenia )v 2018 roku:
- Orszak Trzech Króli.

- Koncert Noworoczny Sound'n'Grace w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie,
Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Pmszkowskiego,
Jubileuszowy Festiwal Mazovia Open 2018 (patronat),
Spotkanie konsultacyjne organizacji pozarządowych w Centrum Dialogu Społecznego,
Koncert grupy Panny Wyklęte z okazji Narodowego Dnia Pamięci Zolnierzy Wyklętych,
- Kongres Sportu Powiatu Pruszkowskiego,
- 73. rocznica Aresztowania SzesnastuPrzywódców Polskiego Państwa Podziemnego,
Niebieski Pruszkowski Spacer dla Autyzmu (patronat),
- Uroczystości przy Dębach Pamięci w ramach ogólnopolskiego projektu KŁzQń...oca//ć
od zupa/mnfen/a,Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie,
- ll Powiatowy Bieg Flagi,
.A#n/.Aós/rzosMa.św,/a/aPasz)/n20/8 w piłce nożnej(patronat),
- Festyn im. Tadeusza Stachowicza C/nas O.K. z okazji 600-lecia Otrębus (patronat),
- Zdrowe Niedziele w Powiecie Pruszkowskim,
- Sadzenia drzew przez radnych powiatowych pod hasłem Sadzen/e drzew krzewów

/

?a /ć)0-/ec/e .Niepod7eg/o.śc/
na terenie szpitala powiatowego w Pruszkowie,
- Obchody Powiatowego Dnia Strażaka,
- Piknik Rodzinny Mieszkańców i Organizadi Pozarządowych z udziałem zespołów Fasolki

i End)
- Piknik Rodzinny .Beze/eczny
Powfaf Prusz#owsł/ z okazji święta Policji(współorganizacj a
z Komendą Powiatową Policji w Pruszkowie),
- Akcja honorowego krwiodawstwa godz/e/ się sercem w wakćzde,
- Koncert .A4azowsze
Pa/rfoQczn/e na błoniach parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w Pruszkowie,
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święto Wojska Polskiego w Powiecie Pruszkowskim,
Gminno-Powiatowe Dożynki 201 8 w Raszynie,
Oddanie do użytku boiska na dachu sali gimnastycznej LO im. TomaszaZana w Pruszkowie,
Narodowe czytanie Przodu,/oś z/a Stefanaźleromskiego,
Koncert dla młodzieży w udziałem artystów: Łona, Webber & The Pimps oraz VavamufHin,
Obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc,

Obchody Narodowego Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
oraz 40. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża, Wielki Koncert
Symfoniczny GŁOS.1,4 POZ,07V7CH. Symfonia h-moll op. 24 Po/onża Ignacego Jana
Paderewskiego w wykonaniu
Warszawska Orkiestra Symfoniczna SOM{TH
im. Bogumiła Łepeckiego,

Przekazanieupominków dla dzieci urodzonych w szpitalu powiatowym w 2018 roku
(maj-grudzień) z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości,

Otwarcie siedziby ŚwiatowegoZwiązku Żołnierzy AK Koło ru 6 w Pruszkowie oraz
Pruszkowskiego

Towarzystwa

Kulturalno-Naukowego

w budynku

,,Pod Bocianem"

przy ulicy Kraszewskiegow Pruszkowie,
Odsłonięcie tablicy

upamiętniającej

Działaczy

Podziemia Niepodległościowego

oraz

źlołnierza AK - Henryka Tolaka, Wincentego Witkowskiego i Wacława Szelągowskiego
(patronat),

Koncert patriotyczny Mo//zoścfśp/ew w Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie oraz spektakl
teatralny Kraj/ńsk/ u,/eszcz n/epok/eg/ości. .Ron?anQćznere/zacz-vozłs w Młodzieżowym

Domu Kultury z okazji święta OdzyskaniaNiepodległości,
Jasełka dla Michała oraz Kiermasz Świąteczny w CKiS w Pruszkowie (patronat),
Ś;wiątecznykoncert zespołu Arka Noego w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie,
Organizacja XIV pieszej pielgrzymki samorządową do Rokitna.

Nagrody i wyróżnienia:
tytuł Army/epszego
Powie/u podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów,
11 miejsce za najlepszy PODGiK w plebiscycie użytkowników technologii
iGeoMap/ePODGiK,
- 111miejsce w plebiscycie Sa/norzqdowy Z,oder(:Z@zaę/f organizowanym przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego,

wyróżnienie Głównego Geodety Kraju za wkład w rozwój Infrastmktury Informac:ji
Przestrzennej .

12.Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi była realizowana w oparciu o roczny
program współpracy. Wysokość środków zaplanowanych w budżecie powiatu na realizację
Programu wyniosła 320 000 zł. Na realizację zadania: ,,Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja
prawna" (prowadzenie przez organizacje pozarządowe trzech punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej w Powiecie Pruszkowskim) powiat otrzymał z budżetu państwa dotację w wysokości
182 177,64 zł.

62

Współpraca o charakterze finansowym-- otwarte konkursy ofert -- wsparcie finansowew postaci
dotacji na realizację zadań konkursowych:
1) z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomościnarodowej,obywatelskiej i kulturową :
- Stowarzyszenie

,,Projekt Raszyn", oferta pn. ,,Drogi

do niepodległości

manewry

wojsk rekonstrukcŃnych oraz piknik patriotyczny z przeglądemGRH i Ćwiczeniami
przed defilada 100-lecia odzyskania niepodległości Raszyn 2018" 8 500,00 zł;
Pruszkowskim Stowarzyszenie Patriotyczne,

oferta pn. ,,Koncert upamiętniający

wydarzenia i osoby w dniach następnych po wprowadzeniu stanu wojennego

na tereniePolski pt. ,,13grudnia-- zbliża się kolana rocznica" 2 200,00zł;
- Pruszkowskim

Stowarzyszenie

Patriotyczne,

oferta

pn.

,,Powiatowy

konkurs

historyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychw Powiecie
pruszkowskim"-- 4 400,00zł;

2)

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków, oferta pn. ,,XXXlll Rajd Szlakiem Naszą
Historii -- 1918-2018" 5 000,00 zł;
z zakresu działalności wspomagalącd rozwój wspólnot i społecznościlokalnych oraz
z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:
Stowarzyszenie ,,Związek Podkowian", oferta pn. ,,Spektakl teatru amatorskiego

z PodkowyLeśnejpt. ,,Przyjdziewalec" -- 1 800,00zł;
- Forum Organizacji PozarządowychPowiatu Pmszkowskiego, oferta pn. ,,Akademia
3)

Społecznie Aktywnych Powiatu Pruszkowskiego" -- 5 900,00 zł;
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w tmdnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywania szanstych rodzin i osób, oraz z zakresudziałalności
na rzecz osób niepełnosprawnych:
Dom Pomocy Społecznej Katolickiego

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskie, oferta pn. ,,Impreza kulturalno-integracyjna z okazji
święta Domu Pomocy Społecznej Katolickiego StowarzyszeniaNiepełnosprawnych

Archidiecezji Warszawskiejw Brwinowie św. Ojca Pio'' -- 6 050,00zł;
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło

4)

w
Pruszkowie, oferta pn. ,,Warsztaty teatralne dla dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną -- ll edycja" -- 6 620,00 zł;
Stowarzyszeniena rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Szlakiem Tęczy",
oferta pn. ,,IV wakacyjne warsztaty terapeutyczne" -- 16 840,00 zł;
Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym Umysłowo ze SpecjalnegoOśrodka
Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie, oferta pn. ,,Aktywne lato. Pilotażowy
program specjalistycznych zajęć terapeutyczno-rekreacyjnych dla dzieci ze spektmm
autyzmu, zespołem Aspergera i zaburzeniami całościowymi" -- 10 400,00 zł;
z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
- Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków", oferta pn. ,,Sportowadieta dla młodych
koszykarzy" -- 3 000,00 zł;
oferta wspólna pn. ,,Aktywnie iz apetytem po zdrowie" złożona przez Stowarzyszenie
Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskie Klub HDK ,,Serce Pruszkowa"
oraz Pruszkowskim Stowarzyszenie rodzin Abstynenckich ,,Socjus" 9 000,00 zł;
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5)

z zakresu oświaty i wychowania:

