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W S T Ę P 

Celem przygotowania niniejszego Raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację 

gospodarczą i społeczną gminy Brochów. W tym celu zostały zgromadzone szczegółowe dane 

na temat funkcjonowania Gminy w roku 2018.  

Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych Gminy: 

 

▪ Ład przestrzenny  

▪ Mienie komunalne  

▪ Finanse  

▪ Oświata i edukacja  

▪ Inwestycje  

▪ Polityka społeczna  

▪ Gospodarka komunalna  

▪ Ochrona Środowiska  

▪ Kultura  

▪ Gospodarka odpadami  

▪ Aktywność obywatelska (organizacje pozarządowe, jednostki pomocnicze)  

▪ Bezpieczeństwo Publiczne 

▪  Promocja 

 
Analiza stanu gminy za rok 2018 pozwoliła na przegląd tego co wydarzyło się na terenie gminy 

Brochów, jakie inwestycje zostały zakończone, rozpoczęte i zaplanowane na przyszłe lata.  

Ważnym aspektem są mieszkańcy gminy Brochów, ponieważ cykliczne spotkania Wójta                                    

z Mieszkańcami pozwoliły na kreowanie wspólnych działań i celów przed jakimi stoi gmina 

Brochów. Dzięki temu realizacja wielu planów i zamierzeń ma na celu zaspokojenie 

podstawowych potrzeb mieszkańców gminy.  

Do opracowania raportu szczególnie cenna była wiedza pracowników Urzędu Gminy Brochów                      

i jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu,                            

a także informacje zamieszczone na stronie internetowej i BIP. 
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY BROCHÓW 

 

Gmina Brochów położona jest w województwie mazowieckim, powiecie sochaczewskim, w 

odległości 54 km od Warszawy. Od strony północnej granicę stanowi rzeka Wisła, od 

zachodniej rzeka Bzura. Od strony wschodniej gmina graniczy z gminami Leoncin i Kampinos a 

od strony zachodniej z gminą Młodzieszyn. Południową granicą gminy jest bezpośrednia 

granica z miastem powiatowym Sochaczew. Cała gmina położona jest w otulinie 

Kampinoskiego Parku Narodowego. Znaczny jej obszar zajmują lasy Puszczy Kampinoskiej. 

Przez środek gminy przepływa rzeka Łasica.  

Gmina ma charakter typowo rolniczy 800 indywidualnych gospodarstw skupionych jest na 6 

tysiącach hektarów. Znaczny obszar gruntów rolnych stanowią użytki zielone bardzo często 

ugory. Powierzchnia gminy wynosi 117 km 2 . 

Na terenie gminy Brochów znajdują się zabytki i atrakcje turystyczne takie jak: 

Kościół Św. Rocha i Św. Jana Chrzciciela w Brochowie - to ten zabytek przyciąga turystów do 

gminy Brochów. Jego niecodzienny wygląd związany jest z faktem, że jest to budowla obronna 

i ma charakter fortecy. To unikatowy zabytek w skali Europy, łączący funkcje obronne i 

sakralne. Historia kościoła w Brochowie ściśle łączy się z rodziną Chopinów, tu rodzice 

Fryderyka Chopina brali ślub, a sam pianista był ochrzczony 

Kolejka wąskotorowa w Brochowie - przebiegają tędy tory kolei wąskotorowej, która kursuje 

głównie dla turystów na trasie Sochaczew-Brochów-Wilcze Tułowskie.  

W pobliskim Sochaczewie znajduje się Muzeum Kolei Wąskotorowej 

Kampinoski Park Narodowy - gmina Brochów leży w otulinie parku narodowego, o krok z 

centrum Brochowa do Puszczy Kampinoskiej, która była świadkiem wielu wydarzeń 

historycznych. Dzisiaj Puszcza to skarb narodowy, który licznie odwiedzają turyści, mogący 

poruszać się tu m.in. po wytyczonych szlakach turystycznych, wiodących m.in. z Brochowa 

Dwór w Tułowicach - dwór klasycystyczny z 1800 roku, otoczony zabytkowym parkiem. 

Właścicielami dworu są osoby prywatne, które jednak chętnie udostępniają dwór i park 

zwiedzającym.   

Muzeum etnograficzne w Górkach - prywatne muzeum z chatą wiejską i kolekcją sprzętu 

https://www.polskieszlaki.pl/kosciol-w-brochowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/kampinoski-park-narodowy.htm
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Spływy kajakowe rzekami Bzurą i Łasicą – na terenie gminy prowadzone są spływy kajakowe, 

z których bardzo często korzystają mieszkańcy jak i turyści podziwiając walory przyrodnicze 

naszej gminy. 

Centralnym Ośrodkiem Gminy Brochów jest Urząd Gminy Brochów, położony jest w centrum 

miejscowości i skupia podstawowe usługi dla mieszkańców.  

LUDNOŚĆ W GMINIE BROCHÓW 

Ludność w Gminie Brochów zamieszkuje w miejscowościach zorganizowanych w sołectwa i 

ma charakter rozproszony. Administracyjnie obszar gminy podzielony jest na 22 sołectwa i 29 

miejscowości. W gminie Brochów na dzień 31.12.2018 zameldowanych na pobyt stały było 

4300 osób, a na pobyt czasowy 50 osób.  Znaczną grupę stanowią również osoby, które stale 

przebywają na terenie gminy bez spełniania obowiązku meldunkowego.  

Miejscowością skupiającą największą liczbę mieszkańców jest Janów natomiast najmniejszą 

Famułki Królewskie.  

Średnia gęstość zaludnienia w gminie Brochów wynosi 36 osób na 1 km2 .  

Liczba mieszkańców zamieszkujących teren gminy Brochów na dzień 31.12.2018r. wynosiła 

4350 osób. W porównaniu do 2017 roku liczba mieszkańców nie zmieniła się lecz zmianie 

uległa struktura wieku mieszkańców gminy Brochów. W 2018r. liczba kobiet w wieku 

produkcyjnym wynosiła 1215, a mężczyzn 1443 osoby. W 2017r. liczba kobiet w wieku 

produkcyjnym wynosiła 1228, a mężczyzn 1457 osób.  W 2018r. w porównaniu do roku 

poprzedniego zmniejszyła się także liczba urodzeń mieszkańców. W 2018r. wynosiła ona 47 

osób, a w 2017r. liczba urodzeń osiągnęła liczbę 53 osób. Liczba zgonów w porównywanych 

latach była zbliżona. W 2018r. liczba zgonów wynosiła 49 osób, a w 2017r. – 42 osoby.  

Na terenie gminy Brochów w 2018r. zameldowało się na pobyt stały 112 mieszkańców a w 

2017r.- 150 mieszkańców. Na malejącą liczbę mieszkańców gminy ma wpływ zarówno ujemny 

przyrost naturalny jak i ruchy migracyjne spowodowane poszukiwaniem pracy. 



str. 6 

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG PŁCI I WIEKU STAN NA 31.12.2018  

URODZENIA I ZGONY MIESZKAŃCÓW Z TERENU GMINY BROCHÓW W LATACH 2017/2018 

 2017 r. 2018 r. 

URODZENIA 53 osoby 47 osoby 

ZGONY 42 osoby 49 osoby 
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ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY BROCHÓW 

 2017 2018 

BEZROBOTNI OGÓŁEM STAN 

NA 31 GRUDNIA 

177 157 

KOBIETY ZAREJESTROWANE 

JAKO BEZROBOTNE 

91 85 

MĘŻCZYŹNI 

ZAREJESTROWANI JAKO 

BEZROBOTNI 

86 72 

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI 114 94 

Z PRAWEM DO ZASIŁKU 

OGÓŁEM 

14 16 

ZATRUDNIENI 

OGÓŁEM 2017 r.: 740 

 

KOBIETY 247 KOBIETY BRAK 

DANYCH 

MĘŻCZYŹNI 493 MĘŻCZYŹNI BRAK 

DANYCH 

                                                                                                            Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Powiatowy Urząd Pracy 

Rok 2017  
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Rok 2018  

 

 

WŁADZE LOKALNE I GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
 
Gmina Brochów jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną 

do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe 

zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią  gminną 

wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział                                          

w referendum oraz poprzez swe organy.  

Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy, przy pomocy której Wójt Gminy wykonuje zadania 

wynikające z ustaw szczegółowych.  

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy Brochów , a organem wykonawczym jest 

Wójt Gminy Brochów, który kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

Wykonuje on swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy i jest zwierzchnikiem wszystkich 

pracowników Urzędu. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze – sołectwa, 

stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne. 

RADA GMINY BROCHÓW 

Rada Gminy Brochów  liczy 15 radnych. W Radzie działają następujące stałe Komisje:  

o Komisja Rewizyjna – 5 osób  

o Komisja Budżetowa – 5 osób  

o Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego  – 5 osób  

o Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa– 5 osób  

o Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 osób  
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Rada Gminy Brochów  odbyła w 2018 roku 9 posiedzeń Sesji Rady w tym 4 sesji 

Nadzwyczajnych, łącznie podjęto 90 uchwał. Wszystkie uchwały zostały opublikowane w 

gminnym Biuletynie Informacji Publicznej. W Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego ogłoszonych zostało 23 aktów.  

Tematy Sesji wynikały z bieżących spraw, które wymagały rozpatrzenia przez Radę Gminy w 

zakresie których podejmowane były uchwały. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na sesjach 

przyjmowane były również sprawozdania i informacje z działalności: Gminnego Programu 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi, informacje z działalności Komisariatu Policji, 

informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, sprawozdanie z 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

informacje o stanie realizacji zadań oświatowych , informacje z analizy oświadczeń 

majątkowych, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za poprzedni rok budżetowy.  

Na każdej Sesji Wójt Gminy składał informacje o swojej działalności w okresie międzysesyjnym 

w tym o stanie realizacji inwestycji oraz o realizacji planowanych wydatków ujętych w 

budżecie gminy. 

XXXVIII Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 30 stycznia 2018 r. 

a) Uchwała Nr XXXVIII/271/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brochów przez osoby prawne i osoby 

fizyczne a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 02.02.2018r. poz.1067, 

b) Uchwała Nr XXXVIII/272/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej 

obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Brochów zaliczanym do sektora 

finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów, uchwała 

została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z dnia 20.03.2018 r. poz.2797, 

c) Uchwała Nr XXXVIII/273/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w formie dotacji celowej na wykonanie zadania pn.: 

„Budowa zatoki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową 3805W  
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a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana Chrzciciela w Brochowie”, uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia, 

d) Uchwała Nr XXXVIII/274/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w formie dotacji celowej na wykonanie zadania pn. 

„Odbudowa drogi powiatowej nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki 

Brochowskie – Plecewice w km 0+004-0+390;0+395-2+013 dł. 2,004 km”, uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia, 

e) Uchwała Nr XXXVIII/275/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

likwidację wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody znajdującego się w miejscowości Konary 

gmina Brochów, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

f) Uchwała Nr XXXVIII/276/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady 

Gminy Brochów Nr XVII/116/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów, uchwała została zatwierdzona 

przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 

20.03.2018 r. poz. 2798,      

g) Uchwała Nr XXXVIII/277/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę 

publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 20.03.2018 r.      poz. 

