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WSTĘP 
 

 „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki 2014-2020 – Aktualizacja” 
został zatwierdzony przez Radę Miejską Uchwałą nr 465/2017 z dnia 25 stycznia 2017.                      
Po przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
weryfikacji LPR (z wynikiem pozytywnym),  w dniu 21 lutego 2017 r. dokument został wpisany 
do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. 

Koordynowany przez gminę „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grodzisk 
Mazowiecki 2014-2020 – Aktualizacja”  jest obowiązującym wieloletnim programem działań 
zmierzającym do wyprowadzenia danego obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej oraz 
stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju. W dokumencie zostały określone cele 
rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań,  
mające  na celu  eliminację lub ograniczenie  negatywnych zjawiska. LPR  realizowany jest   przez 
różne podmioty, zgodnie z określonym w dokumencie harmonogramem czasowym i finansowany 
z różnych źródeł. Dokument stanowi również formalną podstawę do ubiegania się o dotacje z 
funduszy UE , np. przy realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
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Rozdział  I 

MONITORING  WDRAŻANIA PROGRAMU REWITALIZACJI    
 

 
1. ZAPISY WYNIKAJĄCE Z LPR 

Program jest dokumentem o charakterze strategicznym, którego skutki wdrożenia 
obejmują praktycznie wszystkie podmioty zlokalizowane na obszarze rewitalizowanym. 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
w Programie zaplanowany został system monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system 
wprowadzania modyfikacji wynikających ze zmian zachodzących w otoczeniu Programu. 
System opiera się na współpracy trzech sektorów: samorządowego, pozarządowego i biznesu.  

 
  1.1 PROCEDURA MONITORINGU 
 

Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania danych dotyczących 
realizacji działania. Celem monitoringu jest bieżąca ocena realizacji zadań strategicznych, 
poprzez kontrolowanie, czy dane zadania zostały w pełny sposób zrealizowane w zakładanym 
czasie, czy osiągnięte zostały planowane rezultaty, oraz czy nie zostały przekroczone 
przeznaczone na realizację działań środki finansowe. W systemie monitorowania dokonano 
wyboru wskaźników pozwalających monitorować efekt długofalowy całego Programu oraz  
wskaźników monitorujących poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne.  

  Zadania związane z monitoringiem wdrożenia Programu są realizowane przez Biuro 
Rewitalizacji Miasta (Wydział Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 
Urzędu Miejskiego). Monitoring wdrażania poszczególnych projektów rewitalizacyjnych 
złożony jest z analizy stopnia osiągania mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników projektów 
rewitalizacyjnych oraz monitorowania operacyjnego za pomocą bezpośrednich rozmów z 
beneficjentami i wizji lokalnych na miejscu realizacji projektu rewitalizacyjnego. Postępy w 
realizacji konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz ze stopniem wdrażania założeń, 
są monitorowane na podstawie fiszek monitoringowych.  

Na podstawie zebranych w danym roku  informacji o projektach, zostanie opracowany   
Raport monitorujący z wdrażania Programu. Zakres raportów okresowych (rocznych) 
obejmować będzie, w szczególności:  informację o postępach finansowych, źródłach 
finansowania zadań, informację o postępach rzeczowych, zgodność z przyjętym 
harmonogramem, odchyleń od harmonogramu, sposoby komunikacji ze wspólnotą lokalną w 
zakresie wdrażania Programu, przebieg wdrażania poszczególnych projektów 
rewitalizacyjnych. Raporty monitorujące obejmować będą zmianę wartości wskaźników 
programowych przypisanych do celów programu rewitalizacji. Raport opracowywany będzie na 
podstawie danych od beneficjentów projektów rewitalizacyjnych. Jednostki, które zgłosiły 
działania do Programu zobowiązane są do kwartalnego informowania Urzędu Miejskiego o 
postępie prac objętych programem zgodnie z zaleceniami dotyczącymi monitorowania. 
Opracowany przez Biuro Rewitalizacji Miasta Raport z wdrażania Programu zostanie 
przedłożony Zespołowi ds. rewitalizacji celem wydania opinii. Zaopiniowany raport będzie 
corocznie prezentowany  przez Burmistrza Radzie Miejskiej. Po akceptacji dokumentu przez 
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Radę przewiduje się, iż raport będzie publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta, 
umożliwiając w ten sposób opinii publicznej zapoznanie się z jego treścią. Wyniki raportu będą 
podstawą do wprowadzania ewentualnych modyfikacji programu rewitalizacji, m.in. w reakcji 
na zmiany w jego otoczeniu. 

Dodatkowym dokumentem przedkładanym Radzie Miejskiej przez Burmistrza będzie 
prognoza, dotycząca wdrażania Programu w kolejnym roku wraz z propozycją ewentualnych 
modyfikacji, która poddawana będzie analizie każdorazowo przy okazji zatwierdzania budżetu.  

 
1.2. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA 
 

     Monitorowanie efektów rzeczowych obejmować będzie wskaźniki produktu, rezultatu                 
i oddziaływania.  

     Wskaźniki oddziaływania dotyczą całego Programu i całego obszaru zidentyfikowanego 
jako obszar rewitalizacji, na którym realizowane będą działania rewitalizacyjne. Mierzą zmiany 
zachodzące w wyniku wdrażania Programu, poszczególnych przedsięwzięć i projektów 
rewitalizacyjnych. Wybrane wskaźniki oddziaływania zostały w LPR przypisane do celów 
programu rewitalizacji następująco:  

 

Cel 1  - Pobudzanie aktywności poszczególnych grup mieszkańców poprzez zmianę sposobu 
użytkowania wspólnych przestrzeni publicznych i wykorzystanie posiadanego 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

            
            Wskaźniki oddziaływania: 

• Poziom aktywności gospodarczej (Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych/100 mieszkańców). 

• Utworzone miejsca pracy w wyniku realizacji projektu. 
• Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach. 

 
Cel 2 - Ograniczenie problemów społecznych poprzez wykorzystanie przestrzeni publicznej 

jako podstawy świadczenia usług dla różnych grup mieszkańców. 
             
            Wskaźniki oddziaływania: 

• Liczba przydzielonych świadczeń z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców. 
• Liczba przydzielonych świadczeń z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców. 
• Liczba przydzielonych świadczeń z powodu Niepełnosprawności na 100 mieszkańców 
• Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego  
     (rocznie). 
• Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu. 
 

Cel 3 - Wzmocnienie spójności społecznej poprzez stworzenie warunków do prowadzenia 
działań prewencyjnych  w    stosunku do młodzieży oraz osób starszych poprzez 
tworzenie nowych usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. 

             
            Wskaźniki oddziaływania: 

• Koncentracja form działalności gospodarczej typowych dla obszarów koncentracji 
     problemów społecznych (lombardy itp.). 
• Liczba osób którym przyznano świadczenie z powodu Alkoholizmu na 100  
    mieszkańców. 
• Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego 
    (rocznie). 
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Cel 4 - Poprawa jakości życia pod względem zamieszkania i pracy poprzez tworzenie i  

wzmacnianie udogodnień związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych. 
            Wskaźniki oddziaływania: 

• Wskaźnik gęstości zaludnienia w 2015 roku. 
• Powierzchnia  nowych terenów zielonych. 
• Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego 
    (rocznie). 
 

Cel 5 - Stworzenie warunków do rozwoju partnerstwa samorządu, mieszkańców oraz 
organizacji funkcjonujących na terenie gminy oraz wspólnego działania w 
rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej na obszarze zdegradowanym.  

 
              Wskaźniki oddziaływania:  

• Liczba dzikich wysypisk śmieci. 
• Wskaźnik objęcia terenu gminy miejscowymi planami zagospodarowania 
     przestrzennego. 
• Utworzone miejsca pracy w wyniku realizacji projektu. 

 
Wskaźniki produktu i  rezultatu monitorują stopień realizacji poszczególnych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zostały określone w Programie w kartach poszczególnych 
projektów. 

 
 

2. MONITORING W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM   
 

Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 25.04.2018 r. Radni pozytywnie zaopiniowali 
przygotowane przez Gminę:   
• Raport monitorujący z wdrażania w 2017 roku „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-202 – Aktualizacja”   
• Prognozę wdrażania w 2018 roku „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk 

Mazowiecki na lata 2014-202 – Aktualizacja”    
• Propozycje modyfikacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki na 

lata 2014-202 – Aktualizacja”.  
Dokumenty  dostępne są pod adresem: http://bip.grodzisk.pl/Article/get/id,29547.html. 
     

      Monitoring wdrażania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki 
2014-2020 – Aktualizacja” w 2018 roku obejmuje okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2018 r. 
do 31.12.2018 r. Zgodnie z zapisami LPR,  zadania związane z monitoringiem Programu były 
wdrażane przez Biuro Rewitalizacji Miasta (BRM) w Wydziale Przygotowania Inwestycji i 
Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego, przy współudziale beneficjentów projektów 
rewitalizacyjnych oraz członków Zespołu d.s. rewitalizacji. Monitoring przeprowadzono 
metodami określonymi w obowiązującym LPR. Podczas prac  użyto wskazanych w Programie 
narzędzi badania i analizowania zmian zachodzących na obszarze zdegradowanym.  
 Dokonanie analizy stopnia osiągania mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników 
projektów rewitalizacyjnych możliwe było po przeanalizowaniu:   
- złożonych przez beneficjentów 24 fiszek monitoringowych i informacji o projektach wpisanych 

do LPR   (w tym danych o  stopniu wdrożenia, poniesionych kosztach, postępach finansowych,   

http://bip.grodzisk.pl/Article/get/id,29547.html
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źródłach  finansowania,  zmianach wartości wskaźników rezultatu i wskaźników produktu oraz 
zaistniałych w 2018 roku zmianach wartości wskaźników oddziaływania monitorujących LPR); 

- przedłożonych aktualnych danych o gminie z wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu  
(USC, OPS, SM, OiT, OSiR, Biblioteka, WPP, WGN, OŚ, OR, OR.I, KP, IT, IF).   

 

Przeprowadzona przez BRM analiza wskaźników,  uzupełniona o monitorowanie 
operacyjne  za pomocą bezpośrednich rozmów z beneficjentami oraz o wizje lokalne na miejscu 
realizacji projektów rewitalizacyjnych,  umożliwiły dokonanie rzetelnej  oceny zaistniałych zmian 
zachodzących na obszarze zdegradowanym oraz oceny wpływu   i skuteczności  prowadzonych 
działań na zdiagnozowane problemy. Wykonane prace pozwoliły na  opracowanie  „Raportu 
monitorującego z wdrażania w 2018 roku Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk 
Mazowiecki 2014-2020 – Aktualizacja”, który zostanie przedstawiony Zespołowi ds. rewitalizacji 
celem wydania opinii, a następnie przedłożony przez Burmistrza Radzie Miejskiej. Po akceptacji 
dokumentu przez Radę Miejską,  Raport będzie opublikowany na stronie internetowej Urzędu 
Miasta. Dokument stanie się  podstawą do przeprowadzenia prognozy wdrażania Programu w 
kolejnym roku oraz  przygotowania  propozycji ewentualnych modyfikacji Programu. 
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Rozdział II  
REALIZACJA PROGRAMU W 2018 ROKU   

 
1.  POSTĘP RZECZOWY I PRZEBIEG WDRAŻANIA PROGRAMU  
 

Postęp  rzeczowy  realizacji w 2018 roku „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2020 – Aktualizacja” i przebieg wdrażania konkretnych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, były monitorowane przez  Biuro Rewitalizacji Miasta w 
Wydziale Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego. Źródło 
pozyskiwania informacji stanowiły:  karty monitorujące  projekty rewitalizacyjne, bezpośrednie 
rozmowy z beneficjentami oraz  wizja lokalna w miejscach realizacji projektów.    

 

1.1  OBSZAR ZDEGRADOWANY 
 
W obowiązującym od 25 stycznia 2017 r. Lokalnym Programie Rewitalizacji  obszar 

zdegradowany Miasta i Gminy, wyznaczony na podstawie analizy wskaźnikowej,  obejmuje 48 
ha, co stanowi 45% powierzchni Miasta i Gminy.  

Analiza pozyskanych danych wykazała, że  projekty realizowane w  2018 roku 
obejmowały tereny leżące w wyznaczonym obszarze zdegradowanym Miasta i Gminy 
określonym w obowiązującym LPR.1  

      

1.2 OBSZAR REWITALIZACJI  
Na obszarze zdegradowanym wyznaczono obszar rewitalizacji, obejmujący dziewięć 

podobszarów rewitalizacji na terenie gminy i miasta Grodzisk Mazowiecki  
1) Podobszar I – CENTRUM  
2) Podobszar II – TEREN PRZY UL. SZCZĘSNEJ 
3) Podobszar III – TEREN PRZY UL. SPORTOWEJ  
4) Podobszar IV – OSIEDLE KOPERNIK  
5) Podobszar V – TEREN PRZY UL. PIASKOWEJ  
6) Podobszar VI – ŁĄKI  
7) Podobszar VII – URSZULIN  
8) Podobszar VIII – KŁUDNO STARE 
9) Podobszar IX – ADAMOWIZNA. 
  

Powierzchnia obszaru rewitalizacji to 12,45 km², co stanowi 11,60% powierzchni Gminy 
i Miasta. Projekty realizowane w  2018 roku obejmowały tereny leżące w wyznaczonym 
obszarze rewitalizacji.2  

      
 
 
 

                                                 
1 Mapa nr 1 - Obszar zdegradowany gminy Grodzisk Mazowiecki – str. 9 
2 Mapa nr 2 - Obszar rewitalizacji gminy Grodzisk Mazowiecki – str. 10 
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Mapa nr 1- Obszar zdegradowany gminy Grodzisk Mazowiecki 
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Mapa nr 2 - Obszar rewitalizacji gminy Grodzisk Mazowiecki 
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1.3  PRZEDSIĘWZIĘCIA i PROJEKTY  
 

W ramach LPR zaplanowano ogółem 5 przedsięwzięć rewitalizacyjnych,  w ramach 
których w latach 2016-2020  zamierzano realizować ogółem 24 projekty rewitalizacyjne 
(główne i pozostałe)  na terenie gminy i miasta.  

 
Program przewidywał na 2018 rok wdrożenie 21 projektów głównych i pozostałych. 

Analiza pozyskanych informacji o tych projektach wykazała, że w rzeczywistości w okresie 
sprawozdawczym (od 01.01.2018 do 31.1.2018) monitoringowi podlegają 23 projekty, z 
czego w 2018 r. realizowano 21 projektów,  a nie wdrażano 2 projektów. 

  
1.3.1  PROJEKTY GŁÓWNE I POZOSTAŁE,  REALIZOWANE  W 2018 R   
 

1)   PROJEKT 1.1 Streetworker – Pedagog uliczny. 
2)   PROJEKT 1.2 Aktywna Rodzina.  
3)   PROJEKT 1.4 E-usługi - szansa dla rozwoju obszaru rewitalizacji. 
4)   PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych 

„Stawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i 
adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej. 

5)   PROJEKT 2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy 
Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z   dekompozycją urbanistyczną 
otoczenia  na rzecz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i 
efektywności usług publicznych gminy. 

6)   PROJEKT 2.3 Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  przy ul. Żwirki 
i   Wigury w Grodzisku Mazowieckim. 

7) PROJEKT 2.4 Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego przy 
ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim. 

8) PROJEKT 3.1 Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z 
ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz 
sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy  ul. 
Sportowej w Grodzisku Mazowieckim. 

9) PROJEKT 4.1 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż pierzei ulicy 1 Maja 
oraz od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim, w tym: 
Etap 1 - Ciągi komunikacji pieszej po stronie południowej ulicy 1 Maja na odcinku  
              od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego. 
Etap 2 - Ciągi komunikacji pieszej po stronie północnej ulicy 1 Maja na odcinku od 
              ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego. 
Etap 3 - Ciągi komunikacji pieszej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Kilińskiego do 
              ulicy Bartniaka wraz z ulicą Bartniaka i parkingiem. 
Etap 4 - Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych od ul.11 Listopada do ul.  
              Konspiracji. 

10) PROJEKT 4.2 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż zabytkowej pierzei  
ulicy 11 Listopada w Grodzisku  Mazowieckim. 

11) PROJEKT 4.3 Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim 
poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego.  Etap 2 – Rozbudowa, 
modernizacja i serwis systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki. 
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12) PROJEKT 4.4 Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku 
Mazowieckim,  Etap 1, w tym : 
1. Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Królewskiej.   
2. Parking przy ulicy E. Orzeszkowej.   
3. Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ulicy   T. Bairda. 
4. Nie zagospodarowany plac wewnątrzosiedlowy przy ulicy  E. Orzeszkowej. 

13)  PROJEKT 4.5 Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik”  w Grodzisku 
Mazowieckim, Etap 2, w tym: 
5. ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3  Maja do ulicy Westfala.  
6. Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej. 
7. Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulicy E. Orzeszkowej z ulicą   
   3 Maja. 
8. Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego. 
9. Nie zagospodarowany plac  przy skrzyżowaniu ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego  
    z  ulicą M. Kopernika. 

14) PROJEKT 4.6 Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku 
Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego 
w Grodzisku Mazowieckim. 

15) PROJEKT 4.7 Modernizacja ulicy 3 Maja  w obrębie skrzyżowań z ulicą 
Orzeszkowej i ulicą Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w 
Grodzisku Mazowieckim. 

16) PROJEKT 4.8 Adaptacja budynku Kina „Wolność” przy ul. Kilińskiego 8A w 
Grodzisku Mazowieckim, Etap 2 – Modernizacja infrastruktury towarzyszącej, w 
tym ciągu komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej oraz parkingu 
przy ul. Kilińskiego.  

17) PROJEKT 4.9 Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Żydowskiej 
oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim. 

18)  PROJEKT 4.10 Rozwój sieci tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki. 
19)  PROJEKT 5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe 

niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu 
składającego się z Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej 
Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum 
treningowego I drużyny Legii Warszawa. 

20)  PROJEKT 5.2 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe 
zabytkowego parku w miejscowości Kłudno Stare,  na rzecz  podniesienia 
efektywności usług publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego 
zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk 
Mazowiecki.  

21) PROJEKT 5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne 
zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w miejscowości 
Adamowizna. 
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1.3.2   PROJEKTY  GŁÓWNE I POZOSTAŁE  NIE WDRAŻANE W 2018 R. 
 

1)  PROJEKT 1.5 Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji. 

Złożony w 2017 r. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-
2020 Działanie 10.1 został odrzucony  ze względów formalnych.   Gmina w latach 
2017-2018 nie realizowała przedmiotowego projektu z uwagi na brak innych 
możliwości dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych. 
W 2017 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 
Poddziałanie 10.1.1,  na realizację  alternatywnego  projektu pn. „Nowoczesne 
narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kształcenia w 
placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki” (wartość 
projektu 668 476,88 zł; dofinansowanie 651 592,11 zł). Okres realizacji projektu od 
04.09.2017do 31.05.2019. W ramach wdrażania projektu  wsparcie w zakresie 
rozwoju kompetencji kluczowych z wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi 
informacyjno-komunikacyjnych(TIK) otrzymało 5 placówek oświatowych z terenu 
gminy. Projekt zapewnia wyrównanie szans 535 uczniów z różnych środowisk oraz  
doskonalenie kompetencji cyfrowych i podniesienie kwalifikacji 65 nauczycieli.      
  

2)   PROJEKT 1.6 Lekkoatletyka dla każdego. 
Projekt zgłoszony przez Klub Sportowy BIEGI w Grodzisku Mazowieckim.  
Z uwagi na bogatą ofertę zajęć proponowaną dla mieszkańców gminy Grodzisk 
Mazowiecki  przez OSiR oraz znikome zainteresowanie uczniów szkół 
podstawowych dodatkowymi, bezpłatnymi zajęciami lekkoatletycznymi,  
prowadzonymi przez nauczycieli WF w szkołach,  zrezygnowano z   aplikowania o 
dofinansowanie  projektu.   

 
1.3.3.  PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE 

 
           W obowiązującym Programie zostały wymienione przedsięwzięcia 
uzupełniające, wybrane w wyniku przeprowadzonych analiz i  różnorodnych 
partycypacyjnych metod konsultacji,  jako niezbędne działania rewitalizacyjne 
wpisujące się w założenia LPR. 

 Urzędnicy i eksperci miejskich jednostek samorządowych wyodrębni obiekty i 
tereny będące w zarządzie gminy lub należące do osób prywatnych, Wspólnot 
Mieszkaniowych, Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i innych podmiotów, dla 
których  niezbędne jest podjęcie działań rewitalizacyjnych (wpisujących się w założenia 
Programu) lub działania rewitalizacyjne zostały rozpoczęte i należy je kontynuować. 
Przedsięwzięciami tymi są: 
1) Budowa bulwaru spacerowego wzdłuż rzeki Rokicianki, łączącego Park im. hr. 

Skarbków, teren rekreacyjno-sportowy Stawów Goliana oraz Stawy Walczewskiego 
w Grodzisku Mazowieckim. 

2) Budowa ciągu spacerowo-rowerowego wzdłuż rzeki Mrownej, od ulicy 1 Maja do 
ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim. 

3) Budowa ciągu  spacerowo-rowerowego wzdłuż rzeki Mrownej - na odcinku od 
Bulwaru Sobieskiego do północnych granic Grodziska Mazowieckiego. 

4) Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w 
tym  terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki.   
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5) Modernizacja ulic w obrębie skrzyżowań, poprzez budowę sygnalizacji świetlnych, 
mini rond i azyli dla pieszych, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu. 

6) Rewitalizacja budynku z przełomu XIX i XX wieku wraz z ogrodem przy ulicy 
Traugutta 19 w Grodzisku Mazowieckim.    

7) Rewaloryzacja przedwojennej kamienicy wraz z ogrodem   przy ulicy  Bałtyckiej 
31 w Grodzisku Mazowieckim.   

8) Rewaloryzacja kamienicy przy Placu Wolności 14 w Grodzisku Mazowieckim oraz  
zagospodarowanie terenu posesji.   

9) Szlak edukacyjny „Śladami grodziskich Żydów”. 
10) Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie 

zabudowy  mieszkaniowo-usługowej  osiedli  miejskich  w Grodzisku 
Mazowieckim  poprzez odpowiednie  zagospodarowanie nieużytków i terenów  
zieleni oraz nadanie im nowych funkcji społecznych i  rekreacyjno-sportowych.  

11) W zależności od potrzeb zidentyfikowanych na danym terenie,  w ramach 
inwestycji przewidywana jest budowa placów zabaw dla dzieci, boisk, skwerów 
zieleni, siłowni zewnętrznych, ścieżek dla rowerów, zagospodarowanie elementami 
zieleni i małej architektury, wymiana oświetlenia ulicznego, modernizacja ciągów 
komunikacji pieszej i nawierzchni ulic, rozbudowa sieci monitoringu miejskiego, 
doposażenie w przystanki komunikacji miejskiej.    

12) Rekultywacja zdegradowanych terenów miejskich z powojenną zdekapitalizowaną 
zabudową,  w celu nadania przestrzeni publicznej Grodziska Mazowieckiego 
nowych funkcji  społeczno-gospodarczych.  Zadanie dotyczy lokalizacji: Plac 
Wolności 2, 5 Plac Króla Zygmunta Starego 6, 8, ul. Hynka 10,12, ul. Kilińskiego 
14, ul.11 Listopada  40, 42, ul. Obrońców Getta 13, 15, 23, 25, 27, ul. Sienkiewicza 
20 (Budynek I, Budynek II), 22, 24, ul. Ułańska 18 (2 budynki), ul. Żyrardowska 
39, ul. Harcerska 3, 5, 8, 10, ul. Limanowskiego 2, 4, 6, 10, 23, 29. 

13) Rewaloryzacja przedwojennych kamienic Grodziska Mazowieckiego oraz 
budynków wzdłuż zabytkowego układu  pierzei ulic miasta, w tym: Plac Króla 
Zygmunta Starego 9, Plac Wolności 2, ul. Harcerska 22, ul. Kilińskiego 6, 12, 30, 
ul. Kościuszki 8, 14, 21, 28, 30, 32, 35, ul. Krótka  5, ul.. Limanowskiego 30, ul. 11 
Listopada   6, 7, 16, 21, 40, ul. 1 Maja 8, 43, ul. 3 Maja 50, ul. Montwiłła 22, ul. 
Nadarzyńska 77, 79, 81A, 85, ul. Narutowicza 13, ul. Pańska 6, ul. Poniatowskiego 
3, 17, ul. Składowa 8, ul. Traugutta 3, 24, 65, ul. Tylna 16, ul. Żyrardowska 52, 54. 

14) Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej Grodziska Mazowieckiego 
poprzez modernizację  powojennych  budynków i  otoczenia posesji.  Zadanie 
obejmuje lokalizacje: ul. Bołtucia 1, 3/1, ul. Narutowicza 15, ul. Obrońców Getta 
12, ul. Poniatowskiego   35, ul. Przemysłowa 2, 2A, 2B, 2C, 4, 4A, ul. Traugutta 22, 
ul. Tylna 23 (2 budynki), ul. Wioślarska 3, ul. Wólczyńska 47, ul. Żeromskiego 23, 
25, 25A, 25B. 
Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniach zgłosili szereg projektów 

rewitalizacyjnych dotyczących nieruchomości miejskich: 
1) Willa „Wójtówka", ul. Kilińskiego 9. 
2) „Letniak" ul. Kilińskiego 7. 
3) Budynek i teren Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2, ul.Kilińskiego 8 C. 
4) Budynek i teren  Zespołu Szkół Nr 1, ul. Żwirki i Wigury 4. 
5) Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1. 
6) Parking przy Centrum Kultury. 
7) Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Westfala 3. 
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8) Budynek siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 32A. 
9) Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym Filia w Grodzisku Mazowieckim,  

     ul. 3 Maja 63. 
10) Bloki powojskowe przy ul. Bałtyckiej 10A i 12. 
11) Bloki powojskowe przy ul. Sportowej 33 A, 33 B, 33 C. 
12) Blok  Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bałtyckiej 10. 
13) Teren  i obiekty bazy Przedsiębiorstwa Państwowej  Komunikacji Samochodowej, 

     ul.  J. Chełmońskiego 33. 
14) Willa Haberlego z 1897, 1910-12, ul. 1 Maja (nr rej.715162, 502/08 z 21.04.2008). 
15) Budynki z otoczeniem Warszawskiej Kolei Dojazdowej, ul. Batorego 23. 
16) Teren  poprzemysłowy po Fabryce Opakowań, ul. Harcerska. 
17) Cmentarz Żydowski przy ul. Żydowskiej. 
18) Willa Foksal, ul. Bartniaka. 
19) Dwór Mokronoskich przy ul. Okulickiego. 
20) Budynek i teren dawnego szpitala powiatowego przy ul. Okulickiego 
21) Kamienica przy ul. Narutowicza 11 (po dawnych Mazowieckich Zakładach  

     Krawiecko-Kuśnierskich „Elegancja"). 
22) Dom przy ul. Okulickiego 11 (drewniany dom z 1878 r.+ park z pół. XIX w.) - (nr  

     rej. 729804 A-887 z 03.12.2009). 
23) Zespół willi „Kaprys" ul. Okólna 1/3 z 1884, 1886 (nr rej. 620875, willa 620876, 

     budynki gospodarcze 620877, stajnie 620878, park 620879,    1199 z 25.10.1982). 
24) Park  „Kruszynka" , ul  Nadarzyńska  
25) Willa „Milusin" ul. 3 Maja 62/64. 
26) Willa „Marysinek" (budynek z wieżyczką) ul. Słowackiego. 
27) Teren  poprzemysłowy po dawnej Fabryce Szpilek przy ul. Poniatowskiego. 
28) Kamienica na rogu ul. 1 Maja i ul. Kościuszki - Bracia Głowińscy – Handel Win. 
29) Budynki przy ul. Szkolnej 10 (budynek I, II i III) . 
30) Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Żyrardowskiej 48. 
31) Budynek przy ulicy Dalekiej 11 A. 
32) Zabytkowe pierzeje wzdłuż: ul. 11 Listopada, ul. H. Sienkiewicza, ul. Kilińskiego, 

ul. Kościuszki, ul. Harcerskiej, Placu Wolności, Placu Króla Zygmunta Starego. 
33) Przestrzeń publiczna Grodziska Mazowieckiego w kwartale ulic: ul. Okulickiego,  

     ul. 3 Maja, ul. Królewskiej, ul. Teligi. 
34) Willa  przy ul. 3 Maja 49 
35) Rewitalizacja i zagospodarowanie na potrzeby Domu Dziecka budynku 

poprzemysłowego wraz z terenem przy ulicy Batorego 22 w Grodzisku 
Mazowieckim). 

36) Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  przy ul. Żwirki i Wigury 
w Grodzisku Mazowieckim wraz z budową budynku dla potrzeb Ośrodka Pomocy 
Społecznej, zagospodarowaniem terenu oraz  połączeniem ulicy Żwirki i Wigury z 
ulicą Piłsudskiego.  

37) Budowa młodzieżowego domu opiekuńczo-leczniczego, kategoria obiektu – XI 
wraz z parkingiem we wsi Odrano-Wola 

38) Rozbudowa o nowe stacje „Systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów 
       zintegrowanym, innowacyjnym produktem turystycznym Gminy.  

Wymienione w pkt 1.3.3. projekty wpisane do LPR jako przedsięwzięcia 
uzupełniające  nie podlegają  monitoringowi. Z tego względu Wydział Przygotowania 
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych opracował krótką informację o stanie wdrażania w 
2018 roku tych inwestycji. 3 

                                                 
3 Załącznik nr 1 do Raportu Monitorującego – Informacja z wdrażania w 2018 r. projektów uzupełniających. 
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1.4   STOPIEŃ WDROŻENIA PROJEKTÓW  
        „Harmonogram realizacji projektów rewitalizacyjnych” zawarty w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji obejmuje lata 2016 – 2020. 4   

       Analiza procesu wdrażania projektów  pod kątem zgodności rzeczywistych terminów 
realizacji zadań z terminami planowanymi w  obowiązującym LPR wykazała, że na 24 projekty 
ujęte w harmonogramie 13 z nich jest/było realizowanych zgodnie z harmonogramem.  Są to 
projekty:   
1) PROJEKT 1.1 Streetworker – Pedagog uliczny. 
2) PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami 

Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele 
rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej. 

3) PROJEKT 2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy Kościuszki 12 
w Grodzisku Mazowieckim z   dekompozycją urbanistyczną otoczenia  na rzecz 
funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i efektywności usług publicznych 
gminy. 

4) PROJEKT 2.4 - Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego przy ulicy 
  Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim. 

5) PROJEKT 3.1 Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i 
zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni 
publicznej terenów poprzemysłowych przy  ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim. 

6) PROJEKT 4.3 Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez 
utworzenie sieci monitoringu wizyjnego.  Etap 2 – Rozbudowa, modernizacja i serwis 
systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki. 

7) PROJEKT 4.4 Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim,  Etap 1, w tym : 
1. Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Królewskiej.   
2. Parking przy ulicy E. Orzeszkowej.   
3. Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ulicy   T. Bairda. 
4. Nie zagospodarowany plac wewnątrzosiedlowy przy ulicy  E. Orzeszkowej. 

8)   PROJEKT 4.5 Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik”  w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2, w tym: 
5.   ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3  Maja do ulicy Westfala.  
6.   Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej. 
7.   Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulicy E. Orzeszkowej z ul. 3  Maja. 
8.   Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego. 
9.   Nie zagospodarowany plac  przy skrzyżowaniu ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z  
     ulicą M. Kopernika. 

9)   PROJEKT 4.6 Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez 
zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim. 

10)   PROJEKT 4.7 - Modernizacja ulicy 3 Maja  w obrębie skrzyżowań z ulicą Orzeszkowej i 
ulicą Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku 
Mazowieckim. 
                                                 
4 Tabela 1 - Harmonogram realizacji projektów rewitalizacyjnych – str. 19. 
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11)    PROJEKT 4.9 Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu P+R przy 
ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim. 

12)    PROJEKT 4.10 Rozwój sieci tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki. 
13) PROJEKT 5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne 

zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w miejscowości 
Adamowizna. 

                

             „Harmonogram  realizacji projektów rewitalizacyjnych” wymaga aktualizacji terminów 
realizacji  lub wykreślenia z Programu 11 projektów:    

 

1) PROJEKT 1.2 Aktywna Rodzina    
Z uwagi na problemy rekrutacyjne osób/rodzin do projektu, termin realizacji został 
przesunięty o 6 miesięcy, tj. z 31.12.2017 na 30.06.2018.  

 
2) PROJEKT 1.3  Program „Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego. 

Projekt zakończony w 2017 r.  
 

3) PROJEKT 1.4 - E-usługi - szansa dla rozwoju obszaru rewitalizacji. 
Ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych procedur  związanych z  
wykorzystaniem powstałych w projekcie  oszczędności poprzetargowych,  termin 
zakończenia projektu przesunięto z 31.12.2017 na 31.12.2018.  
 

4) PROJEKT 1.5 - Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji.  
Procedurę przygotowania dokumentacji aplikacyjnej rozpoczęto w 2016 roku, a w 2017 r. 
złożono wniosek i trwała ocena projektu,  co nie zostało uwzględnione w harmonogramie.     
Ze względów formalnych nie otrzymaliśmy dofinansowania.  Z tego powodu oraz z uwagi  
na brak innych możliwości dofinansowania projektu z zewnętrznych środków finansowych, 
w latach 2017-2018  odstąpiono  od planowanej realizacji projektu.   
Wdrażany jest alternatywny  pn. „Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-
komunikacyjnej w procesie kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy 
Grodzisk Mazowiecki”. 
   

5) PROJEKT 1.6 - Lekkoatletyka dla każdego. 
Projekt zgłoszony przez Klub Sportowy BIEGI w Grodzisku Mazowieckim.  Z uwagi na 
bogatą ofertę zajęć proponowaną przez OSiR dla mieszkańców gminy Grodzisk 
Mazowiecki  oraz znikome zainteresowanie uczniów szkół podstawowych dodatkowymi, 
bezpłatnymi zajęciami lekkoatletycznymi,  prowadzonymi przez nauczycieli WF w szkołach,  
zrezygnowano w latach 2016-2018 z   aplikowania o dofinansowanie  projektu.   
 

6) PROJEKT 2.3 Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  przy ul. Żwirki 
i   Wigury w Grodzisku Mazowieckim. 
Prace koncepcyjne nad projektem oraz zlecenie opracowania dokumentacji projektowej 
zrealizowano w 2016 roku, co nie zostało uwzględnione w harmonogramie.     

 
7)   PROJEKT 4.1 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż pierzei ulicy 1 Maja oraz od ul. 
       11 Listopada do ul Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim. 

            Termin wdrożenia projektu w zakresie realizacji Etapu 4: „Rewitalizacja ciągów 
komunikacyjnych od ul. 11 Listopada  do ul. Konspiracji”  przedłużono na lata 2019-2020,  
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z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków 
finansowych.  

 
8)   PROJEKT 4.2 - Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż zabytkowej pierzei ulicy 11 

Listopada w Grodzisku  Mazowieckim. 
Gmina nie wdrażała projektu w latach 2016-2017 z uwagi na brak możliwości 
dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych.  

 
9)    PROJEKT 4.8 - Adaptacja budynku Kina „Wolność” przy ul. Kilińskiego 8A w  Grodzisku 

Mazowieckim,  
       W 2017 r. nie realizowano projektu  w zakresie  części Etapu 2 dotyczącej   modernizacji 

ciągu komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej, z uwagi na brak możliwości 
dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych.   

 
10)   PROJEKT 5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego 

terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum 
Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka 
Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I drużyny Legii Warszawa. 
Przedłużono okres realizacji  projektu o 1 rok, z uwagi na brak możliwości dofinansowania 
inwestycji z zewnętrznych środków finansowych.  

 
11) PROJEKT 5.2 -  Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe 

zabytkowego parku w miejscowości Kłudno Stare,  na rzecz  podniesienia efektywności 
usług publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem 
kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki.  
W 2017 r. nie realizowano projektu  z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji 
z zewnętrznych środków finansowych.   

 
         Szczegółowy opis wdrażania poszczególnych zadań został przedstawiony w kartach  
monitorujących projekty 5  oraz w tabelarycznym zestawieniu informacji o stanie realizacji 
projektów. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
5 Załącznik nr 2 do Raportu Monitorującego – Karty  monitorujące projekty 
6 Załącznik nr 3 do Raportu Monitorującego – Informacje o stanie realizacji projektów     
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Tabela 1 -   Harmonogram realizacji projektów rewitalizacyjnych 
 

PROJEKTY  
LATA REALIZACJI 

2016 2017 2018 2019 2020 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1. WSZYSCY RAZEM - AKTYWIZACJA MIESZKAŃĆÓW OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

Projekt 1.1         

Projekt 1.2         

Projekt 1.3 o       

Projekt 1.4         

Projekt 1.5   o  o    
Projekt 1.6 o  o  o    

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2. MIĘDZY PARKAMI  - EKOLOGICZNA I KULTURALNA AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW 

Projekt 2.1          

Projekt 2.2          

Projekt 2.3         

Projekt 2.4         

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3. TERENY POPRZEMYSŁOWE NA NOWO - NOWE FUNKCJE PRZESTRZENI OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

Projekt 3.1          

PRZEDSIĘWZIĘCIE 4. NASZ DOM - PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM SPOŁECZNYM POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA 

Projekt 4.1          

Projekt 4.2 o  o      

Projekt 4.3         

Projekt 4.4         

Projekt 4.5         

Projekt 4.6         

Projekt 4.7         

Projekt 4.8   o      

Projekt 4.9         

Projekt 4.10         

PRZEDSIĘWZIĘCIE 5. ZIELONE SOŁECTWA - OCHRONA I WZMOCNIENIE WALORÓW GOSPODARCZYCH I ŚRODOWISKOWYCH 
OBSZARU REWITALIZACJI 

Projekt 5.1         

Projekt 5.2   o      

Projekt 5.3         

 
Legenda: 

- projekt zaplanowany w harmonogramie LPR do realizacji  
- projekt zaplanowany w harmonogramie LPR do realizacji i  realizowany w danym roku 
- projekt zaplanowany w harmonogramie LPR do realizacji lecz  nie realizowany w danym roku 
- projekt nie zaplanowany w harmonogramie LPR  do realizacji  w danym roku 
- projekt nie zaplanowany w harmonogramie LPR, a realizowany w danym roku 

 

 
  
o  
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2.  KOSZTY I  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA   

 
 

2.1  PONIESIONE KOSZTY 
  

         Oszacowany w obowiązującym LPR, łączny budżet Programu na realizację projektów w 
latach 2007-2020,    zawiera się w kwocie  229 491 225,69 zł brutto. 7 
 

  Całkowite nakłady finansowe poniesione do 31.12.2018 r. na realizację projektów 
wyniosły ogółem 65 207 727,42 zł brutto 8, w tym:   
- od 2007 r.  do 2015 r.       -  w wysokości     3 413 908,28 zł 
- w 2016 r.                           -  w wysokości     5 967 069,67 zł 
- w 2017 r.                           -  w wysokości   11 598 744,80 zł 
- w 2018 r.                           -  w wysokości   44 228 004,67 zł 
 
          Z szacowanego w LPR budżetu  pozostaje do wykorzystania kwota 164 283 498,27 zł 
brutto. 9 
           
 
 Planowany w LPR budżet przekroczono w 2018 r. w przypadku 4 projektów,  na  łączną 
kwotę 2 570 840,44 zł brutto.10    Przekroczenie dotyczy zadań: 

 
-   PROJEKT 1.1 Streetworker – Pedagog uliczny. 
    Przekroczono planowany budżet  o 90 000,00 zł brutto. 
 