- Polskie Stowarzyszeniena rzecz Osób z NiepełnosprawnościąIntelektualną Koło
w Pruszkowie, oferta pn. ,,Z muzyką za pan brat
warsztaty z muzykoterapii
6)

dla osób niepełnosprawnych" 10 640,00 zł;
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej :
- l.Jczniowski Klub Sportowy ,,Budowlanka" w Pruszkowie, oferta pn. :,Szkolenie
młodzieży z rocznika 2002 i młodsi w piłce nożnej" -- 6 000,00 zł;
Uczniowski Klub Sportowy ,,Budowlanka" w Pruszkowie, oferta pn. ,,Aktywni
z piłką nożną aktywizacja sportowa dorosłych mieszkańców powiatu pruszkowskiego
poprzez cykliczne zajęciapiłki nożną i udział w amatorskichrozgrywkach piłkarskich
prowadzonych przez Mazowiecki PZN" 4 000,00 zł;
Stowarzyszeniena rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością,,Szlakiem Tęczy",
oferta pn. ,,IV Bieg charytatywny pobiegnij z nami po sprawność" -- 10 000,00 zł,
Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków", oferta pn. ,,Pruszków Basket Camp"

2 500,00zł;

7)

- Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków", oferta pn. ,,Lato z koszykówką dla dzieci
z powiatu pruszkowskiego" 7 500,00 zł;
z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodową , pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomościnarodową, obywatelskiej i kulturowej :
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Nadarzyn, oferta pn. ,,Katyń - Pamiętamy.
Uhonorowanie bohaterów Ziemi Pruszkowskiej w roku jubileuszowym 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości" -- 5 000,00 zł;
PruszkowskimStowarzyszenie Patriotyczne, oferta pn. ,,Inwentaryzacja Miejsc pamięci
Powiatu Pruszkowskiego" 13 100,00 zł;
-

8)

Stowarzyszenie

,,Projekt

Raszyn",

oferta

pn.

,,Radosna Niepodległa.

100-lecie

Niepodległości Polski w Powiecie Pruszkowskim" 4 000,00 zł;
z zakresu działalności wspomagayącejrozwq wspólnot i społeczności lokalnych oraz
z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:

Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe, oferta pn. ,,Aktywny senior"
-- 8 800,00 zł;

Stowarzyszenie Powszechnych mcjatyw
Inicjatyw
Społecznych ,,Jaspis", oferta
Społecznych
pn. ,,InkubatorNGO" 9 400,00 zł;
Stowarzyszenie ,,Teatr Tm", oferta pn. ,,Wystawienie spektaklu pt. Na pełnym morzu
Sławomira Mrożka w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski w Powiecie
Pmszkowskim. Wolność to nic nie znaczy. Dopiero prawdziwa wolność to znaczy coś
- napisał autor 60 lat temu. Czy dzisiejsza demokracja na pewno nie wymaga już
udoskonaleńi kontroli obywatelskie?" -- 12 443,00zł;
9) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych:
Polski

Związek

Niewidomych,

oferta

pn.

,,Opłatek

dla

osób niewidomych

i słabowidzących" 13500,00zł;
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Szlakiem Tęczy",
oferta pn. ,,Normalnie żyć z niepełnosprawnym dzieckiem" 8 390,00 zł;
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10) z zakresuoświaty i wychowania:
- Stowarzyszenie RKW
Ruch Kontroli Wyborów -- Ruch Kontroli Władzy, oferta
pn. ,,Dzień Przetrwania" -- 30 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Powszechnych Inicjatyw Społecznych ,,Jaspis", oferta pn. Między
niebem a ziemią" 7 000,00 zł;
- Stowarzyszenie ,,Projekt Raszyn", oferta pn. ,,Organizac:jaszkolenia z zakresu pomocy
przedmedycznej dla członków organizac:ji proobronnych powiatu pruszkowskiego"
-- 4 000,00 zł.
Współpraca o charakterze finansowym -- zlecanie realizacji zadań z pominięciem otwartych
konkursów ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie:
1) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuac=ji
życiowej oraz wyrównywania szanstych rodzin i osób:

- Fundacja,,TotoAmimo",ofertapn.,,Zima 2018" -- 10 000 zł;
Fundacja Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Szlakiem
Tęczy", oferta pn. ,,Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych
- Spotkanie dwóch światów" - 8 200,00 zł;
2)

z zakresu podtrzymywania

i upowszechniania tradyc:l i narodowej, pielęgnowania polskości

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej :

- Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącegoim. TomaszaZana w Pruszkowie, oferta pn. ,,100 lat historii LO
3)

im. T. Zana w 100-lecie niepodległości" -- 10 000,00 zł;
z zakresu oświaty i wychowania:
-

Społeczne Stowarzyszenie

,,Forum Pruszków",

fantastyki - sobota na planszy"
Pruszkowskie Stowarzyszenie
1 630.00 zł;

2 300,00 zł;
Patriotyczne,

oferta pn. ,,Pruszkowski

oferta

pn. ,,Młodzi,

weekend

zdolni

stąd''

4) z zakresuwspieraniai upowszechniania
kultury fizyczną :
-

Klub

Sportowy

,,Pantera Brwinów",

oferta pn. ,,Vll

Festiwal

sportów obronnych

i sztuk walki pod patronatem Starosty Pruszkowskiego" - 10 000,00 zł;

- Klub Sportowy,,PanteraBrwinów", ofertapn. ,,Biegnądla Polski" -- 10 000,00zł;
5)

z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

- Fundacja ,,Pod Wspólnym Dachem", oferta pn. ,,Powrót płodności po porodzie"
-- 6 000,00 zł;
6)

zakresu działalności wspierająca rozwq wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie,,Giganci Inicjatyw Twórczych", oferta pn. ,,lll Festyn U nas O. K.
im. TadeuszaStachowicza" 5 800,00zł.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym:
1) Kongres Organizac:ji Pozarządowych z terenu powiatu pruszkowskiego;

2)

Centrum Dialogu Społecznego
miejsce spotkań i współpracy
pozarządowych;
3) Piknik Organizacji Pozarządowych w Parku Kościuszki w Pruszkowie;
4) Nieodpłatne udostępnianie sali konferencyjna Starostwa Powiatowego.

orgamzacli
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13. Administracj a
Starostwo Powiatowe w

Pruszkowie jest

najważniejszą jednostką pomocniczą

w Powiecie Pruszkowskim, powołaną w celu wykonywania poleceń Zarządu Powiatu
i Starosty Pruszkowskiego, a ponadto służącą obsłudze mieszkańców i organów powiatu.
Zadania administracŃne z zakresu obsługi mieszkańców realizuje Wydział Obsługi
Mieszkańców. Pewnegorodzaju zapleczemadministracyjnym jest Wydział Obsługi Urzędu,
Zespół Kadr, Zespół Informatyki, Zespół Kontroli Wewnętrznej,Audytor oraz Zespół
Zamówień Publicznych. Natomiast w zakresie obsługi organów kolegialnych zadania realizuj ą
Biuro Zarządu i Biuro Rady.

Wydział Obsługi Mieszkańców
Wydział Obsługi Mieszkańców w obecnym kształcie funkcjonuje od połowy 201 5 roku.
Głównym założeniem utworzenia Wydziału było ułatwienie dostępu mieszkańców do urzędu,
skrócenie czasu obsługi i centralizacja usług (składanie, płatności, odbiór).

W ramach Wydziału Obsługi Mieszkańców funkcjonują dwie filie: w Raszynie
i w Nadarzynie. Pracownicy filii wykonują zadania z zakresu rąestracji pojazdów oraz
wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
Wydział Obsługi Mieszkańców wykonuje zadania z zakresu:

rejestracji pojazdów, wprowadzania zmian w dokumentach rejestracji pojazdów,
prowadzenia spraw związanych z zatrzymywaniem, przechowywaniem oraz zwrotem
dowodów rejestracyjnych, wydawania decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych

w pojeździe(w tym filie).
Lp.
1.

2.
3.
4.

- wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania postanowień, wezwań,
zawiadomień i decyzji dotyczącychcofmęcia, zatrzymania oraz przywrócenia uprawnień
do kierowania pojazdami, kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
oraz na badania lekarskie i psychologiczne (w tym filie).
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nadzoru nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców m.in. prowadzenia rąestru
ośrodków szkolenia kierowców, kontroli działalności i rozpatrywanie skarg dotyczących
działalności ośrodków szkolenia kierowców, prowadzenia ewidencji i wydawanie
legitymac:jiinstruktorów nauki jazdy, prowadzeniaewidencji wykładowców szkolących
osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
L
1.

2.

3.

4.

H

nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów m.in. prowadzenie rejestru przedsiębiorców

prowadzącychstacje kontroli pojazdów, kontrola prawidłowości wykonywania badań
technicznych pojazdów, kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej
z wykonywanymi badaniami technicznymi i innymi czynnościami związanymi
z dopuszczeniempojazdu do ruchu, prowadzenie ewidencji, wydawanie i cofanie uprawnień
diagnostom.
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transportu drogowego m.in. udzielania oraz zmian zezwoleń i licencji na przewóz drogowy
rzeczy lub osób oraz zezwoleń na pośrednictwo w przewozie rzeczy w krajowym transporcie
drogowym, wydawania oraz zmian zezwoleń na przewozy regulame i regularne specjalne,

wydawania zaświadczeńna przewozy drogowe na potrzeby własne, kontrola
przedsiębiorców w zakresie spełniania wymagań będących podstawą do wydania zezwoleń,

licencji, zaświadczeńw krajowym transporcie drogowym, wydawanie decyzji
o nałożeniu kar pieniężnych na podmioty wykonujące przewóz drogowy.