2799, 

h) Uchwała Nr XXXVIII/278/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brochów, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

i) Uchwała Nr XXXVIII/279/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Gminy Brochów, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

XXXIX Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 28 lutego 2018 r. 

a) Uchwała Nr XXXIX/280/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2018-2030, uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia, 
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b) Uchwała Nr XXXIX/281/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej 

Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2018, uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia, 

c) Uchwała Nr XXXIX/282/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wysokości 

długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa sieci 

wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, 

Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

d) Uchwała Nr XXXIX/283/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały 

XXXVIII/273/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w formie dotacji celowej na wykonanie 

zadania pn.: „Budowa zatoki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową 

3805W a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana Chrzciciela w Brochowie”, uchwała wchodzi 

w życie z dniem podjęcia, 

e) Uchwała Nr XXXIX/284/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały 

XXXVIII/274/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w formie dotacji celowej na wykonanie 

zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki 

Brochowskie – Plecewice w km 0+004-0+390;0+395-2+013 dł. 2,004 km”, uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia, 

f) Uchwała Nr XXXIX/285/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok, uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

g) Uchwała Nr XXXIX/286/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej 

Uchwałę Nr XXXVII/268/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 19 sierpnia 2016 r.  

w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół w Brochowie, 

uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 14.06.2018 r. poz. 6187, 
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h) Uchwała Nr XXXIX/287/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Brochów, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 10.04.2018 r. poz.3721, 

i) Uchwała Nr XXXIX/288/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy  

i siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Zdrowia 

w Brochowie na Gminne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne  

w Brochowie, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 10.04.2018 r. poz.3722 , 

j) Uchwała Nr XXXIX/289/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Centrum Medyczno – 

Rehabilitacyjnemu w Brochowie, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 10.04.2018 r. poz.3723, 

k) Uchwała Nr XXXIX/290/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zwolnienia Gminnego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki 

środków obrotowych, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

l) Uchwała Nr XXXIX/291/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych do roku 

2021, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 26 marca 2018 r. 

a) Uchwała Nr XL/292/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2018-2030, uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia, 

b) Uchwała Nr XL/293/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę 

Budżetową Gminy Brochów na rok 2018, uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia, 

c) Uchwała Nr XL/294/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi 

wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 
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uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 10.04.2018 r. poz.3724, 

d) Uchwała Nr XL/295/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej 

na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 705, uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia, 

e) Uchwała Nr XL/296/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania do Komisji 

Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy, uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 

XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

a) Uchwała Nr XLI/297/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Brochów, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę 

publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 22.06.2018 r.  

poz.6388, 

b) Uchwała Nr XLI/298/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Brochów 

na obwody głosowania, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 11.05.2018 r. poz.5119, 

XLII Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 r. 

a) Uchwała Nr XLII/299/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2018-2030, uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia,  

b) Uchwała Nr XLII/300/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej 

Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2018, uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia,  

c) Uchwała Nr XLII/301/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania 

Stypendium Wójta Gminy Brochów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniów szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Brochów, uchwała została zatwierdzona przez 
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Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 

22.06.2018 r. poz. 6387, 

d) Uchwała Nr XLII/302/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy 

Brochów Nr XXXIX/289/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, Gminnemu Centrum Medyczno-

Rehabilitacyjnemu w Brochowie, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia  25.09.2018 r. poz. 8989, 

f) Uchwała Nr XLII/303/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  

g) Uchwała Nr XLII/304/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  

h) Uchwała Nr XLII/305/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  

i) Uchwała Nr XLII/306/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  

j) Uchwała Nr XLII/307/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  

k) Uchwała Nr XLII/308/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  

l) Uchwała Nr XLII/309/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.  sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  

m) Uchwała Nr XLII/310/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  

n) Uchwała Nr XLII/311/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej 

Uchwałę Nr II/9/2014 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Brochów, uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku. 

XLIII Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2018 r. 

a) Uchwała Nr XLIII/312/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok, 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
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b) Uchwała Nr XLIII/313/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Brochowie za 2017 rok, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

c) Uchwała Nr XLIII/314/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Brochów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia, 

d) Uchwała Nr XLIII/315/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2018-2030, uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia, 

e) Uchwała Nr XLIII/316/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej 

Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2018, uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia, 

f) Uchwała Nr XLIII/317/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i 

ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Brochów, uchwała została zatwierdzona 

przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 

25.09.2018 r. poz.8990, 

g) Uchwała Nr XLIII/318/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę 

publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 25.09.2018 r.      

poz.8991, 

h) Uchwała Nr XLIII/319/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  

w miejscowości Janów, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 10 lipca 2018 r. 

a) Uchwała Nr XLIV/320/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2018-2030, uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia, 



str. 16 

b) Uchwała Nr XLIV/321/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę 

Budżetową Gminy Brochów na rok 2018, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

c) Uchwała Nr XLIV/322/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej, Gminne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne  

w Brochowie, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

XLV Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 10 sierpnia 2018 r. 

a) Uchwała Nr XLV/323/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2018-2030, uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia, 

b) Uchwała Nr XLV/324/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej 

Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2018, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

c) Uchwała Nr XLV/325/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Brochów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”, 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

d) Uchwała Nr XLV/326/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez Szkołę 

Podstawową im. Fryderyka Chopina w Brochowie, Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki 

w Lasocinie oraz Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły w Śladowie, uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia, 

XLVI  Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 5 września 2018 r. 

a) Uchwała Nr XLVI/327/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2018-2030, uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia, 

b) Uchwała Nr XLVI/328/2018 z dnia 5 września 2018 r.  w sprawie uchwały zmieniającej 

Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2018, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

c) Uchwała Nr XLVI/329/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy 

Brochów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
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spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania oraz wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscu publicznym, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę 

publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 02.10.2018 r. 

poz.9215, 

XLVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 24 września 2018 r. 

a) Uchwała Nr XLVII/330/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2018-2030, uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia, 

 b) Uchwała Nr XLVII/331/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej 

Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2018, uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

KADENCJA 2018-2023 

I Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 21 listopada 2018 r. 

a) Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Brochów przeprowadzonego 

na sesji w dniu 21 listopada 2018 r., uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

b) Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady 

Gminy, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

c) Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brochów 

przeprowadzonego na sesji w dniu 21 listopada 2018 r., uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia, 

d) Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

e)  Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych 

stałych Komisji Rady Gminy Brochów, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
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f)  Uchwała Nr I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Brochów, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

g) Uchwała Nr I/7/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji 

Statutowej, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

II Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. 

a) Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej Wieloletnią 

Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2018-2030, uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia, 

b) Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę 

Budżetową Gminy Brochów na rok 2018, uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia, 

c) Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.  w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

XL/295/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji 

technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 705, uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia, 

d) Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.  w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 10.12.2018 r. poz. 12074, 

e) Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brochów w 2019 

roku, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 10.12.2018 r. poz. 12076, 

f) Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie rocznego Programu Współpracy 

Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
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g) Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole”, uchwała została 

zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z dnia  12.12.2018 r. poz. 12315, 

h) Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania  

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywości oraz świadczenia 

rzeczowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, uchwała 

została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r. poz. 12317 , 

i) Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w ramach programu „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r. poz.12316, 

j) Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXVI/202/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwalniania z odpłatności oraz trybu ich pobierania, uchwała została zatwierdzona przez 

Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 

12.12.2018 r. poz.12314,    

k) Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/2004 

z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brochów, uchwała została 

zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z dnia 10.12.2018 r. poz.12075, 

l) Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla 

Przewodniczącego Rady Gminy Brochów, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  

z mocą obowiązującą od dnia 21 listopada 2018 roku, 
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m) Uchwała Nr II/20/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznania  

i określenia diet przysługujących radnym Rady Gminy Brochów, uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 21 listopada 2018 roku, 

n) Uchwała Nr II/21/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 

Brochów, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 21 

listopada 2018 roku. 

III Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 r. 

a) Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok”, uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku, 

b) Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej 

na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 705, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

c) Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2018-2031, uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia, 

d) Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy 

Brochów na rok 2018,  uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

e) Uchwała Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2031, uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2019 roku, 

f) Uchwała Nr III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy 

Brochów na rok 2019, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 23.01.2019 r. poz.1120,, 

g) Uchwała Nr III/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/2018 

Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad przyznania i 

określenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Brochów, uchwała została 
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zatwierdzona przez Wojewodę publikacją  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 17.05.2019 r. poz.6446, 

h) Uchwała Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, 

wniosków i petycji Rady Gminy Brochów, uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie 

Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 roku zmieniającej Uchwałę 

Nr XIII/83/2004 z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brochów. 

Sesje poprzedzone były wspólnymi posiedzeniami komisji w czasie, których radni pracowali, 

dyskutowali nad przedstawionymi projektami uchwał.  

Na każdej sesji obecni byli również sołtysi, którzy wspólnie z radnymi zgłaszali wnioski 

dotyczące problemów poszczególnych miejscowości.  

 

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:  

o Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie 

o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie 

o Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie 

o Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 

o Szkoła Podstawowa w Brochowie 

o Szkoła Podstawowa w Lasocinie  

o Szkoła Podstawowa w Śladowie  

WYKAZ  SOŁECTW GMINY BROCHÓW 

o Andrzejów – Brochocin 

o Brochów 

o Brochów – Kolonia, Malanowo 

o Bieliny, Sianno 

o Famułki Brochowskie 

o Famułki Królewskie 

o Górki, Hilarów 

o Janów 

o Konary 

o Kromnów, Gorzewnica 
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o Lasocin 

o Łasice 

o Miszory 

o Olszowiec 

o Plecewice 

o Piaski Duchowne, Piaski Królewskie 

o Przęsławice 

o Śladów 

o Nowa Wieś-Śladów 

o Tułowice 

o Wilcze Śladowskie, Wilcze Tułowskie 

o Wólka Smolana 
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PODMIOTY GOSPODARCZE NA TERENIE GMINY: 

Ewidencja działalności gospodarczej to ewidencja dotycząca osób fizycznych, 

prowadzących działalność gospodarczą. Taka ewidencja ma charakter jawny, co oznacza, iż 

każdy zainteresowany może zaznajomić się z informacjami w niej zawartymi.  

Od 1 lipca 2011 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej. CEIDG prowadzony jest w systemie teleinformatycznym. Portal nadzorowany 

jest przez Ministerstwo Rozwoju i działa na podstawie ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej.  

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia własnego 

przedsiębiorstwa, jej rejestracja w CEIDG jest darmowa. Zniesiono również konieczność 

rejestracji przedsiębiorstwa we właściwym ze względu zamieszkania właściciela urzędzie 

gminy. System CEIDG umożliwia złożenie wniosku bez wychodzenia z domu. Udogodnieniem 

dla przedsiębiorców prowadzących działalność jest również to, że bez wychodzenia z domu 

mogą wprowadzać zmiany, zawiesić, wznowić lub zlikwidować działalność gospodarczą.  

 

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW CEIDG W URZĘDZIE GMINY BROCHÓW 

W 2018 ROKU 

 

 

Wpis 

przedsiębiorcy do 

CEIDG 

 

 

Wykreślenie 

przedsiębiorcy 

z CEIDG 

Zawieszenie 

wykonywania 

działalności 

gospodarczej 

w CEIDG 

Wznowienie 

wykonywania 

działalności 

gospodarczej 

w CEIDG 

 

Zmiana 

wpisu  

w CEIDG 

 

19 

 

 

10 

 

22 

 

10 

 

37 

 

W rejestrze działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Brochów w 2018 roku, 

łącznie zarejestrowano 98 złożonych i prawidłowo przetworzonych wniosków.  

Pod względem rodzaju wykonywanej działalności na terenie gminy Brochów do najczęstszych 

możemy zaliczyć: transport drogowy towarów; sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów 

osobowych i furgonetek; pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane; wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; 

konserwację i naprawę pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; sprzedaż 
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detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; malowanie i szklenie 

oraz  wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. 

 

II. Ł A D   P R Z E S T R Z E N N Y 

W roku 2018 na terenie Gminy Brochów obowiązywało Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr IV/19/2002 Rady Gminy Brochów z 

dnia 30 grudnia 2002 r., a następnie zmienione: 

• Uchwałą nr XXIX/158/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 16 czerwca 2010 r. 

• Uchwałą nr X/67/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 28 listopada 2011 r. 

• Uchwałą nr XXXVII/211/2014 Rady Gminy Brochów z dnia 30 maja 2014 r.  

Ostatniej oceny aktualności Studium dokonano w 2008 r. Jej wyniki przyjęto Uchwałą                               

Nr XIV/82/2008 Rady Gminy Brochów z dnia 23 września 2008 r. Uznano za celowe 

opracowanie zmiany Studium w całości w granicach administracyjnych Gminy Brochów.                    