  -   PROJEKT 1.3 Program „Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego. 
    Przekroczono planowany budżet  o 294,00 zł brutto. 
 

  -   PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami   
      Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele  
      rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej. 

    Przekroczono planowany budżet  o 2 364 128,26   zł brutto. 
 

    -  PROJEKT 4.6 Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie zabudowy  
mieszkaniowo-usługowej  Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez 
zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim. 

         Przekroczono planowany budżet  o 116 418,18 zł brutto. 
  
 

 

                                                 
7  Tabela 2 – Szacowane i rzeczywiste koszty realizacji  projektów rewitalizacyjnych – str. 24 
8  Załącznik nr 3 do Raportu Monitorującego - Informacje o stanie realizacji projektów.    
9  Tabela 2 – Szacowane i rzeczywiste koszty realizacji  projektów rewitalizacyjnych – str. 24 
10 Tabela 2 – Szacowane i rzeczywiste koszty realizacji  projektów rewitalizacyjnych – str. 24 
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2.2.    ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW 
  

   Monitoring projektów wykazał, że na 24 projekty wpisane do Programu,  13 projektów 
jest/była/będzie współfinansowana ze środków zewnętrznych. Koszty pozostałych projektów 
realizowanych w latach 2007-2018 roku ponosiła Gmina. 11 

  
 
   Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych:   

   
1) PROJEKT 1.2 Aktywna Rodzina.  
 Projekt  o wartości 345 967,50 zł brutto;  dofinansowanie z UE w wysokości 276 774,00 zł 

brutto (80%), z budżetu gminy 69 193,50 zł brutto (20 %).   
                                                                                                                                                              
2) PROJEKT 1.3 Program „Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego 
 Projekt o wartości 11 294,00 zł brutto; dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w 

kwocie 8 869,00 zł, ze środków własnych  2 425,00 zł brutto. 
 
3) PROJEKT 1.4 E-usługi - szansa dla rozwoju obszaru rewitalizacji. 
 Projekt o wartości 1 528 000,00 zł brutto; dofinansowanie z UE w wysokości 1 222 400,00 zł 

brutto ( 80 %), z budżetu gminy 305 630, 00 zł brutto ( 20 %).  
 
4) PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami    

Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele 
rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej, w tym: 
Etap 1  - Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych  
Etap 2 - Zagospodarowanie zbiorników wodnych wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele 
rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej   
 Projekt przebudowy stawów Walczewskiego o wartości 1 950 022,30 zł brutto; Gmina 

otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 609 130,14 złotych;  budżet gminy                
1 340 892,16 zł.  

 Projekt przebudowy stawów Walczewskiego o wartości 301 300,00 zł brutto; Gmina 
otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 271 170,00 złotych;  budżet gminy                
30 130,00 zł.  

 Projekt  o wartości 7 248 280,65  zł brutto; dofinansowanie  w ramach RPO WM 2014-2020 
Działanie 6.2 w wysokości 4 933 034,20 zł; budżet gminy 2 315 246,45 zł.   

 
5) PROJEKT 2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy Kościuszki 12 w 

Grodzisku Mazowieckim z   dekompozycją urbanistyczną otoczenia  na rzecz funkcjonalnego 
zarządzania dziedzictwem kulturowym i efektywności usług publicznych gminy 
 Projekt o wartości 3 204 522,78 zł brutto; dofinansowanie w kwocie 2 199 045,72 zł brutto, 

budżet gminy 1 005 477,06 zł brutto.   
 

                                                 
11 Tabela 3 – Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych - str. 28 
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6) PROJEKT 4.4 Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim,  Etap 1, w tym : 

     -  Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ulicy   T. Bairda (Ogródek Seniora). 
 Projekt   o  wartości 237 922,67 zł brutto (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym Parku 

przy ul. Piłsudskiego- projekt 4.6   oraz projektu ogródka seniora - projekt 4.4); 
dofinansowanie z POIŚ w wysokości 85%, tj.  202 234,27 zł brutto; wkład własny 15%, tj. : 
35 688,40 zł brutto.     

                                                                                                                                                                                                      
7) PROJEKT 4.6. Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej  Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez 
zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim. 
 Projekt   o  wartości 237 922,67 zł brutto (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym Parku 

przy ul. Piłsudskiego- projekt 4.6   oraz projektu ogródka seniora - projekt 4.4); 
dofinansowanie z POIŚ w wysokości 85%, tj.  202 234,27 zł brutto; wkład własny 15%, tj. : 
35 688,40 zł brutto.  

 Projekt   w części dot. zagospodarowania parku i oświetlenia  (o wartości 1 634 598,35 zł 
brutto);  dofinansowanie z POIŚ w wysokości 85%, tj.  1 389 408,60  zł  brutto; wkład 
własny 15%, tj. : 245 189,75 zł brutto. Nie dofinansowane elementy projektu (plac zabaw i 
pielęgnacja zieleni) o kosztorysowej wartości 511 903,69  zł brutto  będą realizowane  w 
100% z budżetu gminy.    

 
8) PROJEKT 4.7. Modernizacja ulicy 3 Maja w obrębie skrzyżowań  z ulicą Orzeszkowej i ulicą  
    Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim, w tym:   
    Etap 2 - Skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą  Teligi. 
 Projekt, w tym  na budowę ronda  o wartości 964 385,58 zł brutto  otrzymał dofinansowanie 

z Działania 4.3, w wysokości 89%, tj.  858 303,17 zł  brutto , wkład własny  11%, 106 08,41 
zł brutto. 

 
9) PROJEKT 4.9. Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu P+R przy 
ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim 
 Projekt o wartości 16 817 940,27 zł brutto; dofinansowanie 13 154 619,51 (78,22 % 

wartości wydatków  kwalifikowalnych, 78,85% wydatków całkowitych);  budżet gminy: 
3 663 320,76 zł brutto (21,78 % wydatków całkowitych). 

 
10) PROJEKT 4.10 Rozwój sieci tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki. 
 Projekt  realizowany w partnerstwie z Gminą Michałowice, Gminą Milanówek, Miastem 

Podkowa Leśna, Gminą Miastem Pruszków oraz Miastem Żyrardów,  z czego całkowita 
wartość projektu  w części dot. gminy Grodzisk Mazowiecki wynosi: 11 899 121,24 zł;  
kwota wydatków kwalifikowanych: 9 169 525,76 zł a kwota dofinansowania 7 335 620,61  
(80% wartości wyd. kwalifikowalnych,), budżet gminy to: 4 563 500,63 (ok. 38,35% wyd. 
całkowitych). 

 Projekt o wartości 15 648 786,00 zł,  realizowany w partnerstwie (Lider  Projektu: Miasto 
Żyrardów oraz Partnerzy: Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Miasto 
Pruszków oraz Gmina Michałowice), z czego 286 804,42 zł przypadało na gminę Grodzisk 
Mazowiecki;  dofinansowanie z UE w wysokości 13 927 419,54 zł, z czego gmina Grodzisk 
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Mazowiecki: 255 255,93 zł (89% wydatków kwalifikowalnych, 89% wyd. całkowitych) i 
31 548,49 zł z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki ( 11% wyd. całkowitych). 

 
11) PROJEKT 5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego 

terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum Badawczo-
Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-
Szkolnego oraz Centrum treningowego I drużyny Legii Warszawa. 
 W dniu 15.09.2017 r. podpisano z Ministrem Sportu i Turystyki  umowę na dofinansowanie 

w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2017"  
Budowa elementów Kompleksu o wartości 56 211 000,00 zł brutto; dofinansowanie z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki  w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu 
dla sportu - edycja 2017"  w kwocie 11 000 000,00 zł brutto.   

 
12)  PROJEKT 5.2 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe zabytkowego 

parku w miejscowości Kłudno Stare,  na rzecz  podniesienia efektywności usług publicznych na 
terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym 
i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki.  
 Projekt o wartości 160 920,00 zł  brutto,  dofinansowanie WFOŚiGW  w wysokości  

144 828,00 zł brutto, budżet gminy 16 092,00 zł brutto.  
  

13) Projekt 5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego 
dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w miejscowości Adamowizna. 

       Projekt o wartości 2 906 330,99 zł  brutto,  dofinansowanie UE 1 978 203,50 zł, budżet gminy 
928 127,49 zł.  

 
 

W dokumentacji aplikacyjnej wartość dofinansowanych 13 projektów określono na kwotę  
110 997 560,75 zł brutto, z czego: wysokość przyznanego dofinansowania zewnętrznego 
wynosi łącznie 45 839 016,65 zł brutto, a budżet podmiotów realizujących projekty 
65 158 544,10 zł brutto. 12 

 
 W rzeczywistości całkowite nakłady finansowe,  poniesione do 31.12.2018 r. na realizację 
13 dofinansowanych projektów,  wyniosły 42 394 315,32 zł brutto,  w tym: 25 908 373,69 zł 
ze środków zewnętrznych   i 16 485 941,63  zł z budżetu  beneficjentów. 13  
 

Szczegółowy opis  postępów finansowych współfinansowanych 13 projektów (źródła  
finansowania, wysokość dofinansowania, wysokość udziału środków własnych)   zawarto w  
kartach  monitorujących projekty 14  oraz w tabelarycznym zestawieniu  informacji o stanie 
realizacji projektów. 15    

 

                                                 
12 Tabela 3 – Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych - str. 28 
13 Tabela 3 – Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych - str. 28 
14 Załącznik nr 2 do Raportu Monitorującego - Karty  monitorujące projekty 
15 Załącznik nr 3 do Raportu Monitorującego - Informacje o stanie realizacji projektów.    
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Tabela 2 – Szacowane i rzeczywiste koszty realizacji  projektów rewitalizacyjnych 
 
PROJEKTY REWITALIZACYJNE 

 
Szacunkowe 

nakłady finansowe 
z obowiązującego 

LPR  (w zł brutto) 

 
Nakłady finansowe 

(w zł brutto) 
poniesione 

do 31.12.2017 
  

 
Nakłady finansowe 

(w zł brutto) 
poniesione 
w 2018 r. 

 

 
Poniesione 
całkowite 

nakłady finansowe 
(w zł brutto) 

 
Nakłady finansowe 

do poniesienia 
w latach 2019-2020  

w stosunku do 
szacowanych 
(w zł brutto)   

 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.                                                                                                            
WSZYSCY RAZEM - AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW OBSZARU 
ZDEGRADOWANEGO   

 
3 960 435, 50 

 
1 079 365,15 

 
836 859,41 

 
1 916 224,56 

 
 

2 044 210,94 
 

 
    1.1  Streetworker – Pedagog uliczny 

 
40 740,00 

 
82 740,00 

   
48 000,00  

 
130 740,00 

 
- 90 000,00 

 
1.2  Aktywna Rodzina 

 
345 967,50 

 
195 167,05 

 
144 804,41  

 
339 971,46 

 
   5 996,04 

 
1.3  Program „Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego 

 
11 000,00 

 
11 294,00 

 
0,00  

 
11 294,00 

 
    - 294,00   

 
1.4  E-usługi - szansa dla rozwój obszaru rewitalizacji 

 
1 528 150,00 

 
   784 014,10 

 
644 055,00     

 
1 428 069,10 

 
   100 080,90 

 
1.5  Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji   

 
1 684 578,00 

 
6 150,00 

 
0,00  

 
6 150,00 

 
  1 678 428,00 

 
1.6  Lekkoatletyka dla każdego 

 
350 000,00 

 
0,00 

   
0,00  

 
0,00 

 
  350 000,00 

 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.                                                                                                                               
MIĘDZY PARKAMI - EKOLOGICZNA I KULTURALNA AKTYWIZACJA 
MIESZKAŃCÓW 

 
53 928 482,41 

 
 

8 809 313,46 

 
 

 15 801 260,72 

 
 

 24 610 574,18 

 
 

 29 317 908,23 

 
2.1   Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami 

Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i 
adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej: 

        Etap I - Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych 
        Etap 2 - Zagospodarowanie zbiorników wodnych wraz z rewaloryzacją  
        i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej   

 

2 500 000,00 

 

3 302 754,13 

 

1 561 374,13 

 

4 864 128,26 

 

- 2 364 128,26  

     

 
2.2  Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy Kościuszki 12 w 

Grodzisku Mazowieckim z   dekompozycją urbanistyczną otoczenia  na 
rzecz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i efektywności 
usług publicznych gminy 

 
25 000 000,00 

 
2 219 574,81 

 
708 901,57 

 
 2 928 476,38 

 
22 071 523,62  
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2.3   Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  przy ul. Żwirki i 

Wigury w Grodzisku Mazowieckim 

 
1 500 000,00 

 
0,00 

 
         0,00  

 
0,00 

 
1 500 000,00 

 
2.4 Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego przy ulicy 

Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim  

 
24 928 482,41 

 
3 286 984,52  

 
13 530 985,02        

 
16 817 969,54      

 
8 110 512,87 

 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.                                                                                 
TERENY POPRZEMYSŁOWE NA NOWO - NOWE FUNKCJE PRZESTRZENI 
OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

36 400 000,00 1 519 457,17 0,00   1 519 457,17  34 880 542,83 

  
3.1 Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i 

zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-
rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy  ul. 
Sportowej w Grodzisku Mazowieckim 

 
36 400 000,00 

 
1 519 457,17 

 
0,00   

 
1 519 457,17  

 
34 880 542,83 

 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 4.                                                                                                             
NASZ DOM - PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM SPOŁECZNYM POPRZEZ 
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA 

66 202 307,78 
 
6 892 755,48 

 
 26 082 288,05 

 
  32 975 043,53 

 
 33 227 264,25 

 
4.1 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż pierzei ulicy 1 Maja oraz od ul. 

11 Listopada do ul Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim, w tym:  
     Etap 1 -  Ciągi komunikacji pieszej po stronie południowej ulicy 1 Maja   
                    na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego. 
     Etap 2 -  Ciągi komunikacji pieszej po stronie północnej ulicy 1 Maja na  
                    odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego.                                                        
     Etap 3 -  Rewitalizacja ciągów komunikacji pieszej ulicy 1  Maja na  
                    odcinku od ulicy Kilińskiego do ul. Bartniaka z ul. Bartniaka  
                    i parkingiem.  
     Etap 4 - Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych od ul. 11 Listopada do 
                   ul. Konspiracji. 

 
2 680 600,00 

 
2 537 890,58 

 
0,00  

 
2 537 890,58  

 
142 709,42  

 
4.2 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż zabytkowej pierzei ulicy  
      11 Listopada w Grodzisku Mazowieckim 

 
10 000 000,00 

           
       0,00 

        
0,00  

       
 0,00 

 
10 000 000,00 

 
4.3  Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez 

utworzenie sieci monitoringu wizyjnego, Etap 2 – Rozbudowa, 
modernizacja i serwis systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki 

 
1 200 000,00 

 
365 414,55 

 
148 043,94 

 
513 458,49          

 
 686 541,51 

 
4.4  Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie zabudowy 

 
6 000 000,00 

 
37 271,00 

 
406 230,72  

 
443 501,72            

 
5 556 498,28 
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mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, 
Etap 1, w tym: 

        1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Królewskiej                          
2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowej                                                                      
3) Ogródek seniora przy ul. Bairda                                                                             
4) Nie zagospodarowany plac wewnątrzosiedlowy przy ul.  E.  Orzeszkowej                                                                            

 
4.5  Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik”  w Grodzisku Mazowieckim,  
        Etap 2, w tym:                                                                                                                        
        5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3  Maja do ulicy Westfala                        

6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej                                                                   
7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ul.Orzeszkowej z ul.3 Maja.                                                                                                              
8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego                                                                   
9) Nie zagospodarowany plac  przy skrzyżowaniu ulic: ulicy Gen. L.  

      Okulickiego z  ulicą M. Kopernika. 

 
4 000 000,00 

 
12 044,00 

 
742 440,32 

 
754 484,32           

 
3 245 515,68   

 
4.6. Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej  Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim 
poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w 
Grodzisku Mazowieckim 

 
2 500 000,00 

 
30 171,90 

 
2 586 246,28  

 
2 616 418,18            

 
- 116 418,18  

 
4.7. Modernizacja ulicy 3 Maja w obrębie skrzyżowań  z ulicą Orzeszkowej i 

ulicą Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w 
Grodzisku Mazowieckim, w tym:                                                                                   
Etap I- Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Orzeszkowej                                                  
Etap 2 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Teligi 

 
1 888 445,78 

 
888 445,78 

 
 0,00 

 
888 445,78 

 
1 000 000,00 

 
4.8. Adaptacja budynku Kina „Wolność” przy ul. Kilińskiego 8A w Grodzisku 

Mazowieckim,  w tym:                                                                                             
Etap 1 - Adaptacja budynku kina na cele sportowe                                                 
Etap 2 - Modernizacja infrastruktury towarzyszącej, w tym ciągu 

                     komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej oraz 
                     parkingu przy ul. Kilińskiego 

 
1 333 262,00 

     
533 262,00 

 
0,00  

 
533 262,00 

 
800 000,00 

 
4.9.  Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy 
Żydowskiej oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku 
Mazowieckim  

 

 
24 600 000,00 

 
2 256 914,53 

 
 14 609 114,65 

 
 16 866 029,18              

 
 7 733 970,82 
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4.10. Rozwój sieci tras rowerowych szansą na podniesienie atrakcyjności 

środowiskowo–rekreacyjnej miasta 

 
12 000 000,00 

 
231 341,14 

 
7 590 212,14  

 
7 821 553,28   

 
4 178 446,72                              

 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 5.                                                                                                                             
ZIELONE SOŁECTWA - OCHRONA I WZMOCNIENIE WALORÓW 
GOSPODARCZYCH I ŚRODOWISKOWYCH OBSZARU REWITALIZACJI 

 
69 000 000,00 

 
  2 678 831,49 

 
1 439 454,49 

 
 4 118 285,98 

 
 64 881 714,02 

 
5.1  Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego 

terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z 
Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy 
Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum 
treningowego I drużyny Legii Warszawa 

 
61 500 000,00 

 
1 620 000,00 

 
 1 125 000,00 

 
    2 745 000,00 

 
58 755 000,00  

 
5.2   Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe 

zabytkowego parku w miejscowości Kłudno Stare,  na rzecz  podniesienia 
efektywności usług publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego 
zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk 
Mazowiecki 

 
3 000 000,00 

 
171 990,00 

 
68 142,00  

 
240 132,00 

 
2 759 868,00 

 
5.3   Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne 

zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w 
miejscowości Adamowizna 

 
4 500 000,00 

 
886 841,49       

 
314 454,49                  

 
 1 201 295,98      

 
3 298 704,02 

 
Razem  

 
229 491 225,69 

 
20 979 722,75 

 
 44 228 004,67 

 
 65 207 727,47 

 
 164 283 498,27    
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            Tabela 3 – Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych  

 
PROJEKTY REWITALIZACYJNE 

 
Wartość projektu  

z dokumentacji aplikacyjnej 
(w zł brutto) 

  

 
Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2018 r. 

(w zł brutto) 
   

 
całkowita 

 (w zł brutto) 

wysokość 
dofinansowania  

 (w zł brutto) 

budżet  
Beneficjenta                    
(w zł brutto) 

 
całkowite 

(w zł brutto) 

ze środków 
      zewnętrznych 

(w zł brutto) 

z budżetu 
Beneficjenta  
(w zł brutto) 

 
 
1.2  Aktywna Rodzina 
 

      
345 967,50 

        
276 774,00 

 
69 193,50 

      
339 971,46  

 
270 777,96  

 
69 193,50  

 
1.3   Program „Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego 
 

 
11 294,00 

 
8 869,00 

 
2 425,00 

 
11 294,00 

 
8 869,00 

 
2 425,00 

 
1.4  E-usługi - szansa dla rozwój obszaru rewitalizacji 
 

 
1 528 150,00 

 
1 222 520,00 

 
305 630,00 

 
1 4 28 069,10  

 
1 142 455,28  

 
285 613,82  

 
2.1   Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych 

„Stawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z 
rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe 
miejskiej przestrzeni publicznej, w tym:                                                                                                                              
Etap I - Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych                                   
Etap 2 - Zagospodarowanie zbiorników wodnych wraz z 
rewaloryzacją  i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe 
miejskiej przestrzeni publicznej  

 

 
1 950 022,30 

301 300,00 
7 248 280,65 

 
 
  
     

 
609 130,14 
271 170,00 

4 933 034,20 
 
 
   

 
1 340 892,16 

30 130,00 
2 315 246,45 

 
 
  

 
1 950 022,30 

301 300,00 
2 612 805,96 

 
 
  

 
609 130,14 
271 170,00 

1 903 673,11 
 
 
  

 
1 340 892,16 

30 130,00 
709 132,85 

 
 
   

 
2.2   Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy 

Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z   dekompozycją 
urbanistyczną otoczenia  na rzecz funkcjonalnego zarządzania 
dziedzictwem kulturowym i efektywności usług publicznych 
gminy 

 

 
3 204 522,78 

 
2 199 045,72 

 

 
1 005 477,06 

 
2 928 476,38 

  

 
1 727 250,35 

    

 
1 201 226,03 

 

 
4.4  Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w 
Grodzisku Mazowieckim, Etap 1, w tym:                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________  

Strona 29 z 33 

 

      3) Ogródek seniora przy ul. Bairda 
 
4.6. Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej  Osiedla „Bałtycka” w 
Grodzisku Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu 
zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim 

 

 

237 922,67 

 

202 234,27 

 

35 688,40 

 

443 501,72  

 

214 294,96  

 

229 206,76  

 
4.6. Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej  Osiedla „Bałtycka” w 
Grodzisku Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu 
zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim 

 

 
1 634 598,35 

 
 

 
1 389 408,60 

 

 
245 189,75 

 
2 616 418,18  

 
1 410 109,50  

 
1 206 308,68  

     
    4.7. Modernizacja ulicy 3 Maja w obrębie skrzyżowań  z ulicą  

Orzeszkowej i ulicą Teligi, sposobem na utworzenie strefy 
uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim, w tym:                                                                                   
Etap 2 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Teligi 
 

 
964 385,58 

 
858 303,17 

 
106 082,41 

 
888 445,78 

 
0,00 

 
888 445,78 

 
4.9.  Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R 
przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w 
Grodzisku Mazowieckim  

 

 
16 817 940,27  

 
13 154 619,51 

 
3 663 320,76   

 
16 866 029,18 

  

 
13 134 939,51 

              
  

 
3 731 089,67 

 
  

 
4.10. Rozwój sieci tras rowerowych szansą na podniesienie 

atrakcyjności środowiskowo–rekreacyjnej miasta   
 

      
11 899 121,24 

286 804,42 

 
7 335 620,61 

255 255,93 

 
4 563 500,63 

31 548,49  

      
7 821 553,28 

0,00 

 
4 599 218,83 

0,00   

 
3 222 334,45       

0,00   

 
5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe 

niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie 
kompleksu składającego się z Centrum Badawczo-
Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, 
Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I 
drużyny Legii Warszawa 

 

 
61 500  000,00 

 

 
11 000 000,00 

 
50 500 000,00 

 
2 745 000,00 

 

 
0,00 

 
2 745 000,00 

 
 

 
5.2   Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-

sportowe zabytkowego parku w miejscowości Kłudno Stare,  na 

 
160 920,00 

 
144 828,00 

 
16 092,00 

 
240 132,00  

 
144 828,00 

  

 
95 304,00  
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rzecz  podniesienia efektywności usług publicznych na terenach 
wiejskich oraz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem 
kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki 

 
 
5.3   Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-

edukacyjne zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z 
parkiem w miejscowości Adamowizna 

 

 

2 906 330,99 

 

1 978 203,50 

 

928 127,49 
 

1 201 295,98 
 

471 657,05 
 

729 638,93 

 
Razem  

 
110 997 560,75 

 
45 839 016,65 

 
65 158 544,10 

 
42 394 315,32 

  

 
25 908 373,69 

    

 
16 485 941,63 
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3. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA 
 

W systemie monitorowania dokonano wyboru programowych wskaźników 
oddziaływania, przypisanych do celów programu,  pozwalających monitorować efekt 
długofalowy całego Programu.  

Analiza stopnia osiągnięcia mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników 
poszczególnych projektów rewitalizacyjnych wykazała, że w  wyniku realizacji projektów, 
zmianie uległy następujące programowe wskaźniki oddziaływania:  16   
 
Tabela 4 - Wskaźniki monitorowania Programu 

 

CEL 
REWITALIZACJI 

1. Pobudzanie aktywności poszczególnych grup mieszkańców poprzez zmianę sposobu 
użytkowania wspólnych przestrzeni publicznych i wykorzystanie posiadanego dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego  
Oddziaływanie  projektów: 
 1.4; 2.1,.2.2; 2.3;2.4;  3.1; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 4.8; 4.9; 4.10; 5.1; 5.2; 5.3 

 
Wskaźniki rezultatu  Jednostka 

miary  

Stan 
początkowy 

2016 rok 

Stan 
rzeczywisty                
na koniec        
2017 roku 

Stan  
rzeczywisty                
na koniec        
2018 roku 

Plan 2020 rok 

Poziom aktywności gospodarczej 
(Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych/100 mieszkańców) 
szt. 1 0,8 0,9  1,5 

Utworzone miejsca pracy w wyniku 
realizacji projektu  szt. 0 0 0   27 

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych 
na zrewitalizowanych obszarach szt. 0 0  0 20 

 

 

CEL 
REWITALIZACJI 

2. Ograniczenie problemów społecznych poprzez wykorzystanie przestrzeni publicznej jako 
podstawy świadczenia usług dla różnych grup mieszkańców 

Oddziaływanie  projektów: 
 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6; 2.4; 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3 

 
Wskaźniki rezultatu  Jednostka 

miary  

Stan 
początkowy 

2016 rok 

Stan 
rzeczywisty                
na koniec        
2017 roku 

Stan 
rzeczywisty                
na koniec        
2018 roku 

Plan 2020 rok 

Liczba przydzielonych świadczeń z 
powodu ubóstwa na 100 mieszkańców szt. 3,17  3,11 2,23  3,10 

Liczba przydzielonych świadczeń z 
powodu bezrobocia na 100 

mieszkańców 
szt. 2,05 1,37   1,29 1,90 

Liczba przydzielonych świadczeń z 
powodu Niepełnosprawności na 100 

mieszkańców 
szt. 2,05  1,91 1,49  1,90 

Liczba interwencji Straży Miejskiej z 
powodu zakłóceń porządku 

publicznego (rocznie) 
szt. Więcej niż 

600 (695) 482   345               od 100 do 600 

Liczba utworzonych miejsc pracy w 
wyniku realizacji projektu szt. 0  0  0 29 

                                                 
16 Tabela 4 - Wskaźniki monitorowania Programu – str. 31-32 
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CEL 
REWITALIZACJI 

3. Wzmocnienie spójności społecznej poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działań 
prewencyjnych w stosunku do młodzieży oraz osób starszych poprzez tworzenie nowych usług 

społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych  
Oddziaływanie  projektów: 
 2.3; 2.4; 3.1; 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 4.10; 5.1; 5.2; 5.3  

 
Wskaźniki rezultatu  Jednostka 

miary  

Stan 
początkowy 

2016 rok 

Stan 
rzeczywisty                
na koniec        
2017 roku 

Stan 
rzeczywisty                
na koniec        
2018 roku 

Plan 2020 rok 

Koncentracja form działalności 
gospodarczej typowych dla obszarów 
koncentracji problemów społecznych 

(lombardy itp.). 

szt. 1,22 1,22  1,22   0,9 

Liczba osób którym przyznano 
świadczenie z powodu Alkoholizmu na 

100 mieszkańców 
szt. 0,48  0,44  0,23  0,39 

Liczba interwencji Straży Miejskiej z 
powodu zakłóceń porządku 

publicznego (rocznie) 
szt. Więcej niż 

600 (695) 482   345  od 100 do 600 

 

 

CEL 
REWITALIZACJI 

4. Poprawa jakości życia pod względem zamieszkania i pracy poprzez tworzenie i wzmacnianie 
udogodnień związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych 
Oddziaływanie  projektów: 
1.3; 1.6; 2.1; 2.2; 3.1; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 5.1; 5.2 

 
Wskaźniki rezultatu  Jednostka 

miary  

Stan 
początkowy 

2016 rok 

Stan 
rzeczywisty                
na koniec        
2017 roku 

Stan 
rzeczywisty                
na koniec        
2018 roku 

Plan 2020 rok 

Wskaźnik gęstości zaludnienia  osoby/km2 2 424 2 457   2 481  2 500 

Powierzchnia  nowych terenów 
zielonych ha 0  1  1,9 1 

Liczba interwencji Straży Miejskiej z 
powodu zakłóceń porządku 

publicznego (rocznie) 
szt. Więcej niż 600 

(695) 1 282*  1 001* od 100 do 600 

 

 

CEL 
REWITALIZACJI 

5. Stworzenie warunków do rozwoju partnerstwa samorządu, mieszkańców oraz organizacji 
funkcjonujących na terenie gminy oraz wspólnego działania w rozwiązywaniu problemów 

społeczności lokalnej na obszarze zdegradowanym 
Oddziaływanie  projektów: 
 1.2; 1.3; 1.4; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3 

 
Wskaźniki rezultatu  Jednostka 

miary  

Stan 
początkowy 

2016 rok 

Stan 
rzeczywisty                
na koniec        
2017 roku 

Stan 
rzeczywisty                
na koniec        
2018 roku 

Plan 2020 rok 

 
Liczba dzikich wysypisk śmieci szt.  7  0 0  2 

Wskaźnik objęcia terenu gminy 
miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego 

Wskaźnik 
jakościowy częściowo  częściowo częściowo  całkowicie 

Utworzone miejsca pracy w wyniku 
realizacji projektu  szt. 0  0 0  2 

Uwaga: 
*  Wzrost, zamiast planowanego spadku wartości  wskaźnika:  Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu 

zakłóceń porządku publicznego (rocznie)  wynika ze  zwiększonej liczby patroli i  kamer monitoringu 
miejskiego (montowanych w ramach realizacji Projektu 4.3), a tym samym  większej liczby interwencji na 
terenach objętej Projektem,  podejmowanych przez Straż Miejską. 
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Informacje o zmianie wartości wskaźników produktu i rezultatu dla poszczególnych 
projektów zawarte są w  kartach monitorujących projekty rewitalizacyjne. 17   

 
 

4. KOMUNIKACJA ZE WSPÓLNOTĄ LOKALNĄ 
 

Działania  związane z monitoringiem przyjętego przez Radę Miejską Programu, 
wdrażane przez Biuro Rewitalizacji Miasta,  są  zadaniami ciągłymi, obejmującymi 
współpracę trzech sektorów: samorządowego, pozarządowego i biznesu. W procesie 
monitoringu LPR  zapewniono aktywne uczestnictwo podmiotów realizujących projekty 
rewitalizacyjne oraz interesariuszy rewitalizacji, czyli przede wszystkim mieszkańców 
obszaru rewitalizacji. 

W celu zaangażowania w monitoring Programu największej grupy mieszkańców 
reprezentujących sektor biznesu, samorządu i NGO (non goverment organizations – 
organizacje pozarządowe: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, zakłady 
aktywności zawodowej, spółki non profit) ustalono stały system komunikacji Zespołu ds. 
Rewitalizacji ze wspólnotą lokalną, w tym:  

• Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego informacji o postępach we 
wdrażaniu Programu. 

• Umieszczanie informacji na tablicach w miejscach dostępnych. 
• Bieżące informowanie przez Burmistrza, Radę Miejską  oraz przedstawicieli sołectw 

na terenie miasta i gminy. 
• Publikowanie informacji w mediach społecznościowych.   
• Organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi.  
• Umieszczenie tablic reklamowych w miejscach realizacji informujących o zakresie  

projektów. 
• Umieszczenie stałej tablicy, celem informacji o wsparciu inwestycji z Programu. 
• Publikacje w prasie, informacje w lokalnych mediach.  
• Prowadzenie akcji mailingowej w oparciu o istniejąca bazę teleadresową Urzędu 

Miejskiego. 
 
5. REAKCJA NA ZMIANY W OTOCZENIU PROGRAMU 
 
   Wyniki niniejszego raportu monitorującego stały się podstawą do opracowania prognozy 
wdrażania Programu w kolejnym roku18  oraz propozycji wprowadzenia modyfikacji LPR.19 
 
 
 

                                                 
17 Załącznik nr 2 do Raportu Monitorującego – Karty  monitorujące projekty 
18 Załącznik nr 4 do Raportu Monitorującego – Prognoza wdrażania Programu w 2019 roku   
19 Załącznik nr 5 do Raportu Monitorującego – Propozycje modyfikacji Programu 
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Załącznik nr 1 
do Raportu Monitorującego   

 
 

Informacja z wdrażania w 2018 roku  
projektów uzupełniających  

wpisanych do „Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Grodzisk 
Mazowiecki na lata 2014-2020 -Aktualizacja” 

 
I. PRZEDSIĘWZIĘCIA  UZUPEŁNIAJĄCE ZGŁOSZONE PRZEZ GMINĘ 
 

Urzędnicy i eksperci miejskich jednostek samorządowych,  w wyniku 
przeprowadzonych analiz i  różnorodnych partycypacyjnych metod konsultacji, wyodrębnili w 
Programie jako przedsięwzięcia  uzupełniające,   obiekty i tereny będące w zarządzie gminy 
lub należące do osób prywatnych, Wspólnot Mieszkaniowych, Grodziskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i innych podmiotów, dla których: 
- niezbędne jest podjęcie działań rewitalizacyjnych (wpisujących się w założenia Programu),  
- działania rewitalizacyjne zostały rozpoczęte i należy je kontynuować.  

Przedsięwzięciami tymi są: 

1. Budowa bulwaru spacerowego wzdłuż rzeki Rokicianki, łączącego Park im. hr. 
Skarbków, teren rekreacyjno-sportowy Stawów Goliana oraz Stawy Walczewskiego 
w Grodzisku Mazowieckim. 

2. Budowa ciągu spacerowo-rowerowego wzdłuż rzeki Mrownej, od ulicy 1 Maja do ulicy 
Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim. 

3. Budowa ciągu  spacerowo-rowerowego wzdłuż rzeki Mrownej - na odcinku od 
Bulwaru Sobieskiego do północnych granic Grodziska Mazowieckiego. 

4. Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym  
terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki.   

5. Modernizacja ulic w obrębie skrzyżowań, poprzez budowę sygnalizacji świetlnych, 
mini rond i azyli dla pieszych, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu. 

6. Rewitalizacja budynku z przełomu XIX i XX wieku wraz z ogrodem przy ulicy 
Traugutta 19 w Grodzisku Mazowieckim.    

7. Rewaloryzacja przedwojennej kamienicy wraz z ogrodem   przy ulicy  Bałtyckiej 31 
w Grodzisku Mazowieckim.   

8. Rewaloryzacja kamienicy przy Placu Wolności 14 w Grodzisku Mazowieckim oraz  
zagospodarowanie terenu posesji.   

9. Szlak edukacyjny „Śladami grodziskich Żydów”. 
10. Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie 

zabudowy  mieszkaniowo-usługowej  osiedli  miejskich  w Grodzisku Mazowieckim  
poprzez odpowiednie  zagospodarowanie nieużytków i terenów  zieleni oraz nadanie 
im nowych funkcji społecznych i  rekreacyjno-sportowych.  
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11. W zależności od potrzeb zidentyfikowanych na danym terenie,  w ramach inwestycji 
przewidywana jest budowa placów zabaw dla dzieci, boisk, skwerów zieleni, siłowni 
zewnętrznych, ścieżek dla rowerów, zagospodarowanie elementami zieleni i małej 
architektury, wymiana oświetlenia ulicznego, modernizacja ciągów komunikacji 
pieszej i nawierzchni ulic, rozbudowa sieci monitoringu miejskiego, doposażenie 
w przystanki komunikacji miejskiej.    

12. Rekultywacja zdegradowanych terenów miejskich z powojenną zdekapitalizowaną 
zabudową,  w celu nadania przestrzeni publicznej Grodziska Mazowieckiego nowych 
funkcji  społeczno-gospodarczych.  Zadanie dotyczy lokalizacji: Plac Wolności 2, 5 Plac 
Króla Zygmunta Starego 6, 8, ul. Hynka 10,12, ul. Kilińskiego 14, ul.11 Listopada  40, 
42, ul. Obrońców Getta 13, 15, 23, 25, 27, ul. Sienkiewicza 20 (Budynek I, Budynek II), 
22, 24, ul. Ułańska 18 (2 budynki), ul. Żyrardowska 39, ul. Harcerska 3, 5, 8, 10, ul. 
Limanowskiego 2, 4, 6, 10, 23, 29. 

13. Rewaloryzacja przedwojennych kamienic Grodziska Mazowieckiego oraz budynków 
wzdłuż zabytkowego układu  pierzei ulic miasta, w tym: Plac Króla Zygmunta Starego 
9, Plac Wolności 2, ul. Harcerska 22, ul. Kilińskiego 6, 12, 30, ul. Kościuszki 8, 14, 21, 
28, 30, 32, 35, ul. Krótka  5, ul.. Limanowskiego 30, ul. 11 Listopada   6, 7, 16, 21, 40, 
ul. 1 Maja 8, 43, ul. 3 Maja 50, ul. Montwiłła 22, ul. Nadarzyńska 77, 79, 81A, 85, ul. 
Narutowicza 13, ul. Pańska 6, ul. Poniatowskiego 3, 17, ul. Składowa 8, ul. Traugutta 
3, 24, 65, ul. Tylna 16, ul. Żyrardowska 52, 54. 

14. Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej Grodziska Mazowieckiego poprzez 
modernizację  powojennych  budynków i  otoczenia posesji.  Zadanie obejmuje 
lokalizacje: ul. Bołtucia 1, 3/1, ul. Narutowicza 15, ul. Obrońców Getta 12, ul. 
Poniatowskiego   35, ul. Przemysłowa 2, 2A, 2B, 2C, 4, 4A, ul. Traugutta 22, ul. Tylna 
23 (2 budynki), ul. Wioślarska 3, ul. Wólczyńska 47, ul. Żeromskiego 23, 25, 25A, 25B. 

 

Z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcia uzupełniające nie podlegają  monitoringowi,  
Wydział Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych opracował i poniżej przedkłada  
informację o stanie wdrażania w 2018 roku inwestycji, które realizują całkowicie lub częściowo 
zakres  poszczególnych przedsięwzięć uzupełniających.   

 

Ad. projektów uzupełniających nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. 
 

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 
1) GMINA W 2018 ROKU ZREALIZOWAŁA BUDOWĘ ODCINKA BULWARU SPACEROWEGO WZDŁUŻ 

RZEKI ROKICIANKI SĄSIADUJĄCEGO Z TERNEM INTERAKTYWNEGO CENTRUM EDUKACYJNO-
SPOŁECZNEGO  PRZY UL. BARTNIAKA 24. 
W ramach inwestycji wykonano: 
- budowę ciągów spacerowych wzdłuż rzeki, 
- budowę parkingu, 
- budowę oświetlenia, 
- monitoring,   
- zagospodarowanie elementami małej architektury (ławkami, koszami na śmieci,  
   tablicami informacyjnymi/edukacyjnymi,  stojakami rowerowymi), 
- zagospodarowanie zielenią.  
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2) GMINA W 2018 ROKU ZREALIZOWAŁA PROJEKT: „PODNIESIENIE STANDARDÓW ŻYCIA POPRZEZ 
POPRAWĘ JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, W TYM  TERENÓW ZIELENI, GMINY GRODZISK 
MAZOWIECKI - ETAP 1”.  
Inwestycja  o wartości ponad 6,7 mln zł była współfinansowana z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; dofinansowanie wyniosło ponad 5,7 mln zł.  Łączna 
powierzchnia obszaru objętego projektem to 50 669,86 m², w tym część biologicznie czynna 
– 43 248 m². W ramach projektu powstało 25 nowych terenów zielonych, w tym 4 parki 
miejskie, 7 skwerów i  14 przyulicznych  pasów zieleni.    
Najciekawsze zadania w ramach projektu to: 
PARKI 
 Wykonanie parku  nad rzeką Mrowną.  

Środki przeznaczone na realizację inwestycji to 1,3 mln zł. W ramach projektu wykonano  
prace związane z aranżacją ponad 1 hektara terenów rekreacyjnych dla mieszkańców, w 
tym: 

- budowę ścieżek pieszych/biegowych i rowerowych,  
- instalację oświetlenia i monitoringu, 
- budowę tarasów widokowych, 
- aranżację strefy rekreacyjno-sportowej – instalację elementów wyposażenia  
  sportowo-rekreacyjnego i urządzeń umożliwiających aktywny wypoczynek, 
- aranżację strefy zabaw sensorycznych i edukacyjnych dla dzieci oraz sztucznej plaży, 
- aranżację przyrodniczej ścieżki tematycznej związanej z ekosystemem rz. Mrownej  
- wycinki sanitarne i prace pielęgnacyjne związane z drzewostanem, 
- nowe nasadzenia i aranżacje zieleni, 
- instalację elementów małej architektury (ławek, siedzisk,  koszy na śmieci, stojaków 
   rowerowych, gabionów, tablic informacyjnych/edukacyjnych). 

 Zagospodarowanie na park terenu przy ul. Dalekiej. 
Przedmiotem inwestycji była modernizacja przy Szkole Podstawowej nr 6  części terenu 
zespołu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Dalekiej. Łączna 
powierzchnia rewaloryzacji to około 0,25 ha. Obiekt przeznaczony jest dla  okolicznych 
mieszkańców oraz dla  uczniów, do korzystania w ramach zajęć szkolnych.    
W ramach inwestycji wykonano: 

- budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej (boisko do badmintona + boisko do  
  siatkówki), 
- budowę placu zabaw dla dzieci w wieku szkolnym (w wieku 6+) o nawierzchni  
   bezpiecznej poliuretanowej, 
- budowę nawierzchni utwardzonych ciągu pieszo-jezdnego, 
- budowę nawierzchni mineralnych ścieżek i dojść, 
- instalację toru rowerowo-rolkowego typu pumptrack, 
- instalację elementów wyposażenia sportowego i małej architektury, 
- wycinki sanitarne i prace pielęgnacyjne związane z drzewostanem, 
- nowe nasadzenia i aranżacje zieleni. 

 Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Jaśminowej. 
Zrealizowany projekt obejmował wykonanie nawierzchni mineralnych, budowę placów 
zabaw, boisk, oświetlenia parkowego,  założenie trawników, rabat, montaż elementów 
małej architektury, nasadzenie drzew i krzewów oraz wycinkę zieleni w złym stanie 
fitosanitarnym i drzew kolidujących z założeniami projektu.   

 Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Górnej. 
Teren objęty projektem znajduje się u zbiegu ul. Górnej z ul. Łowczą. W ramach 
inwestycji wykonano: nawierzchnię mineralną, budowę  placu zabaw z tablicami 
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edukacyjnymi,  założenie trawników i rabat,  posadzenie drzew, krzewów,  wycinkę 
drzew w złym stanie fitosanitarnym oraz drzew kolidujących z założeniami projektu. 
Teren został zagospodarowany elementami małej architektury.  

SKWERY 
 Zagospodarowanie skweru przy ul. Warszawskiej. 

Projekt zlokalizowany jest  u zbiegu ulic: Warszawskiej, Nadarzyńskiej i Wioślarskiej w 
Grodzisku Mazowieckim. Skwer pełni funkcję reprezentacyjno – wypoczynkową. W 
ramach inwestycji rozebrano istniejące ogrodzenie, wybudowano alejki oraz 
zagospodarowano teren  elementami małej architektury i zielenią.  Nawierzchnie ciągów 
wykonano z kostki betonowej, granitowej i mineralnej.  Istniejący drzewostan częściowo 
zachowano. Zrealizowano  wielopiętrową kompozycję roślinności oraz niski żywopłot z 
cisa biegnący wzdłuż krawędzi ścieżek.  Wśród nasadzeń bylinowych i w nawierzchni 
pojawiły się elementy roślinne w kształcie formowanych kul  z cisa w trzech różnych 
rozmiarach.  

 Zagospodarowanie terenu skweru na wydłużeniu ul.  Armii Krajowej. 
Obszar objęty projektem to teren położony wewnątrz Osiedla Kopernik,  w sąsiedztwie 
ronda  zlokalizowanego u zbiegu ulic A. Osieckiej i Armii Krajowej.  Skwer pełni funkcję 
reprezentacyjno – wypoczynkową. W ramach inwestycji powstały alejki  o nawierzchni  
z kostki betonowej, przecinające układ zieleni, łączące wejścia do bloku i na parking z 
przeciwległą częścią skweru. Teren został otoczony niskim żywopłotem z ligustra 
pospolitego i  zagospodarowany  zielenią oraz  elementami małej architektury.  

Podobny jak w/w zakres prac został wykonany w ramach:  
 Zagospodarowania terenu skweru przy ul. Bocianiej. 
 Zagospodarowania terenu skweru przy ul. Traugutta. 
 Zagospodarowania terenu przy ul. Żeromskiego. 
 Zagospodarowania zieleni przyulicznej przy ul. Granicznej. 
 Zagospodarowania zieleni nad rzeką Mrowną przy ul.  Bałtyckiej. 
PASY ZIELENI  
 Zieleń przy ul. Nadarzyńskiej. 
 Zieleń przy ul. Warszawskiej. 
 Teren przy ul. Szczęsnej. 
 Teren przy ul. Dąbrowskiego. 
 Teren przy ul. Wieluńskiej. 
 Teren przy ul. Robotniczej. 
 Teren przy ul. Kleeberga. 
 Zieleń przy ul. Bałtyckiej. 
 Teren przy ul. Narutowicza. 
 Teren przy ul. Traugutta. 
 Teren przy ul. Sienkiewicza. 
 Teren przy ul. 1 Maja.   
 Teren przy ul. 3 Maja. 
 Teren przy ul. Królewskiej. 
 

3) GMINA W 2018 ROKU REALIZOWAŁA PROJEKT: „PODNIESIENIE STANDARDÓW ŻYCIA POPRZEZ 
POPRAWĘ JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, W TYM  TERENÓW ZIELENI, GMINY GRODZISK 
MAZOWIECKI - ETAP 2”. 
Projekt    o wartości   ponad 5,4 mln zł  współfinansowany jest z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; dofinansowanie wynosi ponad 4,6 mln zł. W ramach 
inwestycji zagospodarowano tereny zieleni o łącznej powierzchni ponad 6 ha. Powstały 
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nowe parki, skwery, ogródek, pasy zieleni izolacyjnej, zagospodarowane zostały skarpy przy 
tunelu i wiadukcie. Etap 2 projektu obejmuje 15 lokalizacji: 
PARKI 
 Park przy ul. Bałtyckiej/ul. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim.  

Na powierzchni 7,5 tys. m² , powstał nowy park z wieloma alejkami spacerowymi z 
kostki brukowej i desek kompozytowych. Charakterystycznymi elementami parku są: 
biegnąca przez środek "sucha rzeka" w postaci kamienistej rabaty oraz rzeźby w formie 
kul o różnej wielkości /od 0,6 do 1 m średnicy/ wykonane ze skał występujących 
w Polsce, m.in.: marmuru, piaskowca, dolomitu i granitu. W parku pojawiły się również 
elementy małej architektury: ławki, kosze, stojaki na rowery oraz stoliki szachowe. 
Powstała siłownia plenerowa i plac zabaw dla dzieci. Teren parku został świetlony, 
a w pobliżu stacji transformatorowej powstał parking dla samochodów osobowych. W 
ramach projektu zrealizowano liczne nasadzenia: 125 drzew, ponad 2500 krzewów i 
ponad 2200 wieloletnich roślin kwitnących. 

 Park pomiędzy ul. Ordona/ul. Chlewińską w Grodzisku Mazowieckim.  
Dzięki tej inwestycji, ponad 0,5 ha nieużytków zostało przekształcone w park, z dużą 
ilością nowym nasadzeń. Posadzono  74 duże drzewa o wysokości powyżej 5 m, m.in.: 
klony, lipy, jesiony i brzozy. Tereny przy ścieżkach pieszych obsadzono 
różnobarwnymi krzewami w liczbie ponad 3600 szt.  Dla  urozmaicenia płaskiego 
terenu parku usypano dwie górki oraz stworzono ziemny amfiteatr  z drewnianych 
palisad z „trawiastymi siedziskami” na potrzeby organizacji lokalnych imprez. 
Dodatkowo w parku powstała siłownia plenerowa oraz pojawiły się elementy małej 
architektury: ławki, kosze, jak również budki lęgowe dla ptaków. Na terenie parku 
wytyczona została ścieżka edukacyjna z tablicami informującymi o pobliskim zabytku 
archeologicznym – tzw. „Górkach Szwedzkich”.   

ZIELEŃ NA OSIEDLU KOPERNIKA  
 Ogródek Seniora przy ul. Bairda w Grodzisku Mazowieckim.  

W ramach budowy ogródka  przesadzono istniejące drzewa oraz założono rabaty, 
posadzono drzewa i krzewy, założono trawniki, dokonano montażu elementów małej 
architektury, w tym donic do uprawy warzyw oraz  wykonano nawierzchnię mineralną 
ścieżek pieszych.   

 Skwer pomiędzy ul. Teligi/ul. 3 Maja w Grodzisku Mazowieckim.  
W ramach realizacji zadania założono rabaty, posadzono drzewa i krzewy, założono 
trawniki, zamontowano urządzenia sportowe siłowni plenerowej, wykonano 
nawierzchnię mineralną ścieżek pieszych, wycinkę drzew w złym stanie fitosanitarnym 
oraz kolidujących z projektem.   

 Pas zieleni przyulicznej ul. Armii Krajowej w Grodzisku Mazowieckim. 
W ramach zagospodarowania ul. Armii Krajowej zielenią przyuliczną zrealizowano 
wycinkę drzew w złym stanie fitosanitarnym, założono rabaty, posadzono drzewa i 
krzewy.   

ZIELEŃ PRZYULICZNA   
W ramach zadania przewidziano wycinkę drzew w złym stanie fitosanitarnym oraz drzew 
gatunków inwazyjnych, założenie rabat, posadzenie drzew i krzewów dla 9 niżej 
wymienionych lokalizacji. Termin realizacji zadania do 30.06.2018. 
 Skwer pomiędzy ul. Sadową/ul. Grunwaldzką w Grodzisku Mazowieckim. 
 ul. Wólczyńskiej w Grodzisku Mazowieckim. 
 ul. Cichej w Grodzisku Mazowieckim.  
 ul. Sadowej w Grodzisku Mazowieckim.  
 ul. Grunwaldzkiej w Grodzisku Mazowieckim.  
 ul. Średniej w Grodzisku Mazowieckim.  
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 ul. Szerokiej w Grodzisku Mazowieckim.  
 Skarpa przy tunelu na ul. Bałtyckiej  
 Skarpa przy wiadukcie na ul. Okulickiego  
ZIELEŃ IZOLACYJNA 
 Pas zieleni izolacyjnej wokół Grodziskiej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie 

Dużym.  
Projekt przewiduje: wykonanie nawierzchni mineralnych, montaż urządzeń małej 
architektury, założenie rabat, posadzenie drzew i krzewów. Termin realizacji zadania 
do 31.05.2019. 
 

4) W RAMACH PLANOWANEGO OD 30.03.2018 DO 29.05.2018 NABORU WNIOSKÓW GMINA 
WYSTĄPIŁA  O DOFINANSOWANIE Z POIIŚ 2014-2020 REALIZACJI KOLEJNYCH LOKALIZACJI W 
RAMACH PROJEKTU „PODNIESIENIE STANDARDÓW ŻYCIA POPRZEZ POPRAWĘ JAKOŚCI 
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, W TYM  TERENÓW ZIELENI, GMINY GRODZISK MAZOWIECKI - ETAP 
3”,    
Projekt jest już po ocenie POIiŚ i pomimo dość wysokiej punktacji nie otrzymał 
dofinansowania,  z uwagi na niską pulę  przewidywanych środków.  Gmina poszukuje 
innych rozwiązań dofinansowania ze środków zewnętrznych zadań przewidzianych do 
realizacji Projektu w ramach Etapu 3.  

 
5) W RAMACH POPRAWY ŁADU PRZESTRZENNEGO TERENÓW MIEJSKICH W KOMPLEKSIE 

ZABUDOWY  MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ  OSIEDLI  MIEJSKICH,  GMINA ZREALIZOWAŁA                                
W 2018 ROKU INWESTYCJE DEDYKOWANE DZIECIOM I ICH RODZINOM: 
 Przebudowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy ulicy T. Bairda.  

Wartość inwestycji: ok. 340 tys. zł brutto.  
 Przebudowa placu zabaw przy ulicy Kopernika. 

         Wartość inwestycji: ok. 310 tys. zł brutto.  
 Przebudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznych przy ulicy 

Dworskiej. 
         Wartość inwestycji: ok. 322 tys. zł brutto.  
 
6)  W RAMACH TWORZENIA STREF USPOKOJONEGO RUCHU GMINA W OSTATNICH LATACH 

PROWADZIŁA SZEREG INWESTYCJI POLEGAJĄCYCH NA  MODERNIZACJI ULIC W OBRĘBIE 
SKRZYŻOWAŃ, BUDOWIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, MINI ROND I AZYLI DLA PIESZYCH. 
Przykładem tych inwestycji mogą być: 

- Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: Królewskiej, Okrężnej, Siennej i Braci 
  Okuniów. 
- Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: Orzeszkowej i Armii Krajowej. 
- Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z Nadarzyńską. 
- Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z Piaskową. 
- Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z Żyrardowską. 
- Budowa skrzyżowania ulic Kopernika z ulicą Bołtucią. 
- Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Piaskowej z Żytnią. 
- Budowa azyli dla pieszych w ulicy L. Teligi.   
 



Strona 7 z 11 
 

7) W RAMACH PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH HISTORII GRODZISKICH ŻYDÓW REALIZOWANO 
SZEREG ZADAŃ, M.IN.: 
 W związku z planem przygotowania szlaku edukacyjnego „Śladami grodziskich Żydów”  

w formie tablic umieszczonych w  przestrzeni miejskiej  wskazujących na obecność 
społeczności żydowskiej,  przygotowany został materiał edukacyjny w formie opisu 
szlaku turystycznego "Grodzisk - miasto dwóch narodów. Szlakiem grodziskich Żydów" 
wraz z biogramami osób zasłużonych dla Grodziska (reb Elimelech Szapiro, Kalman 
Szapiro, Mieczysław Najdorf, Wolf KIbel etc.) oraz materiał graficzny pozostający w 
zasobach Galerii Etnograficznej Willa Radogoszcz.  

 W kontekście starań o historyczne określenie granic cmentarza żydowskiego została 
przeprowadzona kwerenda w zasobach Archiwum m.st. Warszawy, która przyniosła 
szereg informacji nt. żydowskich obywateli Grodziska Mazowieckiego  i przekształceń 
własnościowych dot. cmentarza.  

 W 2016 r. przygotowany został projekt parku kulturowego uwzględniający umieszczenie 
na terenie nekropolii tablic informacyjnych dot. tradycji żydowskiej, zwyczajów 
pochówkowych i zasłużonych obywateli spoczywających na cmentarzu (w zasobach 
UM). Przygotowany materiał może być użyty jako podstawa do zaprojektowania grafiki 
tablic informacyjnych w jęz. polskim, angielskim i hebrajskim (ew. jidysz) w liczbie 8-
10 wskazujących miejsca związane z historią grodziskich Żydów, takich jak cmentarz 
żydowski wraz z zabytkową bramą, plac bóżniczy i miejsce po synagodze, pożydowskie 
kamienice, miejsce po jatkach koszernych, szkole wyznaniowej i domu rabina 
(domniemane miejsce ur. Kalmana Szapiro, ostatniego rabina getta warszawskiego).  

 W związku z historią domu Kossobudzkich przy ul. 3 Maja 50 została wykonana tablica 
o wym. 100x70 informacyjna (w zasobach Wydziału Promocji UM) o pomocy udzielanej 
żydowskim uciekinierom z getta przez mieszkankę Grodziska Mazowieckiego,  
Stanisławę Sławińską, uhonorowaną pośmiertnie tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów 
Świata.  

 
Ad. projektów uzupełniających:  nr 6, 7, 8, 12, 13, 14 
 
 

SUBSTANCJA MIESZKANIOWA 
 
1) ul. Bałtycka 31 - Brak w budżecie  gminy środków na przygotowanie kompleksowej 

dokumentacji projektowej remontu budynku.  Z uwagi na planowane aplikowanie o 
dofinansowanie realizacji   inwestycji  „Rewaloryzacja przedwojennej kamienicy wraz z 
ogrodem   przy ulicy  Bałtyckiej 31 w Grodzisku Mazowieckim” należy w LPR przenieść ją 
z projektów uzupełniających do projektów głównych.  

2) ul. Bołtucia 1 - ZGM posiada audyt energetyczny dla budynku. W 2016 wykonano wiatę 
śmietnikową. 

3) ul. Harcerska 3, 8 – budynki całkowicie wysiedlone, objęte ochroną WKZ. 

4) ul. Harcerska 5, 10 – w 2017 r. budynki w trakcie rozbiórki; w 2018 r. budynki rozebrane. 

5) ul. Hynka 10 i 12 – w 2017 r. budynki zostały rozebrane. 

6) ul. Kilińskiego 6 - w 2014 wyremontowano dach i w 2015 elewację 

7) ul. Kilińskiego 14 – budynek nie administrowany przez ZGM.  
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8) ul. Kilińskiego 30 - budynek prywatny. Właściciele wystąpili o zwrot (w trakcie 
wysiedlenia). ZGM posiada audyt energetyczny dla budynku.  

9) ul. Kościuszki 35 - brak działań.  

10) Pl. Króla Zygmunta Starego 6 i 8 - W 2017 r. budynki zostały rozebrane. 

11) ul. Krótka  5 - ZGM posiada audyt energetyczny dla budynku oraz inwentaryzację  
  budynku. W 2018 r. wykonano izolację poziomą i pionową ścian zewnętrznych.  
 

12) ul. Limanowskiego 2, 4, 6 – W 2017 r. przygotowania do rozbirki budynków; w 2018  
       budynki rozebrane. 
 

13) ul. Limanowskiego 10 - brak działań.  

14) ul. Limanowskiego 23 - ZGM posiada audyt energetyczny dla budynku. Brak działań. 

15) ul. Limanowskiego 29 - brak działań.  

16) ul. Limanowskiego 30 - W 2016 r. wyremontowano dach  oraz elewację wraz  z  
  ociepleniem w 2017 r. W 2018 r. wykonano remont ogrodzenia i chodników. 
   

17) ul.  11 Listopada 6 i 16 – budynki sprzedane. 

18) ul.  11 Listopada 7 – brak działań. 

19) ul.  11 Listopada 40, 42 (oficyna i pomieszczenia gospodarcze) -   przygotowana jest  
  dokumentacja rozbiórkowa na budynki; fasada od ul. 11 listopada objęta ochroną WKZ. 
  W 2018 r. rozebrano oficyny budynków. 
 

20) ul. 1 Maja 8 i 43 – brak działań 

21) ul. 3 Maja 50 – 2018 r. - w trakcie wykonywania dokumentacji na wykonanie 
  przyłącza wod-kan dla budynku oraz remontu istniejącej instalacji wod-kan w 
  budynku i wykonania wewnętrznej instalacji wod-kan. 
 

22) ul. Montwiłła 22 – brak działań 

23) ul. Narutowicza 13 - brak działań 

24) ul. Narutowicza 15 - W 2017r. wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

25) ul. Obrońców Getta 13, 15, 23, 25, 27 - W 2017 r. budynki zostały rozebrane. 

26) ul. Pańska 6 - ZGM posiada audyt energetyczny dla budynku. Brak innych działań. 

27) ul. Poniatowskiego  3 - W 2014 r. wykonano podłączenie do kanalizacji  miejskiej z 
  niezbędnym w tym celu remontem lokali.  
  

28) ul. Poniatowskiego  17 – brak działań 

29) ul. Poniatowskiego  35 - ZGM posiada audyt energetyczny dla budynku. W 2018 r. 
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wykonano wymianę drewnianej stolarki okiennej piwnicznej na okna z profili pcv. 

30)  ul. Przemysłowa 2, 2A, 2B, 2C, 4, 4A – w 2015 r. ZGM wykonał chodniki wokół  
     Budynków. 
 

31)  ul. Sienkiewicza 24, 22, 20 -  oficyna. Budynki przygotowywane do rozbiórki, budynek 
główny Sienkiewicza 20 objęty ochroną WKZ. W 2018 r. budynek Sienkiewicza 24 
otrzymał decyzję na rozbiórkę. 

 
32)  ul. Składowa 8  – brak działań. 

 
33)  ul. Traugutta 3 – W 2014 r. wykonano podłączenie do kanalizacji  miejskiej z niezbędnym 

w tym celu  remontem lokali . 
  

34) ul. Traugutta 19 - Na ścianie budynku z przełomu XIX i XX wieku przeznaczonego do 
rewitalizacji (stanowiącego w okresie stalinizmu w latach 1945-56 siedzibę Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, w którym więziono członków Armii Krajowej oraz 
osoby uważane za wrogów „władzy ludowej”),   wmurowano tablicę pamiątkową,  a w dniu 
01.03.2018 r.,  w ramach programu grodziskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych,  dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy.    Z uwagi na planowane 
aplikowanie o dofinansowanie realizacji inwestycji,  projekt – „Rewitalizacja budynku 
z przełomu XIX i XX wieku wraz z ogrodem przy ulicy Traugutta 19 w Grodzisku 
Mazowieckim” należy przenieść z uzupełniających do projektów głównych. ZGM posiada 
inwentaryzację budynku przy ulicy Traugutta 19. Brak w budżecie  gminy środków na 
przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej remontu budynku.    

35) ul. Traugutta 22 - remont barierek i balustrad od strony galerii w 2017r. 2018 r. - w trakcie 
szukania wykonawcy na wykonanie zadaszenia galerii komunikacyjnej i posadzki na II 
piętrze. 

36)  ul. Traugutta 24 – budynek rozebrano, a w jego miejscu wybudowano i w 2017 roku oddano 
do użytkowania nowy budynek z 48 lokalami socjalnymi.   

37) ul. Traugutta 65 – brak działań. 

38) ul. Tylna 23 – w 2014 r. podłączono budynki do sieci kanalizacyjnej. 

39) ul. Ułańska 18a i 18b - ZGM posiada audyty energetyczne dla budynków. Brak innych  
działań. 

40) ul. Wioślarska 3 – w 2017 r. budynki wysiedlone przygotowane do rozbiórki. W 2018 r. 
budynki rozebrane. 

 
41) Pl. Wolności 2 - ZGM posiada audyt energetyczny dla budynku. W 2017 r. wyremontowano 

ścianę tylną oficyny (pod murale). 
  
42) Pl. Wolności  5 - ZGM posiada audyt energetyczny dla budynku. 
 
43) Plac Wolności 14  – W 2018r. wykonano opinię techniczną dotyczącą stanu technicznego 

piwnic wraz z zakresem remontu. 
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44) ul. Wólczyńska 47 – budynek prywatny administrowany przez ZGM, w 2016 r. 
wyremontowano tylną (widoczną od ulicy) elewację budynków gospodarczych. 

 
45) ul. Żeromskiego 23, 25, 25A, 25B  – brak działań. 
 
46) ul. Żyrardowska 39 – budynek prywatny – sprawę prowadzi WGN.  
 
47) ul. Żyrardowska 52/54 – brak działań 

 
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA  UZUPEŁNIAJĄCE ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

Mieszkańcy uczestniczący w konsultacjach społecznych zgłosili szereg nieruchomości 
miejskich,  dla których  niezbędne jest podjęcie lub kontynuowanie działań rewitalizacyjnych. 
Zgłoszone lokalizacje zostały uwzględnione w Programie jako przedsięwzięcia  uzupełniające. 
Z uwagi na fakt, iż zgłoszenia mógł dokonać każdy (nie tylko właściciel posesji), gmina posiada 
niewiele aktualnych informacji na temat  stopnia realizacji tych inwestycji, w tym dane dot.: 

1. Parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 – w 2015 r. wykonano remont muru 
ogrodzeniowego od strony Kilińskiego 6  

2. Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Żyrardowskiej 48   
- z uwagi na planowane aplikowanie o dofinansowanie realizacji projektu należy 
inwestycję przenieść z projektów uzupełniających do projektów głównych LPR raz 
pozyskać aktualne dane o projekcie  od właściciela obiektu. 

3. Rewitalizacji i zagospodarowania na potrzeby Domu Dziecka budynku 
poprzemysłowego wraz z terenem przy ulicy Batorego 22 w Grodzisku Mazowieckim)  
- Budynek poprzemysłowy wraz z terenem przy ulicy Batorego 22 w Grodzisku 
Mazowieckim został zrewitalizowany, zagospodarowany na potrzeby Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja" i 
oddany do użytkowania w marcu 2018r.  

4. Modernizacji Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  przy ul. Żwirki i Wigury 
w Grodzisku Mazowieckim wraz z budową budynku dla potrzeb Ośrodka Pomocy 
Społecznej, zagospodarowaniem terenu oraz  połączeniem ulicy Żwirki i Wigury z 
ulicą Piłsudskiego:  
 W 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.  Termin 

realizacji 30.11.2017 r. Umowa nie została zrealizowana.  
 W 2017 r. na etapie koncepcji architektonicznej określono, że istniejący budynek 

Strażnicy OSP ze względu na swoje usytuowanie, formę architektoniczną oraz stan 
techniczny, nawet po dokonaniu głębokiej przebudowy, rozbudowy i modernizacji, nie 
będzie zapewniał użytkownikom należytego komfortu użytkowania. Zakres oraz 
szacunkowe koszty wykonania przebudowy przewyższają koszt związany z budową 
nowej, niezależnej siedziby dla jednostki OSP. Przewidywany łączny koszt nowego 
budynku wraz z zagospodarowaniem terenu to około 1,6 mln z netto. W związku z 
powyższym  wykonano koncepcję  budowy na działce o nr ew. 157 obr. 23 garażu wraz 
z przebudową budynków OSP. Zaproponowano rozwiązanie korzystniejsze z uwagi na 
komfort użytkowania obiektu, wartości estetyczne i urbanistyczne obiektu oraz przede 
wszystkim oddzielenie funkcji OSP od siedziby SANEPID-u. Koncepcja  została 
zaakceptowana przez gminę.   W ramach całości projektu wykonane zostaną  projekty 
rozbiórek elementów istniejącego  budynku OSP oraz projekt nowego budynku OSP. 
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 W 2018 r., w związku z prowadzoną prze Gminę procedurą podziału działek ew. o 
numerach 157 oraz 88/1,  poprzez wydzielenie z tych działek nowych działek 
drogowych,  niemożliwym była kontynuacja prac projektowych w zakresie 
projektowania budynku OSP usytuowanego na przedmiotowych działkach. Podział 
działki nr 157 powinien w najbliższym czasie zostać ujawniony i wprowadzony na 
mapy geodezyjne, co umożliwi pobranie przez Projektanta nowego aktualnego 
podkładu i zakończenie prac projektowych. 

5. Rozbudowy o nowe stacje „Systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów 
zintegrowanym, innowacyjnym produktem turystycznym gminy Grodzisk 
Mazowiecki - W ramach rozbudowy Systemu GRM w 2018 r. powstały 3 nowe stacje 
GRM: przy ul. Piaskowej, ul. Żydowskiej i ul. Okrężnej, wyposażone łącznie w  3 
fabrycznie nowe  terminale obsługowe z własnym zasilaniem,  39 fabrycznie nowych 
stojaków – miejsc  dokowania rowerów, 27 fabrycznie nowych rowerów z kompletnym 
wyposażeniem.   

 
 
Informacja z wdrażania w 2018 roku projektów uzupełniających wpisanych do „Lokalnego 
Programu Rewitalizacji gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2020 - Aktualizacja”,  
została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół ds. Rewitalizacji, powołany Zarządzeniem Nr 
105/2015 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 11 września 2015 r.  
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Załącznik nr 2  
do Raportu Monitorującego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTY MONITORUJĄCE  
PROJEKTY REWITALIZACYJNE 
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SPIS KART  
 

LP. NUMER 
PROJEKTU 

NAZWA PROJEKTU 

1. 1.1   Streetworker – Pedagog uliczny 
2. 1.2   Aktywna Rodzina 
3. 1.3   Program „Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego 
4. 1.4   E-usługi - szansa dla rozwój obszaru rewitalizacji 
5. 1.5   Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji   
6. 1.6   Lekkoatletyka dla każdego 
7. 2.1    Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami 

Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na 
cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej, w tym:                                                                                                                            
Etap I - Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych                                                                           
Etap 2 - Zagospodarowanie zbiorników wodnych wraz z rewaloryzacją i adaptacją 
na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej   

8. 2.2    Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy Kościuszki 12 w 
Grodzisku Mazowieckim z   dekompozycją urbanistyczną otoczenia  na rzecz 
funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i efektywności usług 
publicznych gminy 

9. 2.3    Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  przy ul. Żwirki i Wigury w 
Grodzisku Mazowieckim 

10. 2.4 Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego przy ulicy Bartniaka w 
Grodzisku Mazowieckim  

11. 3.1 Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i 
zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne 
przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy  ul. Sportowej w Grodzisku 
Mazowieckim 

12. 4.1 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż pierzei ulicy 1 Maja oraz od ul. 11 
Listopada do ul Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim, w tym:                                                                                                     
Etap 1 -  Ciągi komunikacji pieszej po stronie południowej ulicy 1 Maja  na 
odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego.                                                               
Etap 2 -  Ciągi komunikacji pieszej po stronie północnej ulicy 1 Maja na  odcinku 
od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego.                                                        
Etap 3 -  Rewitalizacja ciągów komunikacji pieszej ulicy 1  Maja na odcinku od 
ulicy Kilińskiego do ul. Bartniaka z ul. Bartniaka  i parkingiem.  
Etap 4 - Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych od ul. 11 Listopada do ul. 
Konspiracji. 

13. 4.2 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż zabytkowej pierzei ulicy 11 Listopada 
w Grodzisku Mazowieckim 

14. 4.3   Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez 
utworzenie sieci monitoringu wizyjnego, Etap 2 – Rozbudowa, modernizacja i 
serwis systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki 

15. 4.4   Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1, 
w tym:                                                                                                    
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1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Królewskiej                                                                          
2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowej                                                                                                                          
3) Ogródek seniora przy ul. Bairda                                                                                                                              
4) Nie zagospodarowany plac wewnątrzosiedlowy przy ul.  E.  Orzeszkowej                                                                            

16. 4.5   Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik”  w Grodzisku Mazowieckim,  
Etap 2, w tym:                                                                                                                       
 5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3  Maja do ulicy Westfala                        
 6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej 
 7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ul.Orzeszkowej z ul.3 Maja.   
 8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego  
 9) Nie zagospodarowany plac  przy skrzyżowaniu ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z  

ulicą M. Kopernika. 
17. 4.6  Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej  Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez 
zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku 
Mazowieckim 

18. 4.7 Modernizacja ulicy 3 Maja w obrębie skrzyżowań  z ulicą Orzeszkowej i ulicą 
Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku 
Mazowieckim, w tym:                                                                                   Etap I- 
Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Orzeszkowej                                                                                                  
Etap 2 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Teligi 

19. 4.8   Adaptacja budynku Kina „Wolność” przy ul. Kilińskiego 8A w Grodzisku 
Mazowieckim,  w tym:                                                                                             
Etap 1 - Adaptacja budynku kina na cele sportowe                                                                                              
Etap 2 - Modernizacja infrastruktury towarzyszącej, w tym ciągu komunikacyjnego 
od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej oraz parkingu przy ul. Kilińskiego 

20. 4.9   Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu 
P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim  

21. 4.10 Rozwój sieci tras rowerowych szansą na podniesienie atrakcyjności środowiskowo–
rekreacyjnej miasta 

22. 5.1   Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu 
w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum 
Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, 
Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I drużyny Legii 
Warszawa 

23. 5.2    Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe zabytkowego 
parku w miejscowości Kłudno Stare,  na rzecz  podniesienia efektywności usług 
publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem 
kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki 

24. 5.3    Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego 
dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w miejscowości Adamowizna 

  

Ww. karty monitorujące projekty zostały pozytywnie zaopiniowana przez Zespół ds. Rewitalizacji, 
powołany Zarządzeniem Nr 105/2015 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z 11 września 2015 r.  
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.1. 

NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

                                                                                           
Streetworker – Pedagog uliczny 
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.  

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący 
projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki, Ośrodek Pomocy Społecznej 

Data rozpoczęcia realizacji projektu:  2016 r. 

Data zakończenia realizacji projektu:  2020 r. 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

 
40 740,00 zł brutto  

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

 
130 740,00 zł brutto  
(przekroczono planowane nakłady o 90 000,00 zł brutto) 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na 
nakłady do poniesienia w 2016, 2017 i 2018  r.   

 
WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów 
finansowych na poszczególne elementy zadań    
 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z   wykonania 
budżetu Gminy, z podziałem na nakłady 
poniesione w latach 2016-2018     

 
130 740,00 zł brutto, w tym: 
• środki UE:                   0,00 zł   
• budżet gminy:  130 740,00 zł   
 
2016 r.   40 740,00 zł 
2017 r.   42 000,00 zł 
2018 r.   48 000,00 zł 

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

 Lokalny 

Grupy docelowe projektu  Dzieci i młodzież z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki, 
będąca poza zasięgiem instytucji pomocowych, zagrożona 
wykluczeniem społecznym ze względu na podejmowanie 
działań ryzykownych, w tym spożywania alkoholu i innych 
środków psychoaktywnych;  młodzież pochodząca z rodzin 
z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie, ze 
względu na większą skłonność do podejmowania 
zachowań ryzykownych oraz ze względu na wystąpienie 
niepożądanych zjawisk społecznych;  osoby dorosłe 
uzależnione głównie od alkoholu, przebywające w centrum 
miasta oraz bezdomni. 

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 

Cel projektu – Zmiana wizerunku miasta oraz  podjęcie 
terapii przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 
– w trakcie realizacji. 
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osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

Uzyskane efekty: streetworkerzy docierali do 
beneficjentów projektu z informacją o możliwościach 
skorzystania z dostępnych form pomocy. Prowadzili z 
młodzieżą różne aktywności, kierujące do zaniechania 
przez młodzież zachowań ryzykownych, w tym zażywania 
środków odurzających. Młodzież i dorosłych motywowali 
do  zmiany stylu życia, do przyjęcia pomocy 
instytucjonalnej oraz podjęcia terapii leczenia uzależnień. 
 
Wskaźniki rezultatu, w tym:  
• Spadek liczby osób z problemem alkoholowym: 

2016 - 60% ,  2017 - spadek o 2 %, 2018 - spadek o 2 
%,  docelowo 2020 - spadek o 5%   

• Liczba osób którym udzielono wsparcia : 
2016 - 0 osób, 2017 - 30 osób, 2018 – 30 osób, 
docelowo 2020 – 50 osób  
 

Wskaźnik produktu, w tym:  
• Liczba  godzin udzielonego wsparcia w ramach operacji 

streetworkera:  
2016 - 0 godz., 2017 - 1 200 godz., 2018 - 1200 godz., 
docelowo 2020 - 1 000 godz.  
 

Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu 
zrealizowano częściowo. 
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.2 

NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

                                                                                                       
Aktywna Rodzina w gminie Grodzisk  Mazowiecki 
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący 
projekt: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2016 r. 