Na tereniepowiatu pruszkowskiegofunkcjonuje 16 Stacji Kontroli Pojazdów(8 stacji
okręgowych,

8 stacji

podstawowych),

oraz

795 firm

posiadających

zaświadczenia

na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy/osób w krajowym transporcie drogowym,
oraz 745 firm posiadających ważne licencje/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego osób/rzeczy i licenc:ji w zakresie pośrednictwa w przewozie rzeczy. Ponadto
wydano 5 uprawnień diagnosty samochodowego. W 2018 roku wydano 14 uzgodnień
na wydanie zezwolenia regulamych i regulamych specjalnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym.
Lp.
1.

2.

Opis
Kontrole SKP, bezpośredni nadzór

wdrożenieCEPIK2
Kontrole przedsiębiorców
posiadającychzezwolenia/licencje
oraz zaświadczeniaw krajowym
transporcie drogowym rzeczy/osób

3.

Kontrole przedsiębiorców
posiaddących zaświadczeniana
przewozy drogowe na potrzeby

własne rzeczy/osób

usuwania pojazdów

z

drogi

na mocy

ustawy

Prawo o ruch

drogowym

m.in. prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów, przygotowania
dokumentacji do wystąpienia z wnioskiem do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu
na rzecz powiatu, prowadzenia procedury likwidacji pojazdów, dla których sąd orzekł
przepadekna rzecz powiatu, wydawanie postanowień o zwrocie koniecznych wydatków
związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzeniem za dozór usuniętych pojazdów.
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Łączna liczba pojazdów na parkingach (Jawczyce/Pruszków)

do 3 m-cy
9

powyżql 3 m-cy do l roku

1roku -2 lat
2 lat - 3 lat
3 lat - 4 lat
powyżej4 lat

18

27
15
2

20
44
220

Liczba raw w sadzie
Liczba -rawzakończonych w sadzie
Liczba samochodówsholowanvch
Kosa
logowanie,Drzecho wanie.ube
Dochody (ot)łaty za odebrane azd
Liczba raw przekazanych do !zekucii

'

141600.00zł
69 236,00zł
45

prowadzenia kancelarii ogólnej Starostwa m.in. przyjmowania i wysyłki korespondencji
oraz prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i
wychodzące
z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów, udzielania infomlacji

interesantom, prowadzenie obsługi pocztową Starostwa w zakresie zamawiania
i rozliczania usług pocztowych.

Od l stycznia 2018 roku w Starostwie Powiatowym obowiązuje nowy program
kancelarMnyIntraDok. Zarejestrowano68 298 pism i wniosków, w tym za pośrednictwem
dostawcy usług pocztowych do urzędu wpłynęło 35 561 pism, osobiście złożonych zostało
26 045, pocztą elektroniczną wpłynęło 2 881, natomiast za pośrednictwem platformy ePUAPU
3 811. Kancelaria, która wchodzi w skltad wieloosobowego stanowiska ds. obywatelskich
i kancelaWlnych, obsługuje również całą pocztę wychodzące Starostwa-- wysłano 94 141
listów (pism, decyzji, postanowień itp.).
Wydział Obsługi Mieszkańców:
1. przyjmuje wnioski i wydaje paszporty (na mocy porozumienia z Wojewodą Mazowieckim):
1) przyjęto 14 399 wniosków o wydanie paszportu,
2) wydano 13 915 paszportów,
3) przyjęto 417 wniosków o wpisanie zaproszeńdla cudzoziemców do ewidencji zaproszeń,
4) wydano 321 zaproszeń;
2. przyjmuje wnioski i wydaje decyzje administracyjne w zakresie sprowadzania zwłok lub
prochów z zagranicy -- wydano 17 decyzji administracyjnych;
3. prowadzi ewidencję organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, kluby sportowe,
fundacŁje):

1) stowarzyszenia KRS

261, zwykłe

38, w tym ll

nowych stowarzyszeń KRS

i 14 nowych stowarzyszeń zwykłych,

2) kluby sportowe-- 35, w tym 5 nowych;
3) ftmdacje-- 121,w tym 7 nowych.
4. wydajekarty wędkarskie-- 198,
5. rejestruje sprzęt pływający - 64,

6. przyjmuje rzeczy do biura rzeczy znalezionych

28.
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udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej m.in. informowania o zakresienieodpłatnej
pomocy prawnej, osobach uprawnionych do nieodpłatną pomocy prawnej,
przygotoWwania umów z radcami prawnymi uprawnionymi do udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej, przygotowywania porozumień z gminami w sprawie zapewnienia lokali
oraz z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowych izb radców prawnych

w sprawie udzielania nieodpłatną pomocy prawnej na obszarzepowiatu, realizacji
procedury powierzenia organizac:ji pozarządowej prowadzenia punktów nieodpłatną
pomocy prawnej, przygotowywania
zbiorcze
informac=ji o wykonaniu
polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

zadania

Liczba osób, którym udzielono

nieodpłatnej pomocyprawnej
w punktach
nieodpłatnej

pomocy prawnej

2018

Ogółem

prowadzonych
przez adwokatów
radców
rawnych

1247

813

l,iczba punktów
nieodpłatnej pomocy

w punktachnieodpłatną
pomocy prawnej
prowadzonych przez
organizacje pozarządowe

prawnej
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Wydział Obsługi Urzędu
Wamnki lokalowe Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
Budynek przy ulicy Drzymały 30 w Pruszkowie
Kondygnacje

Łączna ilość
powierzchn

piwmca

287,12

parter

731,17

l piętro

775,42

11piętro

808,79

111
piętro

683,98

IV piętro

543,72

w tym sala konferencyjna o pow. 169,60 m2

V piętro

78.84

pomieszczeniatechniczne(wentylatorownie)

Uwagi
archiwum, pomieszczeniatechniczne
1) Powiatowy Urząd Pracy

część parteru i l piętra

w segmencie
B i C: 470,81m2
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

l i ll p w segmencieA, i C: 223,97mż
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Budynek przy ulicy Staszica4 w Pruszkowie

Kondygnacje

Powierzchnia
biurowa (m:)

Powierzchnia
magazynowa
(m2)

Powierzchnia
łączna (m:)

Uwagi

Zespół Zarządzania
Kryzysowego

34,63

Wydział Geodezji
Gospodarki
Nieruchomościami

l piętro

(archiwum)

Razem

34,63

Przeprowadzonoprzetarg na dostawęenergii elektrycznej na 2019 rok, który objął
61 punktów poboru energii elektrycznej: StarostwoPowiatowe w Pruszkowie, nieruchomość
przy ul. Ołówkowel w Pruszkowie, sygnalizacje świetlne przy drogach powiatowych,
przepompownia,szkoły, szpital, przychodniezdrowia, dom pomocy społeczną, Muzeum
Dulag 121.

Przygotowanoi udzielono358 odpowiedzina wnioski w trybie dostępudo informacji
publiczną oraz przygotowano 49 zarządzeństarosty.

Zespół Kadr
Wykaz załatwionych spraw
Wyszczególnienia

Rok 2018
85

Zaświadczenia o zatrudnieniu
Upoważnienia Starosc

224

St)rawozdania do GUS
De
.cle

120

Sprawy z zakresu kursów i szkoleń pracowników
Obsługa pracowników ubezpieczonych w grupowym ubezpieczeniu
na
ie PZU

8

116

233

Obsługa pracowników ubezpieczonych w grupowym ubezpieczeniu
funkcjonariuszy publicznych
Umowy o pracę

świadectwa pracy

Zespół Informatyki

Rozpoczęto wymianę klasycznych komputerów PC na wirtualne stacje robocze.
Na wirtualnych maszynach i serwerach przechowywane są wszelkie dane i cała infrastruktura

informatyczna.Stanowiskapracy wyposażonesą w 110 terminali DELL Wyje oraz
90 komputerów klasy PC. Część pracowników korzysta również z urządzeń przenośnych
(notebook, laptop, tablet). Wszystkie terminale/komputery zostały wyposażonew monitory
LCD o rozmiarze min. 20 cali.
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W budynku StarostwaPowiatowego w Pruszkowie do codziennej pracy wykorzystywana
jest wyłącznie sieć przewodowa. Dla potrzeb osób korzystających z sali konferencyjna
i pomieszczeń sali obsługi mieszkańców wydzielono bezprzewodowy sieć intemetową. Ruch
sieciowy jest logowany.
W 2018 roku:
wdrożono

Zintegrowany

System

Informatyczny

w

ramach

projektu

.Rozw(# e-us/zzg

w Powiecie Pruszkowskim,
przeprowadzono migracja bazy danych programu księgowego,
uruchomiono transmigę obrad Rady Powiatu,
- wymieniono dyski twarde w celu modemizacji serwera pocztowego,
zmodyfikowano systemwykonywania kopii bezpieczeństwa
zmodemizowano krosowmce wraz z rekonHiguracjąsieci,
wymieniono urządzenia UPS podtrzymujące napięcie w serwerowni,
zaktualizowanopolitykę bezpieczeństwainformacji.