Do czasu uchwalenia zmiany Studium – obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr IV/19/2002 Rady Gminy Brochów                       

z dnia 30 grudnia 2002 r. wraz ze zmianami.  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

W roku 2018 na terenie Gminy Brochów obowiązywały 4 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego przyjęte następującymi uchwałami: 

1. Uchwałą nr XXVII/148/2001 Rady Gminy Brochów z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów 

(obejmującego obszar powierzchniowej eksploatacji kopaliny pospolitej – piasku na 

działce nr 182/4 we wsi Janów wraz z drogą) 

2. Uchwałą nr VII/45/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Konary-Łęg i Wólka 

Smolana 

3. Uchwałą nr V/35/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w 

miejscowościach Lasocin, Olszowiec, Wólka Smolana  
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4. Uchwałą nr XXII/177/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr ewid. 62 w 

miejscowości Piaski Duchowne. 

 

Ostatniej oceny aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Brochów fragmentu wsi Janów-Janówek i Tułowice (obejmującego obszar powierzchniowej 

eksploatacji kopaliny pospolitej – piasku na działce nr 182/4 we wsi Janów wraz z drogą) 

dokonano w 2008 r. Jej wyniki przyjęto Uchwałą Nr XIV/83/2008 Rady Gminy Brochów z dnia 

23 września 2008 r. Plan uznano za aktualny.  

Powierzchnia gruntów objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w 

Gminie Brochów w 2018 r. wynosiła ok. 250 ha, co stanowi 2% powierzchni gminy.  

Nie został przyjęty program opracowywania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

W roku 2018 wydano 113 decyzji o warunkach zabudowy oraz 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. Decyzje o warunkach zabudowy dotyczyły głównie budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych.  

Podjęto również Uchwałę Nr XLIII/319/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w miejscowości Janów. Uchwałą objęto grunty wsi Janów o 

powierzchni ok. 33 ha. W grudniu 2018 r. wystąpiono do organów uzgadniających i 

opiniujących projekt miejscowego planu o wydanie opinii lub uzgodnienia w zakresie 

wynikającym z ich kompetencji.  

 

III. G O S P O D A R O W A N I E   O D P A D A M I  

 

Od dnia 01.07.2013r. na terenie Gminy Brochów obowiązuje nowy system gospodarowania 

odpadami. Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte 

wszystkie nieruchomości zamieszkałe.  

Właściciele w/w nieruchomości są zobowiązani do składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Brochów na podstawie, której  

naliczana jest opłata za wywóz odpadów. Gmina Brochów zorganizowała odbiór odpadów i 
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zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  położonych na jej 

terenie poprzez udzielenie zamówienia publicznego. W 2018 roku w/w usługę świadczyły dwie 

firmy od początku roku do 31 marca 2018 r. była to firma ENERIS Surowce S. A. Oddział w 

Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 87/89 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Firmą wyłonioną 

w przetargu nieograniczonym, z którą podpisano umowę na okres  od 1 kwietnia 2018r. do 31 

grudnia 2018r. była firma REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 18, Oddział   

w Sochaczewie 96-500 Sochaczew ul. Żyrardowska 6.  Odpady komunalne z terenu gminy 

odbierane są w ramach systemu w postaci zmieszanej i selektywnej. Zgodnie z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów właściciele nieruchomości 

zobowiązani byli do selektywnego zbierania odpadów „u źródła”, czyli bezpośrednio na 

terenie nieruchomości. Obiorem odpadów zostały objęte następujące frakcje odpadów:  

Szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i 

inne odpady wielkogabarytowe, komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym 

bioodpady, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

odpady niebezpieczne wysegregowane z odpadów komunalnych, w tym przeterminowane 

leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory a także zużyte opony.  

Na terenie Gminy Brochów  w 2018 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, obowiązywał 

system workowo – pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Odpady zmieszane 

odbierane były od mieszkańców gminy w pojemnikach 120 L i 240 L. Pojemność 

przyznawanych pojemników zależała od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość 

zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w na terenie Gminy Brochów rodzaj i 

ilość pojemników na odpady komunalne uzależniona jest od rodzaju zabudowy, liczby osób 

zamieszkujących daną nieruchomość, sposobu zbierania odpadów (segregacja lub brak 

segregacji) oraz częstotliwości odbioru odpadów.  

1. W zabudowie jednorodzinnej określa się minimalną pojemność pojemników na odpady 

komunalne zmieszane przy założeniu, że na nieruchomości prowadzona jest segregacja 

odpadów, a odpady odbierane są nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie:  

a) nieruchomości zamieszkane przez 1-3 osoby  

- jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane  
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- worki 120l (z folii LDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej 

rozerwanie się worka) na papier tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania 

wielomateriałowe, 

- worki 60l (z folii LDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej 

rozerwanie się worka) na szkło,  

b) nieruchomości zamieszkałe przez 4-6 osób, 

- jeden pojemnik o pojemności 240l lub dwa pojemniki o pojemności 120l na odpady 

zmieszane  

- worki 120l (z folii LDPE lub ulegające biodegradacji o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju 

odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka) na papier tekturę, tworzywa sztuczne, metal, 

opakowania wielomateriałowe, 

- worki 60l z folii LDPE lub ulegające biodegradacji o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju 

odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka) na szkło,  

c) nieruchomości zamieszkałe przez 7 i więcej osób – analogicznie jak w w/w przypadkach 

odpowiednio zapewniając po 40 i pojemnika na osobę:  

- dodatkowo o jeden pojemnik o pojemności 120l na odpady zmieszane na każde kolejne trzy 

osoby lub odpowiednio większy pojemnik, 

- worki 120l (z folii LDPE lub ulegające biodegradacji o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju 

odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka) na papier tekturę, tworzywa sztuczne, metal, 

opakowania wielomateriałowe, 

- worki 60l z folii LDPE lub ulegające biodegradacji o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju 

odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka) na szkło, 

  Odpady zbierane selektywnie gromadzone były w workach i pojemnikach. Worki w 

odpowiednich kolorach:  żółty – metale i tworzywa sztuczne, zielony – szkło, niebieski – papier, 

brązowy – odpady BIO, dostarczane są przez wykonawcę usługi w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych.  Ilość worków była uzależniona od potrzeb mieszkańców.  Właściciele 

nieruchomości zobowiązani byli do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych w 

sposób obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach i przekazywanie ich przedsiębiorcy 
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wskazanemu przez gminę. Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, odpadów remontowo-budowlanych, opon i innych odpadów 

zaliczanych o grupy tzw. odpadów wielkogabarytowych w 2018 roku odbywał się cztery raz.  

Poza organizacją systemu odbioru od każdego mieszkańca odpadów zmieszanych i tych 

zbieranych selektywnie Gmina Brochów miała obowiązek zorganizować PSZOK czyli Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Można tam dostarczać odpady takie jak: 

papier, szkło opakowaniowe i tworzywa sztuczne,  a także  odpady budowlano-remontowo, 

opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, jak na przykład 

stare meble, odzież, tekstylia, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, farby, 

rozpuszczalniki, tusze i kleje, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć, baterie i akumulatory. W PSZOK-u przyjmowane były odpady zbierane 

selektywnie, pochodzące od mieszkańców gminy, nieodpłatnie po okazaniu dokumentu 

potwierdzającego miejsce zamieszkania (np. dowód osobisty, potwierdzenie dokonania opłat 

za odpady). PSZOK dla mieszkańców naszej gminy zlokalizowany był i w dalszym ciągu jest w 

Sochaczewie na ul. Chemicznej 8 i czynny jest w godzinach od 9.00 do 17.00 od wtorku do 

soboty z wyłączeniem dni świątecznych. Za organizację i prowadzenie PSZOK odpowiedzialna 

firma ZEBRA RECYKLING Sp. z o.o..  

W roku 2018 do Punktu oddano odpady  w ilości 2,795 Mg. Na terenie Gminy Brochów opłata 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy stanowiła iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość 

oraz stawki opłaty ustalonej aktem prawa miejscowego. Stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami w 2018 nie uległy zmianie i  wynosiły: a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny: 9,90 zł miesięcznie od osoby, b) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny: 19,00 zł miesięcznie od osoby.  

Liczba mieszkańców:  

a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018r. – 4 300 osób, 

b)  systemem objęto na dzień 31.12.2018r.: 4 021 osób, złożono 1476  deklaracje, w tym: 

ilość zadeklarowanych gospodarstw domowych segregujących odpady – 1417  (co 

stanowi 96 % wszystkich gospodarstw zamieszkałych, objętych systemem), w których 

zamieszkują  3 917 osoby ( co stanowi 97,340 %  wszystkich osób zamieszkujących, 

zadeklarowanych) ilość zadeklarowanych gospodarstw domowych, w których odpady 
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nie są segregowane – 59 (co stanowi 3,4 % wszystkich gospodarstw zamieszkałych, 

objętych systemem), w których zamieszkuje 107 osób (co stanowi 2,66 % wszystkich 

osób zamieszkujących, zadeklarowanych) Różnica w liczbie mieszkańców 

zameldowanych, a wykazanych w złożonych deklaracjach wynika m.in. z faktu 

podejmowania nauki poza miejscem stałego meldunku przez wielu uczniów i 

studentów. Podobna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze 

względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy. Na bieżąco 

prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach 

i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.  

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Brochów w 2018 roku. 

Na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających odpady komunalne z terenu 

Gminy Brochów w roku 2018 odebrano 1 067,637 Mg odpadów, w tym 629,372 Mg 

zmieszanych odpadów komunalnych. W roku 2018 w ramach działania systemu 

gospodarowania odpadami masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 

została przekazana do następujących instalacji: Zakład Zagospodarowania Odpadów w 

Poświętnem ul. Pułtuska 5, 09-100 Płońsk (330,44 Mg); Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz (19,412 Mg); 

ZEBRA Recykling Sp. z o.o. w Sochaczewie Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

selektywnie zbieranych w Sochaczewie (244,860 Mg). 

 Gminy są zobowiązane do osiągnięcia we wskazanych terminach odpowiednich 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych  

do składowania, a także poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia oraz 

odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła a także innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  Za nie osiągnięcie określonych 

wskaźników gminom grożą kary. Gmina Brochów osiągnęła wymagane przepisami prawa 

poziomy i wskaźniki.   

Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 1. Odbiór, transport  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych, programy komputerowe, koszty eksploatacyjne 

– 566 133,25 zł  2. Koszty administracyjne i techniczne – 62 0667,02 zł w tym wynagrodzenie 

pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  szkolenia pracowników . Razem 
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poniesione koszty 628 800,27 –  zł przychody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

wyniosły –  453 686,52 zł. 

 Wnioski z systemu gospodarowania odpadami:  

Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Brochów 

za rok 2018 została sporządzona w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych 

Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, a także miała dostarczyć 

informacji  o liczbie właścicieli nieruchomości oraz gospodarstw domowych objętych nowym 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, jak również stworzenia najbardziej 

efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W analizowanym 

okresie Gmina Brochów wypełniła wszystkie nałożone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Systemem zostały objęte nieruchomości zamieszkałe. Gmina w zamian za 

uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości, odbierała wytwarzane przez mieszkańców 

odpady komunalne zmieszane oraz zbierane w sposób selektywny i wyposażała nieruchomości 

w worki do gromadzenia odpadów. Ponadto można było również oddać nieodpłatnie 

wszelkiego rodzaju odpady segregowane, wielkogabarytowe i odpady problemowe do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dokonując podsumowania efektów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brochów 

w 2018r. należy stwierdzić, że firma ENERIS Surowce S. A. Oddział w Tomaszowie 

Mazowieckim ul. Majowa 87/89 97-200 Tomaszów Mazowiecki oraz firma REMONDIS Sp. z 

o.o. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 18, Oddział w Sochaczewie 96-500 Sochaczew ul. 