 
Data zakończenia realizacji projektu: 

 
2018 r. 
Z uwagi na problemy rekrutacyjne osób/rodzin do projektu, 
termin realizacji został przesunięty o 6 miesięcy, tj. z 
31.12.2017 r. na 30.06.2018 r.    

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

345 967,50 zł brutto 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

 
339 971,46 zł brutto  

 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z wniosku o 
dofinansowanie projektu, złożonego w ramach 
RPO WM 2014-2020 Działanie 9.1, z podziałem 
na nakłady do poniesienia w latach 2016-2018   

 
345 967,50 zł brutto, w tym: 
2016 r.              0,00 zł brutto  
2017 r.   196 193,50 zł brutto 
2018 r.   149 774,00 zł brutto  

 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z  wykonanego  
budżetu Gminy i podpisanej Umowy o 
dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 
2014-2020 Działanie 9.1, z podziałem na nakłady 
poniesione w latach 2016-2018    

 
339 971,46 zł brutto, w tym:  
• środki UE:      270 777,96 zł   
• budżet gminy:  69 193,50 zł   

 
2016 r.              0,00 zł brutto 
2017 r.   195 167,05 zł brutto, w tym:  

• środki UE:       143 973,55 zł   
• budżet gminy:   51 193,50 zł   

2018 r.   144 804,41 zł brutto, w tym:  
• środki UE:       126 804,41 zł   
• budżet gminy:   18 000,00 zł   

 

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

Lokalny 

Grupy docelowe projektu  Osoby/rodziny wykluczone i zagrożone wykluczeniem 
społecznym 

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 

Cel projektu – Zwiększenie szans na zatrudnienie osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
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niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i 
ubóstwa. Celem głównym projektu jest reintegracja 
społeczno-zawodowa 30 osób/członków rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy 
Grodzisk Mazowiecki do dn. 30.06.2018 r. – cel 
zrealizowano. 
Uzyskane efekty: 
 
Wskaźniki rezultatu, w tym:  
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu: 
2016 - 0 osób,  2017 - 10 osób, 2018 – 10 osób, 
docelowo 2020 – 20 osób  

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek): 
2016 - 0 osób, 2017 - 5 osób, 2018 – 4 osoby, 
docelowo 2020 – 7 osób  

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu: 

 2016 - 0 osób, 2017 -  10 osób, 2018 - 11osób, 
docelowo 2020 – 21 osób  
 

Wskaźnik produktu, w tym:  
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie:                              
2016 - 0 osób, 2017 -  15 osób, 2018 – 15 osób, 
docelowo 2020 – 30 osób  

• Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie:  
2016 - 0 osób, 2017 -  3 osoby,  2018 – 5 osób, 
docelowo 2020 – 3 osoby  
 

Projekt zrealizowano; wyznaczony cel projektu osiągnięto;     
uzyskano prognozowane efekty, osiągnięto docelowe 
wartości wskaźników rezultatu i  wskaźników produktu. 
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.3 

NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Program „Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego  
 

Okres sprawozdawczy: 1.01.2018 r. - 31.12.2018 r 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący 
projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016 

Data zakończenia realizacji projektu: 2017 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

 
11 000,00 zł brutto,  w tym: 
• środki MSiT              10 000,00 zł   
• budżet Beneficjenta    1 000,00 zł   

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

 
11 294,00  zł brutto 
 (przekroczono planowane nakłady o 294,00 zł ) 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z  budżetu 
Beneficjenta i wniosku o dotację projektu  z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, z podziałem na 
nakłady do poniesienia w 2016 i 2017 r.   

 
11 000,00 zł brutto,  w tym: 
 
2016 r.            0,00 zł brutto 
2017 r.   11 000,00 zł brutto 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z wykonanego  
budżetu Beneficjenta i wysokości przyznanej 
dotacji projektu  z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
z podziałem na nakłady poniesione w 2016 i 
2017 r.   

 
11 294,00  zł brutto, w tym: 
 
2016 r.            0,00 zł brutto 
2017 r.   11 294,00 zł brutto,  w tym: 

• środki MSiT                8 869,00 zł   
• budżet Beneficjenta   2 425,00 zł   

 

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

lokalny 

Grupy docelowe projektu  Dzieci i młodzież o obniżonym poziomie aktywności 
fizycznej oraz wykluczone lub zagrożone wykluczeniem 
społecznym   

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

Cel projektu - Profilaktyka zachowań patologicznych wśród 
dzieci i młodzieży i upowszechnianie aktywności fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży   - zrealizowano  
Uzyskane efekty: 
 
Wskaźnik rezultatu, w tym:  
• Wzrost liczby dzieci i młodzieży czynnie uczestniczących 

w pracy treningowej: 
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2016 – 2 000 osób,  2017 – 3 770 osób, docelowo 2020 
– 2 500  osób  
 

Wskaźniki produktu, w tym:  
• Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury 

sportowej:                                                                                      
2016 - 0 szt., 2017 -  1 szt., docelowo 2020 – 1 szt.  

• Liczba operacji dotyczących profilaktyki zachowań 
patologicznych wśród dzieci i młodzieży:  

     2016 - 0 szt., 2017 -  5 szt.,  2017 -  5 szt.,  docelowo  
     2020 - 5 szt. 
      
W 2017 roku zakończono realizację projektu.  
Zrealizowano założony cel projektu i uzyskano 
prognozowane efekty.   
W 2018 r. utrzymano wskaźniki osiągnięte w 2017 roku.  
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KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.4 

NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
E-usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki 
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy 
realizujący projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2015 

Data zakończenia realizacji projektu: 2018 r. 

Ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych 
procedur  związanych z  wykorzystaniem powstałych w 
projekcie  oszczędności poprzetargowych, termin 
zakończenia realizacji projektu  przesunięto z 31.12.2017 na 
31.12.2018.   

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

 
1 528 150,00 zł brutto, w tym: 
• środki UE          1 222 520,00 zł   
• budżet Gminy      305 630,00 zł   

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

 
1 428 069,10 zł brutto  

 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z wniosku o 
dofinansowanie projektu, złożonego w ramach 
RPO WM 2014-2020 Działanie 2.1,  z podziałem 
na nakłady do poniesienia w latach 2015-2018    

 
1 528 150,00 zł brutto, w tym: 
• środki UE         1 222 520,00 zł   
• budżet Gminy     305 630,00 zł   

 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z   wykonanego 
budżetu Gminy i podpisanej Umowy o 
dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 
2014-2020 Działanie 2.1, z podziałem na 
nakłady poniesione w   latach 2015-2018    

 
1 428 069,10 zł brutto , w tym: 
• środki UE              1  142 455,28 zł    
• budżet Gminy           285 613,82 zł   

 
2015 r.             0,00 zł 
2016 r.    56 949,00  zł brutto, w tym: 

• środki UE               45 559,20 zł   
• budżet Gminy         11 389,80 zł   

2017 r.  727 065,10 zł brutto, w tym: 
• środki UE              581 652,08 zł   
• budżet Gminy       145 413,02 zł    

2018 r.  644 055,00 brutto, w tym: 
• środki UE              515 244,00 zł    
• budżet Gminy       128 811,00 zł   

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny)  

 
lokalny 
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Grupy docelowe projektu  Mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki 
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim 
oraz jednostki podległe 
 

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

Cel projektu: Wzrost efektywności funkcjonowania Urzędu 
Grodzisk Mazowiecki poprzez instalację systemu 
informatycznego.  Poprawa jakości świadczonych przez 
Urząd usług . Zwiększenie dostępności dokumentów i 
informacji mieszkańcom Gminy Grodzisk Mazowiecki. Cele 
pośrednie: Skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie 
dostępu do wymaganych dokumentów i informacji.  Poprawa 
bezpieczeństwa danych użytkowników. Budowa postaw 
obywatelskich. Cele zostaną osiągnięte poprzez 
następujące działania: Wyposażenie Gminy oraz placówek 
podległych w infrastrukturę teleinformatyczną – 
zrealizowano.  
 
Prognozowane efekty: 
Wskaźniki rezultatu, w tym:  
• Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu 

informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: 
2016 – 0 szt.,  2017 -  1 szt., 2018 -  1 szt., docelowo 
2020 – 1 szt.  

• Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API:  
2016 – 0 szt.,  2017 -  1 szt., 2018 -  1 szt., docelowo 
2020 – 1 szt. 

• Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje  
sektora publicznego: 
2016 – 0 szt.,  2017 -  1 szt., 2018 -  1 szt., docelowo  
2020 – 1 szt. 

• Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w 
podmiotach wykonujących zadania publiczne: 
2016 – 0 szt.,  2017 -  1 szt., 2018 -  1 szt., docelowo 

    2020 – 1 szt. 
• Przestrzeń dyskowa serwerowni: 

2016 – 0 TB,  2017 -  48 TB, 2018 -  48 TB; docelowo  
2020 – 48 TB 

 
Wskaźnik produktu, w tym:  
• Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających 

informacje sektora publicznego:  
2016 – 0 szt.,2017 – 0 szt.,  2018 – 1szt.  docelowo  
2020 – 1 szt. 

• Liczba pobrań/ aplikacji opartych na ponownym 
wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług 
publicznych: 
2016 – 0 szt.,  2017 – 0 szt., 2018 – 1 477 szt.;  
docelowo 2020 – 1000 szt. 

• Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z 
utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych: 
2016 – 0 szt.,  2017 -  0 szt., 2018 - 2 331 szt.; docelowo  
2020 – 1 000 szt. 

Projekt zrealizowano. Wyznaczony cel projektu został 
osiągnięty. Uzyskano prognozowane efekty;  osiągnięto 
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prognozowane docelowe wartości wskaźników rezultatu i  
docelowe wartości wskaźników produktu. 
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.5 

NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji   
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy 
realizujący projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016 

Data zakończenia realizacji projektu: 2020  

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 
(Aktualizacja) 

1 684 578,00 zł brutto 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 
(Aktualizacja)  

6 150,00 zł brutto 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z wniosku o 
dofinansowanie projektu, złożonego w ramach 
RPO WM 2014-2020 Działanie 10.1, z 
podziałem na nakłady do poniesienia w latach 
2016-2020   

1 684 578,00 zł brutto   
 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z  wykonanego 
budżetu Gminy, z podziałem na nakłady 
poniesione w latach 2016- 2018     

6 150,00 zł brutto,  w tym:  
2016 r.   6 150,00 zł  
2017 r.          0,00 zł  
2018 r.          0,00 zł   
 

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

Lokalny 

Grupy docelowe projektu  Uczniowie i nauczyciele grodziskich szkół podstawowych i 
gimnazjów.  

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

Cel projektu - Podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i 
nauczycieli poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach 
oraz szkoleniach wyposażenie w odpowiedni sprzęt pracowni 
matematyczno – przyrodniczych i komputerowych –  
nie realizowany   
 
Prognozowane efekty: 
Wskaźniki rezultatu, w tym:  
• Wzrost poczucia umiejętności i kompetencji cyfrowych 

pośród młodzieży z obszaru rewitalizacji: 
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2016 - 50 %,  2017 - 50 %,  2018 - 50 %,  docelowo 2020 
– 70% 

• Uczestnicy projektów edukacyjnych realizowanych z 
wykorzystaniem nowej infrastruktury: 
2016 - 0 osób; 2017 - 0 osób; 2018 - 0 osób; docelowo 
2020 – 6 000 osób 
 

Wskaźnik produktu, w tym: 
• Liczba wyposażonych w odpowiedni sprzęt pracowni 

matematyczno – przyrodniczych i komputerowych 
pracowni:                              
2016 - 0 szt.,  2017 - 0 szt.,  2018 - 0 szt.,  docelowo 
2020 – 20 szt. 

• Liczba projektów edukacyjnych:  
2016 - 0 szt.,  2017 - 0 szt.,    2018 - 0 szt.,     docelowo 
2020 – 4 szt. 
 

2017 – Złożony Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego  
projektu w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 10.1 został 
odrzucony  ze względów formalnych.   Gmina w latach 2017-
2018 nie realizowała projektu z uwagi na brak innych 
możliwości dofinansowania z zewnętrznych środków 
finansowych. 
W 2017 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO 
WM 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1,  na realizację  
alternatywnego  projektu pn. „Nowoczesne narzędzia 
technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie 
kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy 
Grodzisk Mazowiecki” (wartość projektu 668 476,88 zł; 
dofinansowanie 651 592,11 zł). Okres realizacji projektu od 
04.09.2017do 31.05.2019. W ramach wdrażania projektu  
wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych z 
wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi informacyjno-
komunikacyjnych (TIK) otrzymało 5 placówek oświatowych z 
terenu gminy. Projekt zapewnia wyrównanie szans 535 
uczniów z różnych środowisk oraz  doskonalenie kompetencji 
cyfrowych i podniesienie kwalifikacji 65 nauczycieli.      
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.6 

NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Lekkoatletyka dla każdego  
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący 
projekt: 

 
Polski Związek Lekkiej Atletyki /                                                      
Klub Sportowy BIEGI Grodzisk Mazowiecki, 
Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki, 
Szkoły Podstawowe Gminy Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016 

Data zakończenia realizacji projektu: 2020 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

350 000,00 zł brutto 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

0,00 zł brutto 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z   budżetu 
Beneficjenta i projektu wniosku PZLA o 
dofinansowanie projektu do Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. 

350 000,00 zł brutto 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z   wykonania 
budżetu Beneficjenta   

0,00 zł brutto 

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

lokalny 

Grupy docelowe projektu  Dzieci i młodzież o obniżonym poziomie aktywności 
fizycznej oraz wykluczone lub zagrożone wykluczeniem 
społecznym   

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

Cel projektu: Podniesienie kultury fizycznej i aktywizacja 
młodzieży i minimalizacji problemów społecznych na 
obszarze rewitalizacji; zwiększenie oferty zajęć OSiR dla 
mieszkańców    - nie zrealizowano. 
Prognozowane efekty: 
 
Wskaźniki rezultatu, w tym: 
• Wzrost liczby uczestników zajęć w szkołach lub 

członków klubów sportowych: 
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2016 – 200 osób, 2017 – 200 osób, 2018 – 200 osób, 
docelowo 2020 – 300  osób 
 

Wskaźnik produktu, w tym:  
• Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury 

sportowej                                                                                      
2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., 2018 - 0 szt., docelowo 
2020 – 2 szt. 

Planowano aplikować o środki zewnętrzne na 
dofinansowanie projektu,  ale  z uwagi na bogatą ofertę 
zajęć proponowaną przez OSiR oraz  znikome 
zainteresowanie uczniów szkół podstawowych  gminy 
Grodzisk Mazowiecki dodatkowymi, bezpłatnymi  zajęciami  
lekkoatletycznymi prowadzonymi przez nauczycieli WF w 
szkołach, odstąpiono od złożenia wniosku. 
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.1 

NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych 
zwanych „Stawami Walczewskiego” w Grodzisku 
Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele 
rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej, 
w tym: 
Etap I - Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników 
wodnych 
Etap 2 - Zagospodarowanie zbiorników wodnych wraz z 
rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe 
miejskiej przestrzeni publicznej   
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.  

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy 
realizujący projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015 

Data zakończenia realizacji projektu: 2020 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

2 500 000,00 zł brutto, w tym:  
    Etap I     2 000 0000,00 zł brutto  

• środki zewnętrzne  WFOŚiGW    500 000,00 zł 
• budżet Gminy                            1 500 000,00 zł 

    Etap II  -    500 0000,00 zł brutto 
• środki zewnętrzne                                   0,00 zł 
• budżet Gminy                               500 000,00 zł 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

 
4 864 1928,26 zł brutto  
(przekroczono planowane w LPR nakłady o 2 364 128,26  zł 
brutto) 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy lub z   
dokumentacji aplikacyjnej   

 
9 499 602,95 zł brutto, w tym: 
• środki zewnętrzne       - 5 813 334,34 zł   
• budżet Gminy              - 3 686 268,61 zł   
 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z   wykonania 
budżetu Gminy,  lub z   umów o dofinansowanie 
projektów, z podziałem na nakłady poniesione  w 
latach 2016-2018      

 
4 864 1928,26 zł brutto, w tym:  

• środki zewnętrzne:         2 783 973,25 zł   
• budżet  gminy:               2 080 155,01 zł   

 
2016 r.   2 251 322,30  zł brutto, w tym: 

• środki zewnętrzne:         880 300,14 zł   
• budżet  gminy:             1 371 022,16 zł   

2017 r.  1 051 431,83 zł brutto, w tym: 
• środki zewnętrzne:         811 439,44 zł   
• budżet  gminy:                239 992,39 zł   

2018 r.   1 561 374,13 zł brutto, w tym: 
• środki zewnętrzne:       1 092 233,67 zł   
• budżet  gminy:                469 140,46 zł   
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Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

Regionalny 

Grupy docelowe projektu  Grupy społeczne korzystające z usług sportowo-
rekreacyjnych. 

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

 
Cel projektu - Wzmocnienie spójności społecznej poprzez 
rekultywację zbiornika wodnego na obszarze 
zdegradowanym – zrealizowano   
 
Prognozowane efekty: 
 
Wskaźniki rezultatu, w tym:  
• Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono 

lub zapewniono ochronę właściwego stanu 
ekosystemów: 
2016 - 0 ha, 2017 - 1 ha,  2018 – 2 ha; docelowo 2020 – 
2 ha 
   

Wskaźnik produktu, w tym: 
• Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie 

terenów zielonych:                               
2016 - 0 szt., 2017 -  0 szt., 2018 - 0 szt., docelowo 
2020 – 1 szt. 

• Liczba zrealizowanych projektów z zakresu rekultywacji 
gruntów lub poddanych ochronie:  
2016 - 0 szt., 2017 -  0 szt., 2018 -  0 szt., docelowo 
2020 – 1 szt. 

• Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacji lub 
promocji postaw ekologicznych: 
2016 - 0 szt., 2017 -  0 szt., 2018 -  0 szt., docelowo 
2020 – 2 szt. 
 

Projekt jest w trakcie wdrażania.   Cele i wskaźniki projektu 
zrealizowano częściowo. 
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KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.2 

NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy 
ulicy Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z   
dekompozycją urbanistyczną otoczenia  na rzecz 
funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i 
efektywności usług publicznych gminy 
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.   

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący 
projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016 

Data zakończenia realizacji projektu: 2020 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

25 000 000,00 zł brutto 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

2 928 476,38 zł brutto, 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na 
nakłady do poniesienia w latach 2016-2018 lub z  
wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w 
ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 5.3 

2 928 476,38 zł brutto, w tym: 
2016 r. -                70 545,42 zł    
2017 r. -           2 149 029,39 zł   
2018 r. -              708 901,57 zł   

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z   wykonania 
budżetu Gminy, z podziałem na nakłady 
poniesione w latach 2016-2018 lub z podpisanej 
Umowy o dofinansowanie projektu w ramach 
RPO WM 2014-2020 Działanie 5.3 

2 928 476,38 zł brutto, w tym: 
2016 r. -                70 545,42 zł , w tym: 
            - dofinansowanie z UE -               0,00 zł    
            - budżet gminy              -      70 545,42 zł 
2017 r. -           2 149 029,39 zł brutto, w tym: 
            - dofinansowanie z UE -  1 392 955,71 zł    
            - budżet gminy              -    756 073,68 zł 
2018 r. -           708 901,57 zł brutto, w tym: 
            - dofinansowanie z UE -     334 294,64 zł    
            - budżet gminy              -    374 606,93 zł 

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

lokalny 

Grupy docelowe projektu  Mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki 

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 

Cel projektu - Integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez 
zwiększenie dostępności wzbogacenie oferty kulturalnej; 
nadanie nowych funkcji kulturalnych i użytkowych obiektu 
ważnego dla społeczności lokalnej – nie zrealizowano 
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osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

Prognozowane efekty: 
 
Wskaźniki rezultatu:  

• Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 
zrewitalizowanych obszarach 

  2016 - 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt.,  docelowo  
  2020 - 1 szt. 

• Poprawy jakości życia mieszkańców poprzez 
zwiększenie atrakcyjności przestrzeni miejskiej 

   2016 – 70%  ,   2017 – 70%,   2018 – 80%,   docelowo  
   2020 – 80%. 

• Uczestnicy zajęć kulturalnych z wykorzystaniem 
poddanej rewitalizacji infrastruktury 

  2016 - 0 os., 2017 - 0 os., 2018 – 2 000 os., docelowo 
  2020 – 3 000 os. 
 

Wskaźnik produktu:  

• Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 
  2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha, 2018 – 0,2 ha, docelowo 2020 
   – 0,2 ha 

• Liczba nowych, wyremontowanych lub 
zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej 

  2016 - 0 szt., 2017 - 0 szt., 2018 – 1 szt., docelowo 2020 
   - 2 szt. 

Projekt jest w trakcie wdrażania.   
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.3 

 
NAZWA 

PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  przy 
ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący 
projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu:                                                                                                        
2016  

Data zakończenia realizacji projektu: 2020 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

1 500 000,00 zł brutto 

• środki zewnętrzne         1 200 000,00 zł   
• budżet  gminy                   300 000,00 zł   

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

0,00 zł 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Wieloletniej 
Prognozy Finansowej , z podziałem na nakłady 
do poniesienia w latach 2016-2020.    

WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów 
finansowych dot. modernizacji budynków  na poszczególne 
elementy zadań    

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z   wykonanego 
budżetu Gminy, z podziałem na nakłady do 
poniesienia w latach 2016- 2018  

0,00 zł 

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

lokalny 

Grupy docelowe projektu  Mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki 

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

Cel projektu: Przeciwdziałanie patologii społecznej poprzez 
stworzenie przestrzeni integracyjnej i rekreacyjnej dla 
mieszkańców – nie zrealizowany. 
Prognozowane efekty: 
 
Wskaźniki rezultatu, w tym: 
• Osoby uczestniczące w działaniach prowadzonych przez 

OSP, w tym spotkaniach, szkoleniach, ćwiczeniach:  
2016 – 0 os. ,  2017 – 0 os.,  2018 – 0 os.,  docelowo 
2020 – 600 os. 

• Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 
obszarach: 
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2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 2020 – 
2 szt. 

Wskaźnik produktu, w tym: 
• Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 

2016 – 0 ha , 2017 – 0 ha, 2018 – 0 ha , docelowo 2020 – 
0,2 ha    

• Liczba wyremontowanych lub zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury kulturalnej: 
2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt.,  docelowo 
2020 – 1 szt.    
  

Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu nie 
zrealizowane.       
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.4 

 
NAZWA 

PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-
Społecznego przy ulicy Bartniaka w Grodzisku 
Mazowieckim 
  

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.  

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący 
projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 22.04.2015 r. 

Data zakończenia realizacji projektu:                                                                                                               
2020 r.  

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

24 928 482,41 zł brutto 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

16 817 969,54  zł brutto  

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na 
nakłady do poniesienia w latach 2015-2020       

 
16 000 000,00 zł brutto, w tym: 
2015 r.                     0,00 zł  
2016 r.                     0,00 zł 
2017 r.          100 000,00 zł 
2018 r.       2 900 000,00 zł 
2019 r.     13 000 000,00 zł  

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z wykonania 
budżetu Gminy, z podziałem na nakłady 
poniesione w latach 2015-2018 r.     

 
16 817 969,54  zł brutto, w tym: 
 
2015               31 990,00 zł 
2016 r.          505 350,00 zł 
2017 r.       2 749 644,52 zł 
2018 r.     13 530 985,02 zł 

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

Regionalny 

Grupy docelowe projektu  Seniorzy oraz  grupy społeczne korzystające z usług 
edukacyjno-społecznych, szczególne  bibliotecznych. 

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

Cel projektu - Aktywizacja kulturalna osób w wieku po 
produkcyjnym, zagospodarowanie i wyposażenia 
interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego; 
utworzenie atrakcyjnej strefy śródmiejskiej  wnoszącej nową 
jakość życia; poprawa kondycji seniorów korzystających z 
kompleksowych działań przewidzianych w programie 
funkcjonalno-użytkowym obiektu; zagospodarowanie i 
nadanie nowych funkcji zdegradowanym terenom przy ul. 
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Bartniaka oraz wzdłuż koryta rzeki Rokicianki – w trakcie 
realizacji 
Prognozowane efekty: 
 
Wskaźniki rezultatu, w tym: 
• Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach:  
2016 – 0 szt.,  2017 – 0 szt., 2018 – 1 szt., docelowo 
2020 – 2 szt.   

• Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono 
lub zapewniono ochronę właściwego stanu 
ekosystemów: 
2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha, 2018 – 0,5 ha, docelowo 2020 
– 0,5 ha 

• Utworzone miejsca pracy w wyniku realizacji projektu: 
2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt.,  docelowo 
2020 – 2 szt.   

• Osoby korzystające z  kompleksowych działań 
przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym 
obiektu: 
2016 – 0 osób, 2017 – 0 osób;  2018 – 0  osób;  
docelowo 2020 – 1 000 osób 
   

Wskaźnik produktu, w tym: 
• Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 

2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha, 2018 – 0,5 ha, docelowo 2020 – 
0,2 ha 

• Liczba zrealizowanych projektów umożliwiających  
włączenie się w życie społeczne osób starszych,  
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem  
społecznym: 
2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt.,  2018 – 0 szt., docelowo 
2020 – 10 szt.   

• Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacyjno-
społecznego: 
2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt. 2018 – 0 szt.;  docelowo 
2020 – 3 szt. 
  

Projekt jest w trakcie wdrażania.      
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 3.1 

NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z 
ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele 
kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne 
przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy  
ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim 
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący 
projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 02.03.2015 r. 

Data zakończenia realizacji projektu: 2020 r.  

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

36 400 000,00 zł brutto 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

1 519 457,17 zł brutto 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na 
nakłady do poniesienia w latach 2015 - 2020       

 
48 000 000,00 zł brutto, w tym: 
 
2015 r.                   0,00 zł 
2016 r.                   0,00 zł 
2017 r.   16 000 000,00 zł 
2018 r.   27 000 000,00 zł  
2019 r.     5 000 000,00 zł 
2020 r.                   0,00 zł 
   

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z wykonanego  
budżetu Gminy,  z podziałem na nakłady 
poniesione w latach 2015 - 2018        

 
1 519 457,17 zł brutto, w tym: 
 
2015 r.       30 472,00 zł 
2016 r.  1 436 435,94 zł  
2017 r.       52 549,23 zł 
2018 r.                0,00 zł 

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

Regionalny 

Grupy docelowe projektu  Grupy społeczne korzystające z usług kulturalno-
edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych. 

 
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 

 
Cel projektu – Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 
zaspokojenie ich potrzeb społeczno-kulturalnych. Wzrost 
uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym , 
dzięki stworzeniu odpowiednich warunków aktywności. 
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osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców 
gminy, korzystających z kompleksowych działań 
przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym 
obiektu – nie zrealizowano  
 
Prognozowane efekty: 
 
Wskaźniki rezultatu, w tym: 
• Wzrost poczucia tożsamości lokalnej i przywiązania do 

miejsca zamieszkania:  
2016 – 40 %., 2017 – 40 %., 2018 – 40 %., docelowo 
2020 – 60%     

• Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 
zrewitalizowanych obszarach: 
2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 
2020 – 2 szt. 

• Osoby korzystające z nowych lub zmodernizowanych 
obiektów użyteczności publicznej:  
2016 – 0 osób, 2017 – 0 osób, 2018 – 0 osób,  docelowo 
2020 – 10 000 osób   

• Liczba utworzonych miejsc pracy bezpośrednio 
związanych z projektem:  
2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt.,  2018 – 0 szt.,   docelowo 
2020 – 5 szt.   

• Osoby korzystające z nowej lub zmodernizowanej 
infrastruktury drogowej: 
2016 – 0 osób,  2017 – 0 osób, 2018 – 0 osób, docelowo 
2020 – 20 000 osób   

• Osoby  korzystające z nowej lub zmodernizowanej 
infrastruktury na cele kulturalno- edukacyjne lub sportowo-
rekreacyjne: 
2016 – 0 osób,  2017 – 0 osób, 2018 – 0 osób, docelowo 
2020 – 15 000 osób 
 

Wskaźnik produktu, w tym:  
• Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 

2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha 2018 - 0 ha,  docelowo 2020 – 2 
ha 

• Liczba operacji mających na celu pobudzenie aktywności 
- propozycji ciekawych form  aktywizacji:  
2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt.,  2018 – 0 szt.,   docelowo 
2020 – 20 szt.   

• Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów 
działających w sferze kultury:  
2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt.,  2018 – 0 szt.,   docelowo 
2020 – 2 szt.   

• Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej: 
2016 – 0 szt.,  2017 – 0 szt.,  2018 – 0 szt.,  docelowo 
2020 – 1 szt. 
   

Projekt jest w trakcie wdrażania.      
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.1 

NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż pierzei 
ulicy 1 Maja oraz od ul. 11 Listopada do ul Konspiracji w 
Grodzisku Mazowieckim, w tym:   
 
Etap 1 - Ciągi komunikacji pieszej po stronie południowej 
ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy 
Kilińskiego 
 
Etap 2 Ciągi komunikacji pieszej po stronie północnej ulicy 1 
Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego 
 
Etap 3 - Ciągi komunikacji pieszej ulicy 1 Maja na odcinku 
od ulicy Kilińskiego do ulicy Bartniaka wraz z ulicą Bartniaka 
i parkingiem 
 
Etap 4 – Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych od ul. 11 
Listopada do ul. Konspiracji 
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy 
realizujący projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2007 

Data zakończenia realizacji projektu: 2020 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

2 680 600,00 zł brutto, w tym: 
Etap 1                      590 300,00 zł 
Etap 2                   1 290 300,00 zł 
Etap 3 i Etap 4         800 000,00 zł 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

 
2 537 890,58 zł brutto  
 
 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z   Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy,  z podziałem na 
nakłady do poniesienia w latach 2007-2020  

WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów 
finansowych dot. ciągów komunikacyjnych na poszczególne 
elementy zadań    

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z   wykonanego 
budżetu Gminy, z podziałem na nakłady 
poniesione w latach 2007- 2018 r.       

                                                                                                 
2 537 890,58 zł brutto, w tym: 
 
2007-2013       590 300,00 zł  (Etap 1) 
2014                           0,00 zł 
2015             1 290 300,00 zł  (Etap 2) 
2016                           0,00 zł 
2017                657 290,58 zł  (Etap 3) 
2018                           0,00 zł 
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Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

Regionalny 

Grupy docelowe projektu  Grupy społeczne korzystające z  infrastruktury technicznej 
pasażu 

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania – podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

Cel Projektu - Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych w 
centrum miasta i ograniczenie lub wyeliminowanie 
zidentyfikowanych problemów społecznych – nie 
zrealizowano  
Prognozowane efekty: 
 
Wskaźniki rezultatu, w tym:   
• Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń 

porządku publicznego (rocznie):  
2016 – 695 szt. , 2017 – 214 szt. ,  2018 – 140 szt.,   
docelowo 2020 – od 100 do 600 szt.     

• Powierzchnia zmodernizowanych obiektów  
infrastruktury drogowej: 
2016 - 0 ha, 2017 – 0,7 ha, 2018 – 0,7 ha, docelowo 
2020 – 1 ha 

• Liczba programów zrealizowanych w określonych 
grupach  społecznych: 
2016 – 0 szt. ,  2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 
2020 – 3 szt.   
 

Wskaźnik produktu, w tym: 

• Liczba wybudowanych lub wyremontowanych parkingów: 
2016 – 0 szt. , 2017 – 1 szt., 2018 – 1 szt.  docelowo 
2020 – 1 szt.   

• Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej: 
2016 – 0 szt. ,  2017 – 1 szt., 2018 – 1 szt., docelowo 
2020 – 1 szt. 
   

Projekt zrealizowany w zakresie Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3.   
            Termin wdrożenia projektu w zakresie realizacji Etapu 4 

przedłużono na lata 2019-2020,  z uwagi na brak możliwości 
dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków 
finansowych.  
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.2 

NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż 
zabytkowej pierzei ulicy 11 Listopada w Grodzisku 
Mazowieckim 
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący 
projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016 r.  

Data zakończenia realizacji projektu: 2020 r. 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

10 000 000,00 zł brutto     

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

0,00 zł brutto 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, z podziałem na nakłady 
do poniesienia w latach 2016-2018 r.       

WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów 
finansowych dot. ciągów komunikacyjnych na poszczególne 
elementy zadań    

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z   wykonanego 
budżetu Gminy, z podziałem na nakłady   
poniesione w latach 2016- 2018 r.     

2016 r.   0,00 zł brutto 
2017 r.   0,00 zł brutto 
2018 r.   0,00 zł brutto 
 

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

lokalny 

Grupy docelowe projektu  Grupy społeczne korzystające z przestrzeni publicznej 
pasażu 

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

Cel projektu -  Zagospodarowanie pasażu śródmiejskiego w 
celu wzmocnienia spójności społecznej i ograniczenie 
zidentyfikowanych problemów społecznych poprzez 
realizację projektu inwestycyjnego – nie zrealizowano 
 
Prognozowane efekty: 
 
Wskaźniki rezultatu, w tym:   
• Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach:  
2016 – 0 szt. ,  docelowo 2020 – 2 szt.    
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• Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń 
porządku publicznego (rocznie): 
2016 – więcej niż 600 szt., 2017 – 220 szt., 2018 – 160 
szt., docelowo 2020 – od 100 do 600 szt. 

• Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury 
drogowej: 
2016 - 0 ha, docelowo 2020 – 2 ha 

• Osoby korzystające z nowej lub zmodernizowanej 
infrastruktury drogowej: 
2016 – 0 os., docelowo 2020 – 20 000 os. 

• Liczba programów zrealizowanych w określonych 
grupach  społecznych: 
2016 – 0 szt., docelowo 2020 – 3 szt.    
 

Wskaźnik produktu, w tym:   
• Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 

2016 - 0 ha, docelowo 2020 – 2 ha 
• Liczba wybudowanych lub wyremontowanych 

parkingów: 
2016 – 0 szt. , docelowo 2020 – 1 szt. 

• Liczba obiektów odrestaurowanych miejsc pamięci 
narodowej: 
2016 – 0 szt. , docelowo 2020 – 1 szt. 

• Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:  
2016 – 0 szt. ,  docelowo 2020 – 2 szt.    

Z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z 
zewnętrznych środków finansowych, w latach 2016-2017  
nie aplikowano o dofinansowanie projektu.    
W 2018 r. trwał proces przygotowania projektu do wdrożenia 
- realizowano prace koncepcyjne.   
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.3 

NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Grodzisku 
Mazowieckim poprzez utworzenie sieci monitoringu 
wizyjnego.   
Etap 2 – Rozbudowa, modernizacja i serwis systemu 
monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki 
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący 
projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016 

Data zakończenia realizacji projektu: 2020 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

1 200 000,00 zł brutto     

 
Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
  

  
513 458,49 zł brutto 

 
Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na 
nakłady do poniesienia w latach 2016-2020 
  

 
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację 
projektu   brutto  365 414,55 zł, w tym: 
 
2016 r.     193 417,50 zł   
2017 r.     171 997,05 zł   
2018 r.                0,00 zł 
2019 r.                0,00 zł 
2020 r.                0,00 zł 
 
 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z   wykonania 
budżetu Gminy, z podziałem na nakłady 
poniesione w latach 2016-2018    

 
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację 
projektu   brutto - 513 458,49 zł brutto, w tym:  
 
2016 r.    193 417,50 zł   
2017 r.    171 997,05 zł 
2018 r.    148 043,94 zł     
      

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

lokalny 

Grupy docelowe projektu  Mieszkańcy gminy 

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
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niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

Cel projektu - Poprawa bezpieczeństwa na obszarach o 
największym zagrożeniu zakłóceniami porządku 
publicznego – w trakcie realizacji. 
 
Prognozowane efekty: 
 
Wskaźniki rezultatu, w tym:  
• Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń 

porządku publicznego (rocznie) 
  2016 – więcej niż 600  szt.,  2017 - 800 szt.,  2018  
   656 szt., docelowo 2020 – od 100 do 600 szt.    

• Osoby z rodzin wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym objęte projektem 
edukacyjnym 

  2016 - 0  os., 2017 - 0  os.,  2018 – 0  os.,  docelowo 
  2020 - 3 000 os.  
   

Wskaźnik produktu, w tym:  
 
• Wzrost liczby zamontowanych punktów kamerowych 

na terenie miasta 
  2016 – 60   szt., 2017 – 100   szt.,  2018 – 20  szt.   
  docelowo  2020 – 82 szt.    

• Programy uspokojenia ruchu na wybranych  ulicach 
       2016 – 0   szt., 2017 – 0   szt.,  2018 – 0 szt. docelowo 
       2020 – 3 szt.    
• Liczba projektów edukacyjnych skierowanych do osób i 

rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 
2016 – 0   szt., 2017 – 0   szt.,  2018 – 0 szt. docelowo 
2020 – 3 szt.    

 
Projekt jest w trakcie wdrażania.   
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.4  

NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w 
kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim,  Etap 1 
 
Lokalizacje: 
 
1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy 

Królewskiej   
 
2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowej   
 
3) Ogródek seniora przy ul. Bairda 
 
4) Nie zagospodarowany plac wewnątrzosiedlowy    
    przy ulicy  E. Orzeszkowej 
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący 
projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016 r., w tym  lokalizacje: 
1) 16.01.2016 r. 
2) 16.01.2016 r 
3) 11.10.2016 r. 
4) 07.03.2017 r. 