Zespół Kontroli Wewnętrznej
W 2018 roku przeprowadzono8 kontroli wewnętrznych:
- 5 kontroli kompleksowych, z czego 2 kontrole w komórkach organizacyjnych Starostwa
Powiatowego w Pruszkowie, 3 kontrole w powiatowych jednostkach organizacynych
(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Pruszkowie, Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie),
3 kontrole doraźne, z czego 2 kontrole w komórkach organizacyjnych Starostwa
Powiatowego w Pruszkowie, l kontrola w powiatowej jednostce organizacyjnej (Powiatowe
Centmm Pomocy Rodzinie w Pruszkowie),
W grudniu rozpoczęto kontrolę doraźną w komórkach organizacŃnych Starostwa
Powiatowego w Pruszkowie w zakresie wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego.
W wyniku przeprowadzonychkontroli wydano 61 zaleceńpokontrolnych.
Zarejestrowano 30 skarg, z czego 17 rozpatrzono we własnym zakresie, spośród których:
- 2 skargi uznano za zasadne,
12 skarg uznano za niezasadne,
3 skargi zakwalifikowano jako inne.

Na dzień 3 1 gmdnia 201 8 roku 4 skargi były w toku rozpatrywania.
Rozpatrzono również l skargę zarejestrowaną w 2017 roku, której postępowanie
Wjaśniające zostało zakończone 17 stycznia 201 8 roku.
Rozpatrywane w 201 8 r. skargi dotyczyły spraw z zakresu:
planowania i zagospodarowania przestrzennego,
gospodarki niemchomościami,
działalności stowarzyszenia,
działalności jednostek podległych (brak dokumentacji, procedur, negatywnie rozpatrzony
wniosek, nieudzielenie pomocy prawnej),

działalności pracowników urzędu

brak odpowiedzi na wnioski/pisma, przewlekłość

postępowania, organizacja pracy.
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Audytor
W roku 2018 zrealizowanozadania:
H

ustanowiono i wdrożono procedury dotyczące funkc:jonowania audytu wewnętrznego
w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
Zarządzenie nr 32/2018 Starosty
Pruszkowskiego z dnia 01.08.2018 r. (Karta Audytu Wewnętrznego, Kodeks Etyki Audytora
Wewnętrznego i Księga Procedur Audytu Wewnętrznego),
,,Audyt realizac:ji płatności" -- zadanie zapewniające,

H

,,Obowiązek publikacji dokumentacji kontroli wewnętrznej w BIP"

H

,,Rozpatrywaniespraw w Wydziale Architektury zgodnie z koldnością wpływu"

czynności doradcze,

czynności doradcze,
,,PrzŃmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych -- pieniędzy" -- czynności doradcze.

Zespół Zamówień Publicznych
W 2018 roku przeprowadzono 56 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
z zastosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym:
- 43 postępowania zakończyły się udzieleniem zamówienia (w 2018 roku zawarto 41 umów

w 2019roku -- 2 umowy),
- 12 postępowań zakończyło się unieważnieniem,
- l zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
Dodatkowo zawarto 3 umowy do postępowańo udzielenie zamówienia publicznego,
wszczętych w 2017 roku.
Suma wartości udzielonych zamówień w 2018 roku wg informacji przekazanej
Prezesowi IJrzędu Zamówień Publicznych
ZANIÓ\WIENIA O WARTOŚCI PO\\'LŻEJ 30 TYS.€ UDZIELONE \V 2018ROKU

ROBOTY BUDOWLANE

Tr} b udzielenia
zamoiq Bema

przetarg
meogramczony
za mós+ienia

z n'olnej ręki

Liczba
postępowali
zakończonych
udzieleniem
zamoivienia

\wartość

l,iczba

zalvarlych umów

postępowali
zakończonych
udzieleniem

bez podatku od

towarów i usług
(w złotych)

USŁUGI

DOSTAWY

zamoH'lema

\Wartość zalu,artych

umól+' bez podatku

od tolvarólv i usług
(qv złotych)

postępowań
zakończona'ch

udzieleniem
zamówienia

Wartość zawartych
umóls' bez podatku

od ton'arólv i usług
(w złotych)

17715278,74

1 363617,75

4 271 166,56

952747,97

5 203252,03

349303,25

8 668026.71

6 566 869.78

4 620469,81
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r

r'

STRUKTURA ZAMOWIEN
POD WZGLEDEM TRYBU
W 2018 ROKU
zamówieniaz wolną ręki

przetarg nieograniczony
25

DOSTAWY

ROBOTY BUDOWLANE

USŁUGI

W 2018 roku nie wniesiono żadnegoodwołania do Krajowej Izby Odwoławcza
Liczba postępowańo udzieleniezamówieniapublicznego w 2018 roku wg rodzajów aspektówspołecznych
art. 29 ust. 3a

art. 29 ust. 5

przetargnieograniczony

przetargnieograniczony

aspekt społeczny

tryb udzielenia
zamówienia

rodzaj zamówienia

roboty
budowlane

usługi

liczba postępowań

33

6

roboty
budowlane

usługi
3

Struktura zamówień publicznych, do których nie zastosowanoustawy Pzp
Rok 2018

Rodzaj

IloŚĆ

Łączna wartość
udzielonych
zamowien

postępowań

bez podatku

od towarów
i uszu

art. 4 pkt 8
(zamówienia,których wartośćnie przekraczawyrażoną w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro)
art. 4 pkt 7
(przyznawanie dotad i ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane

907

5 777 847,46

58

4 674 862,40

na podstawie ustaw
art. 4 pkt 3 lit. i

5

83 366,03

20

226 508,43

(nabycie własności lub innych praw do istniąących budynków lub nieruchomości)

art. 4d ust.l pkt 2
(zamówienia których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności

kulturalną związaną z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali,
widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub
z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także
z zakresu działalności archiwalnei związanej z gromadzeniem materiałów
archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki

trwałe przeznaczonedo bieżącą obsługijego działalności
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art. 4 pkt 5c lit. b
37 398,37

(zamówienia dotyczące wytwarzania i dystrybucj i druków o strategicznym

znaczeniudla

leczeństwa ństwa
106 263,42

art. 4 pkt 3 lit. ea (usługi prawne)
art. 4 pkt 3 lit. h

4 928,46

(zakup czasu antenowego lub audycji od dostawców audiowizualnych lub

radiowych usług medialnych

10 911 174,57

Łącznie

Biuro Rady
W 2018 roku odbyło się 13 seqi Rady Powiatu Pruszkowskiego,na których podjęto
144 uchwały i 87 posiedzeń stałych komigi Rady Powiatu Pruszkowskiego.
Prowadzono rąestry:
projektów uchwał i materiałów kierowanych pod obrady rady powiatu
uchwał podjętych przez radę powiatu -- 144 uchwały,
skarg i wniosków wpływających do rady powiatu 12 skarg,
interpelacji, wniosków i zapytań radnych -- 75 pozycji,
aktów prawa miejscowego -- 3 1 uchwał.

195 pozycji,

Biuro Zarządu
W 2018 roku odbyło się 300 posiedzeńZarządu Powiatu Pruszkowskiego,na których
podjęto 2 129 uchwał. Opracowano ll informacji o pracy Zarządu Powiatu. Sporządzono
41 wyciągówz projektówprotokołów.
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VI.

Realizacja uchwał Rady Powiatu
Data

Lp.

Numer uchwały

1.

XLl1/340/2018

20.02.2018

2.

XLl1/341/201 8

20.02.201 8

3.

XLly342/20 18

20.02.201 8

4.

XLl1/343/2018

20.02.201 8

5.