Żyrardowska 6 wywiązywały się z warunków zawartej umowy, poprzez właściwy odbiór i 

transport odpadów komunalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o 

utrzymaniu czystości  i porządku w gminach. 

Ilość wytwarzanych odpadów przez mieszkańców Gminy w roku 2018 w stosunku do 

roku poprzedniego nieznacznie wzrosła. Gmina Brochów osiągnęła wymagane w 2018r. 

poziomy: ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - 

przekazywanych do składowania – 1,195  % (poziom osiągnięty),  recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji surowcowych (tj. papier, metal, 

tworzywa sztuczne, szkło) – 41,39 % (poziom osiągnięty), recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 



str. 31 

budowlanych i rozbiórkowych – 64,38 % (poziom osiągnięty). Mieszkańcy Gminy w coraz 

większym stopniu wykorzystują terminy (cztery razy w roku) odbioru odpadów 

wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dla Gminy 

Mrągowo priorytetową kwestią związaną z gospodarowaniem odpadami jest uświadomienie 

mieszkańców Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu 

osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Ponadto należy prowadzić 

na bieżąco czynności sprawdzające pod kątem prawidłowej segregacji odpadów przez 

mieszkańców.  

IV. O C H R O N A   Ś R O D O W I S K A 

Rada Gminy Brochów dnia 10 sierpnia 2018 r. podjęła UCHWAŁĘ NR XLV / 325 / 2018 

w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brochów na lata 2018-2021 z 

perspektywą na lata 2022-2025”.  

   Na podstawie wyżej wymienionego aktu przyjęto do realizacji ,,Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Brochów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko oraz utraciła moc Uchwała NR XXI/134/05 Rady Gminy 

Brochów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy 

Brochów i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Brochów.  

   Podstawowym celem sporządzenia i uchwalania Programu Ochrony Środowiska była 

realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z 

założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych.  

   Program Ochrony Środowiska stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania 

środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska 

i  przyrody na szczeblu Jednostki Samorządu Terytorialnego. 

   Celami realizacji Programu Ochrony Środowiska są poprawa stanu i ochrona środowiska przy 

jednoczesnym zapewnieniu rozwoju społeczno-gospodarczego.  

   W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Brochów na lata 2018-2021 z perspektywą na 

lata 2022-2025, dokonano oceny aktualnego stanu środowiska oraz przeanalizowano 

możliwości jego poprawy na terenie gminy Brochów z uwzględnieniem dziesięciu obszarów 

interwencji:  
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• Ochrona klimatu i jakości powietrza.  

   W 2017 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie dla obszaru 

województwa mazowieckiego przeprowadził roczną ocenę jakości powietrza 

atmosferycznego dotyczącą roku 2016. Największym źródłem zanieczyszczeń na ternie 

gminy jest spalanie paliw na cele energetyczne oraz transport. Większość budynków 

na terenie gminy wyposażona jest w instalacje centralnego ogrzewania. Ważnym 

aspektem na terenie gminy jest sukcesywny rozwój sieci gazowej i Odnawialnych 

Źródeł Energii. Na terenie gminy znajduje się przedsiębiorstwo posiadające pozwolenia 

na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 

• Zagrożenia hałasem.  

   Na obszarze gminy nie prowadzono monitoringu natężenia hałasu. Ogólne wnioski 

z badań monitoringowych hałasu przeprowadzonych na terenie województwa 

mazowieckiego wykazały, że hałas komunikacyjny, podobnie jak w poprzednich latach, 

jest jednym z największych zagrożeń i głównych uciążliwości dla ludności. W gminie 

Brochów w szczególności hałas komunikacyjny uciążliwy jest dla mieszkańców, których 

posesje znajdują się bezpośrednio przy drogach wojewódzkich nr 705 i 575.  

• Pole elektromagnetyczne. 

   Promieniowanie elektromagnetyczne jest zanieczyszczeniem, którego oddziaływanie 

jest niezauważalne gołym okiem, a wpływ na człowieka nie jest dostatecznie 

rozpoznany. Na terenie gminy Brochów nie prowadzono badań poziomu pól 

elektromagnetycznych oraz dotyczących oddziaływania promieniowania na 

środowisko, a w szczególności na zdrowie mieszkańców. Należy jednak podkreślić, iż 

badania wykonane na terenie województwa mazowieckiego nie wykazały przekroczeń 

wartości dopuszczalnych emisji fal elektromagnetycznych pochodzących z wyżej 

wymienionych źródeł. 

• Gospodarowanie wodami - aspekt ilościowy.  

   Wody z terenu gminy Brochów odprowadzane są przez Kanał Łasica (z dopływem - 

Kanałem Olszowieckim) i Kromnowski będące prawymi dopływami Bzury. Na terenie 

gminy istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia powodziowego.  

   Wody podziemne na terenie gminy mają duże znaczenie ponieważ stanowią źródło 

zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną. Obszar gminy położony jest w obrębie 
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czterech jednolitych części wód podziemnych, natomiast prawie cały obszar gminy 

położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 222. 

• Gospodarka wodno-ściekowa – aspekt jakościowy. 

   Sieć wodociągowa na terenie gminy Brochów ma długość 69,5 km, kanalizacyjna – 

28,7 km. Istotnym elementem gospodarki wodno-ściekowej jest zmniejszenie ilości 

zbiorników bezodpływowych oraz wzrost przydomowych oczyszczalni. Dysproporcja 

pomiędzy liczbą przyłączy wodociągowych, a wyposażeniem w kanalizację sprzyja 

powstawaniu znacznych ilości ścieków komunalnych, które stanowią potencjalne 

źródło zanieczyszczeń, szczególnie kanałów i  rowów melioracyjnych. Ocena 

jednolitych części wód powierzchniowych znajdujących się na terenie gminy Brochów 

nie jest zadowalająca. Głównym źródłem zanieczyszczeń wód są czynniki 

antropogeniczne wiążące się przede wszystkim z niewłaściwym prowadzeniem 

działalności gospodarczo-bytowej oraz wciąż niedostateczne uregulowanie gospodarki 

wodno-ściekowej. Nieoczyszczone ścieki odprowadzone są do często nieszczelnych 

szamb, stanowiąc poważne źródło zanieczyszczenia wód podziemnych 

i powierzchniowych. Wody podziemne na terenie gminy mają duże znaczenie 

ponieważ stanowią źródło zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną. 

• Zasoby geologiczne. 

   Na terenie gminy Brochów występuje siedem udokumentowanych złóż kopalin, 

z których jedno jest eksploatowane. 

• Gleby. 

   Na obszarze gminy Brochów występują głównie gleby IV i V klasy bonitacyjnej. Duża 

część gleb zaliczana jest do gleb kwaśnych. Na niewielkich obszarach w dolinie Wisły 

(rejony Śladowa) występuje kompleks pszenny bardzo dobry. Na cele nierolnicze 

i nieleśne można przeznaczyć przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji 

gruntów jako nieużytki, których na terenie gminy jest 188 ha. 

• Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

   Gospodarka odpadami na terenie gminy Brochów funkcjonuję prawidłowo. W 2017 

roku 97,7% mieszkańców zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. 

Gmina Brochów w 2017 roku osiągnęła odpowiednie poziomy ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, 

poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi 
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metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła, a także innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Należy oczekiwać że poprzez 

wzrost świadomości mieszkańców w kolejnych latach nastąpi jeszcze większy wzrost 

recyklingu i odzysku odpadów.  Z terenu gminy w sukcesywnie usuwane są wyroby 

zawierające azbest. 

• Zasoby przyrodnicze. 

   Obszar gminy Brochów charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczo-

krajobrazowymi, 99% powierzchni gminy objęta jest formami ochrony przyrody (Bank 

Danych Lokalnych GUS, 2016). Znaczna część gminy leży na terenie Kampinoskiego 

Parku Narodowego. Dodatkowo  występuje  19  pomników  przyrody. Lesistość  w 

gminie wynosi 37,3 %. Należy uznać, że zróżnicowane i często unikatowe zasoby 

przyrodnicze gminy są dobrze chronione, a dodatkowo zwiększają atrakcyjność 

turystyczną regionu. 

• Zagrożenia poważnymi awariami. 

   Na terenie gminy Brochów nie znajdują się zakłady o dużym i  o  zwiększonym ryzyku 

wystąpienia awarii. Potencjalnym źródłem poważnych awarii jest transport drogowy 

substancji niebezpiecznych, głównie paliw płynnych (LPG, benzyna, olej napędowy). 

Przypadki poważnych awarii przemysłowych mogą dotyczyć również wycieków 

substancji ropopochodnych spowodowanych wypadkami lub kolizjami drogowymi.    

  Po przeprowadzeniu analizy stanu środowiska wyznaczono cele oraz określono dwadzieścia 

cztery zadania, których realizacja przełoży się na poprawę stanu środowiska w Gminie 

Brochów są to:  

• termomodernizacja Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych, 

• termomodernizacja budynków mieszkalnych osób fizycznych, 

• wymiana kotłów węglowych na ekologiczne, 

• montaż odnawialnych źródeł energii w gminie Brochów, 

• obniżenie cen biletów transportu zbiorowego, 

• rozbudowa sieci gazowej, 

• zakup pojazdu niskoemisyjnego – samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej, 

• przebudowa dróg gminnych (gruntowych na asfaltowe), 
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• budowa ścieżek rowerowych, 

• remont istniejących nakładek asfaltowych,  

• budowa zbiornika wodnego ,,Łasice’’, 

• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 

• modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków, 

• modernizacja przepompowni ścieków kanalizacji grawitacyjnej, 

• budowa kanalizacji w Wólce Smolanej,  

• budowa kanalizacji w Malanowie i Brochowie, 

• budowa kanalizacji w Janowie, 

• modernizacja istniejącej kanalizacji, 

• budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Śladów, Kromnów, Gorzewnica, 

Górki, Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, 

• dalsza rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Tułowice, Łasice, Famułki 

Brochowskie, Bieliny, Sianno, Andrzejów, Piaski Duchowne, 

• przepompownia wody uzdatnionej, 

• pielęgnacja obiektów cennych przyrodniczo, 

• ochrona gniazd bociana białego, 

• działania edukacyjne – promowanie segregacji odpadów.  

   Ponadto kontynuowane będzie umieszczanie w aktach prawa miejscowego zapisów 

mających na celu ochronę środowiska. Przykładem takich dokumentów są Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego.  

2. wnioski z ostatniego raportu z realizacji (art. 18 ust. 2 - co dwa lata). 

   Realizacja zadań ujętych w dotychczas obowiązującym Programie Ochrony 

Środowiska, wpłynęła pozytywnie na poprawę stanu środowiska na terenie gminy. 

Zrealizowano szereg inwestycji, które wpłynęły na osiągnięcie następujących celów: 

• minimalizacja składowania oraz wytwarzania odpadów oraz osiągnięcie maksymalnych 

poziomów odzysku odpadów, 

• sukcesywne ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz racjonalna 

gospodarka ciepłem, 
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• ochrona zasobów oraz utrzymanie wysokiej jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych, 

• rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

• ochrona przed hałasem i promieniowaniem, 

• poszerzenie i aktualizacja wiedzy o stanie środowiska i jego zagrożeniach, a także 

ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii i minimalizacja ich skutków, 

• ochrona krajobrazu i ochrona zasobów przyrody, 

• wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i 

racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych gminy oraz edukacja ekologiczna 

osób odwiedzających region. 

W celu zobrazowania efektów realizacji działań związanych z ochroną środowiska 

w poniższej tabeli zestawiono wartości wybranych wskaźników monitorowania. 