Data zakończenia realizacji projektu:  
2020 r., w tym lokalizacje: 
1) 2020 r. 
2) 2020 r 
3) 30.10.2018 r. 
4) 2020 r. 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

 
6 000 000,00 zł brutto, w tym: 
• środki zewnętrzne  NFOŚiGW    5 100 000,00 zł   
• budżet  gminy:                                900 000,00 zł   

 
 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

 
443 501,72 zł brutto 
 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na 
nakłady do poniesienia w latach 2016-2020        

 
WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów 
finansowych dot. ciągów komunikacyjnych, parkingów i 
trenów  zieleni,  na poszczególne elementy zadań    
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Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z   wykonanego 
budżetu Gminy, z podziałem na nakłady 
poniesione w latach 2016- 2018       

443 501,72 zł brutto,  w tym: 
- ze środków UE     214 294,96 zł   
- z budżetu gminy   229 206,76 zł   
 
2016 r.              0,00 zł brutto 
 
2017 r.     37 271,00 zł brutto,  w tym: 
 
                lokalizacja 3)     34 071,00 zł  

• ze środków UE     28 960,35 zł   
• z budżetu gminy     5 110,65 zł   

 
                lokalizacja 4)       3 200,00 zł 

•   ze środków UE          0,00 zł   
•   z budżetu gminy   3 200,00 zł   

 
2018 r.   406 230,72 zł brutto, w tym: 
                
                lokalizacja 1)    188 190,00 zł  

•  ze środków UE               0,00 zł   
•  z budżetu gminy   188 190,00 zł   
 

                lokalizacja 3)    218 040,72 zł  
•  ze środków UE     185 334,61 zł   
•  z budżetu gminy      32 706,11 zł   

 
 

 
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny)  

Regionalny 

 
Grupy docelowe projektu  

 
Grupy społeczne korzystające z przestrzeni publicznej 
Osiedla „Kopernik” 
 

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

 
Cel projektu: Poprawa ładu przestrzennego terenów 
miejskich zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla 
„Kopernik” poprzez stworzenie nowoczesnej przestrzeni 
miejskiej pełniącej funkcje: komunikacyjną, handlową i 
rekreacyjną, adresowaną do różnych grup społecznych – 
w trakcie realizacji 
 
Prognozowane efekty: 
 
Wskaźniki rezultatu, w tym: 
• Liczba  programów  zrealizowanych w określonych 

grupach  społecznych: 
2016 – 0 szt., 2017 – 0   szt.,  2018 – 0 szt., docelowo 
2020 – 2 szt.    

• Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń 
porządku publicznego (rocznie): 
2016 – więcej niż 600 szt., 2017 – 16   szt.,  2018 – 11 
szt.,  docelowo 2020 – od 100 do 600 szt. 
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• Osoby korzystające z nowej lub zmodernizowanej 
infrastruktury rekreacyjnej: 
2016 - 0 osób, 2016 - 0 osób, 2017 – 800 osób, 
docelowo 2020 – 3 300 osób 
 

Wskaźnik produktu, w tym: 
• Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:  

2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt.  docelowo 
2020 – 2 szt.    

• Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury rekreacyjnej:  
2016 – 0 szt. ,  2017 – 0 szt., 2018 – 1 szt. docelowo 
2020 – 2 szt.    

• Programy szkoleniowo- edukacyjne dla dorosłych i 
młodzieży:  
2016 – 0 szt. , 2017– 0 szt., 2018 – 0 szt.  docelowo 
2020 – 3 szt.    

 
Projekt jest w trakcie wdrażania.   Cele i wskaźniki projektu 
zrealizowano częściowo.    
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.5  

 
NAZWA 

PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w 
kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim,  Etap 2 
  
Lokalizacje: 
 
5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3  Maja do 

ulicy Westfala  
 
6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej. 
 
7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu 
    ulicy E. Orzeszkowej   z ulicą 3  Maja. 
 
8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H.  
    Szczerkowskiego. 
 
9) Nie zagospodarowany plac  przy skrzyżowaniu 
     ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z  ulicą M.  
     Kopernika. 
 

 
Okres sprawozdawczy: 

 
01.01.2018- 31.12.2018 r. 
 

 
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący 
projekt: 

 
Gmina Grodzisk Mazowiecki 

 
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 

 
2016 r. w tym lokalizacje: 
 
5) 2018 r. 
6) 07.03.2017 r. 
7) 16.01.2016 r 
8) 07.03.2017 r. 
9) 07.03.2017 r. 
 

 
Data zakończenia realizacji projektu: 

 
2020 r., w tym lokalizacje: 
 
5) 2020 r. 
6) 2018 r.  
7) 2020 r.   
8) 2018 r. 
9) 2019 r.  
 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

 
4 000 000,00  zł brutto, w tym: 
• środki zewnętrzne (NFOŚiGW)         3 400 000,00 zł   
• budżet  gminy:                                      600 000,00 zł   
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Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

 
754 484,32 zł brutto   

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na 
nakłady do poniesienia w latach 2016-2020     

 
WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów 
finansowych dot. ciągów komunikacyjnych, placów zabaw 
i terenów zieleni  na poszczególne elementy zadań    

 
Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z   wykonanego 
budżetu Gminy, z podziałem na nakłady   
poniesione w latach 2016-2018 r.    

 
754 484,32 zł   brutto, w tym: 
 
2016 r.           0,00 zł brutto 
2017 r.  12 044,00 zł brutto, w tym: 
               Lokalizacja 5)                 0,00 zł  
               Lokalizacja 6)          3 500,00 zł   
               Lokalizacja 7)                 0,00 zł   
               Lokalizacja 8)          3 500,00 zł   
               Lokalizacja 9)          5 044,00 zł  
2018 r. 742 440,32 zł brutto, w tym: 
               Lokalizacja 5)                 0,00 zł  
               Lokalizacja 6)      481 213,50 zł   
               Lokalizacja 7)                 0,00 zł   
               Lokalizacja 8)      211 266,82 zł   
               Lokalizacja 9)        50 000,00 zł   
 

 
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

 
Regionalny 

 
Grupy docelowe projektu  

 
Grupy społeczne korzystające z przestrzeni publicznej 
Osiedla „Kopernik” 
 

 
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

 
Cel projektu: Ograniczenie lub wyeliminowanie 
zidentyfikowanych problemów społecznych (zakłócanie 
porządku, nadużywanie alkoholu, pomoc udzielana przez 
OPS – szczególnie dla osób starszych oraz dzieci i 
młodzieży) poprzez zapewnienie atrakcyjnych form 
aktywizacji i integracji społecznej  – w trakcie realizacji 
 
Prognozowane  efekty: 
   
Wskaźniki rezultatu, w tym: 
• Poprawa warunków życia osób zagrożonych 

wykluczeniem (Odsetek osób pozytywnie oceniających 
warunki życia na obszarze rewitalizacji): 
2016 – 60%., 2017 – 60%.,  2018 – 65%.,   docelowo 
2020 – 70%  

• Osoby korzystające z nowej lub zmodernizowanej 
infrastruktury rekreacyjnej  
2016 – 0 os., 2017 – 0 os., 2018 – 1 500 os., docelowo 
2020 – 3 300 os. 
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• Długość zmodernizowanych dróg i chodników w 
obszarach  objętych rewitalizacją: 
2016 - 0 km, 2017- 0 km, 2018 – 0,3 km,  docelowo 
2020 – 0,6 km 
 

Wskaźnik produktu, w tym: 
• Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:  

2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt.  docelowo 
2020 – 1 szt.    

• Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury rekreacyjnej:  
2016 – 0 szt. ,  2017 – 0 szt. 2018 – 2 szt. docelowo 
2020 – 2 szt.    

• Liczba programów zrealizowanych w określonych 
grupach społecznych:  
2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt. , docelowo 
2020 – 5 szt.    

 
Projekt jest w trakcie wdrażania.   
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.6 

NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w 
kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej  
Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez 
zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. 
Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim 
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy 
realizujący projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016 

Data zakończenia realizacji projektu: 05.10.2018 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

2 500 000,00 zł brutto, w tym: 

• środki zewnętrzne (NFOŚiGW)         2 125 000,00 zł   
• budżet  gminy:                                      375 000,00 zł  

  

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

2 616 418,18 zł brutto   
(przekroczono planowane nakłady o 116 418,18 zł brutto)    

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, z podziałem na nakłady 
do poniesienia w latach 2016- 2018.   

WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów 
finansowych dot. zieleni  na poszczególne elementy zadań   

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z   wykonanego 
budżetu Gminy z podziałem na nakłady   
poniesione w latach 2016-2018     

2 616 418,18 zł brutto, w tym: 

• środki zewnętrzne          1 410 109,50 zł  
•  budżet  gminy                1 206 308,68 zł  

 
2016 r                  0,00 zł 
2017 r.        30 171,90 zł  
•  środki zewnętrzne              20 700,90 zł  
•  budżet  gminy                       9 471,00 zł  

2018 r.   2 586 246,28 zł    
• środki zewnętrzne          1 389 408,60 zł  
•  budżet  gminy                1 196 837,68 zł  

 

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

Lokalny 

Grupy docelowe projektu  Grupy społeczne korzystające z przestrzeni publicznej 
Osiedla „Bałtycka” 
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Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

Cel projektu - Stworzenie przestrzeni integracyjnej  i 
rekreacyjnej dla mieszkańców na obszarze rewitalizacji –
zrealizowano.  
Uzyskane efekty: 
 
• Wskaźniki rezultatu:  

Powierzchnia  nowych terenów zielonych: 
 2016 – 0 ha , 2017 – 0 ha, 2018 – 0,7 ha,  docelowo 
2020 – 0,5 ha.    

• Przestrzeń publiczna  i obiekty dostosowane  do potrzeb 
osób niepełnosprawnych: 
2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 1 szt., docelowo 
2020 – 1 szt. 

Wskaźnik produktu: 
• Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia: 

2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 20 szt., docelowo 
2020 – 20 szt.    

• Liczba projektów zakładających aranżację  istniejącej 
zieleni oraz nowe nasadzenia: 
2016 – 0 szt.,  2017 – 0 szt., 2018 – 1 szt., docelowo 
2020 – 1 szt.    

• Liczba wybudowanych lub wyremontowanych parkingów: 
2016 – 0 szt.,  2017– 0 szt., 2018 – 1 szt., docelowo 
2020 – 1 szt.    

• Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych ciągów 
komunikacji pieszej i rowerowej: 
2016 – 0 szt.,  2017 – 0 szt., 2018 – 1 szt., docelowo 2020 
– 1 szt.    
 

Zrealizowano wyznaczony cel projektu, uzyskano 
prognozowane efekty, osiągnięto prognozowane docelowe 
wartości wskaźników rezultatu i wskaźników produktu. 
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.7 

NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Modernizacja ulicy 3 Maja w obrębie skrzyżowań  z ulicą 
Orzeszkowej i ulicą Teligi, sposobem na utworzenie 
strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim. 
 
Etap 1 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Orzeszkowej 
 
Etap 2 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Teligi 
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący 
projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015 

Data zakończenia realizacji projektu: 2020 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

 
1 888 445,78  zł brutto, w tym:  
Etap I  -    888 445,78  zł  
Etap II - 1 000 000,00  zł 
 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

 
888 445,78 zł brutto, w tym:  
Etap I  – 888 445,78 zł     
Etap II –            0,00 zł   
     

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z   Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy,   z podziałem na 
nakłady do poniesienia w latach 2015-2020,     

WPF nie zawiera planowanych nakładów finansowych dot. 
inwestycji drogowych w podziale  na poszczególne 
elementy zadań    

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z  wykonania  
budżetu Gminy, z podziałem na nakłady   
poniesione w latach 2015-2018  

 
888 445,78 zł brutto, w tym:  
2015 r.       888 445,78 zł  (Etap I)   
2016 r.                  0,00 zł   
2017 r.                  0,00 zł   
2018 r.                  0,00 zł   

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

Regionalny  

Grupy docelowe projektu  Użytkownicy drogi powiatowej Nr 156W (ul. 3 Maja) oraz 
dróg lokalnych: drogi  Nr 150874W (ul. Orzeszkowej) i drogi 
Nr 150959W (ul. Teligi) 

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 

Cel projektu - Podniesienie jakości życia mieszkańców 
obszaru rewitalizacji poprzez poprawa bezpieczeństwa, 
poprawa stanu technicznego dróg, usprawnienie ruchu 
pojazdów uspokojenie ruchu na wybranych ulicach – w 
trakcie realizacji 
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produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

Prognozowane efekty: 
 
Wskaźniki rezultatu, w tym:  
• Programy uspokojenia ruchu na wybranych  ulicach:  

2016 - 0 szt. , 2017 - 0 szt., 2018 - 0 szt. ,docelowo 
2020 - 1 szt.   

• Osoby mające dostęp do wybudowanej/przebudowanej 
sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej: 
2016 - 0 os., 2017 - 0 os., 2018 - 1000 os., docelowo 
2020 - 2 000 osób 
 

Wskaźnik produktu, w tym:  

• Długość przebudowanej sieci kanalizacyjnej lub 
wodociągowej: 
2015 – 0,25 km, 2016 - 0 km, 2017 – 0 km, 2018 – 0 km, 
docelowo 2020 – 0,5 km 

• Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych ciągów 
komunikacji pieszej i rowerowej: 
2015 – 1 szt., 2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., 
docelowo 2020 – 2 szt.   

 
W latach 2016- 2018 nie wdrażano Etapu 2 projektu z uwagi 
na brak możliwości dofinansowania inwestycji z 
zewnętrznych środków finansowych.    
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KARTA MONITORUJĄCAPROJEKT REWITALIZACYJNY 4.8 

NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Adaptacja budynku Kina „Wolność” przy ul. Kilińskiego 
8A w Grodzisku Mazowieckim,  
 
Etap 1 – Adaptacja budynku kina na cele sportowe 
 
Etap 2 – Modernizacja infrastruktury towarzyszącej, w tym 
ciągu komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej 
oraz parkingu przy ul. Kilińskiego 
  

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący 
projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013 

Data zakończenia realizacji projektu: 2020 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

 
1 333 262,00 zł brutto, w tym: 
Etap 1 – 533 262,00 zł  
Etap 2 – 800 000,00 zł 
 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

 
533 262,00 zł brutto, w tym: 
Etap 1 – 533 262,00 zł   
Etap 2 –           0,00 zł 
 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na 
nakłady do poniesienia w latach 2013-2020         

WPF nie zawiera planowanych nakładów finansowych dot. 
ciągów komunikacyjnych i remontów budynków w podziale 
na poszczególne elementy zadań    

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z wykonanego 
budżetu Gminy,  z podziałem na nakłady   
poniesione w latach 2013-2020  

 
533 262,00 zł brutto, w tym: 
2013 - 2015   Etap 1 – 533 262,00 zł   
2016 - 2018   Etap 2 –            0,00 zł 
  
 

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

Lokalny 

Grupy docelowe projektu  Społeczność lokalna, dzieci i młodzież, użytkownicy obiektu 
i  infrastruktury towarzyszącej 

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 

Cel projektu (Etapu 2) - Modernizacja infrastruktury 
towarzyszącej, w tym ciągu komunikacyjnego – 
zrealizowano częściowo (modernizacja ciągu 
komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej - w 
trakcie prac koncepcyjnych; modernizacja parking przy ul. 
Kilińskiego – zrealizowano). 
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produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

  
Prognozowane efekty: 
Wskaźniki rezultatu, w tym:  
• Programy uspokojenia ruchu na wybranych  ulicach 

2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt.,  docelowo 
2020 – 1 szt.   

• Długość zmodernizowanych dróg i chodników w 
obszarach objętych rewitalizacją 
2016 – 0 km, 2017 – 0 km, 2018 – 0 km, docelowo 2020 
– 0,5 km. 

 
Wskaźnik produktu, w tym: 
• Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:  

2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 
2020 – 1 szt.   

• Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych ciągów 
komunikacji pieszej i rowerowej: 
2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 
2020 – 1 szt.   

 
Etap 1- zrealizowano. 
Etap  2 -  zrealizowano  częściowo, z uwagi na brak 
możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych 
środków finansowych. 
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.9 

 
NAZWA 

PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. Budowa parkingu 
wielopoziomowego P+R przy ulicy Żydowskiej oraz 
parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku 
Mazowieckim  
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy 
realizujący projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015 

Data zakończenia realizacji projektu: 2018 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 
(Aktualizacja) 

24 600 000,00 zł brutto, w tym: 

• środki zewnętrzne   19 680 000,00 zł 
• budżet gminy             4 920 000,00 zł 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 
(Aktualizacja)  

16 866 029,18 zł brutto 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy,   z podziałem na 
nakłady do poniesienia w latach 2015-2018     

WPF nie zawiera planowanych nakładów finansowych dot. 
parkingów w podziale na   poszczególne elementy zadań    

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z wykonanego  
budżetu Gminy, z podziałem na nakłady  
poniesione w latach 2015-2018     

16 866 029,18 zł brutto w tym:  

• środki zewnętrzne   13 134 939,51 zł 
• budżet gminy             3 731 089,67 zł 

 
2015                    0,00 zł 
2016         258 300,00 zł 

• środki zewnętrzne   206 640,00 zł 
• budżet gminy            51 660,00 zł 

2017      1 998 614,53 zł 
• środki zewnętrzne  1 560 420,49 zł 
• budżet gminy            438 194,04 zł 

2018     14 609 114,65 zł 
• środki zewnętrzne   11 367 879,02 zł 
• budżet gminy            3 241 235,63 zł 

 

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

regionalny 
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Grupy docelowe projektu  Kierowcy dokonujący w Grodzisku Mazowieckim przesiadki 
na publiczne środki transportu zbiorowego.   

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

 
Cel projektu: Wzmocnienie potencjału endogenicznego, 
poprzez nadanie nowych funkcji obszarom zdegradowanym 
– funkcje te istotne są z punktu widzenia potrzeb 
mieszkańców; Poprawa poziomu bezpieczeństwa w 
zakresie porządku publicznego. Podobszar VI – ŁĄKI 
charakteryzuje się większą niż średnia gminy wartością 
zdarzeń drogowych w skali roku – zrealizowano 
 
Prognozowane efekty:   
 
Wskaźniki rezultatu, w tym: 
• Wzrost poczucia jakości życia mieszkańców (obszar 

infrastruktura): 
2016 – 60%.,  2017 – 60%.,  2018 – 75%.,  docelowo 
2020 – 80%  

• Liczba samochodów korzystających z miejsc 
postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” 
rocznie:  
2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt.,  docelowo 
2020 – 60 000 szt. 

 
Wskaźnik produktu, w tym:  
• Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów 

"parkuj i jedź”:  
2016 – 0 szt. ,  2017 – 0 szt. 2018 – 2 szt., docelowo 
2020 – 2 szt.    

• Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach 
„parkuj i jedź”:  
2016 – 0 szt. , 2017 – 0 szt. 2018 – 344 szt.,  docelowo 
2020 – 344 szt.    

 
Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu 
zrealizowano częściowo.    
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.10 

 
NAZWA 

PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Rozwój sieci tras rowerowych szansą na podniesienie 
atrakcyjności środowiskowo–rekreacyjnej miasta 
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący 
projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 17.06.2015   

Data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2018  

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

12 000 000,00 zł brutto, w tym: 

• środki zewnętrzne   9 600 000,00 zł 
• budżet gminy           2 400 000,00 zł 

 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

7 821 553,28 zł brutto 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na 
nakłady do poniesienia w latach 2015-2018 lub  z 
wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w 
ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.3 

Etap I  - 11 899 121,24 zł brutto, w tym: 

• środki zewnętrzne   7 335 620,61 zł 
• budżet gminy          4 563 500,63 zł 

 
2015 r.         49 138,50 zł   
2016 r          17 019,51 zł 
2017 r.       165 183,13 zł 
2018 r.    7 590 212,14 zł 

 
Etap II – 286 804,42 zł brutto, w tym: 

• środki zewnętrzne   255 255,93 zł 
• budżet gminy             31 548,49 zł 

 
2018 r.               0,00 zł 
2019 r.    286 804,42 zł 
 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z   wykonania 
budżetu Gminy, z podziałem na nakłady 
poniesione w latach 2015-2018 lub  z umowy o 
dofinansowanie projektu, złożonego w ramach 
RPO WM 2014-2020 Działanie 4.3 

7 821 553,28 zł brutto, w tym: 
• środki zewnętrzne   4 599 218,83 zł 
• budżet gminy           3 222 334,45 zł 

 
2015 r.   49 138,50 zł 

• środki zewnętrzne                  0,00 zł 
• budżet gminy                 49 138,50 zł 

2016 r.   17 019,51 zł 
• środki zewnętrzne                  0,00 zł 
• budżet gminy                 17 019,51 zł 
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2017 r.   165 183,13 zł 
• środki zewnętrzne                  0,00 zł 
• budżet gminy               165 183,13 zł 

2018 r.   7 590 212,14 zł 
• środki zewnętrzne    4 599 218,83 zł 
• budżet gminy            2 990 993,31 zł 

 

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

 Regionalny 

Grupy docelowe projektu  Użytkownicy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 
którzy zrezygnują z wykorzystywania samochodów 
osobowych na rzecz  transportu niezmotoryzowanego 
indywidualnego (rowerów)   

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

Cel projektu - Szersze wykorzystanie transportu 
niezmotoryzowanego indywidualnego i zmniejszenie 
wykorzystania samochodów osobowych – w trakcie 
realizacji. 
Prognozowane efekty: 
 
Wskaźniki rezultatu w tym:  
• Obniżenie poziomu emisji CO2 i PM 10 na wybranych 

podobszarach rewitalizacji 
2016 - 28 μg/m3,  2017 - 28 μg/m3,  2018 - 28 μg/m3,  
docelowo   2020 – 27,5 μg/m3.  
  

Wskaźnik produktu, w tym:  

• Liczba zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego 
pod kątem zwiększenia jego energooszczędności 
2016 – 0 szt.,  2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo  2020 
– 50 szt. 

• Liczba wybudowanych lub modernizację ciągów 
komunikacji pieszej i rowerowej 
2016 – 0 km,   2017 – 0 km, 2018 – 4,23 km, docelowo  
2020 – 10 km 

Projekt jest w trakcie wdrażania.  Cele i wskaźniki projektu 
zrealizowano częściowo.    
  

 



Strona 1 z 2 
 

KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 5.1 

NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

 
Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe 
niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez 
wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum 
Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej 
Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-
Szkolnego oraz Centrum treningowego I drużyny Legii 
Warszawa 
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy 
realizujący projekt: 

Akademia Piłkarska Legii Sp. z o.o. 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016 

Data zakończenia realizacji projektu: 2020 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

61 500 000,00 zł brutto, w tym: 

• Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna                           
18 450 000,00 zł  

• Centrum Badawczo-Rozwojowe 12 300 000,00 zł 
• Ośrodek szkoleniowy z infrastrukturą sportową – 

30 750 000,00 zł  

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

2 745 000,00 zł brutto 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z budżetu 
Beneficjenta, z podziałem na nakłady do 
poniesienia w latach 2016 - 2020 

61 500 000,00 zł brutto, w tym: 
 
2016 r.         1 186 950,00 zł 
2017 r.            805 650,00 zł  
2018 r.         1 383 750,00 zł   
2019 r.       32 250 600,00 zł     

• Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna                      
9 675 180,00 zł  

• Pozostałe obiekty kompleksu     22 55 420,00 zł 
2020 r.      25 873 050,00 zł 

• Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna                           
7 761 915,00 zł 

• Pozostałe obiekty kompleksu   18 111 135,00 zł 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z wykonania 
budżetu Beneficjenta, z podziałem na nakłady   
poniesione w latach 2016 - 2018  

 
2 745 000,00 zł brutto,  w tym: 

• środki UE:                                0,00 zł   
• budżet beneficjenta:   2 745 000,00 zł 

 
2016 r.   965 000,00 zł   

• Rekreacyjno-Sportowa Strefa  
   Ogólnodostępna                                    0,00 zł 
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• Pozostałe obiekty kompleksu     965 000,00 zł 
2017 r.  655 000,00 zł 

• Rekreacyjno-Sportowa Strefa 
Ogólnodostępna                                    0,00 zł 

• Pozostałe obiekty kompleksu     655 000,00 zł 
2018 r.   1 125 000,00 zł 

• Rekreacyjno-Sportowa Strefa  
Ogólnodostępna                                     0,00 zł 

• Pozostałe obiekty kompleksu   1 125 000,00 zł 
 

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

Regionalny 

Grupy docelowe projektu  Społeczność lokalna, dzieci i młodzież, osoby 
niepełnosprawne, użytkownicy sportowi 

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

 
Cel projektu – Wzrost atrakcyjności Gminy; rozwój 
społeczno-gospodarczy i zmniejszenie dysproporcji 
społecznych – nie zrealizowany 
 
Prognozowane efekty: 
 
Wskaźniki rezultatu, w tym: 
• Liczba utworzonych miejsc pracy: 

2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt.,  2018 – 0 szt.,   docelowo 
2020 – 20 szt. 

• Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 
zrewitalizowanych obszarach: 
 2016 - 0 szt., 2017 – 0 szt.,  2018 – 0 szt.,  docelowo 
2020 – 10 szt. 

• Osoby korzystające z nowej infrastruktury rekreacyjnej 
lub sportowej: 
2016 - 0 os., 2017 - 0 os., 2018 - 0 os., docelowo 2020 –  
5 000 os. 
 

Wskaźnik produktu, w tym: 
• Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni publicznej w 

strefie rewitalizacji:  
2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha, 2018 - 0 ha, docelowo 2020 - 
14 ha. 

• Liczba zadań inwestycyjnych związanych z funkcją 
sportową: 
2016 – 0 szt.,  2017– 0 szt.,  2018 – 0 szt.,  docelowo 
2020 – 50 szt. 

Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu  
nie zrealizowane.   
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 5.2 

NAZWA  
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO  

 
Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-
sportowe zabytkowego parku w miejscowości Kłudno 
Stare,  na rzecz  podniesienia efektywności usług 
publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego 
zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym 
w gminie Grodzisk Mazowiecki 
 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy 
realizujący projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 09.05.2016 r. 

Data zakończenia realizacji projektu: 2020 r.  

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

3 000 000,00 zł brutto 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

171 990,00 zł brutto  
 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, z podziałem na nakłady 
do poniesienia w latach 2016-2020.     

WPF nie zawiera planowanych nakładów finansowych dot. 
zieleni,  w podziale  na poszczególne elementy zadań    

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z  wykonanego  
budżetu Gminy,   z podziałem na nakłady  
poniesione w latach 2016-2018       

171 990,00 zł brutto, w tym:  
2016 r.   171 990,00 zł 

• środki WFOŚiGW     144 828,00 zł  
• budżet gminy              27 162,00 zł  

2017 r.             0,00 zł  
2018 r.             0,00 zł  
 

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

Lokalny 

Grupy docelowe projektu  Grupy społeczne korzystające z oferty kulturalnej oraz usług 
umożliwiających aktywizację, uprawianie sportu, integrację 
społeczną i czynny wypoczynek, promujących zdrowy styl 
życia – w szczególności  zagrożeni wykluczeniem 
społecznym lub wykluczeni  mieszkańcy sołectwa Kłudno 
Stare oraz przedsiębiorcy rozwijający działalność 
gospodarczą na tym terenie.   

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 

Cel projektu: Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru 
kryzysowego, na których nasilają się niepożądane 
zjawiska społeczne poprzez zagospodarowanie na cele 
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uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

społeczno-gospodarcze zabytkowego parku – nie 
zrealizowano 
Prognozowane efekty: 
 
Wskaźniki rezultatu, w tym:  
• Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 

wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne: 
2016 - 100 osób, 2017 - 100 osób, 2018 - 100 osób, 
docelowo 2020 – 2 000 osób 

• Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 
zrewitalizowanych obszarach: 
2016 – 0 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 
2020 – 1 szt. 

 
Wskaźnik produktu, w tym:  
• Powierzchnia zrewaloryzowanej przestrzeni 

publicznej w strefie rewitalizacji  
2016 - 0 ha, 2017 - 0 ha, 2018 - 0 ha, docelowo 2020 –  
4 ha.  

• Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem:  
2016 – 1 szt., 2017 – 0 szt., 2018 – 0 szt., docelowo 
2020 – 1 szt. 
 

Projekt jest w trakcie wdrażania.   
W latach 2017- 2018  nie realizowano projektu  z uwagi na 
brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych 
środków finansowych 
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KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 5.3 

NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-
edukacyjne zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich 
wraz z parkiem w miejscowości Adamowizna 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r 

Podmiot realizujący projekt/ partnerzy 
realizujący projekt: 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016 r. 

Data zakończenia realizacji projektu: 2020 r. 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 

4 500 000,00 zł brutto 

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)  

1 201 295,98 zł brutto 

Planowane całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na 
nakłady do poniesienia w latach 2016-2018   lub  
wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w 
ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 5.3  

1 201 295,98 zł brutto, w tym: 
2016 r.              0,00 zł 
2017 r.   886 841,49 zł        
2018 r.   314 454,49 zł  
             

Poniesione całkowite nakłady finansowe na 
realizację projektu wynikające z   wykonania 
budżetu Gminy, z podziałem na nakłady 
poniesione w latach 2016-2018 r.  lub umowy o 
dofinansowanie projektu  w ramach RPO WM 
2014-2020 Działanie 5.3 

1 201 295,98  zł brutto, w tym: 
2016 r.              0,00 zł 
2017 r.   886 841,49 zł, w tym: 
               - dofinansowanie z UE      471 657,05 zł    
               - budżet gminy                  415 184,44 zł  
2018 r.   314 454,49 zł, w tym: 
               - dofinansowanie z UE                 0,00 zł    
               - budżet gminy                  314 454,49 zł  
 

Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, 
regionalny) 

lokalny 

Grupy docelowe projektu  Mieszkańcy gminy  

Zrealizowane cele (podać stopień realizacji 
zakładanych celów, a w przypadku 
niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz 
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i 
osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników 
produktu i rezultatu związanych z wykonaniem 
zadania w ramach projektu  

Cel projektu - Odnowa parku znajdujących się na 
terenie sołectwa Adamowizna poprzez jego 
uatrakcyjnienie pod względem funkcji zapewnianych 
mieszkańcom aktywność społeczną. Park miałyby 
stanowić również miejsce zapewniające możliwość 
odpoczynku oraz atrakcyjnego spędzenia wolnego 
czasu poprzez stworzoną infrastrukturę, 
uporządkowanie terenu oraz atrakcje organizowane 
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na ich obszarze. Możliwość stworzenia parku 
tematycznego będzie stanowiła atrakcję turystyczną 
dla mieszkańców, ale również może doprowadzić do 
rozwoju turystyki. Ważnym celem jest również 
aktywizacja społeczna mieszkańców, a także marginalizacja 
osób wykluczonych poprzez zaangażowanie ich w prace 
porządkowe oraz związane z utrzymaniem 
zrewitalizowanego obszaru. Prace inwestycyjne w obiekcie 
dworku Chełmońskich będą miały na celu rozwój 
partnerstwa z mieszkańcami i rozwój warunków do 
kształtowania postaw społecznych, aktywność organizacji 
pozarządowych - nie zrealizowano 
Prognozowane efekty: 
 
Wskaźniki rezultatu, w tym: 

• Odwiedzający objęte wsparciem miejsca należące do 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących 
atrakcje turystyczne 
2016 – 0 osób, 2017 – 0 osób, 2018– 0 osób, docelowo 
2020 – 1 000 osób 
 

Wskaźnik produktu, w tym: 
 

• Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem 
2016 – 0 szt.,  2017 – 0 szt.,  2018 – 0 szt.,  docelowo 
2020 – 1 szt.   

 
• Liczba zrealizowanych programów aktywności 

mieszkańców z wykorzystaniem zrewitalizowanej 
infrastruktury 
2016 – 0 szt.,  2017 – 0 szt.,  2018 – 0 szt.,  docelowo 
2020 – 20 szt.   

 
Projekt jest w trakcie realizacji.  
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Załącznik nr 3 

do Raportu Monitorującego   
 

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI PROJEKTÓW 
 (POSTĘP RZECZOWY, POSTĘP FINANSOWY, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA) 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
I PROJEKTY 

REWITALIZACYJNE 

Szacunkowe 
nakłady 

finansowe z 
obowiązującego 
LPR  (zł brutto) 

Czy 
projekt 
został 

rozpoczęty  
TAK/NIE 

 
Informacja o stanie realizacji projektu rewitalizacyjnego  - opisowo  

  

 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1. WSZYSCY RAZEM - AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW OBSZARU ZDEGRADOWANEGO   
 
1.1  Streetworker –  
       Pedagog uliczny 

 
40 740,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TA 

 
2016 rok 
 
1. Podpisano  umowy na pełnienie zadań przewidzianych dla pedagogów ulicznych.  Wynagrodzenie  w wysokości 40 740,00 zł brutto.  
    Termin realizacji do 31.12.2016 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę brutto  →  40 740,00 zł  
                                                                                                                                                              
2017 rok 
 
1. Podpisano  umowy na pełnienie zadań przewidzianych dla pedagogów ulicznych.  Wynagrodzenie  w wysokości 42 000,00 zł brutto.  
    Termin realizacji do 31.12.2017 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę brutto  → 42 000,00 zł  
 
2018 rok 
 
1. Podpisano  umowy na pełnienie zadań przewidzianych dla pedagogów ulicznych.  Wynagrodzenie  w wysokości 48 000,00 zł brutto.  
    Termin realizacji do 31.12.2018 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę brutto  → 48 000,00 zł  
 
 

Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 

2016 0,00 40 740,00 40 740,00 
2017 0,00 42 000,00                    42 000,00 
2018 0,00 48 000,00                    48 000,00 

2016-2018 0,00 130 740,00 130 740,00 
 

 
1.2  Aktywna Rodzina 

 
345 967,50 
 

 
TAK 

 
 

 
2015 rok 
1. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 345 967,50 zł brutto i otrzymano dofinansowanie z UE w wysokości 276 774,00 zł brutto  
    (80%), a z budżetu gminy 69 193,50 zł brutto (20 %).  



Strona 2 z 33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 2016 rok 
 
1. Realizacja edycji I projektu. 
 
2017 rok  
                                                                                                                                                             
1. Zakończyła się  edycja I projektu oraz rozpoczęła edycja II. W ramach edycji I objęto wsparciem 15 osób/rodzin, którym zaoferowano:  
    warsztaty, animacje, wsparcie indywidualne, (terapię psychologiczną), dyżury specjalistyczne (pedagoga, psychologa), kursy zawodowe i staże. 
    W edycji II,  z uwagi na problemy rekrutacyjne osób/rodzin do projektu, termin realizacji został przesunięty o 6 miesięcy (tj. z 31.12.2017 r. na  
    30.06.2018 r. ). Poniesione w latach 2016-2017 nakłady finansowe brutto  →  195 167,05 zł , w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →    51 193,50 zł  
       - dofinansowanie  brutto    →   143 973,55 zł  
                   
2018 rok 
 
1. Zakończyła się  edycja II. W ramach edycji II objęto wsparciem 15 osób/rodzin, którym zaoferowano:  warsztaty, animacje, wsparcie  
    indywidualne, (terapię psychologiczną), dyżury specjalistyczne (pedagoga, psychologa), kursy zawodowe i staże.  Poniesione nakłady  
    finansowe brutto  →  144 804,41 zł w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →   18 000,00 zł  
       - dofinansowanie  brutto    →  126 804,41 zł  
 

Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 

2016                                                 0,00 0,00 0,00 
2017     143 973,55  51 193,50 195 167,05  
2018                                       126 804,41 18 000,00                    144 804,41 

2016-2018                                       270 777,96 69 193,50 339 971,46 
 

 
1.3  Program „Klub” 
Grodziskiego Klubu 
Koszykarskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016 rok 
 
1. W 2016 r. nie złożono wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu.    
 
2017 rok 
 
1. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu i otrzymano dofinansowanie. Wartość projektu wyniosła:  
    11 294,00 zł brutto, z czego MSiT  dofinansowało projekt w kwocie 8 869,00 zł, a  środków własnych 2 425,00 zł  brutto. Dotację rozliczono  
     w  listopadzie 2017 r.   
                                                                                                                                                                                                        
2. W ramach projektu  zakupiono sprzęt sportowy i sfinansowano wynagrodzenia  trenerów; zmodernizowano 1 obiekt infrastruktury sportowej   
    (Halę Sportową przy ul Westfala) poprzez zakup nowych koszy  oraz wymianę starych koszy na nowe. 
                                                                                                                                                                                                            
3. W ramach projektu przeprowadzono szereg operacji mających na celu  profilaktykę zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży  poprzez  

rozszerzenie oferty sportowej, m.in.:  
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1) prowadzone są treningi specjalistyczne i szkółki koszykarskie dla około 300 osób;                                                                                                        
2) zorganizowano Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Grodziskiego, w którym wzięło udział około 100 osób;                                                                                                           
3) współorganizowano kolejną edycję imprezy sportowej KACPA Challenge (w tym impreza i pokaz Kacpra Lachowicza w Grodzisku 
    Mazowieckim oraz dwie imprezy wyjazdowe: do Żyrardowa i do Warszawy na Ursynów), w których wzięło udział łącznie około 3 200 osób;                                                                                                                                                                                                                                           
4) zorganizowano Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora OSIR w Grodzisku Mazowieckim, w którym wzięło udział około 50 osób;                                  
5) organizowano obozy sportowe dla 120 osób. 
 

4. Projekt zakończono w 2017 r.  Wskaźniki projektu osiągnięto  w 2017 r. Poniesione nakłady finansowe łącznie brutto  →  11 294,00 zł w tym: 
       - ze środków własnych brutto  →   2 425,00 zł  
       - dofinansowanie  brutto          →   8 869,00 zł  
 

Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne   całkowite 

2016 0,00  0,00   0,00                      
2017 8 869,00  2 425,00   11 294,00                      

2016-2017 8 869,00  2 425,00   11 294,00                      
 

 
1.4  E-usługi - szansa dla 
rozwój obszaru 
rewitalizacji 

 
1 528 150,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAK 

 
 

 
 
 
 

 
2015 rok 
 
1. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 1 528 150, 00 zł brutto i otrzymano dofinansowanie z UE w wysokości 1 222 520, 00 zł  
       brutto ( 80 %), a z budżetu gminy 305 630, 00 zł brutto ( 20 %).  
 
2016 rok 
 
1. Podpisano umowę na  przygotowanie studium wykonalności w wysokości 18 450,00  zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury,  

poniesione nakłady finansowe brutto  →  18 450, 00  zł w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →   3 690,00 zł       
       - dofinansowanie  brutto    →  14 760,00 zł     
 
2.   Podpisano umowę na zakup tablic informacyjnych w wysokości 1 783,50 zł brutto. Umowę zrealizowano.  Dokonano zapłaty faktury –  
      poniesione nakłady finansowe brutto  → 1 783, 50 zł w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →    356,70 zł 
       - dofinansowanie  brutto    →  1 426,80 zł 
 
3.  Podpisano umowę na zakup oprogramowania do wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 11 070, 00  zł brutto. Umowę  
     zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe brutto    →   11 070, 00 zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →  2 214,00 zł 
       - dofinansowanie  brutto    →   8 856,00 zł 
 
4.  Podpisano umowę na zakup i wdrożenie podpisów elektronicznych w wysokości 4 981,50  zł brutto. Umowę zrealizowano.  Dokonano zapłaty  
     faktury – poniesione nakłady finansowe brutto  →  4 981,50 zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →    996,30 zł 
       - dofinansowanie  brutto    →  3 985,20 zł 
 
5.   Podpisano umowę na zakup urządzeń wielofunkcyjnych w wysokości 20 664,00  zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury –  
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      poniesione nakłady finansowe brutto    →   20 664,00 zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →   4 132,80 zł 
       - dofinansowanie  brutto    →  16 531,20 zł 
 
6.   Podpisano umowę na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 163 860,60  zł brutto. Umowa w  trakcie realizacji. 
 