XLl1/344/20 18

20.02.201 8

podjęcia

76

w sprawie zatwierdzenia planów

11

XLl1/350/2018

20.02.2018 pracy stałych komiqi Rady Powiatu

odbyło się 76 posiedzeń komisji

Pruszkowskiego na rok 2018
w sprawie zatwierdzenia planu
12

XLl1/35 1/2018

20.02.20 18

kontroli Komigi Rewizynej Rady
Powiatu Pruszkowskiego na rok

odbyło się 1 1 posiedzeń komigi

2018
13

XLl1/352/2018

14

XLllU353/2018

15

XLl11/354/2018

20.02.201 8

w sprawie przekazania skargi

do Komisii Rewizvinel
27.03.201 8 w sprawie wyboru komigi
skrutacvinel
zmieniająca uchwałę w sprawie

27.03.2018 wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Pruszkowskiego

16

XLllU355/20 18

zmieniająca uchwałę w sprawie

27.03.2018 uchwalenia budżetu Powiatu

Pruszkowskiego na rok 20 18

w sprawiewyboru biegłego
17.

XLlly356/201 8

27.03.2018 rewidenta do badania sprawozdania
finansowego SPZ ZOZ
w Pruszkowie za 2017 r.

uchwała porządkowa
uchwała porządkowa
realizaclja zadań zgodnie

ze zmianami

realizacja budżetu zgodnie

ze zmianami
badanie przeprowadzone przez

Biuro Audytorsko-Finansowe
,,Scanto-Ficadex"Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału środków

PaństwowegoFunduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnychprzypadających
18

XLlly357/20 18

27.03.2018 według algorytmu w 2018 roku dla
Powiatu Pmszkowskiego
na realizację zadań określonych
w ustawie o rehabilitacl i zawodową
i społecznej oraz zatrudnianiu osób

19

XLl11/358/2018

środki prq'znane i wypłacone
osobom uprawnionym w ramach
dofinansowania z PFRON

niepełnosprawnych
w sprawieprzeprowadzenia
konsultacji społecznychprojektu
,,Programuwspółpracy

odbyłysię2 spotkaniaNGO
14.05.2018
r. i l0.09.2018r.;

oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalnośćpożytku

w konsultacljach uczestniczyło
około 20 organizacji
pozarządowych

27.03.2018 z organizacjami pozarządowymi
ublicznego na rok 2019
w sprawie określenia kryteriów

rekmtacji na zajęcia rozwijające
zainteresowanialub uzdolnienia
organizowane w placówkach
20

21

XLl11/359/2018

27.03.2018 oświatowo-wychowawczych

uchwała porządkowa

XLllU360/20 18

w sprawie wyrażenia zgody
27.03.2018 na wynajęcie nieruchomości
Powiatu Pruszkowskiego na czas

zawarto umowę n4mu garażu
zlokalizowanego na nieruchomości
w Pruszkowie przy
ul. Kraszewskiego 18

prowadzonych przez Powiat
Pruszkowski, liczby punktów
za każde z tych kryteriów
i dokumentów niezbędnychdo ich
otwierdzenia

meoznaczony

ze Stowarzyszeniem ,,Socjus:

w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie prawa
22

XLl11/361/2018

27.03.2018

własności nieruchomości
oznaczonychw ewidencji gruntów
i budynkówjako działki

nieruchomość weszła do zasobu

powiatu

nr ew. 166/6, nr ew. 21 1/1 z obrębu
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23.

XLl11/362/2018

27.03.201 8

24.

XLl11/363/2018

27.03.2018

25.

XLl11/364/2018

27.03.2018

26.

XLl11/365/2018

27.03.2018

27.

XLl11/366/2018 27.03.2018
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28.

XLIV/377/20 18

24.04.201 8

39.

XLIV/378/20 18

24.04.201 8

40.

XLIV/379/20 18

24.04.201 8

41.

XLIV/380/20 18

24.04.201 8

42.

XLIV/3 8 1/20 18

24.04.201 8

43.

XLV/382/20 18

29.05.20] 8

44.

XLV/383/20 18

29.05.201 8

45.

XLV/384/20 18

29.05.2018
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52.

XLV/39 1/20 18

29.05.2018

53.

XLV/392/20 18

29.05.201 8

54.

XLV/393/201 8

29.05.2018

55.

XLV/394/20 18

29.05.2018
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68.

XLVI/407/20 18

26.06.201 8

69.

XLVI/408/201 8

26.06.201 8

70.

XLVI/409/20 18

26.06.201 8

71.

XLVI/4 10/2018

26.06.201 8

72.

XLVI/4 1 1/20 18

26.06.201
8

73.

XLVI/4 12/2018

26.06.201
8

81

w sprawie pozbawienia odcinka

drogi powiatowąnr 3113W
8]

82

XLVl11/420/2018 28.08.201 8 ul. Targową w OpaczyMałej,
gmina M.ichałowicejd
dotychczasowej kategorii
w sprawie przyjęcia Programu
8 wspierania edukacji uzdolnionych
XLVl11/421/2018 28.08.201

ucmiów szkół prowadzonych przez

zmianakategorii drogi obowiązuje
od 1.01.2019roku

realizacjaod 2019 roku

Powiat Pruszl(owski

83

XLVllU422/20 18 28.08.201 8 w sprawie zasadudzielania
stypendiów dla uczniów

uchwała jest realizacją programu
wspierania edukacj i uzdolnionych

uczniów szl(ół prowadzonych
przez Powiat Pruszkowski
realizacja od 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia
do realizacji projektu pn.
,Podniesieniekompetencji
kluczowych uczniów oraz rozwój
indywidualnego podąścia do ucznia,
zwłaszczaze specjalnymi
potrzebamiedukacyjnymi
w szkołach Powiatu Pruszkowskiego
84

XLVl11/423/2018 28.08.201
8

(LO im. T. Kościuszki w
Pruszkowie,LO im. T. Zana

planowane rozpoczęcie realizacj i

w Pruszkowie oraz w Zespole Szkół

projektu sierpień 2019

Ogólnokształcącychi Sportowych
w Pruszkowie)" w ramach Działania
10.1 Kształcenie i rozwój dzieci

i młodzieży Poddziałanie lO.l.l
Edukacja ogólna (w tym w szkołach

zawodowych) Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego
20 14-2020
85
86

XLVl11/424/2018 28.08.201
8 w sprawie rozpatrzenia skargi
XLVl11/425/2018 28.08.201 8 w sprawie rozpatrzenia skargi
zmieniająca uchwałę w sprawie

87

XLIX/426/20 18

25.09.2018 wieloletniej prognozy nmansowej
PowiatuPruszkowskiego

88

89

90

91

XLIX/427/201 8

XLIX/428/201 8

XLIX/429/201 8

XLIX/430/201 8

zmieniająca uchwałę w sprawie
25.09.2018 uchwalenia budżetu Powiatu
Pruszkowskiego na rok 20 18
zmieniająca uchwałę w sprawie
wyrażania zgody na poręczenie

25.09.2018 długoterminowegokredytu

bankowego Sainodzielnemu
PublicznemuZespołowi Zakładów
Ot)iekuZdrowotnej w Pruszkowie

25.09.2018 w sprawie zmiany statutu Powiatu

wysłana skarżącemu 03.09.201 8 r.

wysłana skarżącemu 03.09.2018 r

realizacja zadańzgodnie
ze zmianami
realizaclja budżetu zgodnie
ze zmianami

wysokość poręczenia kredytu
zaciągniętego przez SP ZZOZ

w Pruszkowiedo kwoty

6 140000,00zł

Pruszkowskiego

uchwała porządkowa

w sprawie ustalenia wysokości opłat

opłaty za holowanie

za usunięcie i przechowywanie

i przechowywanie pojazdów

usuniętych z dróg powiatu
25.09.2018 pojazdu oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia pruszkowskiego wnoszone

od usunięciapojazdu
obowiązującychw 2019 r.

w wysokości określonej uchwałą

od stycznia2019 roku
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92.

XLIX/43 1/2018

25.09.2018

93.

XLIX/432/20 18

25.09.2018

94.

XLIX/433/201 8

25.09.2018

95.

XLIX/434/20 18

25.09.2018

96.

XLIX/435/20 18

25.09.20 18

97.

XLIX/436/20 18

25.09.2018

98.

XLIX/437/201 8

25.09.2018
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109.

1/5/20 18

20.11.2018

l lO.

[/6/2018

20.11.2018

111.

1/7/201 8

20.11.2018

1 12.

1/8/201 8

20.11.2018

1 13.

11/9/201 8

04.]2.2018

1 14.

ll/l0/201 8

04. 12.201 8

1 15.

IV1 1/2018

04. 12.201 8

1 16.

11/12/201 8

04. 12.201 8

1 17.

11/13/2018

04.12.2018

1 18.

IU14/2018

04. 12.201 8

84

128.

[1/24/2018

04. 12.201 8

129.

11/25/20 18

04.12.20 18

130.

11/26/201 8

04.12.201 8

131.

11/27/201 8

04.12.201
8

132.