Wskaźnik monitorowania efektów realizacji Programu Ochrony Środowiska 

Nazwa wskaźnika 

Je
d

n
o

st
ka

 Rok  Zmiana 

wartości 

wskaźnika  
2005 2011 2016 

Długość czynnej sieci 

wodociągowej 
km 51,9 68,5 69,5  17,6 

Przyłącza  wodociągowe 

prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 

szt. 821 966 1031   210 

Długość rozdzielczej sieci 

wodociągowej na 100 km2 
km 44,5 57,2 58,0   13,5 

Korzystający z sieci 

wodociągowej 
% 62,2 66,0 77,3   15,1 

Zużycie wody na 1 

mieszkańca 
m3 60,6 33,5 41,8   18,8 

Długość sieci kanalizacyjnej km 19,0 21,4 28,7   9,7 
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Nazwa wskaźnika 

Je
d

n
o

st
ka

 Rok  Zmiana 

wartości 

wskaźnika  
2005 2011 2016 

Przyłącza kanalizacyjne 

prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 

szt. 285 464 500   215 

Długość rozdzielczej sieci 

kanalizacyjnej na 100km 
km 16,3 17,9 24,0   7,7 

Korzystający z sieci 

kanalizacyjnej 
% 23,4 33,2 38,0  14,6 

Długość sieci gazowej km - - 4,79  4,79 

Długość rozdzielczej sieci 

gazowej na 100 km2 
km 0,0 0,0 4,0  4,0 

Korzystający z sieci gazowej % 0,0 0,0 0,8  0,8 

Zbiorniki bezodpływowe szt. - 408 432  24 

Oczyszczalnie przydomowe szt. - 6 8  2 

Zmieszane odpad komunalne 

zebrane w ciągu roku na 1 

mieszkańca 

kg 72,5 77,6 168,1  95,6 

Wskaźnik lesistości % 39,1 37,3 37,3  1,8 

Obszary prawnie chronione 

ogółem 
ha 11863,5 11863,5 11863,5 – 

Parki narodowe ha 5422,5 5422,5 5422,48 – 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

¯ -  spadek wartości wskaźnika           -  wzrost wartości wskaźnika 

-  -  wartość niezmieniona              
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   Zrealizowane przez gminę zadania przyniosły wiele korzyści dla mieszkańców. W latach         

2005 - 2017 zrealizowano zadania, których celem była m.in. poprawa jakości wód 

podziemnych i powierzchniowych. Rozbudowana została sieć wodociągowa, aktualnie 

zasilająca 77,3% ludności gminy. Coraz większa liczba mieszkańców ma dostęp do sieci 

kanalizacyjnej. Głównym problemem na terenie gminy jest duża liczba zbiorników 

bezodpływowych oraz niewielka liczba przydomowych oczyszczalni ścieków.  

   Ze względu na położenie gminy na terenie Parku Narodowego oraz innych form ochrony 

przyrody ważnym aspektem jest utrzymanie oraz stały monitoring środowiska leśnego oraz 

zachowanie terenów cennych przyrodniczo. Od 2005 roku powierzchnia terenów objętych 

ochroną nie zmieniła się. 

Realizacja zadań dotyczących modernizacji dróg oraz termomodernizacji budynków wpłynęły 

na ograniczenie ilości zanieczyszczań przedostających się do powietrza. W 2012 i 2018 roku na 

terenie gminy został wybudowany gazociąg, którego długość stale wzrasta.  

 

V. P R O G R A M Y 

Gmina Brochów nie posiada Programu opieki nad zabytkami, posiada natomiast Gminny 

program rewitalizacji (art. 14 ustawy o rewitalizacji), ew. lokalny program rewitalizacji (art. 18 

ust. 2 pkt 6 usg) 

W roku 2018 obowiązywał Program Rewitalizacji Gminy Brochów na lata 2016-2023 przyjęty 

Uchwałą nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 30 marca 2017 r. Program został 

przyjęty na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym.  

Do diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych jako typ jednostki przyjęto obręby geodezyjne 

stanowiące odrębne miejscowości. W wyniku analizy czynników i zjawisk kryzysowych 

wyznaczono obszary zdegradowane oraz obszar rewitalizacji. Do obszarów zdegradowanych 

należą następujące miejscowości: Brochów, Brochów Kolonia, Famułki Królewskie, Górki, 

Hilarów, Kromnów, Lasocin, Łasice, Miszory, Piaski Królewskie, Śladów, Tułowice, Wilcze 

Tułowskie, Wólka Smolana. Wśród nich jako obszar rewitalizacji wytypowano Brochów. 

Brochów, jako centrum życia społecznego i administracyjnego gminy, ma największy potencjał 

do realizacji przedsięwzięć na rzecz mieszkańców z terenów rewitalizowanych                                            

i zdegradowanych.  
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W Programie wyznaczono dwa główne cele strategiczne oraz odpowiadające im kierunki 

działań i konkretne zadania.  

cel kierunek zadanie 

Ograniczenie skali 

wykluczenia i 

problemów 

społecznych 

Aktywizacja 

społeczno-

zawodowa osób 

wykluczonych i 

przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu 

szkolenia i kursy dla osób bezrobotnych, 

doradztwo zawodowe dla osób nieaktywnych 

zawodowo 

zajęcia kulturalne, edukacyjno-rekreacyjne dla 

różnych grup wiekowych i społecznych 

nieodpłatne doradztwo prawne 

utworzenie inkubatora przedsiębiorczości 

prowadzenie projektów profilaktycznych dla 

osób uzależnionych bądź zagrożonych 

uzależnieniem 

Dostosowanie 

infrastruktury 

społecznej i 

technicznej w 

celu niwelacji 

zjawisk 

kryzysowych. 

Rozwój 

infrastruktury 

społeczno-

technicznej 

adaptacja budynku byłego ośrodka zdrowia w 

Brochowie na potrzeby Gminnego Centrum 

Usług Społecznych 

zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem 

strefy edukacyjno-rekreacyjnej 

ochrona powietrza poprzez wymianę kotłów CO, 

budowę instalacji OZE 

wsparcie w usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest 

organizacja targowiska wiejskiego 

 
W celu monitoringu i oceny realizacji założeń Programu ustalono wskaźniki, które będą 

wykorzystywane do monitorowania postępów w zakresie osiągania celów i realizacji zadań 

określonych w programie. Poniżej przedstawiono główne wskaźniki monitorowania Programu 

Rewitalizacji Gminy Brochów na lata 2016-2023. 

 

Wskaźniki/mierniki monitorowania 
realizacji działań/zadań 

Wartość bazowa 
Wartość 

docelowa w 
2023 roku 

Źródło 
pozyskania 

danych 

Cel: Ograniczenie skali wykluczenia i problemów społecznych 

Kierunek działania: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Zmniejszenie liczy osób korzystających 
z pomocy społecznej z powodu 

bezrobocia 
52 48 

Raport z 
realizacji 
projektu 
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Zmniejszenie liczy osób korzystających 
z pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa 
56 52 

Raport z 
realizacji 
projektu 

Zwiększenie liczby prywatnych 
podmiotów gospodarki narodowej 

42 45 
Raport z 
realizacji 
projektu 

Cel: Dostosowanie infrastruktury społecznej i technicznej w celu niwelacji zjawisk 
kryzysowych 

Kierunek działań: Rozwój infrastruktury społeczno-technicznej 

Zwiększenie liczby instalacji OZE na 
budynkach mieszkalnych 

0 5 
Raport z 
realizacji 
projektu 

Zwiększenie liczby osób korzystających 
ze wspólnych przestrzeni publicznych 

350 457 
Raport z 
realizacji 
projektu 

Zwiększenie liczby osób biorących 
czynny udział w życiu społecznym 

350 457 
Raport z 
realizacji 
projektu 

 

VI. M I E N I E   K O M U N A L N E 

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej 

należy do zadań własnych Gminy. Mieszkaniowy zasób gminy służy zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy Brochów. W ramach tego zasobu lokale są 

przeznaczane na lokale mieszkalne - wynajmowane na czas nieoznaczony. W zasobie 

mieszkaniowym gminy w 2018 roku było zameldowanych 9 osób. W tym 6 osób pod adresem 

Wólka Smolana 16/2 oraz 3 osoby pod adresem Śladów 27. W 2018 roku nie prowadzono 

żadnych działań w kierunku sprzedaży, remontów zamian, czy oddłużeń. 

Stawkę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy ustala Wójt Gminy, nie częściej niż jeden raz w roku.  

Czynsz najmu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy ustala się na podstawie stawki bazowej, stanowiącej, w skali roku 

równowartość 1 % wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni 

użytkowej budynków mieszkalnych w województwie mazowieckim, którego wysokość ustala 

obwieszczeniem Wojewoda Mazowiecki, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy. 
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Określając stawkę czynszu za l m2 powierzchni użytkowej dla poszczególnych lokali 

mieszkalnych, Wójt Gminy uwzględnia czynniki podwyższające lub obniżające wartość 

użytkową lokali.  

Czynnikiem obniżającym wartość użytkową lokalu jest: 

1. lokal o wyposażeniu w co, wc, łazienkę w stanie dobrym - 70 % stawki bazowej, 

2. lokal o wyposażeniu w łazienkę, wc. bez co - 65 % stawki bazowej, 

3. lokal o wyposażeniu w wc bez łazienki - 50 % stawki bazowej, 

4. lokal o wyposażeniu tylko w wodociąg i kanalizację - 45 % stawki bazowej, 

5. lokal bez wodociągu i kanalizacji - 35 % 

Stawkę bazową uchwala Wójt Gminy Brochów w formie Zarządzenia. 

W stosunku do najemców o niskich dochodach Wójt Gminy stosuje obniżki czynszu na 

zasadach określonych w rozdziale 5 Uchwały nr XXV/256/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 

15.11.2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Brochów na lata 2018 - 2022 

Wójt Gminy upoważniony jest z mocy Uchwały do podwyższania czynszu najmu lokali 

mieszkalnych, z uwzględnieniem zasad określonych w Uchwale.  

Czynsz najmu lokalu mieszkalnego może zostać podwyższony, o ile w lokalu dokonane zostały 

ulepszenia, mające wpływ na wartość użytkową lokalu. Podwyższenie czynszu następuje w 

drodze wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu, najpóźniej na koniec miesiąca 

kalendarzowego, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych (art. 23 i 25 ugn) (i Skarbu Państwa w 

miastach na prawach powiatu) 

W 2018 roku w zasobie nieruchomości Gminy Brochów znajdowały się łącznie 224 działki 

będące własnością gminy o łącznej powierzchni 51,7502 ha. W skład nieruchomości wchodziły: 

• Obręb 0003 Brochocin - 1 działka o pow. 0,0826 ha, stanowiąca własność gminy 

• Obręb 0004 Brochów – 21 działek o łącznej powierzchni 6,6839 ha stanowiących własność 

gminy m.in. 

− dz. ew. 111- OSP w Brochowie, o pow. 0,690 ha  

− dz. ew. 103 – Pomnik Chopina, o pow. 0,0649 

− dz. ew. 83, 84/1 – Szkoła Podstawowa w Brochowie, o pow. 1,2800 ha 
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• Obręb 0006 Famułki Brochowskie – 1 działka o pow. 2,2100 ha, stanowiąca własność 

gminy 

• Obręb 0009 Gorzewnica – 1 działka o pow. 0,3300 ha, stanowiąca własność gminy 

• Obręb 0012 Janów – Janówek – 40 działek o łącznej powierzchni 6,7973 ha, stanowiących 

własność gminy m.in. 

− dz. ew. 111/2 i 112/2 – Budynek Oczyszczalni, o pow. 0,6975 ha 

− dz. ew. 119/7 i 118/1 – Kompleks boisk sportowych, o pow. 2,0255 ha 

• Obręb 0013 Kolonia Brochów – 1 działka o pow. 0,0108 ha, stanowiąca własność gminy 

• Obręb 0014 Konary – 14 działek o łącznej pow. 1,8844, stanowiących własność gminy m.in.  

− dz. ew. 325/1 – Budynek Domu Kultury w Konarach, o pow. 0,0831 ha 

• Obręb 0015 Kromnów – 3 działki o łącznej powierzchni 0,5915 ha, stanowiących własność 

gminy, m.in. 