2017 rok 
 
1. Za realizację umowy z 2016 roku,  na zakup sprzętu komputerowego dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe brutto                                 

→ 163 860, 60 zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →    32 772,12 zł 
       - dofinansowanie  brutto    →   131 088,48 zł 

 
2. Podpisano umowę na zakup hot spotów w wysokości 99 000, 00  zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.  Dokonano zapłaty faktury - poniesione 

nakłady finansowe brutto   →  97 200,00 zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →  19 440,00 zł    
       - dofinansowanie  brutto     →  77 760,00 zł    

 
3. Podpisano umowę na zakup klimatyzacji w wysokości 31 350,00  zł brutto. Umowę zrealizowano.  Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady 

finansowe  brutto   →  31 350,00 zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →    6 270,00 zł 
       - dofinansowanie  brutto    →   25 080,00 zł 
 
4.  Podpisano umowę na ubezpieczenie sprzętu komputerowego w wysokości 939, 00  zł brutto.  Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury- 

poniesione nakłady finansowe brutto  →   939, 00 zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →  187,80 zł 
       - dofinansowanie  brutto    →   751,20 zł 

 
5. Podpisano umowę na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w wysokości 261 700,00 zł brutto. Umowę zrealizowano.  

Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe brutto    →   261 700, 00 zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →     52 340,00 zł 
       - dofinansowanie  brutto    →    209 360,00 zł 
 
6.    Podpisano umowę na zakup urządzeń typu stand  w wysokości 142 495, 50  zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano  zapłaty faktury –  
       poniesione nakłady finansowe brutto    →   142 495, 50 zł, w tym:    
       - ze środków gminy brutto  →    28 499,10 zł 
       - dofinansowanie  brutto    →   113 996,40 zł 

 
7.   Podpisano umowę na zakup tabliczek informacyjnych w wysokości 1 107,00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.  
 
8.    Podpisano umowę na modernizację serwerowni w wysokości 29 520,00 zł brutto. Umowę zrealizowano.  Dokonano zapłaty  
       faktury - poniesione nakłady finansowe brutto  → 29 520,00 zł w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →    5 904,00 zł 
       - dofinansowanie  brutto     →  23 616,00 zł 
 
9.  Podpisano umowę na budowę portalu internetowego w wysokości 293 970,00  zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.   
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10. Podpisano umowę na zakup usługi hostingu w wysokości 23 985, 00  zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.   
 
11. Podpisano umowę na zakup oprogramowania graficznego w wysokości 17 466, 00  zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.   
 
12. Podpisano umowę na zakup oprogramowania zabezpieczającego w wysokości 177 000,  00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.   
 
2018 rok 
 
 1. Zrealizowano podpisaną w 2017 r.  umowę na zakup tabliczek informacyjnych.  Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe  
     brutto  → 1 107, 00 zł w tym: 

       - ze środków gminy brutto  →    221,40 zł 
       - dofinansowanie  brutto    →     885,60 zł 
 

2. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na budowę portalu internetowego dokonano zapłaty faktury – poniesione nakłady finansowe brutto  
     →   293 970, 00  zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →   58 794,00 zł 
       - dofinansowanie  brutto    →  235 176,00 zł 
 
3.   Za realizację podpisanej w 2017 r.  umowy na zakup usługi hostingu dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe brutto    →  
       23 985, 00 zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →     4 797,00 zł 
       - dofinansowanie  brutto     →   19 188,00 zł 
     
4.   Za realizację podpisanej w 2017 r.  umowy na zakup oprogramowania graficznego dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe 
      brutto    →   17 466, 00  zł, w tym: 
        - ze środków gminy brutto  →     3 493,20 zł 
        - dofinansowanie  brutto    →    13 972,80 zł 
 
5. Za realizację podpisanej w 2017 r.  umowy na zakup oprogramowania zabezpieczającego dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady  
    finansowe brutto    →   177 000, 00 zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →     35 400,00 zł 
       - dofinansowanie  brutto    →    141 600,00 zł 
 
6. Podpisano umowę na utworzenie portalu internetowego w wysokości 15 000, 00  zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano  
    zapłaty faktury - poniesione nakłady finansowe brutto    →   15 000, 00 zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →     3 000,00 zł 
       - dofinansowanie  brutto    →    12 000,00 zł 
 
7. Podpisano umowę na zakup infokiosku  w wysokości 23 400,00  zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury - poniesione nakłady  
    finansowe brutto    →   23 400, 00 zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →    4 680,00 zł 
       - dofinansowanie  brutto    →   18 720,00 zł 
 
8. Podpisano umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania intranetowego 92 127,00  zł brutto. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury 
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     - poniesione nakłady finansowe brutto    →   92 127, 00 zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →    18 425,40 zł 
       - dofinansowanie  brutto     →    73 701,60 zł 
 
9. Ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych procedur  związanych z  wykorzystaniem powstałych w projekcie  oszczędności  
      poprzetargowych,  przesunięto z 31.12.2017 na 31.12.2018 termin zakończenia projektu .   
 

Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 

2015 0,00 0,00 0,00 
2016 45 559,20   11 389,80     56 949,00                         
2017 581 652,08    145 413,02        727 065,10                       
2018 515 244,00    128 811,00     644 055,00     

2015-2018 1 142 455,28   285 613,82     1 428 069,10  
                                                                                                                                                              

 
1.5  Cyfryzacja szkół na 
obszarze rewitalizacji   

 
1 684 578,00 

 
 
 
 

 
TAK 

 
2017 rok 
 
1. Podpisano umowę na  przygotowanie studium wykonalności w wysokości 6 150,00  zł brutto. Umowę zrealizowano.   
    Poniesione nakłady finansowe brutto  →   6 150,00 zł  
 
2. Złożono wniosek    o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 10.1 projektu o wartości 1 684 578,00 zł brutto, lecz ze 
    względów formalnych nie otrzymano dofinansowania z UE.        
 
3. Gmina w latach 2017-2018 nie realizowała przedmiotowego projektu z uwagi na brak innych możliwości dofinansowania projektu z  

zewnętrznych środków finansowych oraz z uwagi na fakt, iż w 2017 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 
Poddziałanie 10.1.1,  na realizację  alternatywnego  projektu pn. „Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie 
kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki” (wartość projektu 668 476,88 zł; dofinansowanie 651 592,11 zł). 
Okres realizacji projektu od 04.09.2017do 31.05.2019. W ramach wdrażania projektu  wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych z 
wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych(TIK) otrzymało 5 placówek oświatowych z terenu gminy. Projekt 
zapewnia wyrównanie szans 535 uczniów z różnych środowisk oraz  doskonalenie kompetencji cyfrowych i podniesienie kwalifikacji 65 
nauczycieli.      

                                                                                                                                                                                                                                                 
Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 

dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 
2017 0,00   6 150,00      6 150,00      
2018 0,00   0,00   0,00   

2017-2018 0,00   6 150,00 6 150,00 
  

 
1.6  Lekkoatletyka dla 
każdego 

 
350 000,00 

 
 

 
NIE 

 
 
 
 

 
1. Projekt zgłoszony przez Klub Sportowy BIEGI w Grodzisku Mazowieckim. Z uwagi na bogatą ofertę zajęć proponowaną dla mieszkańców gminy 

Grodzisk Mazowiecki  przez OSiR oraz znikome zainteresowanie uczniów szkół podstawowych dodatkowymi, bezpłatnymi zajęciami 
lekkoatletycznymi,  prowadzonymi przez nauczycieli WF w szkołach,  zrezygnowano z   aplikowania o dofinansowanie  projektu.   
Projekt nie był realizowany w latach 2016- 2018   
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Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 

2016  0,00   0,00 0,00 
2017 0,00   0,00 0,00 
2018 0,00   0,00 0,00 

2016-2018 0,00   0,00 0,00 
 

 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2. MIĘDZY PARKAMI  - EKOLOGICZNA I KULTURALNA AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW 
 
2.1 Przebudowa i 
zagospodarowanie 
zbiorników wodnych 
zwanych „Stawami 
Walczewskiego” w 
Grodzisku Mazowieckim 
wraz z rewaloryzacją i 
adaptacją na cele 
rekreacyjno-sportowe 
miejskiej przestrzeni 
publicznej, w tym:  
                                                                                                                      
Etap I - Przebudowa i 
zagospodarowanie 
zbiorników wodnych  
 

               Etap 2 -Zagospodarowanie 
zbiorników wodnych wraz z 
rewaloryzacją i adaptacją na 
cele rekreacyjno-sportowe 
miejskiej przestrzeni 
publicznej   
 

 
2 500 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016 rok 
 
1. Etap 1 – Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę stawów Walczewskiego w wys. 609 130,14 złotych z WFOŚiGW. 
 
2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na kwotę 1 821 690,27 zł. Wartość całkowita robót  
    1 950 022,30 zł. Umowa została zrealizowana i zapłacona.  Poniesione nakłady finansowe brutto  →   1 950 022,30 zł, w tym: 

- ze środków gminy brutto    →  1 340 892,16 zł 
- dotacja WFOŚiGW brutto  →     609 130,14 zł 
Etap 1 – zrealizowano. 
 

3. Etap 2 - Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę stawów Walczewskiego w wys.  271 170,00 złotych z WFOŚiGW.  
 
4. Etap 2 - Złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 6 821 352,61 zł,  z czego wydatki kwalifikowalne wynoszą 5 481 149,11 zł i 

otrzymano dofinansowanie z UE w wysokości 4 933 034,20 zł ( UE 4 110 861,83 zł, budżet państwa 822 172,37 zł). W 2018 roku podpisano 
aneks do umowy o dofinansowanie o wartości całkowitej projektu na kwotę 7 248 280,65 zł, z czego wydatki kwalifikowalne wynoszą            
5 481 149,11 zł. Dofinansowanie w wysokości 4 933 034,20 zł ( UE 4 110 861,83 zł, budżet państwa 822 172,37 zł); Z budżetu Gminy: 
2 315 246,45 zł. Termin zakończenia projektu: 30.06.2019 

 
5. Etap 2 - Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy nasadzeń. Podpisano umowę na kwotę  301 300,00 zł.   Umowa została  
    zrealizowana i zapłacona.  Poniesione nakłady finansowe brutto  → 301 300,00 zł, w tym:  
    - ze środków gminy brutto    →     30 130,00 zł  
    - dotacja WFOŚiGW brutto  →   271 170,00 zł 
 
2017 rok 
 
1. Etap 2 - Podpisano umowę na dostawę i montaż fontanny pływającej w wysokości 58 425,00 zł brutto. Umowa została zrealizowana.  Zapłata  
    w 2018 r  (wydatek kwalifikowalny w wys. 47 355,00 zł).   
 
2. Etap 2 - Podpisano umowę  na dostawę i montaż 1 szt. toalety publicznej  w wysokości 124 230,00 zł brutto. Umowa zrealizowana, dokonano  
    zapłaty. Poniesione nakłady finansowe brutto  →  124 230,00 zł (wydatek niekwalifikowalny), w tym:  
       - ze środków gminy brutto     →  124 230,00 zł   
       - dofinansowanie UE  brutto  →             0,00 zł  
 
3. Etap 2 - Podpisano umowę na budowę pomostu cumowniczego stacjonarno-pływającego w wys. 398 581,50 zł brutto. Umowa  
    zrealizowana. Poniesione nakłady finansowe brutto  →  398 581,50 zł (wydatek kwalifikowalny), w tym: 
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       - ze środków gminy brutto     →        39 858,15 zł  
       - dofinansowanie UE  brutto  →      358 723,35 zł  
 
4. Etap 2 - Podpisano umowę na budowę z kostki szlachetnej w wys. 101 014,98 zł brutto. Umowa zrealizowana. Poniesione nakłady finansowe  
    brutto  →  101 014,98 zł   (wydatek kwalifikowalny), w tym: 
       - ze środków gminy brutto     →     29 158,50 zł  
       - dofinansowanie UE  brutto  →     71 856,48 zł 
 
5.  Etap 2 - Podpisano umowę na budowę parkingu i miejsc postojowych dla rowerów a także chodnika wejściowego na potrzeby funkcjonowania 

Stawów Walczewskiego w wys. 423 177,35 zł brutto. Poniesione nakłady finansowe brutto  →  423 177,35 zł (wydatek kwalifikowalny), w 
tym: 

       - ze środków gminy brutto     →      42 317,74 zł  
       - dofinansowanie UE  brutto  →    380 859,61 zł  
 
6.  Etap 2 - Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w wysokości  4 428,00 zł brutto,  za zamówienie  dodatkowe (pomost cumowniczy) 
      do umowy podstawowej .  Poniesione nakłady finansowe brutto  →  4 428,00 zł, (wydatek poza projektem), w tym: 
       - ze środków gminy brutto     →   4 428,00 zł  
       - dofinansowanie UE  brutto  →          0,00 zł  
 
2018 rok 
 
1.  Etap 2 - Zapłata za realizację podpisanej w 2017 r.  umowy   na dostawę i montaż fontanny  pływającej.  Poniesione nakłady finansowe  
     brutto  →  58 425,00  zł  (wydatek kwalifikowalny w wys. 47 355,00 zł), w tym: 
       - ze środków gminy brutto     →    15 805,50 zł  
       - dofinansowanie UE  brutto  →    42 619,50 zł  
 
2.  Etap 2 - Podpisano umowę na budowę oświetlenia i monitoringu w wys. 692 482,62 zł brutto  (wydatek kwalifikowalny w wys. 454 042,20 zł  
     brutto).  Umowa nie zrealizowana. Poniesione nakłady finansowe brutto  →  678 353,86 zł , w tym: 
       - ze środków gminy brutto     →    269 715,88 zł   
       - dofinansowanie UE  brutto  →    408 637,98 zł   
 
3. Etap 2 - Podpisano umowę na wykonanie nasadzeń zieleni i pielęgnacji zieleni w parku. Wynagrodzenie 189 570,00 zł brutto. (wydatek 

kwalifikowalny).  Umowę zrealizowano.  Poniesione   nakłady finansowe brutto →  189 570,00 zł   w tym: 
       - ze środków gminy brutto     →     18 957,00  zł             
       - dofinansowanie UE  brutto  →   170 613,00  zł     
 
4. Etap 2 - Podpisano umowę na budowę plaży. Wartość umowy: 116 727,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Fakturę  zapłacono - poniesione  

nakłady finansowe brutto  →  116 727,00  zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto     →      11 672,70 zł  
       - dofinansowanie UE  brutto  →    105 054,30 zł  
 
5. Etap 2 - Podpisano umowę na budowę siłowni i street workout – wartość 399 380,96 zł. (kwalifikowalne: 286 981,46  ) Odbiór 30.04.2018.    
    Fakturę zapłacono - poniesione  nakłady finansowe brutto   →   399 380,96 zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto     →    141 097,65 zł     
       - dofinansowanie UE  brutto  →    258 283,31 zł   
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6. Etap 2 - Podpisano umowę  na zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych. Wartość umowy 3 900,01 zł. Umowę zrealizowano. Fakturę  
zapłacono - poniesione  nakłady finansowe brutto  →  3 900,01  zł, w tym: 

       - ze środków gminy brutto     →      390,00 zł  
       - dofinansowanie UE  brutto  →   3 510,01 zł  
 
7. Etap 2 - Podpisano umowę  na dostawę małej architektury. Wartość umowy 115 017,30 zł. Umowę zrealizowano. Fakturę  zapłacono - 

poniesione  nakłady finansowe brutto  →  115 017,30 zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto     →     11  501,73 zł  
       - dofinansowanie UE  brutto  →   103 515,57zł  
 

Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 

2016 880 300,14    1 371 022,16       2 251 322,30    
2017 811 439,44     239 992,39      1 051 431,83         
2018 1 092 233,67     469 140,46          1 561 374,13   

2016-2018 2 783 973,25    2 080 155,01         4 864  128,26 
 

 
2.2 Rewaloryzacja 
zabytkowej willi 
„Niespodzianka” przy 
ulicy Kościuszki 12 w 
Grodzisku Mazowieckim z   
dekompozycją 
urbanistyczną otoczenia  
na rzecz funkcjonalnego 
zarządzania dziedzictwem 
kulturowym i 
efektywności usług 
publicznych gminy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 000 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 rok 
 
1. Zlecono wykonanie  rozbiórki budynków wraz wykonaniem ogrodzenia i uporządkowaniem terenu na kwotę wys. 70 545,42 zł brutto Umowę 

zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe brutto  → 70 545,42 zł (wydatek poza projektem), w tym: 
       - ze środków gminy brutto  →       70 545,42 zł  
       - dofinansowanie UE  brutto  →            0,00 zł  
 
2017 rok 
 
1. W ramach RPO WM działanie 5.3. Gmina otrzymała dofinansowanie projektu  rewitalizacji obiektów zabytkowych:  wili „Niespodzianka” w 

Grodzisku Mazowieckim oraz Dworku Rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w Adamowiźnie. Całkowita wartość projektu: 6 110 853,77 zł ; 
Kwalifikowalne 6 053 984,37 zł; dofinansowanie  ze środków UE w wysokości  4 177 249,22 zł ; środki własne Gminy: 1 933 604,55 zł.  

   Okres realizacji 14.11.2016 - 29.06.2018 
   Wartość całkowita rewitalizacji   willi  Niespodzianka” wynosi 3 204 522,78 zł (kwalifikowalne 3 187 022,78 zł). Dofinansowanie w wysokości   
   2 199 045,72 zł. Środki Gminy: 1 005 477,06 zł.  

2. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Umowę zrealizowano. Poniesiono nakłady finansowe brutto  →  123 000,00 zł (wydatek poza 
projektem),,  w tym: 

       - ze środków gminy brutto     →   123 000,00 zł   
       - dofinansowanie UE  brutto  →              0,00 zł  

 
3. Podpisano umowę z Wykonawcą na roboty budowlane rewitalizacji obiektu Willi na kwotę 2 994 900,70 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.  
    W 2017 roku dokonano zapłaty faktur na kwotę brutto  → 1 996 288,30 zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto     →       618 849,37 zł  
       - dofinansowanie UE  brutto  →    1 377 438,93 zł  
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4. Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na kwotę 47 847,00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji. W 2017 roku dokonano 
zapłaty za faktury na kwotę brutto  → 22 488,09 zł,  w tym: 

       - ze środków gminy brutto      →      6 971,31 zł  
       - dofinansowanie UE  brutto   →    15 516,78 zł  
  
5. Zlecono wykonanie projektu iluminacji. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Poniesiono w 2017 r. nakłady finansowe brutto  →        

7 253,00 zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto     →      7 253,00 zł  
       - dofinansowanie UE  brutto  →             0,00 zł  
 
2018 rok 
1. Zawarto aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM działanie 5.3.wydlużający termin zakończenia inwestycji do 

30.09.2019 r. 
  
2. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy  na roboty budowlane rewitalizacji obiektu Willi na kwotę w 2018 r.  dokonano zapłaty faktur na kwotę  

brutto  → 390 276,05   zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto     →    120 985,58 zł  
       - dofinansowanie UE  brutto  →    269 290,47 zł  
   
3. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy  na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru,  w 2018 r. dokonano zapłaty za faktury na kwotę brutto  → 

20 574,21 zł, w tym: 
       - ze środków gminy brutto     →      6 378,01 zł  
       - dofinansowanie UE  brutto  →    14 196,20 zł  
  
4.  Podpisano umowę z Wykonawcą na zakup pieca do ceramiki na kwotę 11 808,00 zł brutto. Umowa zrealizowana.  Dokonano zapłaty faktur na  
     kwotę brutto  → 11 808,00 zł, (wydatek kwalifikowalny w wys. 11 808,00), w tym: 
       - ze środków gminy brutto     →      3 660,48 zł  
       - dofinansowanie UE  brutto  →      8 147,52 zł  
 
5. Podpisano umowę z Wykonawcą na zakup i dostawę mebli specjalistycznych na kwotę 61 826,74 zł brutto. Umowa zrealizowana.   
    Dokonano zapłaty faktur na kwotę brutto  → 61 826,74 zł, (wydatek kwalifikowalny w wys. 61 826,74), w tym: 
       - ze środków gminy brutto     →    19 166,29 zł  
       - dofinansowanie UE  brutto  →    42 660,45 zł  
 
6. Podpisano umowę  na zakup fortepianu na kwotę 31 423,00 zł brutto. Umowa zrealizowana. Dokonano zapłaty za fakturę na kwotę   
    brutto → 29 474,77, (wydatek kwalifikowalny w wys. 29 474,77), w tym: 
       - ze środków gminy brutto     →    29 474,77 zł  (do refundacji) 
       - dofinansowanie UE  brutto  →             0,00 zł 
 
7. Podpisano  umowę  na modernizację i konserwację przyłączy światłowodowych. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Poniesiono 

nakłady finansowe brutto  →  20 491,80 zł,  w  tym: 
       - ze środków gminy brutto     →    20 491,80 zł  
       - dofinansowanie UE  brutto  →             0,00 zł  
 
8.  Podpisano umowę z Wykonawcą na dostawę sprzętu multimedialnego na kwotę 174 450,00 zł brutto. Umowa zrealizowana.   
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Dokonano zapłaty faktur na kwotę brutto  → 174 450,00 zł, (wydatek kwalifikowalny w wys. 174 450,00), w tym: 
       - ze środków gminy brutto     →      174 450,00 zł  (do refundacji) 
       - dofinansowanie UE  brutto  →                 0,00 zł  
 

Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 

2016 0,00      70 545,42           70 545,42      
2017 1 392 955,71     756 073,68      2 149 029,39         
2018 334 294,64    374 606,93    708 901,57    

2016-2018 1 727 250,35    1 201 226,03  2 928 476,38  
 

2.3 Modernizacja 
Strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej  przy ul. 
Żwirki i Wigury w 
Grodzisku Mazowieckim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 500 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
2016 rok 
 
1. W dniu 29.01.2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.  Termin realizacji 30.11.2017 r. Umowa nie została  
    zrealizowana.  
 
2017 rok 
 
1. Na etapie koncepcji architektonicznej określono, że istniejący budynek Strażnicy OSP ze względu na swoje usytuowanie, formę architektoniczną 

oraz stan techniczny, nawet po dokonaniu głębokiej przebudowy, rozbudowy i modernizacji, nie będzie zapewniał użytkownikom należytego 
komfortu użytkowania. Zakres oraz szacunkowe koszty wykonania przebudowy przewyższają koszt związany z budową nowej, niezależnej 
siedziby dla jednostki OSP. Przewidywany łączny koszt nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu to około 1,6 mln z netto.  

   W związku z powyższym  wykonano koncepcję  budowy na działce o nr ew. 157 obr. 23 garażu wraz z przebudową budynków OSP.  
   Zaproponowano rozwiązanie korzystniejsze z uwagi na komfort użytkowania obiektu, wartości estetyczne i urbanistyczne obiektu oraz przede 

wszystkim oddzielenie funkcji OSP od siedziby SANEPID-u.  
   Koncepcja  została zaakceptowana przez gminę.   W ramach całości projektu wykonane zostaną  projekty rozbiórek elementów istniejącego  

budynku OSP oraz projekt nowego budynku OSP. 
 
 
2018 rok 
 
1. W związku z prowadzoną prze Gminę procedurą podziału działek ew. o numerach 157 oraz 88/1,  poprzez wydzielenie z tych działek nowych 

działek drogowych,  niemożliwym była kontynuacja prac projektowych w zakresie projektowania budynku OSP usytuowanego na 
przedmiotowych działkach. Podział działki nr 157 powinien w najbliższym czasie zostać ujawniony i wprowadzony na mapy geodezyjne, co 
umożliwi pobranie przez Projektanta nowego aktualnego podkładu i zakończenie prac projektowych. 

 
Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 

dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 
2016 0,00     0,00     0,00     
2017 0,00     0,00     0,00     
2018 0,00     0,00     0,00     

2016-2018 0,00     0,00     0,00     
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2.4 Budowa 
Interaktywnego Centrum 
Edukacyjno-Społecznego 
przy ulicy 
Bartniaka w Grodzisku 
Mazowieckim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 928 482,41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015 rok 
 
1. Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ICES. Poniesione nakłady finansowe brutto → 31 990,00 zł   
 
2. Podpisano Umowę ZP.271.80.2015 na wykonanie prac projektowych  i pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy ICES.  Wynagrodzenie:  
    450 000,00 zł brutto; Termin realizacji: 27.06.2016 r.  Umowa w trakcie realizacji. 
                                                                                                                                                                                     
2016 rok 
 
1. Za realizację podpisanej w 2015 r. Umowy ZP.271.80.2015 na wykonanie prac projektowych  i pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy ICES.   
    Umowa zrealizowana w zakresie wykonania prac projektowych. Dokonano zapłaty faktur na kwotę brutto →  450 000,00 zł 
                                                                                                                      
2. Podpisano Umowę ZP.272.4.2016 na weryfikację i ocenę projektu ICES. Wynagrodzenie: 55 350,00 zł brutto; Termin realizacji: 16.06.2016 r.  
    Umowa zrealizowana.  Dokonano zapłaty faktury na kwotę brutto →  55 350,00 zł     
                                                                                                                     
2017 rok 
 
1. Za realizację podpisanej w 2015 r. Umowy ZP.271.80.2015 na wykonanie prac projektowych  i pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy ICES.   
    Umowa zrealizowana w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego dla budowy ICES  oraz opr. zał. do wniosku  NFOŚ o dofinansowanie w ramach  
    Poprawa jakości powietrza. W trakcie realizacji  - w 2017 r. dokonano zapłaty faktury na kwotę  brutto →  3 075,00 zł 
 
2. Podpisano Umowę INW/IF/104/2017  na adaptację   dokumentacji projektowej ICES do zmian wynikających  z podziału inwestycji na etapy.  
    Wynagrodzenie: 46 740,00 zł  brutto; Termin realizacji: 17.03.2017 r.  Umowa zrealizowana.  Dokonano zapłaty faktury na kwotę  brutto  →  
     46 740,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
3. Uzyskano Decyzje Starosty Grodziskiego:                                                                                                                                                                                   

1) Decyzję 284/16  z 18.03.2016 udzielającą pozwolenia na budowę.                                                                                                                                    
2) Decyzję Nr  999/16 z 03.08.2016  zmieniającą Decyzję 284/16.                                                                                                                                 
3) Decyzję 424/17 z 05.04.2017  zmieniającą Decyzję 284/16.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4. Podpisano Umowę INW/IF/208/2017  na przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy ICES  w ramach Programu Rozwój 

szkolnej infrastruktury – edycja 2017 r.  Wynagrodzenie: 6 150,00 zł  brutto; Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady  finansowe na 
kwotę brutto →  6 150,00 zł   

 
5. Podpisano Umowę ZP.272.34.2017 na  budowę  ICES, Etap I. Wynagrodzenie: 14 729 086,21 zł brutto.  Termin realizacji: 28.09.2018 r.   
    Umowa w trakcie realizacji. W 2017 r. dokonano zapłaty faktur na  kwotę brutto →  2 675 241,82 zł  
 
6. Podpisano Umowę ZP.272.55.2017 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru  dla  budowy ICES, Etap I . Wynagrodzenie: 134 070,00 zł brutto.   
    Termin realizacji: 28.09.2018 r.  Umowa w trakcie realizacji. W 2017 r. dokonano zapłaty faktur na  kwotę brutto →  14 747,70  zł                                                                                                      
 
7. Podpisano Umowę INW/IF/771/2017 na zgłoszenie zadania inwestycyjnego  do Planu Wieloletniego i  Programu rehabilitacji społeczno-

zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dot. ICES i Hali sportowej przy ul. 
Sportowej)  Wartość: 3 690,00 zł brutto. Termin realizacji 20.10.2017. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na  kwotę brutto →  

   3 690,00 zł    
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2018 rok 
 
1.  Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy ZP.272.55.2017 na  pełnienie funkcji inspektora nadzoru  dla  budowy ICES , Etap I ,  w  2018 r.  
     dokonano zapłaty  faktur na kwotę brutto →   105 915,30 zł   ( pozostała kwota 13 407,00 zł do rozliczenia w 2019 r.)  
  
2.  Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy ZP.272.34.2017 na  budowę  ICES,  Etap I,  w 2018 r. dokonano zapłaty faktur na  kwotę brutto →   
     11 797 333,95 zł  (pozostało 256 510,44  do rozliczenia w 2019 r.)  
 
3. Podpisano Umowę INW/IF/111/2018 na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej  do projektu budowy ICES o dofinansowanie w ramach  
    NFOŚiGW. Wynagrodzenie 9 532,50 zł brutto. Umowa zrealizowana - dokonano zapłaty faktury na  kwotę brutto →  9 532,50 zł 
 
4. Zlecono wycinkę drzew na działce 72/2 w związku z budowa ICES, Etap I. Wynagrodzenie 6 150,00 zł. Umowę zrealizowano. Poniesiono koszty  
    brutto →  6 150,00 zł 
 
5. Za realizację podpisanej w 2015 r. Umowy ZP.271.80.2015 na wykonanie prac projektowych  i pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy ICES.   
    Umowa zrealizowana w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego dla budowy ICES  oraz opr. zał. do wniosku  NFOŚ o dofinansowanie w ramach  
    Poprawa jakości powietrza. Umowa zrealizowana  - w 2018 r. dokonano zapłaty faktur na kwotę  brutto →  35 670,00 zł 
 
6. Podpisano Umowę INW/IF/357/2018  na opracowanie dokumentacji połączenia nawierzchni zagospodarowania terenu przy ICES z istniejącymi 

chodnikami   na ul. Bartniaka  i  ul. 3 Maja wraz z projektem zjazdu pożarowego. Wynagrodzenie 15 375,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. 
Poniesiono koszty brutto →  15 375,00 zł 

 
7. PGE Dystrybucja S.A. – opłata przyłączeniowa  - Poniesiono koszty brutto →  13 779,94 zł 
 
8. PS Gazownictwa – opłata przyłączeniowa  - Poniesiono koszty brutto →  10 138,35 zł 
 
9. Ośrodek Kultury – zakup sprzętu muzycznego na potrzeby ICES - Poniesiono koszty brutto →  20 413,00 zł 
 
10. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby ICES - Poniesiono koszty brutto →  98 813,20 zł 
 
11.Wynajem sprzętu osuszającego - Poniesiono koszty brutto →  7 060,20 zł 
 
12. Zlecono nadzór inwestorski nad montażem urządzeń AV i koordynacja z robotami budowlanymi - Poniesiono koszty brutto →  11 685,00 zł 
 
13.  Podpisano Umowę ZP.272.86.2018 na  budowę parkingu i ścieżek pieszych wraz z małą architekturą przy budynku ICES.   Wynagrodzenie: 
       1 399 118,58  zł brutto. Umowę zrealizowano. - Poniesiono koszty brutto →  1 399 118,58  zł 
 
14. Złożono Wniosek do  Mazowieckiego Centrum   Polityki Społecznej o dofinansowanie robót budowlanych o wartości: 5 212 693,14 zł brutto  ze  
      środków PFRON w wysokości 59%, tj. 2 118 980.95 zł brutto.  Z uwagi na fakt, że zaproponowana przez MCPS kwota  dofinansowania była 
      nieadekwatna do potrzeb zgłoszonych we Wniosku, nie doszło do popisania umowy.   
    

Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 

2015 0,00     31 990,00 31 990,00 
2016 0,00 505 350,00 505 350,00 
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2017 0,00     2 749 644,52     2 749 644,52     
2018 0,00     13 530 985,02           13 530 985,02      

2015-2018 0,00     16 817 969,54           16 817 969,54      
 

 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3. TERENY POPRZEMYSŁOWE NA NOWO - NOWE FUNKCJE PRZESTRZENI OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 
 

3.1 Budowa Centrum 
Aktywizacji i Integracji 
Społecznej z 
ukształtowaniem i 
zagospodarowaniem na 
cele kulturalno- edukacyjne 
oraz sportowo-rekreacyjne 
przestrzeni publicznej 
terenów poprzemysłowych 
przy  ul. Sportowej w 
Grodzisku Mazowieckim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36 400 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015 rok 
 
 1. Konkurs na wykonanie  koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Hali  (2015 r.) Poniesione nakłady finansowe brutto  → 30 472,00 zł   
 
2016 rok  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy hali Wynagrodzenie: 1 387 932,00 zł  brutto; Termin 
     realizacji: 29.09.2016 r. Umowa zrealizowana.  Dokonano zapłaty faktur na kwotę brutto → 1 387 932,00 zł  
                                                                                                                                        
2. Umowa na  wykonanie analizy rzeczowo-finansowej i weryfikacji rozwiązań energetycznych na etapie projektowania. Wynagrodzenie: 23 862,00 
    zł  brutto; Wykonawca nie zrealizował  umowy. Strony podpisały Porozumienie. Poniesione nakłady finansowe  na kwotę brutto →    8 832,70 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
3. Zgłoszenie zadania do Planu Wieloletniego MSiT w ramach "Programu inwestycji  o szczególnym znaczeniu dla sportu  - edycja 2016". Projekt  
    nie uzyskał rekomendacji  dla Ministra do ujęcia w Programie. Poniesione nakłady finansowe (mapy) na kwotę brutto →  301,24 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
4. Uzyskano Decyzję Nr 589/16 Starosty Grodziskiego z 25.05.2016 udzielającą pozwolenia na budowę.                                                                                                                                                                                                                           
 
5. Umowa na wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej.  Wynagrodzenie:  16 000,00 zł  brutto; Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady  
    finansowe na kwotę  brutto →  16 000,00 zł                                                                     
 
6. Umowa na opracowanie  Programu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych wraz z Załącznikiem nr 1 . Wynagrodzenie:     
    23 370,00 zł  brutto; Termin realizacji: 18.11.2016 r. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe na kwotę brutto → 23 370,00 zł 
 
7. Dla robót budowlanych o wartości 17 262 450,30 zł brutto złożono  29.11.2016 r .Wniosek do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o ich  
   dofinansowanie ze środków PFRON  w kwocie 7 017 256,22 zł brutto -   nie został zakwalifikowany do realizacji  z powodu braku środków.                    
 
8. 09.11.2016 przeprowadzono postępowanie ZP na  wykonawcę budowy Hali; przetarg unieważniono  z uwagi na  zbyt   wysokie ceny złożonych 
    ofert.  
   
  2017 rok 
 
1. W dniu 10. 08.08.2017 przeprowadzono postępowanie ZP na wykonawcę budowy Hali; przetarg unieważniono z uwagi na zbyt wysokie ceny  
    złożonych ofert.                                                                                                                                                                                         
 
2.  Umowa na opracowanie dokumentacji  aplikacyjnej do Funduszu Rozwoju  Kultury Fizycznej.  Wynagrodzenie: 6 150,00 zł  brutto;    
     Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe na kwotę brutto →  6 150,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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3. Złożono  31.03.2017 Wniosek o dofinansowanie robót budowlanych ze środków Funduszu Rozwoju  Kultury Fizycznej w ramach   
    Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017  do Ministra Sportu i Turystyki. Wniosek  nie został zakwalifikowany do  
    dofinansowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
4. Umowa na przystosowanie (adaptację)  ww. dokumentacji projektowej do zmian wynikających ze zmniejszenia  zakresu inwestycji.    
    Wynagrodzenie:  24 569,23  zł  brutto; Termin realizacji:15.05.2017 r. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe brutto →     
     24 569,23 zł           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. Umowa na przygotowanie Zgłoszenia zadania do Planu Wieloletniego MSiT w ramach "Programu inwestycji  o szczególnym znaczeniu   
   dla sportu - edycja 2017".  Termin realizacji 10.11.2017  Wynagrodzenie: 6 150,00 zł  brutto; Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady  
   finansowe na kwotę brutto →  6 150,00 zł    
 
6. Zgłoszenie 29.12.2017 zadania do Planu Wieloletniego MSiT w ramach "Programu inwestycji  o szczególnym znaczeniu   dla sportu –  
    edycja 2017". Projekt nie uzyskał rekomendacji  dla Ministra do ujęcia w Programie. 
  
7. Umowa na przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę zadania oraz weryfikację dokumentacji. Termin realizacji: 27.07.2018  
    Wynagrodzenie 19 600,00 zł brutto płatne w 2 transzach: (1 transza 80% - 15 680,00 zł, 2 transza 20% - 3 920,00 zł)  
    W 2017 r. umowę zrealizowano w zakresie transzy 1. Poniesione nakłady finansowe na kwotę brutto →  15 680,00 zł    
 
2018 rok 
 
1. Umowa na przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę zadania oraz weryfikację dokumentacji. Umowa w trakcie realizacji w 
    zakresie transzy 2.  W 2018 nie poniesiono nakładów finansowych (do rozliczenia w2019 r. pozostaje kwota:   3 920,00 zł brutto)   
 
 
 
 

Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 

2015  0,00     30 472,00 30 472,00 
2016 0,00 1 436 435,94 1 436 435,94 
2017 0,00     52 549,23      52 549,23           
2018 0,00     0,00       0,00       
2015-2018 0,00     1 519 457,17           1 519 457,17           

 

 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 4. NASZ DOM - PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM SPOŁECZNYM POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA 
 
4.1 Rewitalizacja pasażu 
śródmiejskiego wzdłuż 
pierzei ulicy 1 Maja oraz 
od ul. 11 Listopada do ul. 
Konspiracji w Grodzisku 
Mazowieckim, w tym:                                                                                                    
Etap 1 - Ciągi komunikacji 
pieszej po stronie 

 
2 680 600,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
TAK 

 

Etap 1 - zrealizowano. 
Lata  2007-2013    
1. Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację Etapu 1   brutto →  590 300,00 zł     
                                                                                                                                                                    
Etap 2 - zrealizowano  
 2015 rok   
 1. Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację Etapu 2   brutto →  1 290 300,00 zł     
                                                                                                                                                                   
Etap 3 - zrealizowano.  
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południowej ulicy 1 Maja na 
odcinku od ul. 11 Listopada 
do ul. Kilińskiego.    
                                                           
Etap 2 - Ciągi komunikacji 
pieszej po stronie północnej 
ulicy 1 Maja na  
odcinku od ul. 11 Listopada 
do ul. Kilińskiego.           
                                             
Etap 3 - Rewitalizacja 
ciągów komunikacji pieszej 
ulicy 1  Maja na odcinku od 
ul. Kilińskiego do ul. 
Bartniaka wraz z ulicą 
Bartniaka i parkingiem.  
 