111/28/20 1 8

28. 12.20 18

133.

111/29/20 1 8

28. 12.201 8
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111/37/201 8

w sprawie oświadczenia Powiatu
28.12.2018 Pruszkowskiego o rezygnacj

111/38/20 18

28.12.201 8

z członkostwa w Stowarzyszeniu
Zv
)k Samorządów Polskich

w sprawie desygnowania delegata
Powiatu Pruszkowskiego
na Zgromadzenie Ogólne Związku

Powiatów Polskich

rezygnacjęprzekazanodo ZSP
08.01.2019 r
wyznaczono Starostę
Pruszkowskiegojako delegata
powiatu pruszkowskiego

w sprawie wskazania
wiceprzewodniczącego rady powiatu
do wydania polecenia Wj azdu
uchwała porządkowa
shiżbowego przewodniczącemu rady
wiatu

111/39/20 18

28.12.201 8

111/40/20 18

28.12.2018 Powiatu Pmszkowskiego na 2019

w sprawie planu pracy Rady

obowiązuje od stycznia 20 19 roku

rok
w sprawie zatwierdzenia planu
111/41/201 8

28.12.201 8

kontroli Kolnigi

Rewizynej

Rady

Powiatu Pruszkowskiego na 20 19

obowiązŃe od stycznia 20 19 roku

rok
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VII. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
W 2018 roku Powiat Pruszkowski realizował 27 projektów, w tym 10 -- rozpoczętych
przed 2018 rokiem oraz 17 -- realizowanychw wyniku pozyskaniaśrodków w 2018 roku.
W ubiegłym roku zakończyła się realizac:ja 18 projektów.
W 2018 roku pozyskanośrodki zewnętrznew wysokości 9 613 603,35 zł. Wartość

dofinansowania wszystkich projektów realizowanych w ubiegłym roku wynosiła
24 077715,44zł.
Ze względu na źródło dofinansowaniaw 2018 roku pozyskano:
5 652 707,70 zł z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gminy z terenu powiatu
oraz Województwo Mazowieckie),
2 196 195,45 zł z budżetu państwa,
1 141 450,00 zł darowizny,

623 250,20 zł ze środków unijnych
Ze względu na obszary realizowanych projektów w 201 8 r. pozyskano:
6 633 301,76 zł na zadania z zakresu inftastmktury drogową,
1 68 1 896,80 zł na zadania z zakresu ochrony zdrowia,
810 491 ,75 zł na zadania z zakresu edukacji, oświaty i kultury,
220 003,36 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej,
168 613,80 zł na zadania z zakresu infrastruktury oświatowej,
8 1 795,88 zł na zadania z zakresu zarządzania ]ayzysowego i bezpieczeństwa,
17 500,00 zł na zadania z zakresu wsparcia ftmkcjonowania administraąi publicznej

* ,,"
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oświatowa

0,02

..=

Bezpieczeństwo Administracja
publiczna
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Projekty realizowane przez Powiat Pruszkowski w 2018 roku
Calkowita
Lp.

Nazwa projektu

Regionalne

partnerst)vo
samorządów Mazowsza

dla aktywizacji
społeczeństwa

l

informacyjnego
w zakresie

Zródło finansowania

wartość

oraz zakres projektu

projektu

Wartość
dofinansowania

Regionalny Program
Operacgny
Województwa
Mazowieckiego
2014-2020
Działanie 2.1
E- tłsłli gi.

1 212 121,20

1 212 121,20

e-administracj i
i geoinformacji (ASI)
(pl'ąekł }\rąewództwa
hłmowieckiego o całkowitej
wartości ponad 98 nlŁnzł;

Powiat Pruszkowskijest
ednynt z Partnerów)

Stan realizacji

(w PLN)

Cyfłyzacja baz

danych wchodzących
w skład państwowego

W trakcie realizacji:
20 ] 5-2020.
Projekt realizowany
przez Zespół
powołany
Zarządzeniem
Starosty.

zasobu geodezŃnego
i kartograHlcznego.

Regionalny Program
Operacyjny

Województwa
Mazowieckiego

2

Rozwój e-usług
w Powiecie
Pruszkowskim

2014-2020
Działanie 2. 1
E-usługi.

W trakcie realizacji:

Wdrożenie

czerwca).
Umowa
o dofinansowanie

2015-2019 (do końca

Zintegrowanego
Systemu

2 423 900,00

1 898 400,00

zawarta w 2016 r.

Projekt realizowany
przez Zespół
powołany
Zarządzeniem
Starosty.

Infonnatycznego

w Starostwie
Powiatowym
w Pruszkowie w celu
świadczeniausług
publicznych na rzecz
mieszkańców
i przedsiębiorców
za pomocą internetu -

3

Budowa
zintegrowanego
systemu wczesnego
ostrzegania
i alarmowania ludności
o zagrożeniach dla
Powiatu
Pruszkowskiego

31 e-uszu!
Regionalny Program
Operacyny
Województwa
Mazowieckiego
20 14-2020
Działanie 5.1
Dostosowanie do
zmian kŁinlatu.
Budowa 17 nowych
punktów alarmowych
wraz z urządzeniami
do włączania,
sterowania,kontroli
i monitorowania
celem stworzenia
systemuwczesnego
ostrzegania
i alarmowania
ludności

Zakończony.

379 612.50

Realizacjaw latach
2016-2018
293 000.00 Projekt realizowany
przez Zespół
powołany
Zarządzeniem
Starosty.

o zagrożeniach.
88

Regionalny Program
OperacMny
Województwa
Mazowieckiego
2014- 2020.
Działanie lO.l
Kształcenie i rozu\'ój
dzieci i młodzieży.

Kalejdoskop
kompetencji
4

(Lider - Fundacja

Polskie Akademii Nauk,
Partner - Powiat

Pruszkowski)

Podniesieniepoziomu
umiejętności
kluczowych, zajęcia
dodatkowe:j. polski
angielski,
matematyka,
przedmioty
przyrodnicze,
infomlatyka oraz
warsztaty
psychoedukacyneumiejętności
Społeczne.
Pożyczka
z Wojewódzkiego
FunduszuOchrony
Srodowiska
i Gospodarki Wodnęl
(umorzenie 30%
wartości pożyczki).

Zakończony.

487 637,50

Zakończony.

Realizowany w latach
20 15-2018.
1560 000,00 Ś;rodkifinansowe
z WFOSiGW
pozyskano
w 2016/20 17 r
Zadaniebyło
dodatkowo
współfinansowane

Budowa i przebudowa

kanalizacji deszczowej
w drodze

5

nr 3135W --

Pomoc finansowa

ul. Warsztatowa wraz

z Miasta Pruszków

z ul. 3 Maja,
ul. Łączniczek AK,

(MP).

725 660,00 ze środków z budżetu
2 888472,60

rondo Solidarności,

ul. Poznańskaoraz
ul. Batalionów

Chłopskich z wylotem
do rz. Utraty
Dotacja celowa
z Wdewództwa
Mazowieckiego
(WM).

154 695,75

Realizacjaw latach
20 16-2018 w ZS nr l
im. S. Staszica
w Pruszkowie
(Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu).

WM (500 000,00 zł
pozyskanew 2017 r.)
oraz MP (325 660,00

zł w 20 17 r.
i 400 000,00 zł
w 2018 r.).
Zadaniezakończone
w 2018 r.
W grudniu 20 18 r.

500 000,00 rozpoczęła się spłata
pożyczki.
Prdekt realizowany
przez Wydział
Inwestycji i Ochrony
Srodowiska
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Kompetencje -- Rozwój
-- Sukces
6

Regionalny Program
Operacgny
Województwa
Mazowieckiego
20 14-2020.
Działanie l0.3
Doskonalenie
zawodolt,e.

(Lider - SOLVA S.C.
l.Samodulski i T.Kisiel,
Partner - Powiat

Zwiększenie
zdolności zatrudnienia

Pruszł(owski)

uczniów - dodatkowe

W trakcie realizacji:

20 17-2019 w ZS nr l
57 1 832,50

163 288,77

im. S. Staszica
w Pruszkowie
(Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu).

zajęcia
specjalistyczne, kursy
przygotowawcze
na uczelniach
wyższych, staże pracy
u Przedsiębiorców.

Dostosowanie
kształcenia
zawodowego do potrzeb
mazowieckiego rynku

pracy w obszarzeIT
7

nowe możliwości dla
technika informatyka

i teleinformatyka
(Lider - DAWID IT Sp.
z o. o.: Partner - Powiat
Pruszkowski)

Budowa sali
gimnastycznej przy

LO im. T. Zana
w Pruszkowie,
8

w ramach zadania
inwestycyjnego
pn. ,,Budowa siedziby

Liceum
Ogólnokształcącego
im. T. Zana

w Pruszkowie"

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa

Mazowieckiego

2014-2020
.