− dz. ew. 177/2 - OSP w Śladowie, o pow. 0,5200 ha 

• Obręb 0016 Lasocin – 7 działek, o łącznej pow. 2,5000 ha, stanowiących własność gminy, 

m.in. 

− dz. ew. 106 i 110 - Szkoła Podstawowa w Lasocinie, o pow. 1,1200 ha 

− dz. ew. 107 – Niepubliczne Przedszkole „Łoszaki”, o pow. 0,4500 ha 

• Obręb 0017 Łasice – 37 działek o łącznej powierzchni 13,0630 ha, stanowiących własność 

gminy 

• Obręb 0018 Malanowo – 1 działka o pow. 0,1400 ha, stanowiąca własność gminy 

• Obręb 0019 Miszory – 1 działka o pow. 0,2300 ha, stanowiąca własność gminy – OSP w 

Miszorach 

• Obręb 0020 Nowa Wieś Śladów – 1 działka o pow. 0,3400 ha, stanowiąca własność gminy 

– Boisko Szkoły Podstawowej w Śladowie 

• Obręb 000021 Olszowiec – 2 działki o łącznej pow. 0,2202, stanowiące własność gminy 

• Obręb 0022 Piaski Duchowne – 19 działek o łącznej pow. 1,2395 ha, stanowiących 

własność gminy 

• Obręb 0024 Plecewice – 5 działek o łącznej pow. 0,7726, stanowiących własność gminy 

m.in.  

− dz. ew. 94 – OSP w Plecewicach, o pow. 0,3500 ha 
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• Obręb 0025 Przęsławice – 42 działki o łącznej pow. 8,2798 ha, stanowiących własność 

gminy  

• Obręb 0026 Sianno – 2 działki o łącznej pow. 0,1000 ha, stanowiące własność gminy 

• Obręb 0027 Śladów – 12 działek o łącznej powierzchni 1,8077 ha, stanowiących własność 

gminy, m.in.: 

− dz. ew. 351 – Szkoła Podstawowa w Śladowie, o pow. 0,6400 ha 

− dz. ew. 500/2 – OSP w Śladowie, o pow. 0,2100 

− dz. ew. 549/4 – lokal mieszkalny, o pow. 0,1300 ha 

• Obręb 0028 Tułowice – 6 działek o łącznej pow. 2,7050 ha, stanowiących własność gminy, 

m.in.:  

− dz. ew. 156/1 – Dom Kultury w Tułowicach, o pow. 0,2623 

• Obręb 0031 Władysławów – 1 działka o pow. 0,1800, stanowiąca własność gminy 

• Obręb: 0032 Wólka Smolana – 6 działek stanowiących własność gminy m.in.  

− dz. nr ew. 166/3 przeznaczona pod boisko przy OSP w Wólce Smolanej. 

W Gminie Brochów występuje bezpośredni sposób zarządzania nieruchomościami 

gminnymi. Gmina, poprzez swe organy, realizuje zarówno funkcję decyzyjną, organizatorską 

jak i wykonawczą. Rada gminy określa zasady gospodarowania mieniem, w tym również 

przeznaczenie poszczególnych składników majątku komunalnego, natomiast wójt jest 

uprawniony do podejmowania działań zmierzających do realizacji danego celu. 

Użytkowanie wieczyste 
 
W roku 2018 grunty stanowiące własność Gminy Brochów będące w użytkowaniu wieczystym 

zajmowały 1,4852 ha. W skład tych gruntów wchodziło 21 działek położonych w 

miejscowościach Piaski Duchowne, Sianno, Wólka Smolana i Janów. Grunty te były 

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz letniskową. Grupę użytkowników 

wieczystych stanowiły osoby fizyczne.  

Powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym nie uległa zmianie w stosunku do 

roku poprzedniego 

W roku 2018 prowadzone były działania polegające na informowaniu użytkowników 

wieczystych o konieczności dokonywania wpłat za użytkowanie wieczyste oraz o wysokości 

stawki tejże opłaty.  



str. 44 

Prowadzono również postępowania mające na celu wyegzekwowanie zaległych opłat od 

użytkowników wieczystych.  

 

VII. F I N A N S E  

Stan finansów gminy 

Budżet Gminy Brochów na 2018 rok zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XXXVII/265/2017 Rady 

Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017 roku został uchwalony po stronie dochodów w kwocie 

18.282.787,00 zł, natomiast po stronie wydatków w kwocie 20.695.786,00 zł. Wynik budżetu 

stanowił deficyt budżetu w kwocie 2.412.999,00zł, który został pokryty  pożyczką 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

(WFOŚiGW) na realizację przedsięwzięcia wieloletniego. 

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na 

2018 rok zarówno uchwałami Rady Gminy, jak i zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów 

został zwiększony do kwoty 20.486.748,11 zł, natomiast plan wydatków budżetowych 

zwiększono do kwoty 22.594.056,60 zł. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wyniosły 

2.475.642,00 zł. Rozchody budżetu bez zmian wyniosły 366.000,00 zł zostały przeznaczone na 

spłaty rat pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie inwestycji „Budowa stacji uzdatniania 

wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina 

Brochów”, spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w XII 2015 r. w Warszawskim 

Banku Spółdzielczym Oddział w Brochowie, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w XII 2016 r. w Banku Spółdzielczym 

w Legionowie, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę 

pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w XI 2016 r. 

na dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 

4x4 dla OSP Śladów”. 

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wartości planów na dzień 31.12.2018 r. oraz ich 

realizacja przedstawiały się następująco: 
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Plan dochodów budżetowych ogółem wynosił 20.486.748,11 zł, został wykonany w kwocie 

19.812.612,74 zł, co stanowi 96,71 % realizacji planu, w tym: 

− Dochody bieżące– plan po zmianach wynosił 18.841.866,57 zł i został zrealizowany 

w kwocie 18.458.000,27 zł, co stanowi 97,96 %; 

− Dochody majątkowe– plan po zmianach wynosił 1.644.881,54 zł i został zrealizowany 

w kwocie 1.354.612,47 zł, tj. 82,35%.  

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosił 22.594.056,60 zł został wykonany w kwocie 

21.630.309,87 zł, co stanowi 95,73 % realizacji planu, w tym: 

− Wydatki bieżące plan po zmianach wynosił 17.888.750,27 zł wykonano w kwocie 

16.933.376,83 zł,  stanowi 94,66%; 

− Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.705.306,33 zł zrealizowano  

w kwocie 4.696,933,04 zł, tj. 99,82 %. 

Dotacje na realizację zadań zleconych zostały przekazane w 96,33 % planu 

wynoszącego 5.423.362,43 zł, czyli w kwocie 5.224.447,14 zł.  

W 2018 roku z budżetu gminy Brochów przekazano: dotacje podmiotowe łącznie w wysokości 

248.153,68 zł, co stanowi 98,87 % planu w wysokości 251.000,00 zł oraz dotacje dla 

podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych łącznie w kwocie 

392.729,65 zł, co stanowi 99,46 % planu w wysokości 392.729,47 zł.  

Wykonanie budżetu za 2018 r. wskazuje na deficyt budżetu w wysokości 1.817.697,13zł, 

wobec planowanego w kwocie 2.412.999,00 zł (zgodnie z Uchwałą budżetową 

Nr XXXVII/265/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017r.). 

Wykonanie budżetu gminy:   

 

Lp. Wyszczególnienie 

Plan ogółem 

Wykonanie 

na 

31.12.2018 r 

% 

wykonania 

3:4 

1 2 3 4 5 

I Dochody ogółem 
20 486 748,11 

19 812 

612,74 
96,71% 
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  w tym:     x 

1 Dochody bieżące 18 841 866,57 

18 458 

000,27 
97,96% 

  w tym:     x 

  

udziały we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych   3 516 414,00 
x 

  

udziały we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych   162 729,25 
x 

  podatki i opłaty   3 986 272,50 x 

  subwencja ogólna   4 567 719,00 x 

  

z tytułu dotacji i środków na cele 

bieżące   6 066 117,56 
x 

  pozostałe   158 747,96 x 

2 Dochody majątkowe 1 644 881,54 1 354 612,47 82,35% 

  w tym:     x 

  ze sprzedaży majątku   109 102,93 x 

  

z tytułu dotacji oraz środków 

przeznaczonych na inwestycje   1 227 837,04 
x 

  pozostałe   17 672,50 x 

II  Wydatki ogółem 
22 594 056,60 

21 630 

309,84 
95,73% 

  w tym:     x 

1 Wydatki bieżące 17 888 750,27 

16 933 

376,83 
94,66% 

2 Wydatki majątkowe 4 705 306,33 4 696 933,01 99,82% 

III Wynik (I-II) -2 107 308,49 -1 817 697,10 86,26% 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Plan ogółem 

Wykonanie 

na 

31.12.2018 r 

% 

wykonania 

4:3 
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1 2 3 4 5 

I Dochody ogółem 
20 486 748,11 

19 812 

612,74 
96,71% 

  w tym:     x 

1 Dochody własne 15 063 385,68 

14 588 

165,60 
96,85% 

2 Dochody zlecone 5 423 362,43 5 224 447,14 96,33% 

 

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego 

   
1 dochody   19 812 612,74 zł  

  w tym   

  dochody bieżące      18 458 000,27 zł  

  dochody majątkowe        1 354 612,47 zł  

2 wydatki   21 630 309,87 zł  

  wydatki bieżące       16 933 376,83 zł  

  wydatki majątkowe        4 696 933,04 zł  

3 zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek     5 010 609,50 zł  

4 spłata rat kredytów i pożyczek        366 000,00 zł  

5 spłata odsetek od kredytów i pożyczek          69 684,98 zł  

6 zobowiązania wymagalne                       -   zł  

   

 

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek 

samorządu terytorialnego Wykonanie 

1 
udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 

93,16% 

2 udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem 6,84% 

3 udział dochodów własnych w dochodach ogółem 73,63% 

4 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 21,71% 

5 Wskaźnik zadłużenia 25,29% 

6 Wskaźnik obciążenia budżetu 2,20% 
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 Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

Przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2018-2031 na 

dzień 31.12.2018 r.  

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć: 

− w części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ujęto: 

1.1.1.1 Przedsięwzięcie pn. „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów”, cel: rozwój kompetencji 

kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Brochów oraz zasadnicze 

podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach w związku z zakwalifikowaniem się 

Gminy Brochów, jako Partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan wydatków na 2018 rok wynosił 113.836,17 zł, 

wykonanie 88.250,69 zł, tj. 77,52 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. Projekt koordynowany 

jest przez Urząd Gminy Brochów. 

1.1.2.1 Przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Łączne nakłady 

finansowe wynoszą 1.784,79 zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosił 587,31 zł, wykonanie 

587,31 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. 

 

1.1.2.2 Przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych 

w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej”. Okres realizacji ustalony 

jest na lata 2018–2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.247.193,78 zł. Plan wydatków 

na 2018 rok wynosił 790.589,53 zł, wykonanie 790.589,53 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie w 

trakcie realizacji. 

− w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 

w pkt 1.1 i 1.2), ujęto: 
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1.3.1.1. Przedsięwzięcie pn. „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów” – dotyczy to 

przedsięwzięcia wskazanego w części 1.1 w poz. 1.1.1.1, a spowodowane jest zwiększeniem 

wydatków niekwalifikowalnych w ramach ww. projektu. Ustalono łączne nakłady finansowe 

i plan wydatków bieżących na 2018 r. w kwocie 299,39 zł, wykonanie 299,39 zł, tj. 100,00 % 

planu.  

1.3.2.1 Przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika 

wodnego Łasice”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.012,17 zł, w tym w 2018 r. 

wydatkowano 5.904,00 zł, tj. 100,00 % planu wynoszącego 5.904,00 zł. 

1.3.2.2  Przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Usług Społecznych 

i Administracyjnych – Budynek administracyjny – siedziba Urzędu Gminy Brochów, GOPS, 

GZGK, Centrum Usług Wspólnych, klubu sportowego, organizacji i stowarzyszeń” 

Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2018, koordynowane przez Urząd Gminy 

Brochów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 122.368,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok 

wynosił 1.353,00 zł, wykonanie 1.353,00 zł, tj. 100,00 % planu. Projekt  

został zakończony. 