Etap 4 - rewitalizacja 
ciągów komunikacyjnych od 
ul. 11 Listopada do ul.  
Konspiracji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 rok  
1. Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację Etapu 3   brutto → 657 290,58 zł  
 
Etap 4  - w trakcie realizacji. 
 1. W ramach realizacji Etapu 4 wykonano szereg prac, m.in.: wymieniono nawierzchnię asfaltowa na drodze, zorganizowano na wydzierżawionych  
     terenach 2 parkingi dla samochodów osobowych, na terenie PKP wykonano nawierzchnię parkingu dla samochodów osobowych, wyznaczono  
     dodatkowe miejsca parkingowe wzdłuż ulicy, trwa przygotowanie do uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji  
     projektowej i wykonanie  skablowania linii energetycznych  komunalnych oraz nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicy. 
 
2. Brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych. 
 

Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 

2007-2013 0,00 590 300,00 590 300,00 
2014 0,00 0,00 0,00 
2015 0,00     1 290 300,00 1 290 300,00 
2016 0,00     0,00 0,00 
2017 0,00 657 290,58 657 290,58 
2018 0,00     0,00       0,00       

2007-2018 0,00     2 537 890,58      2 537 890,58      
 

 
4.2 Rewitalizacja pasażu 
śródmiejskiego wzdłuż 
zabytkowej pierzei ulicy  
11 Listopada w Grodzisku 
Mazowieckim 

 
10 000 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIE 2016-2017 

Z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych, w latach 2016-2017  nie aplikowano o 
dofinansowanie projektu.  
2018 r.   
Trwał proces przygotowania projektu do wdrożenia - realizowano prace koncepcyjne.   
 

Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 

2016 0,00   0,00      0,00   
2017 0,00   0,00   0,00   
2018 0,00   0,00   0,00   

2016-2018 0,00   0,00 0,00 
 

 
4.3 Poprawa 
bezpieczeństwa 
publicznego w Grodzisku 
Mazowieckim poprzez 
utworzenie sieci 
monitoringu wizyjnego. 
                                                        
Etap 2 – Rozbudowa, 

 
1 200 000,00 

 
 
 
 
 

 
     TAK 
 
 

  
2016 rok 
1. Poniesione nakłady finansowe na realizację Etapu 2 projektu  brutto →   193 417,50 zł  
 
2017 rok  
1. Poniesione nakłady finansowe na realizację Etapu 2 projektu brutto →    171 997,05 zł  
 
2018 rok  
1. Poniesione nakłady finansowe na realizację Etapu 2 projektu brutto →    148 043,94 zł  
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modernizacja i serwis 
systemu monitorowania 
Miasta Grodzisk 
Mazowiecki 
 
 
 
 

 
Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 

dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 
2016 0,00     193 417,50 193 417,50 
2017 0,00     171 997,05 171 997,05 
2018 0,00     148 043,94 148 043,94 

2016-2018 0,00     513 458,49          513 458,49          
 

 
4.4 Poprawa ładu 
przestrzennego  terenów 
miejskich w kompleksie 
zabudowy mieszkaniowo-
usługowej Osiedla 
„Kopernik” w Grodzisku 
Mazowieckim, Etap 1                  
w tym:  
                                                                                  
1) Ulica E. Orzeszkowej - 
odcinek od ulicy 3 Maja do 
ulicy Królewskiej  
 
2) Parking przy ulicy E. 
Orzeszkowej      
                                                                 
3) Ogródek seniora przy ul. 
Bairda 
                                                                             
4) Nie zagospodarowany 
plac wewnątrzosiedlowy 
przy ulicy  E. Orzeszkowej   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          

 
6 000 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lokalizacja 1)  
  
2016 rok 
Rozpoczęto procedury majce na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej inwestycji.  
 
2017 rok                                                                                                                                                                         
1. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy ulicy E. Orzeszkowej w Grodzisku Mazowieckim. Zakres prac obejmuje  
    Projekt 4.4   Etap 1, w tym: lokalizacje 1), 2) oraz Projekt 4.5 Etap  2 , w tym lokalizację 7) .  W dniu 16.02.2017 r. podpisano Umowę na 
    wykonanie dokumentacji   projektowej i nadzór. Termin przekazania dokumentacji: 13.12.2017 r. Wynagrodzenie: 188 190,00 zł. Dokumentację  
    przekazano terminowo. Płatność w 2018 r.   
 
2018 rok 
1. Za wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór – dot. Projektu 4.4,   Etap  1,  lokalizacje 1), 2)   oraz   Projekt 4.5    Etap  2,   lokalizacja 7) 
    poniesiono nakłady finansowe brutto →  188 190,00 zł. 
 
 
Lokalizacja 2) 
 
2016 rok 
Rozpoczęto procedury majce na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej inwestycji.  
 
2017 rok                                                                                                                                                                       
1. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy ulicy E. Orzeszkowej w Grodzisku Mazowieckim. Zakres prac obejmuje  
    Projekt 4.4   Etap 1, w tym: lokalizacje 1), 2) oraz Projekt 4.5 Etap  2 , w tym lokalizację 7) .  W dniu 16.02.2017 r. podpisano Umowę na 
    wykonanie dokumentacji   projektowej i nadzór. Termin przekazania dokumentacji: 13.12.2017 r. Wynagrodzenie: 188 190,00 zł. Dokumentację  
    przekazano terminowo. Płatność w 2018 r.   
 
2018 rok 
1. Za wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór – dot. Projektu 4.4  Etap  1,  lokalizacje 1), 2)   oraz   Projektu 4.5    Etap  2,   lokalizacja 7) - 
    poniesiono nakłady finansowe brutto →  188 190,00 zł.  (kwota liczona przy lokalizacji 1) 
 
Lokalizacja 3)  
 
2017 rok                                                                                                                                                                                                                          
1. Złożono wniosek do POIŚ o dofinansowanie projektu o wartości 237 922,67 zł brutto  (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym  projektu ogródka  
    seniora - projekt 4.4  oraz Parku przy ul. Piłsudskiego  - projekt 4.6 )  i otrzymano dofinansowanie w wysokości 85%, tj.  202 234,27 zł brutto,  
    wkład własny 15%, tj. : 35 688,40 zł brutto.  
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2. Z uwagi na realizowany w pobliżu lokalizacji 3) projekt budowy placu zabaw przy ul. T. Bairda (na działce nr 1/2 obr. 34)  nastąpiła zmiana  
    koncepcji i zamiast mini placu zabaw  teren zostanie zagospodarowany  na ogródek seniora przy ul. T. Bairda. 
3. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie: 34 071,00 zł brutto. (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym ogródka dla 
    seniorów). Umowę zrealizowano.  Dokonano zapłaty faktury na kwotę  brutto → 34 071,00 zł,  w tym: 
    - ze środków gminy brutto     →      5 110,65 zł  
    - dofinansowanie UE  brutto  →    28 960,35 zł  
4. Zlecono wykonanie Studium Wykonalności projektu. Wynagrodzenie: 24 354,00 zł brutto (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym ogródka dla  
    seniorów); Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę  brutto → 24 354,00 zł  (poniesione nakłady wykazano w projekcie 4.6. )  
 
2018 rok 
1. Wyłoniono wykonawcę  realizacji inwestycji. W dniu 06.07.2018 podpisano umowę na wykonawstwo. Wynagrodzenie w kwocie 218 040,72 zł . 
    Realizację zakończono 30.10.2018. Dokonano zapłaty faktury na kwotę  brutto → 218 040,72 zł, w tym: 
    - ze środków gminy brutto     →      32 706,11 zł  
    - dofinansowanie UE  brutto  →    185 334,61 zł  
                                                                                                                                                                                                 
Lokalizacja 4)  
 
2017 rok                                                                                                                                                                                                                               
1. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu wewnątrzosiedlowego przy ulicy Orzeszkowej. Wynagrodzenie:  
    3 200,00 zł brutto.  Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty faktury na kwotę  brutto    →   3 200,00 zł    
 
2018 rok 
W 2018 roku nie przewidziano  realizacji inwestycji w zakresie  lokalizacji 4  
 
 

Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 

2016 0,00      0,00 0,00 
2017 28 960,35      8 310,65 37 271,00 
2018 185 334,61 220 896,11 406 230,72 

2016-2018 214 294,96 229 206,76           443 501,72           
 

 
4.5 Poprawa ładu 
przestrzennego  terenów 
miejskich w kompleksie 
zabudowy mieszkaniowo-
usługowej Osiedla 
„Kopernik”  w Grodzisku 
Mazowieckim, Etap 2                   
w tym:    
                                                                                   
5) ul. H. Szczerkowskiego - 
odcinek od ulicy 3  Maja do 
ulicy Westfala  
                        

 
4 000 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lokalizacja 5)   
 
1. Realizacja przesunięta do 2020 r. 
 
Lokalizacja 6)  
 
2017 rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy placu zabaw dla dzieci i terenu przy ulicy Szkolnej wraz z nadzorem autorskim.  
    Umowę zrealizowano w zakresie przebudowy. Wynagrodzenie 3 750,00 zł brutto. Poniesione nakłady  finansowe brutto  →  3 500,00 zł  
   
2018 rok 
1.  Podpisano umowę na przebudowę placu zabaw przy ul. Szkolnej. Wartość: 474 363,50 zł brutto. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady   
     finansowe brutto  →  474 363,50 zł. 
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6) Mini plac zabaw dla 
dzieci i teren przy ul. 
Szkolnej                                                                    
 
7) Nie zagospodarowany 
plac przy skrzyżowaniu ulicy 
E. Orzeszkowej  
z ulicą 3  Maja.                                                                                                               
 
8) Nie zagospodarowany 
plac przy ulicy H. 
Szczerkowskiego                                                                    
 
9) Nie zagospodarowany 
plac  przy skrzyżowaniu 
ulic: ulicy Gen. L.  
Okulickiego z  ulicą M. 
Kopernika. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  W ramach zleconego w 2017 r. wykonania dokumentacji projektowej przebudowy placu zabaw dla dzieci i terenu przy ulicy Szkolnej wraz z  
     nadzorem autorskim,  zrealizowano umowę w zakresie nadzoru autorskiego. Wynagrodzenie 250,00 zł brutto. Poniesione nakłady  finansowe  
     brutto  →  250,00 zł  
3.  Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy placu zabaw. Wartość 6 600,00 zł brutto. Umowę zrealizowano.    
     Poniesione nakłady  finansowe brutto  →    6 600 zł.   
                                                                                                                                                                                                  
Lokalizacja 7)  
2016 rok 
Rozpoczęto procedury majce na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej inwestycji.  
 
2017 rok  
1. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy ulicy E. Orzeszkowej w Grodzisku Mazowieckim. Zakres prac obejmuje  
    Projekt 4.4   Etap 1, w tym: lokalizacje 1), 2) oraz Projekt 4.5 Etap  2 , w tym lokalizację 7) .  W dniu 16.02.2017 r. podpisano Umowę na 
    wykonanie dokumentacji   projektowej i nadzór. Termin przekazania dokumentacji: 13.12.2017 r. Wynagrodzenie: 188 190,00 zł. Dokumentację  
    przekazano terminowo. Płatność w 2018 r.   
 
2018 rok 
1. Za wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór – dot. Projektu 4.4  Etap  1  lokalizacje 1), 2)   oraz   Projekt  4.5  Etap  2,   lokalizacja 7) - 
    poniesiono nakłady finansowe brutto →  188 190,00 zł (kwota liczona przy lokalizacji 1) 
 
Lokalizacja 8)  
 
2017 rok      
1. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu przy ulicy Szczerkowskiego wraz z nadzorem autorskim. Wynagrodzenie  
    3 750,00 zł brutto. Umowę zrealizowano w zakresie zagospodarowania placu przy ulicy Szczerkowskiego. Poniesione nakłady finansowe  
    brutto  → 3 500,00 zł  
2. Podpisano umowę na zagospodarowanie placu przy ulicy Szczerkowskiego. Wartość: 202 784,56  zł brutto. Umowa w trakcie realizacji. 
3. Podpisano umowę na Inspektora nadzoru nad inwestycją w branży elektrycznej. Wartość 1 107,00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji. 
 
2018 rok 
1. W ramach zleconego w 2017 r. wykonania dokumentacji projektowej zagospodarowania placu przy ulicy Szczerkowskiego wraz z nadzorem  
     autorskim, zrealizowano umowę w zakresie nadzoru autorskiego. Wynagrodzenie 250,00 zł brutto. Poniesione nakłady  finansowe  
     brutto  →  250,00 zł  
 2. Zrealizowano podpisaną w 2017 r.  umowę na zagospodarowanie placu przy ulicy Szczerkowskiego. Poniesione nakłady  finansowe brutto  → 
     202 784,56  zł  
3.  Zrealizowano podpisaną w 2017 r. umowę na Inspektora nadzoru nad inwestycją w branży elektrycznej.  Poniesione nakłady finansowe  
    brutto  → 1 107,00 zł  
4.  Zlecono wykonanie utwardzenia z kostki betonowej chodnika przy ul. Szczerkowskiego. Wartość: 7 085,26 zł brutto. Zlecenie wykonano.  
     Poniesione nakłady  finansowe brutto  →  7 085,26 zł.  
                                                                                                                   
Lokalizacja 9)  
 
2017 rok 
1. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.  Umowę zrealizowano. Wynagrodzenie: 6 500,00 zł brutto.  Naliczono karę za nieterminowe 
wykonanie umowy. Poniesione nakłady finansowe brutto  →  5 044,00 zł   
 



Strona 20 z 33 
 

 
 
 
 
 

 
 

2018 rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1. Zlecono realizację projektu. Planowany termin zakończenia realizacji 30.04.2019 r. Całkowity koszt realizacji 228 940,00 zł. Poniesione w 2018 
r. nakłady finansowe brutto → 50 000,00 zł 
 
 
 

Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 

2016 0,00      0,00      0,00      
2017 0,00      12 044,00 12 044,00 
2018 0,00     742 440,32 742 440,32 

2016-2018 0,00     754 484,32           754 484,32           
                                                                                                         

 
4.6. Poprawa ładu 
przestrzennego  terenów 
miejskich w kompleksie 
zabudowy mieszkaniowo-
usługowej  Osiedla 
„Bałtycka” w Grodzisku 
Mazowieckim poprzez 
zagospodarowanie terenu 
zieleni przy ulicy J. 
Piłsudskiego w Grodzisku 
Mazowieckim 

 

 
2 500 000,00 

 
 
 

 
TAK 

 
2016 r.  
 
1. Rozpoczęto procedurę przygotowania dokumentacji aplikacyjnej projektu. 
 
 
2017 r. 
 
1. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie: 5 817,90 zł brutto.  Termin realizacji 24.07.2017 r . Umowę zrealizowano.  
    Poniesione nakłady finansowe brutto  →   5 817,90 zł   
                                                                                                                              
2. Złożono wniosek do POIŚ o dofinansowanie projektu o wartości 237 922,67 zł brutto (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym Parku przy ul.  
    Piłsudskiego- projekt 4.6   oraz projektu ogródka seniora - projekt 4.4).  i otrzymano dofinansowanie w wysokości 85%, tj.  202 234,27 zł brutto,  
    wkład własny 15%, tj. : 35 688,40 zł brutto (poniesione nakłady finansowe wykazano w projekcie 4.4) 
 
3. Złożono wniosek do POIŚ o dofinansowanie projektu w części dot. zagospodarowania parku i oświetlenia  (o wartości 1 634 598,35)    
    i otrzymano dofinansowanie w wysokości 85%, tj.  1 389 408,60  zł  brutto, wkład własny 15%, tj. : 245 189,75 zł brutto. 
  
4. Zlecono wykonanie Studium Wykonalności projektu. Wynagrodzenie: 24 354,00 zł brutto (dot. 15 lokalizacji terenów zieleni, w tym Parku przy ul.  
    Piłsudskiego  oraz projektu ogródka seniora - projekt 4.4). Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe brutto  →  24 354,00 zł, w tym: 
    - ze środków gminy brutto     →      3 653,10 zł  
    - dofinansowanie UE  brutto  →    20 700,90 zł  
                                                                                                                                                                                                        
5. Nie dofinansowane elementy projektu (plac zabaw i pielęgnacja zieleni) o kosztorysowej wartości 511 903,69  zł brutto  będą realizowane    
    w 100% z budżetu gminy.    
 
6. Wyłoniono wykonawcę realizacji inwestycji. W dniu 23.11.2017 podpisano umowę na wykonawstwo. Wynagrodzenie  2 586 246,28 zł brutto.  
    Realizacja zakończona 5.10.2018. Płatność w 2018 roku. 
  
2018 r. 
 
1.  Wyłoniono wykonawcę  realizacji inwestycji. W dniu 06.07.2018 podpisano umowę na wykonawstwo. Wynagrodzenie w kwocie 218 040,72 zł . 
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    Realizację zakończono 30.10.2018. Dokonano zapłaty faktury na kwotę  brutto → 218 040,72 zł  (poniesione nakłady finansowe  wykazano w  
    projekcie 4.4) 
     
2. Za realizację umowy  wykonawstwa  na kwotę 2 586 246,28 zł brutto, w 2018 r.  dokonano zapłaty faktur na kwotę  brutto  → 2 586 246,28 zł , 

w tym: 
    - ze środków gminy brutto     →      1 196 837,68  zł  
    - dofinansowanie UE  brutto  →      1 389 408,60 zł  
 

Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 

2016 0,00      0,00      0,00      
2017 20 700,90      9 471,00 30 171,90 
2018 1 389 408,60 1 196 837,68   2 586 246,28 

2016-2018 1 410 109,50      1 206 308,68   2 616 418,18           
                                                                                                                     

 
4.7. Modernizacja ulicy 3 
Maja w obrębie skrzyżowań  
z ulicą Orzeszkowej i ulicą 
Teligi, sposobem na 
utworzenie strefy 
uspokojonego ruchu w 
Grodzisku Mazowieckim,  
w tym:   
                                                                           
Etap 1- Skrzyżowanie ulicy 
3 Maja z ulicą  E. 
Orzeszkowej    
                                             
Etap 2 - Skrzyżowanie ulicy   
3 Maja z ulicą  Teligi 

 
1 888 445,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etap 1 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Orzeszkowej    
 
2015 rok 
   
1. Wykonano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowań dla  Etapu 1 i 2.  
2. Wykonano dokumentację projektową budowy skrzyżowań o ruchu okrężnym dla  Etapu 1 i 2.   
3. Wykonano mapy dla  Etapu 1 i 2.  
4. Wykonano odbitki ksero dokumentacji Etapu 1.  
5. Wykonano roboty budowlane Etapu 1, przebudowano ogrodzenie, świadczono usługę nadzoru inwestorskiego.                                                                             
Poniesione w 2015 r. nakłady finansowe brutto  →    888 445,78 zł  
 
Etap 2 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Teligi 
 
2015 rok 
 
1. Wykonano  dokumentację projektową przebudowy skrzyżowań dla  Etapu 1 i 2.                                                                          
2. Wykonano dokumentację projektową budowy skrzyżowań o ruchu okrężnym dla  Etapu 1 i 2.                                                                          
3.Wykonano mapy dla  Etapu 1 i 2.                                                                                                                                                                     
Poniesione nakłady finansowe dot. pkt 1,2 i 3 wykazano w Etapie 1  
 
2017 rok  
                                                                                                                                           
1. Gmina Grodzisk Mazowiecki, w partnerstwie z  Miastem Żyrardów i Gminą Miastem Pruszków, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Zielone 

płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”   w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet 
IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie 
zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Projekt przewiduje m.in. budowę ronda na skrzyżowaniu   ul. Teligi z ul. 3 Maja. Wartość 
całkowita partnerskiego projektu:   40 799 813,39 zł brutto, w tym projekt gminy Grodzisk Mazowiecki 13 693 950,07 zł brutto, a budowa ronda 
964 385,58 zł brutto. Termin realizacji 30.06.2020 r. 
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2018 rok 
 
1. 15.10.2018 Projekt o wartości 964 385,58 zł otrzymał dofinansowanie (z Działania 4.3), w tym  na budowę ronda w wysokości 89%, tj.   
     858 303,17 zł  brutto , wkład własny  11%, tj.: 106 082,41 zł brutto. 
 

Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 

2015 0,00      888 445,78 888 445,78   
2016 0,00      0,00      0,00      
2017 0,00 0,00 0,00 
2018 0,00     0 ,00 0,00 

2015-2018 0,00     888 445,78  888 445,78            
 

4.8. Adaptacja budynku 
Kina „Wolność” przy ul. 
Kilińskiego 8A w 
Grodzisku Mazowieckim,   
w tym:  
 
Etap 1 – Adaptacja 
budynku na cele sportowe   
                                                                                       
Etap 2 - Modernizacja  
infrastruktury 
towarzyszącej, w tym ciągu  
komunikacyjnego od ul. J. 
Kilińskiego do ul. Lutnianej 
oraz parkingu przy ul. 
Kilińskiego 
 
 
 

 
1 333 262,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lata 2013-2015 
  
1.Realizacja  Etapu 1.  Poniesione nakłady finansowe brutto  → 533 262,00 zł   
 
2018   
1. Etap 2 projektu zrealizowano częściowo, tj.:  

    - Parking przy ul. Kilińskiego – zrealizowano. 
  - Modernizacja ciągu komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej - w fazie przygotowawczej , na etapie prac koncepcyjnych.   
     Poniesione nakłady finansowe brutto  → 0,00 zł   
 
2. Z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych nie aplikowano o dofinansowanie  
    projektu.  
 

Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 

2013-2015 0,00      533 262,00 533 262,00 
2016-2018 0,00 0,00 0,00 
2013-2018 0,00     533 262,00 533 262,00 

 

 
   4.9. Rozwój sieci 

parkingów na terenie 
Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Budowa 
parkingu 
wielopoziomowego P+R 
przy ulicy Żydowskiej 
oraz parkingu P+R przy 
ulicy Piaskowej w 
Grodzisku Mazowieckim  

 
24 600 000,00 

 
TAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015 rok 
 
1. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu wielopoziomowego (P+R „parkuj i jedź”) przy ul. Żydowskiej 

oraz parkingu (P+R „parkuj i jedź”) przy ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na 
realizację inwestycji” w wysokości 282 900,00 zł brutto. Termin realizacji: 15.07.2016 r. (dokumentacja projektowa brutto  258 300,00 zł;  nadzór 
autorski brutto 24 600,00 zł – do dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie parkingów). 
 

2016 rok 
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1. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 24  640 829,01 zł, z czego 22 583 719,02 zł przypada na gminę Grodzisk Mazowiecki a 
reszta na Miasto Żyrardów. Otrzymano dofinansowanie z UE w wysokości 19 208 663,20 , z czego gmina Grodzisk Mazowiecki: 17 874 975,21 
zł (80% wydatków kwalifikowalnych, 79,15 % wyd. całkowitych) (4 708 743,81 zł to budżet gminy Grodzisk Mazowiecki ( 20,85 % wyd. 
całkowitych). Zgodnie z ostatnim aneksem do umowy o dofinansowanie:   

      Całkowita wartość projektu (w części gminy Grodzisk Mazowiecki): 16 817 940,27  kwota wydatków kwalifikowanych: 16 443 274,39 a kwota 
dofinansowania 13 154 619,51 (80% wartości wyd. kwalifikowalnych, 78,22% wyd. całkowitych), budżet gminy to: 3 663 320,76 (21,78% wyd. 
całkowitych). 

 
2. Opracowano dokumentację projektową [ umowa z 2015 r. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu wielopoziomowego (P+R 

„parkuj i jedź”) przy ul. Żydowskiej oraz parkingu (P+R „parkuj i jedź”) przy ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim wraz z uzyskaniem 
niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji”] dokonano zapłaty na kwotę brutto → 258 300,00 zł (kwalifikowalne), w tym: 

    - ze środków gminy brutto     →       51 660,00 zł     
    - dofinansowanie UE  brutto  →     206 640,00 zł 
 
2017 rok 
1. Podpisano umowę na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego na budowie parkingu wielopoziomowego typu P&R przy 

ulicy Żydowskiej oraz parkingu typu P&R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów parkuj i jedź” w wysokości 172 200,00 zł brutto. 
Termin realizacji: 51 miesięcy od podpisania umowy – przewidywany termin to czerwiec 2021 r.  

    W 2017 r. dokonano zapłaty na kwotę brutto →   20 819,69 zł (kwalifikowalne), w tym:  
    - ze środków gminy brutto     →       4 163,94 zł    
    - dofinansowanie UE  brutto  →     16 655,75 zł  

 
2. Podpisano umowę na zadanie „Budowa parkingu wielopoziomowego typu P&R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu typu P&R przy ulicy 

Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim 
poprzez budowę parkingów parkuj i jedź” w wysokości 16 102 017,27 zł brutto (kwalifikowalne 15 974 089,39 zł brutto). Termin realizacji: 
15.06.2018 r. W 2017 r. dokonano zapłaty na kwotę brutto → 1 927 305,93 zł (kwalifikowalne),  w tym:  

    - ze środków gminy brutto     →        385 461,19 zł    
    - dofinansowanie UE  brutto  →     1 541 844,74 zł  

 
3.  Podpisano zlecenie na zadanie: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 2 tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. 

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” w wysokości 
2.400,00 zł. Termin realizacji: 18.08.2017r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę brutto →  2 400,00 zł (kwalifikowalne) w tym:  

    - ze środków gminy brutto     →      480,00 zł      
    - dofinansowanie UE  brutto  →   1 920,00 zł  

 
4. Pozostałe wydatki (niekwalifikowalne) związane z realizacją projektu  łącznie brutto →  48 088,91 zł (niekwalifikowalne), dotyczące:  

- druki, ksero: 3 626,60 zł  
- opłaty przyłączeniowe: 1 005,30 zł 
- opłaty przyłączeniowe: 3 949,41 
- studium wykonalności: 11 752,65 zł (1 część) 
- studium wykonalności: 27 422,85 zł (2 część) 
- aktualizacja kosztorysów: 332,10 zł 

    w tym: - ze środków gminy brutto     →   48 088,91 zł      
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               - dofinansowanie UE  brutto  →            0,00 zł  
2018 rok 
1. Za nadzór autorski nad budową [umowa z 2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu wielopoziomowego (P+R 

„parkuj i jedź”) przy ul. Żydowskiej oraz parkingu (P+R „parkuj i jedź”) przy ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim wraz z uzyskaniem 
niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji”] –   dokonano zapłaty na kwotę brutto → 24 600,00 zł (niekwalifikowane) 

    w tym: - ze środków gminy brutto     →    24 600,00 zł     
               - dofinansowanie UE  brutto  →             0,00 zł  
 
2. Za „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu [ umowa z 2017 r. na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego na budowie 

parkingu wielopoziomowego typu P&R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu typu P&R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach 
projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów parkuj i jedź” ]  - w 
2018 r. dokonano zapłaty na kwotę brutto →    151 380,31 zł (kwalifikowalne) 

    w tym: - ze środków gminy brutto     →      30 276,06 zł     
               - dofinansowanie UE  brutto  →    121 104,25 zł  
 
3. Za realizację budowy [umowa z 2017 r. na  „Budowę parkingu wielopoziomowego typu P&R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu typu P&R przy 

ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku 
Mazowieckim poprzez budowę parkingów parkuj i jedź”] - w 2018 roku  dokonano zapłaty na kwotę brutto →    14 174 711,34 zł  
(kwalifikowalne: 14 046 783,46 zł )  

    w tym: - ze środków gminy brutto     →    2 937 284,57 zł     
               - dofinansowanie UE  brutto  →  11 237 426,77 zł  
 
4. Podpisano umowę na wykonanie projektu graficznego, realizacja oraz dostawa i montaż: tablic pamiątkowych informujących o dofinansowaniu 

UE oraz wykonanie jednolitego oznakowania parkingów „parkuj i jedź” zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) dla parkingów przy ul. Piaskowej i ul. Żydowskiej w Grodzisku Maz. w wysokości 11 685,00 
zł brutto. Termin realizacji: 30.09.2018 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę brutto → 11 685,00 zł (kwalifikowalne) 

    w tym: - ze środków gminy brutto     →    2 337,00 zł     
               - dofinansowanie UE  brutto  →    9 348,00 zł  
 
5. Podpisano umowę na dostawę i uruchomienie stacji rowerowych Grodziskiego Roweru Miejskiego w wysokości 386 343,00 zł brutto z czego 

kwota 246 738,00 zł dotyczy stacji rowerowych przy ul. Piaskowej i Żydowskiej (wydatek niekwalifikowalny). Umowę zrealizowano. Dokonano 
zapłaty na kwotę brutto → 246 738,00  zł (niekwalifikowalne) 

    w tym: - ze środków gminy brutto     →   246 738,00  zł     
               - dofinansowanie UE  brutto  →               0,00 zł  
 

Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 

2015 0,00 0,00   0,00     
2016 206 640,00 51 660,00   258 300,00     
2017 1 560 420,49 438 194,04  1 998 614,53  
2018      11 367 879,02         3 241 235,63 14 609 114,65  

2015-2018 13 134 939,51     3 731 089,67  16 866 029,18              
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4.10. Rozwój sieci tras 
rowerowych szansą na 
podniesienie 
atrakcyjności 
środowiskowo–
rekreacyjnej miasta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 000 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 
Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”  
  
2015 rok 
1. Podpisano umowę na „Opracowanie koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”, w wysokości 49 138,50 

zł brutto. Termin realizacji: 25.06.2015r (120 dni od daty podpisania umowy). Umowa została zrealizowana. Dokonano zapłaty na kwotę brutto 
→ 49 138,50 zł (poza projektem) 

        w tym: - ze środków gminy brutto    →    49 138,50 zł     
                  - dofinansowanie UE  brutto  →             0,00 zł   
2016 rok 
1.  Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "o wartości 37 791 109,09 zł z czego 12 178 771,17 zł przypadało na gminę Grodzisk Mazowiecki a 

reszta na Partnerów Projektu: Gminę Michałowice, Gminę Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gminę Miasto Pruszków oraz Miasto Żyrardów. 
Otrzymano dofinansowanie z UE w wysokości 29 781 817,35 zł, z czego gmina Grodzisk Mazowiecki na projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras 
Rowerowych – Etap I”  dofinansowanie w wysokości 9 743 016,94 zł (80% wydatków kwalifikowalnych, 80% wyd. całkowitych) (2 435 754,23 zł to 
budżet gminy Grodzisk Maz. ( 20% wyd. całkowitych).  
Zgodnie z ostatnim aneksem do umowy o dofinansowanie:  Całkowita wartość projektu (w części gminy Grodzisk Maz): 11 899 121,24 zł kwota 
wydatków kwalifikowanych: 9 169 525,76 zł a kwota dofinansowania 7 335 620,61 zł  (80% wartości wyd. kwalifikowalnych), budżet gminy to: 
4 563 500,63 zł (ok 38,35 % wyd. całkowitych).  

 
2. Podpisano zlecenie na zadanie: wykonanie mapy do celów projektowych dla działki 38/7 obręb 12 Grodzisk Mazowiecki Miasto w związku z 

realizacją projektu budowy ścieżek rowerowych w wysokości 1 230,00 zł. Termin realizacji: 20.05.2016r. Zlecenie zrealizowano. Dokonano 
zapłaty na kwotę brutto → 1 230,00 zł (poza projektem) 

       w tym: - ze środków gminy brutto     →    1 230,00 zł     
                  - dofinansowanie UE  brutto  →           0,00 zł   
 
3. Podpisano zlecenie na zadanie: wykonanie mapy do celów projektowych dla odcinka ok 300m (3 hm) – według mapy (Żyrardowska) oraz dla 

odcinka ok 70 m (0,7 hm) – według mapy (Bałtycka) w wysokości 2 619,90 zł. Termin realizacji: 17.06.2016r. Zlecenie zrealizowano. 
Dokonano zapłaty na kwotę brutto → 2 619,90 zł  (poza projektem) 

       w tym: - ze środków gminy brutto     →   2 619,90 zł      
                  - dofinansowanie UE  brutto  →          0,00 zł  
 
4. Podpisano umowę na zadanie: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach 

południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 
I”  w wysokości 60 270,00 zł, z czego koszt gminy Grodzisk Maz to 19 437,07 zł;  5 831,12 zł   w 2016 r.,  a 13 605,95 zł w 2017 r. (reszta 
kosztów przypadała na Partnerów Projektu). Termin realizacji: 20.07.2016 r. Umowa w trakcie realizacji. W 2016 r. dokonano częściowej 
zapłaty na kwotę brutto → 5 831,12 zł (poza projektem) 

       w tym: - ze środków gminy brutto      →  5 831,12 zł     
                   - dofinansowanie UE  brutto  →         0,00 zł    
 
5.   Podpisano zlecenie na zadanie: wykonanie opracowania treści porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pt. 

„Budowa ścieżek rowerowych w gminach: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów, 
Michałowice oraz przygotowane treści Listu Intencyjnego poprzedzającego podpisanie porozumienia międzygminnego” w wysokości 22 755,00 
zł z czego koszt gminy Grodzisk Maz. to 7 338,49 zł. Termin realizacji: 25.07.2016r. Umowę zrealizowano. Wykonawca otrzymał należne 
wynagrodzenie - Dokonano zapłaty na kwotę brutto → 7 338,49 zł  (poza projektem) 

       w tym: - ze środków gminy brutto     →   7 338,49 zł      
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                  - dofinansowanie UE  brutto  →          0,00 zł    
2017 rok 
1.  Zapłacono drugą transzę za realizację umowy z 2016 r. na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej . Dokonano zapłaty na kwotę brutto →                        

13 605,95 zł (poza projektem) 
     w tym: - ze środków gminy brutto     →    13 605,95 zł    
                - dofinansowanie UE  brutto  →             0,00 zł 
 
2.  Podpisano zlecenie na zadanie: wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej na potrzeby projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń   
     powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras  
     Rowerowych - Etap I” w wysokości 430,50 zł. Termin realizacji: 17.03.2017r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty na kwotę brutto →  
     430,50 zł  (poza projektem) 
     w tym: - ze środków gminy brutto     →   430,50 zł 
                - dofinansowanie UE  brutto  →       0,00 zł   
 
3.  Podpisano  umowę  na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy tras rowerowych w gminie Grodzisk  
     Mazowiecki wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji. Wartość: 185 582,40 zł brutto. Termin realizacji  
     31.03.2018 r.     Umowa w trakcie realizacji.  Dokonano zapłaty częściowej  na kwotę brutto  → 108 363,00 zł (poza projektem) 
     w tym: - ze środków gminy brutto     →   108 363,00 zł     
                - dofinansowanie UE  brutto  →              0,00 zł 
 
4. Podpisano umowę na zadanie: Opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej przetargu na roboty budowlane polegające na budowie 

ścieżek rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 48 676,51 zł, z czego koszt gminy 
Grodzisk Maz.  to 28 062,01 zł . Termin realizacji: 31.03.2017 r. Umowę zrealizowano. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie - Dokonano 
zapłaty na kwotę brutto → 28 062,01 zł (poza projektem) 

    w tym: - ze środków gminy brutto     →   28 062,01 zł     
               - dofinansowanie UE  brutto  →            0,00 zł  
 
5. Podpisano    umowę  na „Przebudowę napowietrznej linii energetycznej na linie kablowe wzdłuż DW 719 na odcinku od ul. Ustronnej w 

Kozerach do Pl. Zygmunta w Grodzisku Maz., wzdłuż DW 579  od ul. Chrzanowskiej do ul Transportowej oraz w ul. Bałtyckiej od Pl. Zygmunta 
do ul. Żytniej w Grodzisku Mazowieckim,  w związku z budową tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki”, Wartość: 133 500,00 zł brutto. 
Termin realizacji 31.03.2018.   Umowa w trakcie realizacji.  

 
6. Podpisano umowę na zadanie pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  dla zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w ramach 

projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I”, w wysokości 755 876,82 zł,  z czego 243 770,27 zł stanowi koszt gminy 
Grodzisk Maz. (reszta to koszty Partnerów projektu). Termin realizacji to 51 miesięcy, w tym 36 miesięcy  na okres gwarancji i rękojmi na roboty 
budowlane. Umowa w trakcie realizacji.  

 
7. Pozostałe poniesione wydatki związane z realizacją projektów 2017 r.  łącznie na kwotę brutto → 4 389,67 zł  (poza projektem) 
    dot. : 

- druki, ksero: 1 241,64 zł  
- opłaty przyłączeniowe: 73,03 zł 
- operat wodnoprawny: 3 075,00 zł 

     w tym: - ze środków gminy brutto     →   4 389,67 zł 
                - dofinansowanie UE  brutto  →          0,00 zł 
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2018 rok 
1. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy tras rowerowych w 

gminie Grodzisk Mazowiecki wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji”, dokonano zapłaty częściowej na kwotę 
brutto → 68 388,00  zł (poza projektem) 

       w tym: - ze środków gminy brutto     →    68 388,00 zł   
                  - dofinansowanie UE  brutto  →             0,00 zł 
 
2. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na „Przebudowę napowietrznej linii energetycznej na linie kablowe wzdłuż DW 719 na odcinku od ul. 