Zakończony.

Działanie l0.3
Doskonatellie
zćrłvodolt/e.

Realizacjaw latach
2017-201 8 w ZS nr l
43 1 637,50

97 300,00 im. S. Staszica
w Pruszkowie
(Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu).

Dostosowanie
szkolenia
zawodowego

do potrzeb rynku
pracy; nowoczesne
konny kształcenia
-raktycznego.
Programrozwoju
szkolnej
inńastruktury

Zakończony.

Realizowanyw latach

sportowej - Fundusz

Rozwoju Kultury
Fizyczną Ministerstwo Sportu
i Turystyki.
Pomoc finansowa
z Miasta Pruszkowa

2 500000,00 2015-2018.1 etap
dotacja z MP 1,6 mln.

8 005 857,00

2 825000.00

11etap (sala
gimnastyczna)20 17-2018 dotacja
z MSiT oraz MP
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Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Mazowieckiego
20 14-2020.
Działanie 9.2 Us/zfg/
społeczttei usługi
opieki zdrowotn q.

747 154,30

W trakcie realizacji:
20 18-2019.
Projekt realizowany
przez Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Pruszkowie.

Działania na rzecz
deinstytucj onalizacj i
9

WPR Wsparcie Pomoc
Rozwój

wobec pruszkowskich
rodzin zastępczych,

933 942,87

kandydatów
na rodziny zastępcze
oraz rodzin z dziećmi

niepełnosprawnymi.
121 412,07

(wsparcie dla 60
rodzin zastępczych,

kandydatów
na rodziny zastępcze
oraz rodzin
z dzieckiem

niepełnosprawnym).
Dotacja budżetu
państwa -

Ministerstwo
Edukacji Narodową .

z kompleksowego

W Poradni
PsychologicznoPedagogiczną
specjaliściprowadzą

wsparcia dla rodzin

zajęcia o charakterze

,,Za życiem" -

terapeutycznym
dla dzieci, u których
zdiagnozowano
niepełnosprawność,
ale i dla tych
zagrożonych
niepehosprawnością
przy udzieleniu
kompleksowego
wsparcia dla rodziców
(informada
nt. rozwoju dziecka,
instruktaż itp.).
Mazowiecki
InstrumentWsparcia
Dróg Lokalnych

Realizacja zadań
z zakresu administracji

rządowej, wynikającej

10

zapewnienie realizacji
zadań wiodącego
ośrodka

koordynacyjnorehabilitacyj no-opiekuńczego

na obszarze powiatu

11

Przebudowa drogi

o istotnym znaczeniu

nr 3114W-- uł.
Regulskiej na odcinku
od ul. Bodycha

dla rozwdu
społecznogospodarczego

do torów kolejki WKD

regionu -- dotacja

w Regułach

z Województwa
Mazowieckiego:
Pomoc finansowa

(l i ll etap)

z Gminy

1201 080,00

1 20 1 080,00

3 702 717,70

7 613 392,50

W trakcie realizacji
2017-2021przez
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczną
w Pruszkowie
(Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu).

Zakończony
Realizacja
2017-2018.

Projekt realizowany
przez Wydział
Inwestycji i Ochrony
Srodowiska.

1614 990,00

Michałowice
91

Program Seniora
Zrealizowany

(Moduł l).

Utworzenie
12

l wyposazeme

Utworzenie

Dziennego Domu

l wyposazeme

Senior +

Dziennego Domu
Seniora

w Pruszkowie

404 163,47

w Pruszkowieprzy

i zakończony
w 2018 r. Projekt
220 003,36 realizowany przez
Wydział Inwestycji
i Ochrony
Srodowiska.

ul. Kraszewskiego 18

Przebudowa mostu
13. l na drodze powiatowej

nr 3114W w Pęcicach

Realizowany w latach
201 8-2019.

Subwencjaogólna
budżetupaństwa.

167 280,00

80 600,00

Projekt realizowany

przez Wydział
Inwestycji i Ochrony
Srodowiska.

Rządowy ,,Program
ogramczama
przestępczości

i aspołecznych
zachowań Razem
bezpieczniej

Zrealizowany

im. Władysława
Stasiaka na lata

Bezpieczne przejścia
14

2018 (budżet pafistwa

dla pieszychw Powiecie - Wojewoda
Pruszkowskim
inwestycja

w infrastrukturę oraz
edukację mieszkańców

Otwórz oczy i powiedz
15

2018-2020- edycja

STOP -- bezpieczni

w Powiecie

Pruszkowskim

Mazowiecki).

221 802,07

99 994,06

Budowa sygnalizacji
świetlnej wraz
z działaniami
profilaktycznoedukacyjnymi
w zakresie
bezpiecznych
zachowań
w okolicach przjść
dla pieszych.
Rządowy ,,Program
ogramczama
przestępczości
i aspołecznych
zachowańRazem
bezpieczniej
im. Władysława
Stasiakana lata 20 18.
2020 - edycja 2018
(budżet państwa -

Wojewoda
Mazowiecki).

i zakończony
w 2018 r. Projekt
realizowany przez
Wydział Inwestycji
i Ochrony
Srodowiska- część
inwestycyna oraz
Biuro Zarządu- część
promocylnoedukacyjna,
we współpracy
z Komendą
PowiatowąPolicji
w Pruszl(owie

Realizowany

118 707,00

8 1 795.88

i zakończony
w 2018 r. Realizada
w Młodzieżowym
Domu Kultury
w Pruszkowie oraz
ZespoleOśrodków
Wsparcia
w Piastowie.

Przeciwdziałanie

zjawiskom patologii
oraz ochrona dzieci

i młodzież
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Podniesienie

kompetencji
kluczowych uczniów
oraz rozwój

indywidualnego
podejścia do ucznia,
zwłaszcza ze

specjalnymi
potrzebami
16

edukacyjnymi
w szkołach Powiatu
Pruszkowskiego
(LO im. T. Kościuszki

w Pruszkowie, LO
im. T. Zana
w Pruszkowie oraz

w ZespoleSzkół
Ogólnokształcących
i Sportowych

w Pruszkowie)

Montaż podnośnika
dla osób
niepełnosprawnych

wraz z przebudową
17

ściany zewnętrznej
w budynku Specjalnego

Ośrodka SzkolnoWychowawczego,

Pruszków

ul. Wapienna 2

Regionalny Program
OperacMny
Województwa
Mazowieckiego
2014-2020. Działanie
lO.l. .Kśz/a/cenie
i rozwój dzieci
i młodzieży.
Wzrost kompetencji
kluczowych (języki
obce, matematycznoprzb'rodniczelub ICT)
oraz powiązanych
z nimi umiqętności
uniwersalnych
(kreatywność,
mnowacylnosc,praca
zespołowa,
rozumienie, krytyczne
myślenia,
rozwiązywania
problemów lub

546 650,20

W trakcie realizacji
2018-2020.

102491,55

uczenia się) - zajęcia
dodatkowe, zjazdy

edukacyjne.
Podniesienie
kompetencji
nauczycieli
(szkolenia) oraz
doposażenieszkół
DoHtnansowanie

ze środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych-

Realizowany

138 799,35

w ramach obszaru B

,Programu
wyrównywania rożne
między regionami

niezbędnej do opieki

Realizowany

profilaktycznej nad

Rezerwa ogólna
budżetu państwa

cięzarnymi

(Wojewoda

i noworodkami oraz

1857 639,00

Mazowiecki).

wczesnego wykrywania

nowotworów

19

Ławka Niepodległości
dla samorządów

i zakończony
w 2018 r.
27 163,80 Projekt realizowany
przez Wydział
Inwestycji i Ochrony
Srodowiska.

111"

Zakup sprzętu
i aparatury medycznej
18

Projekt realizowany
przez Wydział
Edukacji, Kultury
i Sportu.

683 312,75

Konkurs Ministra
Obrony Narodową
..Ławka
Niepodległości dla
samorządów".

i zakończony
w 2018 r.
Prdekt realizowany
1481 896,80 w SPZ ZOZ
w Pruszkowie
we współpracy
z Zespołem Ochrony
Zdrowia
Realizowany
i zakończony

50 891.00

30 000,00

w 201 8 r.

Projekt realizowany
przez Biuro Zarządu.
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Dofinansowanie
z budżetu Miasta
Pruszków na zakup
aparatu

do laseroterapii,
aparatów

20.