1.3.2.3 Przedsięwzięcie pn. „Nabycie zabudowanej nieruchomości w miejscowości Śladów, 

działka nr 549/4. Plan wydatków na 2018 rok wynosił 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 

100,00 % planu. 

1.3.2.4 Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości 

Wólka Smolana II etap”. W 2018 r. nie przewidziano wydatków na niniejszy projekt, z powodu 

braku dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.  

1.3.2.5 Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów 

w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki. 

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.727.071,55  zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosił 

2.317.071,55 zł, wykonanie 2.316.179,95 zł, tj. 99,96 % planu. Zadanie zostało zakończone. 

1.3.2.6 Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza 

sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów”. Łączne nakłady 

finansowe wynoszą 2.089.402,00  zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosił 637.430,60 zł, 

wykonanie 637.430,60 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. 
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1.3.2.7 Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków 

w Janowie”, mające na celu poprawę infrastruktury wodno-ściekowej gminy. Okres realizacji 

lata 2018– 2021.Rozpoczęcie zadania planowane jest w roku 2019. 

1.3.2.8 Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowościach 

Tułowice i Malanowo oraz odwodnienia DW705 w miejscowości Konary”. Okres realizacji lata 

2018– 2019. Zadanie w trakcie realizacji. 

1.3.2.9 Przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych 

w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej”  dotyczy przedsięwzięcia 

wskazanego w części 1.1 w poz. 1.1.2.2, a spowodowane jest zwiększeniem wydatków 

niekwalifikowalnych w ramach ww. projektu.  Plan wydatków na 2018 rok wynosił 2.091,00 zł, 

wykonanie 2.091,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. 

1.3.2.10 Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na 

działce nr ewid. 177/2 w miejscowości Kromnów w gminie Brochów”, mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 

177.700,00  zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosił 122.700,00 zł, wykonanie 122.700,00 zł, tj. 

100,00 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. 

Zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte załącznikiem Nr 2 do WPF. 

Nazwa zadania Wykonanie 

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec i Wólka Smolana 

w Gminie Brochów 
23 577,00 

Wymiana pomp w przepompowniach kanalizacyjnych 12 154,80 

Przebudowa drogi gminnej nr 380124W   "Gruszowa" w miejscowości 

Brochów, Gmina Brochów 
318 807,29 

Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Śladów 10 000,00 

Wykonanie systemu nawadniającego przy Gminnym Centrum Medyczno - 

Rehabilitacyjnym w Brochowie 
30 000,00 

Zakup unitu stomatologicznego 49 899,24 

Aktualizacja projektu na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy 

wiejskiej w Konarach na działce gminnej 
6 135,00 



str. 51 

Otwarta Strefa Aktywności w Wólce Smolanej gmina Brochów 79 599,98 

Modernizacja boiska gminnego w Wólce Smolanej 38 000,00 

 

Spłaty zobowiązań  

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. w latach 2018-2031 na podstawie 

posiadanych umów pożyczek i kredytów harmonogram spłat zadłużenia wygląda następująco: 

• 2018 r. – 366.000,00 zł 

• 2019 r. – 470.000,00 zł 

• 2020 r. – 486.000,00 zł 

• 2021 r. – 486.000,00 zł 

• 2022 r. – 486.000,00 zł 

• 2023 r. – 486.000,00 zł 

• 2024 r. – 666.000,00 zł 

• 2025 r. – 653.055,50 zł 

• 2026 r. – 550.000,00 zł 

• 2027 r. – 550.000,00 zł 

• 2028 r. – 567.554,00 zł 

• 2029 r. – 1.150.000,00 zł 

• 2030 r. – 1.150.000,00 zł 

• 2031 r. – 210.000,00 zł. 

Realizacja funduszu sołeckiego 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/218/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 30 marca 2017 roku nie 

wyodrębniono funduszu sołeckiego w 2018 roku. 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego. 

Lp. 

Dochody uzyskane w 2018r. z tytułu gospodarowania 

mieniem gminy Brochów         183 581,47 zł  
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1 dochody z opłat z tytułu wieczystego użytkowania               4 790,73 zł  

2 

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości           103 565,90 zł  

3 

dochody z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i 

użytkowych            10 470,36 zł  

4 

wpływy z usług dostarczania ciepłej wody użytkowej 

i centralnego ogrzewania najemcom lokali            23 444,41 zł  

5 wpływy z tytułu wynajmu terenu  boiska gminnego              2 000,00 zł  

6 

wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej 

wymienionych dochodów               1 550,95 zł  

7 opłata za zajęcie pasa drogowego             30 362,13 zł  

8 

dochody z tytułu korzystania z terenów łowieckich gminy 

Brochów               1 055,61 zł  

9 wpływy z tytułu wynajmu autobusu              2 460,00 zł  

10 dochody z tytułu służebności przesyłu dla PGE              3 647,97 zł  

11 

dochody z tytułu ustanowienia trwałego Zarządu dla Szkół i 

Gminnego Centrum Medycznego                233,41 zł  
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  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BROCHÓW NA DZIEŃ 31.12.2018   
            

LP WYSZCZEGÓLNIENIE OPIS GRUNTÓW 
STAN NA DZIEŃ 

31.12.2017 

Zwiększenie 
zmniejszenie   
związane z 

zakupem+ / ze 
sprzedażą - 

STAN NA DZIEŃ 
31.12.2018 

 W tym sposób zagospodarowania wg wartości 

Dochody 
uzyskiwane z 

tyt. 
gospodarowania 

mieniem 

W bezpośrednim 
Zarządzie 

Grunty będące 
w użytkowaniu 

wieczystym 
przez podmioty 
fizyczne Dział 

700 

W zarządzie 
zakładu 

budżetowego 
GZGK 

W zarządzie  
Jednostek 

budżetowych 
Szkół lub 
innych 

jednostek 

Najem dzierżawa 
innym 

podmiotom 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
GRUNTY OGÓŁEM                                         
w hektarach   52,0682   51,7502 44,6642 1,4852 2,1583 3,3800 0,0625   

  wartość w złotych    800 540,13 zł   788 621,38 zł 734 361,35 zł 20 005,00 zł 20 737,40 zł 13 517,63 zł   116 611,16 zł 

  
KŚT 010 GRUNTY ORNE grunty rolne 

3,8423   3,8423 1,6000 0,7815 1,4608       

  42 359,56 zł   42 359,56 16 008,89 zł 12 315,00 zł 14 035,67 zł     1 550,95 zł 

  
KŚT 012 GRUNTY POD ŁĄKI łąki 

0,4800   0,4800 0,4800         1 055,61 zł 

  4 800,00 zł   4 800,00 4 800,00 zł         103 565,90 zł 

  KŚT 013 PASTWISKA 
TRWAŁE 

pastwiska trwałe 0,2545   0,2545 0,2545         4 790,73 zł 

  2 545,00 zł   2 545,00 zł 2 545,00 zł         2 000,00 zł 

  KŚT 015 GRUNTY POD 
STAWAMI 

stawy 
2,0600   2,0600 2,0600         3 647,97 zł 

  20 649,44 zł   20 649,44 zł 20 649,44 zł         116 611,16 zł 

  KŚT 018 NIEUŻYTKI   1,5700   1,5700 1,5700           

  15 700,00 zł   15 700,00 zł 15 700,00 zł           

  
KŚT 030 TERENY 
MIESZKANIOWE 

 SUW Konary , działki, 
lokale socjalne 

2,9678 -0,3180 2,6498 2,6498           

  86 973,54 zł -11 918,75 zł 75 054,79 zł 75 054,79 zł           

  
KŚT 031 TERENY 
PRZEMYSŁOWE 

Oczyszczalnia ścieków i 
teren wokół 0,6975   0,6975     0,6975       

  6 701,73 zł   6 701,73 zł     6 701,73       

  
KŚT 032 INNE TERENY 
ZABUDOWANE 

dom kultury konary, 
pomniki 

7,0702   7,0702 4,6240 0,7037   1,6800 0,0625   

  122 726,12 zł   122 726,12 zł 107 098,52 zł 7 690,00 zł   7 937,60 zł     

  19,8942   19,8942 18,1942     1,7000     
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KŚT 034 TERENY 
REKRACYJNO 
WYPOCZYNKOWE 

Zbiornik Łasica, grunty 
pod boiska sportowe 

296 514,16 zł   296 514,16 zł 290 934,13 zł     5 580,03 zł     

  
KŚT 040 GRUNTY POD 
DROGI 

droga wewnętrzna 13,0451   13,0451 13,0451           

  188 345,30 zł   188 345,30 zł 188 345,30 zł           

  
KŚT 042 INNE TERENY 
KOMUNIKACYJNE 

prawo użytkowania 
wieczystego 

0,1866   0,1866 0,1866           

  13 225,28 zł   13 225,28 zł 13 225,28 zł           

2 Budynki Ogółem                                                          

  wartość w złotych    11 045 553,19 zł 1 339 947,48 zł 12 385 500,67 zł 6 183 830,68 zł     6 201 669,99 zł 65 012,15 zł 34 148,18 zł 

  KŚT 105 Budynki Biurowe 
Urząd Gminy  Brochów 

125+ ogrodzenie 
352 207,69   352 207,69 352 207,69           

                  10 470,36 zł 

  KŚ 106 Budynki Szpitali i 
Opieki Zdrowotnej 

Ośrodek Zdrowia 
Brochów 126 (stary 

budynek)+ Nowy 
ośrodek Zdrowia 

GCMR 

              Dzierżawa GCMR 23 444,41 zł 

  648 351,08 zł 1 339 947,48 zł 1 988 298,56 zł 1 988 298,56 zł       1 339 947,48 zł 47,37 zł 

  

KŚT 107 Budynki Oświaty 
Nauki i Kultury Obiekty 
Sportowe 

3 szkoły, Świetlica 
wiejska Tułowice, 
Biblioteka /Łoszaki 

                  

  7 389 618,31 zł   7 389 618,31 zł 1 187 948,32 zł     6 201 669,99 zł 65 012,15 zł 186,04 

  

KŚT 108 Budynki 
produkcyjne, usługowe, 
gospodarcze dla rolnictwa 

budynek 
niemieszkalny 

Tułowice 
Wodomistrzówka na 

dz. 549 komórki 143 005,34 zł 

  

143 005,34 zł 

          34 148,18 zł 

    143 005,34 zł           

  

KŚT 109 Pozostałe budynki 
niemieszkalne ( Skwer + 
OSP Broch) 

Remiza OSP + skwer 
Chopina, góra oś 

zdrowia, dom Kultury 
Konary 

                  

  2 441 008,27 zł   2 441 008,27 zł 2 441 008,27 zł           

  
KŚT 110 Budynki 
Mieszkalne 

mieszkanie Piechna, 
Śladów socjalne, 

kontener 
                  

  71 362,50 zł   71 362,50 zł 71 362,50 zł           

3 

Budowle i urządzenia 
techniczne (Obiekty 
Inżynierii Lądowej i 
Wodnej)                     

  wartość w złotych    29 096 134,15 zł 567 542,91 zł 29 663 677,06 zł 23 761 733,01 zł   5 895 844,05 zł 6 100,00 zł   30 362,13 zł 
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KŚT 225 Urządzenia 
Melioracji  

Stacja Uzdatniania 
Wody - stary 

                  