Ustronnej w Kozerach do Pl. Zygmunta w Grodzisku Maz., wzdłuż DW 579  od ul. Chrzanowskiej do ul Transportowej oraz w ul. Bałtyckiej od 
Pl. Zygmunta do ul. Żytniej w Grodzisku Mazowieckim,  w związku z budową tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki, dokonano zapłaty   
na kwotę brutto → 131 655,00 zł (poza projektem) 

       w tym: - ze środków gminy brutto     →    131 655,00 zł     
                  - dofinansowanie UE  brutto  →               0,00 zł   
 
3. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  dla zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych 

w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I”, dokonano w 2018 roku zapłaty   na kwotę brutto → 
96 420,34 zł (kwalifikowalne: 77 592,36 zł) 

      w tym: - ze środków gminy brutto     →     34 346,45 zł  
                 - dofinansowanie UE  brutto  →     62 073,89 zł  
 
4. Podpisano umowę na wykonanie tras rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- 

zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 
1 596 637,48 zł (odcinki GM11,12, GM14). Termin realizacji: 15.11.2018 r. Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty   na kwotę brutto → 
1 596 637,48 zł  (kwalifikowalne: 958 619,80 zł)  

    w tym: - ze środków gminy brutto     →     829 741,64 zł 
               - dofinansowanie UE  brutto  →     766 895,84 zł 
 
5. Podpisano umowę na wykonanie tras rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- 

zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 
2 372 243,53 zł. Termin realizacji: 15.11.2018 r. - zmieniony aneksem na 07.12.2018 r . Umowę zrealizowano  Dokonano zapłaty   na kwotę 
brutto → 2 372 243,53 zł (kwalifikowalne: 2 155 400,87 zł) 

    w tym: - ze środków gminy brutto     →    647 922,83 zł   
               - dofinansowanie UE  brutto  → 1 724 320,70 zł  
 
6. Podpisano umowę na wykonanie tras rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- 

zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 
1 612 015,20 zł (zawarto aneks zwiększający wartość umowy do kwoty 1 659 695,74 zł) (odcinki GM7, GM8, GM9). Termin realizacji: 
15.11.2018 r. – zmieniony aneksem na 07.12.2018 r.  Umowę zrealizowano. Dokonano zapłaty   na kwotę brutto → 1 659 695,74 zł 
(kwalifikowalne: 1 109 492,48 zł) 

    w tym: - ze środków gminy brutto     →   772 101,76 zł 
               - dofinansowanie UE  brutto  →   887 593,98 zł  
 
7. Podpisano umowę na wykonanie tras rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- 

zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 
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3 370 000,00  zł (odcinki GM15, GM17). Termin realizacji: 07.08.2019 r. Umowa jest w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty częściowej na kwotę 
brutto  → 815 895,26 zł (kwalifikowalne: 658 744,74 zł) 

    w tym: - ze środków gminy brutto     →   288 899,47 zł   
               - dofinansowanie UE  brutto  →   526 995,79 zł 
 

 8. Podpisano umowę na wykonanie tras rowerowych w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- 
zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I” w wysokości 
2 670 000,00  zł (odcinki GM2, GM5). Termin realizacji: 07.08.2019 r. Umowa jest w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty częściowej na kwotę 
brutto → 767 227,62 zł (kwalifikowalne)  

    w tym: - ze środków gminy brutto      →     153 445,52 zł 
                - dofinansowanie UE  brutto  →     613 782,10 zł 
 

  9. Podpisano umowę na wykonanie projektu, realizacja oraz dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych o dofinansowaniu UE oraz 
wykonanie oznakowania tras rowerowych zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (ZIT WOF) w wysokości 178 163,04 zł z czego koszt gminy Grodzisk Maz. to 34 454,76 zł. Termin realizacji: 30.04.2019 r. 
Umowa jest w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty częściowej na kwotę brutto → 21 945,66 zł (kwalifikowalne) 

    w tym: - ze środków gminy brutto      →       4 389,13 zł      
                - dofinansowanie UE  brutto  →     17 556,53 zł 

 
10. Pozostałe wydatki w 2018 r. związane z realizacją projektu (dodatkowe zlecenia dotyczące budowy ścieżek rowerowych ) 
      poniesiono na kwotę brutto →   60 103,51 zł (poza projektem) 
      w tym: - ze środków gminy brutto    →   60 103,51 zł     
                - dofinansowanie UE  brutto  →            0,00 zł  
 
 
„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 
Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” 
 
2017 rok 
 
1. Zlecono opracowanie studium wykonalności projektu.  Poniesiono wydatek w kwocie brutto → 10 332,00 zł (poza projektem) 
 
2. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 15 648 786,00 zł z czego 286 804,42 zł przypadało na gminę Grodzisk Mazowiecki 

(Partnera Projektu) a reszta na Lidera Projektu: Miasto Żyrardów oraz Partnerów: Gminę Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gminę Miasto 
Pruszków oraz Gminę Michałowice i otrzymano dofinansowanie z UE w wysokości 13 927 419,54 zł, z czego gmina Grodzisk Mazowiecki: 
255 255,93 zł (89% wydatków kwalifikowalnych, 89% wyd. całkowitych) (31 548,49 zł to budżet gminy Grodzisk Maz.( 11% wyd. całkowitych).  

 
Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 

dotacja ze środków zewnętrznych środki własne gminy całkowite 
2015 0,00 49 138,50 49 138,50  
2016 0,00 17 019,51 17 019,51 
2017 0,00 165 183,13 165 183,13 
2018 4 599 218,83 2 990 993,31 7 590 212,14 

2015-2018 4 599 218,83 3 222 334,45 7 821 553,28 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE 5. ZIELONE SOŁECTWA - OCHRONA I WZMOCNIENIE WALORÓW GOSPODARCZYCH I ŚRODOWISKOWYCH OBSZARU REWITALIZACJI 
 
5.1 Rewaloryzacja i 
adaptacja na cele 
rekreacyjno-sportowe 
niezabudowanego terenu 
w Urszulinie poprzez 
wybudowanie kompleksu 
składającego się z 
Centrum Badawczo-
Rozwojowego, 
Rekreacyjno-Sportowej 
Strefy Ogólnodostępnej, 
Ośrodka Treningowo-
Szkolnego oraz Centrum 
treningowego I drużyny 
Legii Warszawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
61 500 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2016 rok 
 
1. Wnioskodawca posiada kompletną dokumentację techniczną   oraz wszelkie pozwolenia na budowę. 
  

   2. Złożono  do MJWPU wniosek na konkurs z RPOWM 2014-2020 Działanie 6.2 o dofinansowanie budowy jednego z elementów Kompleksu -
Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej - koszt  całkowity 8 086 000,00 zł .  Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, ale z uwagi na 
niewystarczającą pulę środków, nie otrzymał dofinansowania. 

 
3. Realizowano projekt w zakresie „Pozostałe obiekty kompleksu”. Poniesione nakłady finansowe brutto  →    965 000,00 zł  
 
2017 rok 
                                                                                                                                                                                                     
1. Złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki  o dofinansowanie projektu w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu  
     –  edycja  2017". W dniu 15.09.2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu w kwocie 11 000 000,00 zł.  
 
2. Realizowano projekt w zakresie „Pozostałe obiekty kompleksu”. Poniesione nakłady finansowe brutto  →    655 000,00 zł 
 
2018 rok 
 
1. Ogłoszono przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy oraz podpisano umowę o Generalne Wykonawstwo w dniu 21 grudnia 2018 r.    
 
2. Realizowano projekt w zakresie „Pozostałe obiekty kompleksu”. Poniesione nakłady finansowe brutto  →    1 125 000,00 zł 
 
3. Przedłużono okres realizacji  projektu o 1 rok, z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków 

finansowych.  
Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 

dotacja ze środków zewnętrznych środki własne   całkowite 
2016 0,00 965 000,00 965 000,00 
2017 0,00 655 000,00 655 000,00 
2018 0,00     1 125 000,00 1 125 000,00 

2016-2018 0,00     2 745 000,00 2 745 000,00 
 

 
5.2 Rewaloryzacja i 
zagospodarowanie na 
cele rekreacyjno-
sportowe zabytkowego 
parku w miejscowości 
Kłudno Stare,  na rzecz  
podniesienia 
efektywności usług 
publicznych na terenach 

 
3 000 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016 rok 
 
1. Zlecono wykonanie inwentaryzacji drzewostanu. Wynagrodzenie: 11 070,00 zł brutto. Umowę zrealizowano w maju 2016 r.. Poniesione nakłady 
    finansowe brutto  → 11 070,00 zł                                                                                  
 
2. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 160 920,00 zł do WFOŚiGW i uzyskano  dofinansowanie w wysokości  144 828,00 zł 
    brutto   (budżet gminy 16 092,00 zł brutto).                                                                                                                                                                                                                 
 
3. Zlecono wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych  407 szt. drzew oraz wycinki drzew zgodnie z decyzją Konserwatora  Zabytków. Termin realizacji  
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wiejskich oraz 
funkcjonalnego 
zarządzania dziedzictwem 
kulturowym i 
przyrodniczym w gminie 
Grodzisk Mazowiecki 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    12.12.2016 r. Wynagrodzenie: 160 920,00 zł brutto. Umowę zrealizowano. Poniesione nakłady finansowe brutto  → 160 920,00 zł  
     w tym: - ze środków gminy brutto  →    16 092,00 zł  
                - dofinansowanie  brutto     →  144 828,00 zł  
 
2017 rok 
Nie realizowano projektu  z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych. 
 
2018 rok 
1.  Gmina opracowała koncepcje zagospodarowania Parku i 8 innych terenów zieleni publicznej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie do 
     programu POIS – dz. 2.5. Koszt koncepcji wyniósł 58 917,00 zł brutto. Poniesione nakłady finansowe brutto  → 58 917,00 zł 
2.  Gmina zleciła opracowanie Studium Wykonalności na potrzeby ww. wniosku – koszt: 9 225,00 zł. Poniesione nakłady finansowe brutto  →  
     9 225,00  zł 
3. Wniosek przeszedł ocenę formalna i merytoryczną, znalazł się na 17 miejscu listy rankingowej, jednak nie otrzymał dotacji z powodu  
    wyczerpania puli środków w konkursie. 
 

Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne  gminy całkowite 

2016 144 828,00 27 162,00 171 990,00 
2017 0,00 0,00 000 
2018  0,00 68 142,00 68 142,00 

2016-2018 144 828,00 95 304,00 240 132,00 
 

 
5.3 Rewaloryzacja i 
zagospodarowanie na 
cele kulturalno-
edukacyjne zabytkowego 
dworku rodziny 
Chełmońskich wraz z 
parkiem w miejscowości 
Adamowizna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 500 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 rok 
  
1. W ramach RPO WM działanie 5.3. Gmina otrzymała dofinansowanie projektu  rewitalizacji obiektów zabytkowych:  wili „Niespodzianka” w 

Grodzisku Mazowieckim oraz Dworku Rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w Adamowiźnie. Całkowita wartość projektu: 6 110 853,77 zł ; 
Kwalifikowalne 6 053 984,37 zł; dofinansowanie  ze środków UE w wysokości  4 177 249,22 zł ; środki własne Gminy: 1 933 604,55 zł.  

   Okres realizacji 14.11.2016 - 29.06.2018 
 
   Wartość całkowita rewitalizacji   dworku i parku w Adamowiźnie  wynosi 2 906 330,99 zł (kwalifikowalne 2 866 961,59 zł) . Dofinansowanie w 
   wysokości  1 978 203,50 zł.  Środki Gminy: 928 127,49 zł.  
 
2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę  na rewaloryzację zabytkowego Dworku Rodziny 
     Chełmońskich  w wysokości 2 656 800,00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty częściowej w wys. 806 941,50 zł (wydatek 
     kwalifikowalny  682 360,95). Poniesione nakłady finansowe brutto  →  806 941,50 zł,   
     w tym:  
       - ze środków gminy brutto    →      336 112,45 zł     
       - dofinansowanie UE  brutto  →      470 829,05 zł 
 
3. Podpisano umowę na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę,  montaż tablicy informacyjnej na kwotę 1200,00 zł brutto. Umowa zrealizowana.   
    Dokonano zapłaty za faktury na kwotę brutto  →  1 200,00  zł,  w tym: 
       - ze środków gminy brutto     →    372,00 zł  
       - dofinansowanie UE  brutto  →    828,00 zł 
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4. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Poniesione nakłady finansowe brutto  → 

11 070,00 zł 
        w tym: - ze środków gminy brutto  →   11 070,00 zł 
                   - dofinansowanie  brutto     →            0,00 zł  
 
5.  Zlecono wykonanie dokumentacji  projektowej odcinka sieci wodociągowej od ul. Wilczej do ul. Chełmońskiego. Umowę zrealizowano. Wydatek 

poza projektowy. Poniesione nakłady finansowe brutto  → 15 615,99 zł  
     w tym: - ze środków gminy brutto  →    15 615,99 zł 
                - dofinansowanie  brutto     →             0,00 zł  
 
6. Zlecono nadzór autorski (GIS Architekci). Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Poniesione nakłady finansowe brutto →  4 920,00 zł  
     w tym: - ze środków gminy brutto  →      4 920,00 zł   
                - dofinansowanie  brutto     →             0,00 zł   
 
7. Wykonano mapy do celów projektowych. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Poniesione nakłady finansowe brutto →  738,00 zł 
     w tym: - ze środków gminy brutto  →      738,00 zł 
                - dofinansowanie  brutto     →          0,00 zł      
 
8. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.  Umowa w trakcie realizacji.   
    Poniesione w 2017 r. nakłady finansowe brutto →  45 756,00 zł      
    w tym: - ze środków gminy brutto  →      45 756,00 zł 
                - dofinansowanie  brutto    →               0,00 zł 
 
9. Wykonano tablicę informacyjną . Poniesione nakłady finansowe brutto →  600,00 zł 
     w tym: - ze środków gminy brutto  →      600,00 zł 
                - dofinansowanie  brutto     →          0,00 zł    
 
2018 rok 
 
1. Zawarto aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM działanie 5.3.wydlużający termin zakończenia inwestycji do 

30.09.2019 r. 
 

2. W ramach podpisanej w 2017 r. umowy na roboty budowlane  rewaloryzacji zabytkowego Dworku Rodziny Chełmońskich, Wykonawca   otrzymał 
część wynagrodzenia w wys. 132 559,56 zł. Umowa nie zrealizowana. Odstąpiono od umowy. Poniesione nakłady finansowe brutto  → 
132 559,56  zł, w tym:  

       - ze środków gminy brutto     →    132 559,56 zł 
       - dofinansowanie UE  brutto  →               0,00 zł 
 
3. Za realizację podpisanej w 2017 r. umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, poniesiono nakłady finansowe brutto →  13 726,80 zł 
       w tym: - ze środków gminy brutto  →      13 726,80 zł    
                - dofinansowanie  brutto      →               0,00 zł 
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4  Zlecono dostawę i montaż 2 garaży blaszanych. Wynagrodzenie 3 340,00zł brutto. Zlecenie zrealizowano. Poniesiono  nakłady finansowe brutto 
→  3 340,00 zł 

     w tym: - ze środków gminy brutto  →   3 340,00 zł 
                 - dofinansowanie  brutto    →           0,00 zł  
 
5. Zlecono świadczenie usług ochrony mienia na placu budowy rewitalizowanego dworku Chełmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. 

Termin: 22.06.2018 – 15.07.2018. Wynagrodzenie 9 446,40 zł brutto. Usługę zrealizowano. Poniesiono  nakłady finansowe brutto →   
    9 446,40 zł 
     w tym: - ze środków gminy brutto  →   9 446,40 zł      
                - dofinansowanie  brutto     →          0,00 zł 
 
6. Podpisano umowę na świadczenie usług w formie fizycznej ochrony obiektu i mienia na placu budowy rewitalizowanego dworku Chełmońskich  
    wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Termin: 16.07.2018 – 31.10.2018. Wynagrodzenie 48 085,35 zł brutto. Usługę zrealizowano. 
    Poniesiono  nakłady finansowe brutto →  47 471,48 zł 
     w tym: - ze środków gminy brutto  →  47 471,48 zł   
                - dofinansowanie  brutto     →           0,00 zł 
 
7. Podpisano umowę na świadczenie usług w formie fizycznej ochrony obiektu i mienia na placu budowy rewitalizowanego dworku Chełmońskich  
    wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Termin: 01.11.2018 – 15.11.2018. Wynagrodzenie 6 617,25 zł brutto. Usługę zrealizowano. 
    Poniesiono  nakłady finansowe brutto →  6 487,88 zł 
     w tym: - ze środków gminy brutto  →   6 487,88 zł   
                - dofinansowanie  brutto     →          0,00 zł   
 
8. Podpisano umowę na świadczenie usług w formie fizycznej ochrony obiektu i mienia na placu budowy rewitalizowanego dworku Chełmońskich  
    wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Termin: 16.11.2018 – 31.05.2019. Wynagrodzenie 93 729,44 zł brutto. Usługa w trakcie realizacji.  
    Poniesiono  w 2018 r. nakłady finansowe brutto →  6 631,80 zł 
     w tym: - ze środków gminy brutto  →  6 631,80 zł     
                 - dofinansowanie  brutto    →          0,00 zł     
 
9. Podpisano umowę na wykonanie inwentaryzacji budowlanej rewitalizowanego dworku Chełmońskich wraz z zabytkowym parkiem w 

Adamowiźnie. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Wynagrodzenie 20 208,90 zł brutto. Poniesiono  nakłady finansowe brutto →  
20 208,90 zł 

    w tym: - ze środków gminy brutto  →  20 208,90 zł   
                - dofinansowanie  brutto    →           0,00 zł 
 
10.   Podpisano umowę na wykonanie operatu wodnoprawnego w związku z  przebudową mostku rewitalizowanego dworku Chełmońskich wraz z 

zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Wynagrodzenie 5 473,50 zł brutto. Poniesiono  
nakłady finansowe brutto →  5 473,50 zł 

      w tym: - ze środków gminy brutto  →  5 473,50 zł   
                 - dofinansowanie  brutto     →         0,00 zł 
 
11. Podpisano umowę na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ciśnieniowego rewitalizowanego dworku Chełmońskich wraz z zabytkowym 

parkiem w Adamowiźnie. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Wynagrodzenie 59 637,17 zł brutto. Poniesiono  nakłady finansowe 
brutto →  59 637,17 zł 
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      w tym: - ze środków gminy brutto  →  59 637,17 zł   
                 - dofinansowanie  brutto     →           0,00 zł 
 
12. Podpisano umowę na wykonanie rozdzielnicy budowlanej z podłączeniem istniejącego kabla WLZ na terenie rewitalizowanego dworku 

Chełmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Wynagrodzenie 4 944,60 zł 
brutto. Poniesiono  nakłady finansowe brutto → 4 944,60 zł 

       w tym: - ze środków gminy brutto  →    4 944,60 zł   
                  - dofinansowanie  brutto     →           0,00 zł 
 
13. Podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych rewitalizowanego dworku Chełmońskich wraz z zabytkowym parkiem w 

Adamowiźnie. Umowę zrealizowano. Wydatek poza projektowy. Wynagrodzenie 4 526,40 zł brutto. Poniesiono  nakłady finansowe brutto →  
4 526,40 zł 

       w tym: - ze środków gminy brutto  →  4 526,40 zł   
                   - dofinansowanie  brutto    →         0,00 zł 
 

Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 
dotacja ze środków zewnętrznych środki własne  gminy całkowite 

2016  0,00 0,00 0,00 
2017 471 657,05          415 184,44     886 841,49       
2018 0,00 314 454,49 314 454,49                  

2016-2018 471 657,05        729 638,93           1 201 295,98      
 

Razem  
 

229 991 225,69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rok Poniesione  nakłady finansowe na realizację projektu (brutto), w tym: 

dotacja ze środków zewnętrznych środki własne    całkowite 
2007-2015 0,00 3 413 908,28    3 413 908,28    

2016 1 277 327,34     4 689 742,33    5 967 069,67    
2017 5 020 628,57     6 578 116,23            11 598 744,80  
2018 19 610 417,78      24 617 586,89           44 228 004,67    

2007-2018 25 908 373,69                                                     39 299 353,73    
 

65 207 727,42   
 

 

 

 

 

Informacje o stanie realizacji projektów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Rewitalizacji, powołany Zarządzeniem Nr 105/2015 Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego z dnia 11 września 2015 r.  
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Załącznik nr 4 
do Raportu Monitorującego   

 
 

PROGNOZA  WDRAŻANIA  
w 2019 ROKU 

           „LOKALNEGO  PROGRAMU  REWITALIZACJI GMINY GRODZISK MAZOWIECKI 
           NA  LATA 2014-2020 – AKTUALIZACJA” 

 
 

I. Według harmonogramu  realizacji projektów rewitalizacyjnych zamieszczonego w LPR,                                      
w 2019 roku planowane jest wdrażanie 17 projektów głównych i/lub pozostałych:   

  
1) PROJEKT 1.1 Streetworker – Pedagog uliczny. 
2) PROJEKT 1.5 Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji. 
3) PROJEKT 1.6 Lekkoatletyka dla każdego. 
4) PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami 

Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele 
rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej. 

5) PROJEKT 2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy Kościuszki 
12 w Grodzisku Mazowieckim z   dekompozycją urbanistyczną otoczenia  na rzecz 
funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i efektywności usług publicznych 
gminy. 

6) PROJEKT 2.3 Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  przy ul. Żwirki i   
Wigury w Grodzisku Mazowieckim. 

7) PROJEKT 2.4 Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego przy ulicy 
Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim. 

8) PROJEKT 3.1 Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i 
zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne 
przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy  ul. Sportowej w Grodzisku 
Mazowieckim. 

9) PROJEKT 4.2 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż zabytkowej pierzei ulicy 11 
Listopada w Grodzisku  Mazowieckim. 

10) PROJEKT 4.3 Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez 
utworzenie sieci monitoringu wizyjnego.  Etap 2 – Rozbudowa, modernizacja i serwis 
systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki. 

11) PROJEKT 4.4 Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim,  Etap 1, w 
tym : 
1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Królewskiej.   
2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowej.   
3) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ulicy   T. Bairda. 
4) Nie zagospodarowany plac wewnątrzosiedlowy przy ulicy  E. Orzeszkowej. 
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12)  PROJEKT 4.5 Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik”  w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2, w tym: 
5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3  Maja do ulicy Westfala.  
6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej. 
7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu ulicy E. Orzeszkowej z ulicą 3  Maja. 
8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego. 
9) Nie zagospodarowany plac  przy skrzyżowaniu ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z  ulicą 
M. Kopernika. 

13)  PROJEKT 4.7 Modernizacja ulicy 3 Maja  w obrębie skrzyżowań z ulicą Orzeszkowej i 
ulicą Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku 
Mazowieckim. 

14)  PROJEKT 4.8 Adaptacja budynku Kina „Wolność” przy ul. Kilińskiego 8A w Grodzisku 
Mazowieckim, Etap 2 – Modernizacja infrastruktury towarzyszącej, w tym ciągu 
komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej oraz parkingu przy ul. Kilińskiego.  

15)  PROJEKT 5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego 
terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum 
Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka 
Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I drużyny Legii Warszawa. 

16)  PROJEKT 5.2 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe 
zabytkowego parku w miejscowości Kłudno Stare,  na rzecz  podniesienia efektywności 
usług publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem 
kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki. 

17)  PROJEKT 5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne 
zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w miejscowości 
Adamowizna. 

 
II.    Analiza obowiązującego LPR pod kątem  stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych,   

pozwala na prognozowanie wdrażania Programu w 2019 roku.  Należy przewidywać, że w 2019 
w sumie będzie realizowanych 18 projektów głównych i/lub pozostałych wpisanych do 
LPR, w tym: 17 projektów wymienionych w pkt I  oraz 1 projekt, którego realizacja nie 
zakończyła się w planowanym na 2018 rok terminie, tj. 

 
 1) PROJEKT 4.1 Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż pierzei ulicy 1 Maja oraz od  
     ulicy 11 Listopada do ulicy Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim, Etap 4. 

 
Prognoza wdrażania w 2019 roku „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk 
Mazowiecki na lata 2014-2020 – Aktualizacja” została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół ds. 
Rewitalizacji, powołany Zarządzeniem  Nr 545/2018 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego                           
z dnia 17 września 2018 r.   
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Załącznik nr 5 
do Raportu Monitorującego   

 
 

PROPOZYCJE MODYFIKACJI 
„LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GRODZISK MAZOWIECKI 

NA  LATA 2014-2020 - AKTUALIZACJA” 
 
 

W reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk 
Mazowiecki na lata 2014-2020 – Aktualizacja” niezbędne staje się wprowadzenie modyfikacji Programu. 
Potrzebę taką  potwierdzają:   
-  zapisy opracowanych raportów monitorujących z wdrażania Programu w latach 2017 i 2018,   
-  pojawiające się zmiany w regulaminach konkursów na  dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych  
   ze środków zewnętrznych,  
-  zgłaszane przez mieszkańców gminy potrzeby w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej.   
 
1.  Propozycje wprowadzenia do obowiązującego LPR zmian wynikających z raportów monitorujących 

wdrażanie Programu w 2017 i  2018 roku:  
 

1) Aktualizacja danych dotyczących  przedsięwzięć głównych i pozostałych. 
  

2) Aktualizacja listy  zgłoszonych przedsięwzięć,  dla których niezbędne jest podjęcie działań 
rewitalizacyjnych.   
 

3) Aktualizacja kart projektów. 
 

4) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektów. 
 

5) Aktualizacja planowanych/poniesionych kosztów realizacji projektów. 
 

6) Aktualizacja zapisów dot. źródeł i wysokości przyznanego dofinansowania projektów. 
 

7) Aktualizacja wartości programowych wskaźników oddziaływania LPR.  
 

8) Zmiana  4 programowych wskaźników oddziaływania LPR lub doprecyzowanie ich nazwy: 
- Wskaźnik gęstości zaludnienia   
- Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie) 
- Poziom aktywności gospodarczej (Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych/100 

mieszkańców) 
- Koncentracja form działalności gospodarczej typowych dla obszarów koncentracji problemów 
  społecznych (lombardy itp.) 
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9) Zmiana lub doprecyzowanie nazwy wskaźnika :  
-  Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie) 
 

10) Zmiana wskaźników w Projekcie 4.3 – dot. monitoringu miejskiego. 
 
2. Propozycje aktualizacji/uzupełnienia  zapisów dla projektów  głównych i pozostałych,  wpisanych do 
    obowiązującego LPR: 

 
1)  Projekt 1.5 (Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji)  

Przeprowadzenie rozeznania w kwestii aplikowania o dofinansowanie projektu  i podjęcie decyzji  
o realizacji projektu lub wykreśleniu go z LPR. 

                                 
2)  Projekt 1.6 (Lekkoatletyka dla każdego) 
     Przeprowadzenie rozeznania w kwestii zainteresowania beneficjentów ostatecznych projektem                     

i podjęcie decyzji  o realizacji projektu lub wykreśleniu go z LPR.                                          

3)  Projekt 2.2 (willa „Niespodzianka” wraz z otoczeniem) 
     Rozszerzenie zakresu prac w ramach projektu o  łącznik w postaci ciągu komunikacji pieszej między 

ulicą  Kilińskiego, a ulicą Kościuszki. 
  

     4)  Projekt 4.1 (Etap 4 - Pasaż  ul. 1 Maja - od ulicy 11 Listopada do ulicy Konspiracji) 
     Przeprowadzenie  rozeznania w kwestii aplikowania o dofinansowanie projektu. 
 
5)  Projekt 4.2 (Pasaż ulicy 11 Listopada - Deptak)                                                                                           

Ogłoszenie konkursu na wykonanie koncepcji zagospodarowania Deptaka.   

6)  Projekt 4.3 (Monitoring Miejski) 
     Rozszerzenie zakresu projektu o utworzenie systemu  dokonywania przeglądów i niezwłocznego  

usuwania awarii  istniejącego monitoringu miejskiego.  

 7) Projekt 4.4. (Osiedle „Kopernik” - ul. E. Orzeszkowej) 
      Zlecenie wykonania  koncepcji ujednolicenia kolorystyki fasad i reklam oraz zabudowy schodów   

zewnętrznych w pawilonach handlowych przy ul. E. Orzeszkowej.     

 8) Projekt 4.8 (Kino „Wolność” Etap 2-ciąg komunikacyjny od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej) 
     Przeprowadzenie rozeznania w kwestii aplikowania o dofinansowanie projektu. 
     
 9) Projekt 5.2 (Park w Kłudnie Starym) 
     Przeprowadzenie rozeznania w kwestii aplikowania o dofinansowanie projektu. 

 
3. Propozycje aktualizacji zapisów dla projektów uzupełniających,  wpisanych do obowiązującego LPR: 
 

Przy najbliższej aktualizacji obowiązującego LPR należy dokonać korekty  listy  zgłoszonych i 
wpisanych do LPR przedsięwzięć,  dla których niezbędne jest podjęcie działań rewitalizacyjnych, tj.: 
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1) Budowa bulwaru spacerowego wzdłuż rzeki Rokicianki, łączącego Park im. hr. Skarbków, 
teren rekreacyjno-sportowy Stawów Goliana oraz Stawy Walczewskiego w Grodzisku 
Mazowieckim. 

2) Budowa ciągu spacerowo-rowerowego wzdłuż rzeki Mrownej, od ulicy 1 Maja do ulicy 
Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim. 

3) Budowa ciągu  spacerowo-rowerowego wzdłuż rzeki Mrownej - na odcinku od Bulwaru 
Sobieskiego do północnych granic Grodziska Mazowieckiego. 

4) Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym  
terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki.   

5) Modernizacja ulic w obrębie skrzyżowań, poprzez budowę sygnalizacji świetlnych, mini 
rond i azyli dla pieszych, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu. 

6) Rewitalizacja budynku z przełomu XIX i XX wieku wraz z ogrodem przy ulicy Traugutta 
19 w Grodzisku Mazowieckim.    

7) Rewaloryzacja przedwojennej kamienicy wraz z ogrodem   przy ulicy  Bałtyckiej 31 
w Grodzisku Mazowieckim.   

8) Rewaloryzacja kamienicy przy Placu Wolności 14 w Grodzisku Mazowieckim oraz  
zagospodarowanie terenu posesji.   

9) Szlak edukacyjny „Śladami grodziskich Żydów”. 
10) Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie 

zabudowy  mieszkaniowo-usługowej  osiedli  miejskich  w Grodzisku Mazowieckim  
poprzez odpowiednie  zagospodarowanie nieużytków i terenów  zieleni oraz nadanie im 
nowych funkcji społecznych i  rekreacyjno-sportowych.  

11) W zależności od potrzeb zidentyfikowanych na danym terenie,  w ramach inwestycji 
przewidywana jest budowa placów zabaw dla dzieci, boisk, skwerów zieleni, siłowni 
zewnętrznych, ścieżek dla rowerów, zagospodarowanie elementami zieleni i małej 
architektury, wymiana oświetlenia ulicznego, modernizacja ciągów komunikacji pieszej i 
nawierzchni ulic, rozbudowa sieci monitoringu miejskiego, doposażenie w przystanki 
komunikacji miejskiej.    

12) Rekultywacja zdegradowanych terenów miejskich z powojenną zdekapitalizowaną 
zabudową,  w celu nadania przestrzeni publicznej Grodziska Mazowieckiego nowych 
funkcji  społeczno-gospodarczych.  Zadanie dotyczy lokalizacji: Plac Wolności 2, 5 Plac 
Króla Zygmunta Starego 6, 8, ul. Hynka 10,12, ul. Kilińskiego 14, ul.11 Listopada  40, 42, 
ul. Obrońców Getta 13, 15, 23, 25, 27, ul. Sienkiewicza 20 (Budynek I, Budynek II), 22, 
24, ul. Ułańska 18 (2 budynki), ul. Żyrardowska 39, ul. Harcerska 3, 5, 8, 10, ul. 
Limanowskiego 2, 4, 6, 10, 23, 29. 

13) Rewaloryzacja przedwojennych kamienic Grodziska Mazowieckiego oraz budynków 
wzdłuż zabytkowego układu  pierzei ulic miasta, w tym: Plac Króla Zygmunta Starego 9, 
Plac Wolności 2, ul. Harcerska 22, ul. Kilińskiego 6, 12, 30, ul. Kościuszki 8, 14, 21, 28, 
30, 32, 35, ul. Krótka  5, ul.. Limanowskiego 30, ul. 11 Listopada   6, 7, 16, 21, 40, ul. 1 
Maja 8, 43, ul. 3 Maja 50, ul. Montwiłła 22, ul. Nadarzyńska 77, 79, 81A, 85, ul. 
Narutowicza 13, ul. Pańska 6, ul. Poniatowskiego 3, 17, ul. Składowa 8, ul. Traugutta 3, 
24, 65, ul. Tylna 16, ul. Żyrardowska 52, 54. 
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14) Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej Grodziska Mazowieckiego poprzez 
modernizację  powojennych  budynków i  otoczenia posesji.  Zadanie obejmuje 
lokalizacje: ul. Bołtucia 1, 3/1, ul. Narutowicza 15, ul. Obrońców Getta 12, ul. 
Poniatowskiego   35, ul. Przemysłowa 2, 2A, 2B, 2C, 4, 4A, ul. Traugutta 22, ul. Tylna 23 
(2 budynki), ul. Wioślarska 3, ul. Wólczyńska 47, ul. Żeromskiego 23, 25, 25A, 25B. 

 
Przy najbliższej aktualizacji obowiązującego LPR należy dokonać korekty listy  przedsięwzięć 
zgłoszonych przez Mieszkańców Gminy i wpisanych do LPR,  dotyczących nieruchomości miejskich: 
 

1) Willa „Wójtówka", ul. Kilińskiego 9. 
2) „Letniak" ul. Kilińskiego 7. 
3) Budynek i teren Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2, ul.Kilińskiego 8 C. 
4) Budynek i teren  Zespołu Szkół Nr 1, ul. Żwirki i Wigury 4. 
5) Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1. 
6) Parking przy Centrum Kultury. 
7) Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Westfala 3. 
8) Budynek siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 32A. 
9) Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym Filia w Grodzisku Mazowieckim,  

             ul. 3 Maja 63. 
10) Bloki powojskowe przy ul. Bałtyckiej 10A i 12. 
11) Bloki powojskowe przy ul. Sportowej 33 A, 33 B, 33 C. 
12) Blok  Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bałtyckiej 10. 
13) Teren  i obiekty bazy Przedsiębiorstwa Państwowej  Komunikacji Samochodowej, 

             ul.  J. Chełmońskiego 33. 
14) Willa Haberlego z 1897, 1910-12, ul. 1 Maja (nr rej.715162, 502/08 z 21.04.2008). 
15) Budynki z otoczeniem Warszawskiej Kolei Dojazdowej, ul. Batorego 23. 
16) Teren  poprzemysłowy po Fabryce Opakowań, ul. Harcerska. 
17) Cmentarz Żydowski przy ul. Żydowskiej. 
18) Willa Foksal, ul. Bartniaka. 
19) Dwór Mokronoskich przy ul. Okulickiego. 
20) Budynek i teren dawnego szpitala powiatowego przy ul. Okulickiego 
21) Kamienica przy ul. Narutowicza 11 (po dawnych Mazowieckich Zakładach Krawiecko- 

Kuśnierskich „Elegancja"). 
22) Dom przy ul. Okulickiego 11 (drewniany dom z 1878 r.+ park z pół. XIX w.) - (nr  rej. 

729804 A-887 z 03.12.2009). 
23) Zespół willi „Kaprys" ul. Okólna 1/3 z 1884, 1886 (nr rej. 620875, willa 620876, budynki 

gospodarcze 620877, stajnie 620878, park 620879,    1199 z 25.10.1982). 
24) Park  „Kruszynka" , ul  Nadarzyńska  
25) Willa „Milusin" ul. 3 Maja 62/64. 
26) Willa „Marysinek" (budynek z wieżyczką) ul. Słowackiego. 
27) Teren  poprzemysłowy po dawnej Fabryce Szpilek przy ul. Poniatowskiego. 
28) Kamienica na rogu ul. 1 Maja i ul. Kościuszki - Bracia Głowińscy – Handel Win. 
29) Budynki przy ul. Szkolnej 10 (budynek I, II i III) . 
30) Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Żyrardowskiej 48. 
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31) Budynek przy ulicy Dalekiej 11 A. 
32) Zabytkowe pierzeje wzdłuż: ul. 11 Listopada, ul. H. Sienkiewicza, ul. Kilińskiego, ul.  

     Kościuszki, ul. Harcerskiej, Placu Wolności, Placu Króla Zygmunta Starego. 
33) Przestrzeń publiczna Grodziska Mazowieckiego w kwartale ulic: ul. Okulickiego,  ul. 3 

Maja, ul. Królewskiej, ul. Teligi. 
34) Willa  przy ul. 3 Maja 49 
35) Rewitalizacja i zagospodarowanie na potrzeby Domu Dziecka budynku 

poprzemysłowego wraz z terenem przy ulicy Batorego 22 w Grodzisku Mazowieckim). 
36) Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  przy ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku 

Mazowieckim wraz z budową budynku dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej, 
zagospodarowaniem terenu oraz  połączeniem ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Piłsudskiego.  

37) Budowa młodzieżowego domu opiekuńczo-leczniczego, kategoria obiektu – XI wraz 
z parkingiem we wsi Odrano-Wola 

38) Rozbudowa o nowe stacje „Systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów 
             zintegrowanym, innowacyjnym produktem turystycznym Gminy.  
 

4.   Propozycje inwestycji  –   do wyboru i ewentualnego uwzględnienia podczas  kolejnej aktualizacji 
LPR,   w zależności od  planów inwestycyjnych Gminy, pojawiających  się warunków finansowania 
zewnętrznego oraz możliwości wpisania  projektu  do LPR  1 

  
1)  Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów   

zieleni gminy Grodzisk Mazowiecki – III etap. 
 
2)  Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej poprzez wymianę urządzeń grzewczych  oraz 

termomodernizację  13 kamienic Grodziska Mazowieckiego.   
 
3)  Utworzenie studyjnej sali kinowej w willi „Radogoszcz” na rzecz  integracji mieszkańców gminy 

Grodzisk Mazowiecki przez sztukę filmową. 
 
4)  Rozwój transportu niskoemisyjnego i bezemisyjnego w gminie Grodzisk Mazowiecki sposobem 

na nową jakość życia.  
 
5) Modernizacja miejskiej strefy aktywności gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki poprzez   

zagospodarowanie i zadaszenie części powierzchni handlowej Targowiska Miejskiego przy ul. 
Montwiłła. 

 
6) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę 

parkingów:  „Parkuj i Jedź” przy ul. Traugutta i na Placu Króla Zygmunta Starego oraz parkingu 
wielopoziomowego przy ul. Spółdzielczej. 

                                                 
1 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wydane 2 sierpnia 

2016 r. przez Ministra Rozwoju -  obowiązuje zasada koncentracji, zgodnie z która obszar rewitalizacji musi zostać 
ograniczony maksymalnie do nie więcej niż 20% powierzchni gminy i może być zamieszkany przez nie więcej 
niż 30% jej ludności. 
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7)  Realizacja  Smart City w Grodzisku Mazowieckim - zwiększenie interaktywności i wydajności 
infrastruktury miejskiej oraz jej komponentów składowych  poprzez wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 
8) Budowa szkoły i przedszkola w Szczesnym. 
 
9) Budowa przedszkola przy ul. Okrężnej.  
 

10) Rewitalizacja Placu Króla Zygmunta Starego. 

 
    

 
               Propozycje modyfikacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 
2014-2020 - Aktualizacja” zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Rewitalizacji, powołany 
Zarządzeniem Nr 545/2018 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 r.   
 
   

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teleinformatyka
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