Dotacja celowa
dla Powiatu
Pruszkowskiego
na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego
pn. ,,Zakup sprzętu
medycznego
dla SPZ ZOZ
w Pruszkowiem.

do hydromasażu

Realizowany

kończyn, lampy

i zakończony

Sollux, kolonoskopu

w 2018 r. Projekt

do badań

endoskopowych
przewodu
pokarmowego,

realizowany
226 437,50

200 000,00 w SPZ ZOZ
w Pruszkowie
we współpracy
z Zespołem Ochrony
Zdrowia.

wózków

reanimacyjnych,

kardiomonitorów
z pulsoksymetrem,
myjki dezynfektora,
łóżek na salę
pooperacylną i sale

wzlnozonego
nadzom

Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej
realizacja zadań

gospodarki odpadami,
w szczególności
hierarchii sposobów

postępowania

21

Racjonalna gospodarka

odpadami poprzez

odpadami Część 4

zbieranie

Realizowany

Dofinansowanie
zbierania i demontażu

i przekazanie

w 2018 r. przez
Wydział Obsługi

pojazdów wycofa nych
z eksploatacji

wycofanych
z eksploatacji przez

do demontażu

17 500,00

17 500,00

Mieszkańców.

powiaty i gminy;

25 pojazdów
zdemontowanych
1000 zł za każdy

spośród pierwszych
10 pojazdów;

500 zł za 11 i każdy
następny pojazd.

Darowizna
TowarzystwaPomocy
Dzieciom

22

Budowa Ośrodka
SzkolnoWychowawczego
Pruszków ul. Wapienna
- dokumentacja

projektowa

Realizowany

Upośledzonym
Umysłowo ze
Specjalnego Ośrodka

Szkolno.
Wychowawczego -

dofinasowanie 50%

kosztów wykonania

i zakończony
w 201 8 r.

282 900,00

141 450,00

Prcjekt realizowany
przez Wydział
Inwestycji i Ochrony
Srodowiska.

dokumentach i

roiektowe
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INTERCARS S.A.
23.

Wykonanie remontu
drogi powiatowej
3104W

Pomoc finansowa

(Kajetany-Kosów)

z Gminy Nadarzyn.

Poszerzenie

ul. Warszawskiej
w miejscowościDawidy
na odcinku
24.

od skrzyżowania

z ul. Narożną
w miejscowosci
Jaworowa z ul. Górną
w mieiscowościDawid

25.

Remont drogi
powiatowej 4102W
(Milęcin, Gmina
Brwinów)

Pomoc finansowa
z Gminy Raszyn.

Pomoc finansowa
z Gminy Brwinów.
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VIII. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
1. Współpraca zagraniczna
12 czerwca 2018 roku z wizytą do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przybyła delegac:ja

młodzieży z powiatu Esslingenw Niemczech.Wizyta ta była jednym z punktów programu
grupy przebywającej w Zespole Szkół nr l im. Stanisława Staszica w Pruszkowie. Od roku
szkolnego 2014/2015 prowadzona jest wymiana młodzieży ze szkołą zawodową PhilippMatthźius-Hahn-Schule z Ntirtingen, w ramach partnerstwa między powiatem pruszkowskim
i powiatem Esslingen.
2.

Współpraca z podmiotami krajowymi

Związek Powiatów Polskich

W 2018 roku podczasdwóch ZgromadzeńOgólnych Związku Powiatów Polskich,
z udziałem przedstawiciela Powiatu Pruszkowskiego,

przyjęto 8 kluczowych

stanowisk

w sprawach dotykających polski samorząd szczeblapowiatowego, tj.:
nowoczesna administracja,
finansowanie powiatów,
finansowanie systemu oświaty
rola powiatów w ustroju terytorialnym państwa w 20-lecie ich odrodzenia,
dostępność komunikacyjna Polski lokalną ,
problem w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia,
nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
zwiększenie finansowania działalności,
warsztaty terapii zajęciowej .

Związek Samorządów Polskich
W 20 18 roku Powiat Pruszkowski był członkiem Związku SamorządówPolskich. Jednak
28 grudnia 20 18 roku Rada Powiatu Pruszkowskiego podjęła Uchwałę nr 111/37/20
18 w sprawie
oświadczenia Powiatu Pruszkowskiego o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Związek
Samorządów Polskich.
W czasie członkostwa Powiatu Pruszkowskiego w Związku Samorządów Polskich,
23 marca 2018 roku, odbyło się posiedzenieZarządu Stowarzyszenia, z udziałem ówczesnego
Starosty Pmszkowskiego, którego wybrano na członka zarządu ZSP. Podczasposiedzenia
podjęto 3 uchwały:

- Uchwała nr 1/03/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdaniaz działalności Zarządu
Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich za 2017 rok,
- Uchwała nr 2/03/2018 w sprawie przŃęcia sprawozdania finansowego Zarządu
Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich za 20 17 rok,
- Uchwała nr 3/03/2018 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia Związek
Samorządów Polskich.
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3.

Patronat Starosty Pruszkowskiego
Wykaz przedsięwzięć objętych patronatem Starosty Pruszkowskiego w 201 8 roku

H

H

H
H

H

StowarzyszeniePrzyjaciół Gminy Nadarzyn -- Wystawa Pows/anie S czn/owe /8ó3-/8ó4,
Panattoni Europe Lider Pruszków -- Wjazd zespołu na mecz do Gdańska,
Panattoni Europe Lider Pmszków -- Wjazd zespołu na mecz do Gdańska,
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pmszkowie -- Koordynowanie
Eliminacjami Międzyszkolnymi do XVIII
edyc:ji Wojewódzkiego Konkursu
Ortograficznego Or/ogr({#a na .Adeda/,
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Pruszkowie - Spotkanie wigilijne
Klub Sportowy Tenis Life -- Społeczny Projekt Od ZÓ/w/ka do Federera,
Niepubliczna PlacówkaArtystyczna CTiR dance Imperium - Ogólnopolski Festiwal Tańca
Mazovia Open 2018,
StowarzyszenieRegionalne Ośrodki Szkoleń e-lemingowych ROSE Pruszków przy Liceum
Ogólnokształcącymim. T. Zana w Pruszkowie,
PSSE w Pruszkowie

-- Konkurs

Kulinamy

Ca/ ro /a/o, CD/ /eż z/n7a z óuraczka/7z/ Jor//?ę

trzylTtcG,

,,Trafntk" Zajęcia Rekreacyjno-Ruchowe,
Młodzieżowy Dom Kultury 111Konkurs Piosenki Dzieci i Młodzieży Sp/ewć#nfe z/ewq/,

Wyjazd grupy lektorów na XIII Mistrzostwa Polski LSO, Rzeszów,
Stowarzyszenie Powszechnych Inic:jatyw Społecznych ,,Jaspis" -- Szkolenie RODO
Ochrona danych osobowych według nowych przepisów dlaNGO,
Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w źlółwinie Powiatowy Konkurs Historyczny dla
gimnazjalistów i klas 7 szkół powiatowych pn. Z)rogi do m/epod7eg/ośc/,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego - IV Wojewódzki
Konkurs Plastyczno-Literacki Twórczość ks. Jana Twa/.dou'sA/egow/dz/ana oczom/ dz/echa,
Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Jazdy Konną Patatal Ogólnopolskie Zawody
WszechstronnegoKonkursu Konia Wierzchowego,Eliminacje do Otwartej Ligi Mazowsza
WKKW,
Fundacja im. Bogny Sokorskiej - Piastowski Mal Muzyczny im. Bogny Sokorskiej, koncert
w kościele Matki Bożej Częstochowskie w Piastowie,
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie -- Mini Mistrzostwa Swiata w Piłce Nożnej chłopców
rocznika2009 Raszyn2018,
Warszawska Izba Gospodarcza 11Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodnią,
Fundacja pod Wspólnym Dachem -- Pornogrć!#a w zas/ęgu./ednego k//kn/gafa,
H

Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego -- V7
Memoriał Wacławct Dziugieła,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

111bieg Powstańczej Warszawy,
Wydanie publikacji książkowej Z)z/ę/eOśw/aO w Pruszków/e do rołz/ /948,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Bieg,
Odsłonięcie Obelisku ku czci poległych w walce o niepodległość mieszkańców Wolimy,

Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów klas 7-8 i klas gimnazjalnych (#cow/e
]Vfepod7eg/ościw Szkole Podstawowej w Zółwinie,
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Sołectwo Otrębusy - koncert Antoniny Krzysztoń Us@szProszę,

Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolita - zawody strzeleckie dla dzieci i młodzieży
pn. 10 strzałów dla Niepodległej,
Książnica Pruszkowska - książka Barbary Walickiej pt. Tu'a/"dy ma/a /zis/or/a Podkowy
Leśnej,
StowarzyszenieTeatr na Pustej Podłodze -- Album .AZazowsze/m.Z Spg/e sk/ego z okadi
70-lecia istttienia,
Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego
XXVI
SwiątecznyTumiej Koszykówki chłopców,
Midski Klub Sportowy ,,Znicz" - Gala z okazji 95-lecia Klubu.
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