  228 402,62 zł   228 402,62 zł 228 402,62 zł           

  KŚT 225 Urządzenia 
Melioracji  

Stacja Uzdatniania 
Wody oraz sieć 
Wodociągowa Janów 
1szt. = 1 km 

1 szt+1,18 km   1 szt+1,18 km 1 szt+1,18 km           

  2 569 830,52 zł 53 997,00 zł 2 623 827,52 zł 2 623 827,52 zł           

  
KŚT 210 Rurociągi Linie 
Telekomunikacyjne, 
Przesyłowe  

wodociągi liczba, 
długość 

57,20 km 113 km 57,20 km 36,20 km   21 km       

  3 149 458,00 zł 49 679,68 zł 3 199 137,68 zł 2 016 925,89 zł   1 182 211,79 zł       

  KŚT 291  Pozostałe obiekty 
inżynierii Lądowej  

Oczyszczalnia Ścieków 
                  

  4 637 543,83 zł   4 637 543,83 zł 3 211 191,62 zł   1 426 352,21 zł       

  KŚT 210 Rurociągi Linie 
Telekomunikacyjne, 
Przesyłowe  

Kanalizacja ( długość 
28,869 km, w tym 

10,57 km 
przyłącza)+pompownie 

275 

28,869 km+275   28,869 km+275 15,597 km    13,272 km+275       

  7 150 815,10 zł   7 150 815,10 zł 3 863 535,05 zł   3 287 280,05 zł       

  
KŚT 220 Autostrady Drogi 
Ekspresowe  ulice i Drogi 
Pozostałe 

ulice drogi 45,44 km, 
pobocza, wiaty, 
przyastanki2,45 

46,64 km+2,45 
km+2263,5 m2 0,9530 

47,593 km+2,45 
km+2263,5 m2 

47,593 km+2,45 
km+2263,5 m2       

  

  

  11 006 859,35 zł 321 267,29 zł 11 328 126,64 zł 11 328 126,64 zł       30 362,13 zł 

  KŚT 223 Mosty                     

  20 000,00 zł   20 000,00 zł 20 000,00 zł           

  KŚT 290 Budowle 
Sportowe i Rekreacyjne 

boisko sportowe 
Janów, OSA Wólka 

Smolana, boisko 
Wólka Smolana 

2   2 3           

  222 938,57 zł 117 599,98 zł 340 538,55 zł 340 538,55 zł           

  

inne 

plac zabaw 
Kromnowie, 
modernizacja schodów 
pomnik, wiata 
Kromnów 

110 286,16 zł 24 998,96 zł 135 285,12 zł 129 185,12 zł     6 100,00 zł   

  

4 Środki transportu                Zarząd ZEAS     

  wartość w złotych    1 906 751,15 zł 1 612 946,15 zł 1 906 751,15 zł 1 662 646,15 zł   12 000,00 zł 232 105,00 zł   2 460,00 zł 

  

KŚT 741 Samochody 
Osobowe 

samochody osobowe 
2szt 

52 700,00 zł   52 700,00 zł 40 700,00 zł   12 000,00 zł       
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KŚT 743  Samochody 
Specjalne 

pojazdy strażackie 2 
szt. 

1 612 946,15 zł 1 612 946,15 zł 1 612 946,15 zł 1 612 946,15 zł          

  

KŚT 744 Pojazdy 
samochodowe 
przeznaczone do przewozu 
dziesięciu lub więcej osób 
wyłączając kierowcę 

autobusy 1 szt. 

232 105,00 zł   232 105,00 zł       232 105,00 zł   2 460,00 zł 

  

KŚT 770 Tabor Transportu 
Morskiego 

łódź ratunkowa - 2 szt. 
9 000,00 zł   9 000,00 zł 9 000,00 zł       

 

  

                        

5 
Inwestycje stan 
zaangażowania   2 638 697,43 zł 4 183 262,54 zł 4 279 843,67 zł             

        -2 542 116,30 zł               
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VIII. INWESTYCJE I PRACE WYKONANE W 2018 ROKU W GMINIE BROCHÓW 

Nazwa zadania Data 

pozyskania 

środków 

Data 

rozpoczęcia 

realizacji 

Data 

planowanego 

zakończenia 

Koszt 

całkowity 

Środki własne Dotacja 

1. Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów -w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.01 

Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020 

 

1.1. Dowóz i odwóz uczniów 

szkół podstawowych w 

Gminie Brochów na zajęcia 

pozalekcyjne 

31.08.2017 r. 09.11.2017 r. 31.08.2019 r  

 

994 097,50 

 

 

 

0 

 

 

994 097,50 

1.2. Wyposażenie pracowni 

przedmiotowych w Gminie 

Brochów 

31.08.2017 r. 14.11.2017 r. 30.03.2018 r. 

2. Dofinansowanie Projektu „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w gminie Brochów w celu ich 

aktywizacji społecznej i gospodarczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 „Rewitalizacja Obszarów Zmarginalizowanych” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
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2.1. Przebudowa i rozbudowa 

wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku 

usługowego na budynek 

usługowo-administracyjny 

Gminnego Centrum Usług 

Społecznych i 

Administracyjnych 

16.05.2018 r. 07.06.2018 r.  28.02.2019 r. 3634691,59 

 

2446428,94 

 

1188262,65 

2.2. Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej wraz z 

budową placu zabaw i siłowni 

zewnętrznej  

 

16.05.2018 r. 17.07.2018 r. 31.10.2019 r. 770387,60 77038,76 693348,84 

2.3. Budowa Targowiska 

wiejskiego "Mój Rynek" 

 

16.05.2018 r. 03.07.2018 r. 01.07.2019 r. 454977,00 45497,70 409479,30 
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Nazwa zadania Data 
pozyskania 
środków 

Data 
rozpoczęcia 
realizacji 

Data 
zakończenia 
/Data 
planowanego 
zakończenia 

Koszt 
całkowity 

Środki 
własne 

Dotacja 

1. Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów Kromnów, 
Gorzewnica, Górki 

1.1. Budowa sieci 
wodociągowej w 
miejscowościach Przęsławice, 
1.2. Nowa Wieś Śladów, 
Śladów 

21.12.2017 r. 17.10.2017 
r. 

31.08.2019 r  
 
2 605 853,93 
 

 
 
154 299,93 

Pożyczka 
umarzalna  
2 451 554,00 

2. Budowa sieci 
wodociągowej w 
miejscowościach Śladów, 
Kromnów Gorzewnica, Górki 

21.12.2017 r. 24.10.2017 
r. 

31.10.2018 r. 

3. Przebudowa drogi gminnej 
nr 380124W „Gruszowa” w 
miejscowości Brochów, Gmina 
Brochów” III 

10.08.2017 r. 11.06.2018 
r.  

31.07.2018 r. 313 801,29 114 130,29 199 671,00 

4. Przebudowa boiska 
treningowego do piłki nożnej 
z trawy syntetycznej” 
realizowanego w ramach 
zadania pod nazwą 
„Przebudowa kompleksu boisk 
piłkarskich oraz remont 
zaplecza sanitarnego 

12.12.2017 r 10.08.2018 
r. 

31.10.2018 629 435,60 79 435,60 550 000,00 
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zlokalizowanego na terenie 
miejscowości Brochów i 
Janów” 

5. „Zakup i dostawa unitu 
stomatologicznego” dla 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla 
którego organem 
prowadzącym jest Gmina 
Brochów. 

Środki 
własne 

26.02.2018r 27.02.2018 r. 49 899,24 49 899,24 0 

6. Modernizacja boiska 
gminnego w Wólce Smolanej, 
gmina Brochów 

14.06.2018 r. 18.07.2018r 08.08.2018 r. 35 553,00 25 553,00 10 000,00 

7. Otwarta Strefa Aktywności 
w Wólce Smolanej, gmina 
Brochów 

Środki 
własne 

05.07.2018r 10.08.2018 r. 78 643,26 78 643,26 0 

8. Doposażenie jednostek OSP 
z terenu Gminy Brochów 

30.08.2018 r. 05.12.2018r 06.12.2018 r. 28 015,00 280,15 27 734,85 

9. Wykonanie systemu 
nawadniającego przy GCMR w 
Brochowie 

Środki 
własne 

06.12.2018r 20.12.2018 r. 30 000,00 30 000,00 0 

10. Aktywna tablica w Szkole 
Podstawowej im. Fryderyka 
Chopina w Brochowie 

21.06.2018 r.  21.12.2018r 21.12.2018 r. 17 500,00 3 500,00 14 000,00 

11. Zakup i dostawa łodzi 
ratowniczej dla jednostki OSP 
w Śladowie  

05.10.2018 r. 07.12.2018r 20.12.2018 r. 10 000,00 5 000,00 5 000,00 

12. Rozbudowa i przebudowa 
budynku remizy OSP w 
miejscowości Kromnów, na 
terenie dz. nr ew. 177/2 

Środki 
własne 

09.10.2018r 30.01.2019 r. 157 370,84 157 370,84 0 
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Drogi 

Na terenie Gminy Brochów znajduje się 83 kilometry dróg gminnych z tego z czego ponad połowa bo aż 48 kilometrów jest o 

nawierzchni bitumicznej, jeden kilometr z kostki brukowej – łącznik pomiędzy Gminą Młodzieszyn, a Gminą Brochów. W ostatnich 

latach ponad 7 km dróg zostało ulepszonych nawierzchnią z asfaltu frezowanego – destruktu.                                                                                                                                  

Pozostałe 18,40km to drogi nieutwardzone lub z gruntu rodzimego, najczęściej są to drogi leśne lub drogi dojazdowe do pól.  Około 6 

km dróg to drogi utwardzone gruzem lub tłuczniem. 

 

 

13. Remont budynku OSP w 
Kromnowie w zakresie 
remontu wentylacji oraz 
systemu oddymiania 

15.06.2018 r. 14.12.2018 
r. 

21.12.2018 r. 23 739,00 0 23 739,00 
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IX. O Ś W I A T A   I   E D U K A C J A 

W 2018 roku Gmina Brochów była organem prowadzącym dla 3 szkół podstawowych 

 z oddziałami przedszkolnymi  tj. 

▪ Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie, 

▪ Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie, 

▪ Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie z oddziałami gimnazjalnymi. 

Jednostką obsługującą w/w szkoły w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym, do prowadzenia wspólnej obsługi administracyjno-organizacyjnej  

i finansowo-księgowej był Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie. 

W 2018 r. Gmina otrzymała subwencje oświatowa w wysokości  3.585.460 zł. 

Liczba uczniów i etatów pracowników pedagogicznych zgodnie z danymi przekazanymi  

do SIO – stan na 30.09.2018 r. w poszczególnych szkołach wynosiła : 

 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 

Liczba etatów 

pracowników 

pedagogicznych 

 

Szkoła Podstawowa im. 

F.Chopina w Brochowie 

223 22,48 

 

Szkoła Podstawowa im. 

W.Jagiełły w Śladowie 

146 16,87 

Szkoła Podstawowa im. 

T.Kościuszki w Lasocinie 
104 

 

15,31 

 

 

Przy szkołach znajdują się boiska do gry w piłkę nożną, w piłkę siatkową, piłkę koszykową, 

bieżnie, skocznie, rzutnie, place zabaw dla dzieci. 
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Wszystkie szkoły mają możliwość korzystania z Internetu, posiadają nowoczesne pomoce 

dydaktyczne, w tym cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze CD i DVD,  telewizory, tablice 

interaktywne oraz projektory multimedialne. 

W bibliotekach szkolnych działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. 

Warunki funkcjonowania szkół zostały dobrze zabezpieczone. Terminowo regulowano 

wszystkie należności i płatności. Zabezpieczono zakup opału , środków czystości. Była pełna 

płynność finansowa w wypłatach wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół. 

Dla odpowiedniego poziomu nauczania, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami, 

zabezpieczono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 29 060,00 zł. 

Nauczyciele  korzystali z warsztatów, szkoleń, konferencji. Systematycznie uczestniczyli 

w formach doskonalenia zawodowego oferowanych przez CODN w Płocku. Wszyscy 

uczestniczyli w szkoleniach rad pedagogicznych na terenie szkoły oraz w wielu szkoleniach 

zewnętrznych.    

W analizowanym okresie przyznane zostały  Stypendia Wójta Gminy Brochów za wyniki 

 w nauce i osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez 

Gminę Brochów. Ogólnie przyznano 31 stypendiów za wyniki w nauce , 10 stypendiów za 

osiągniecia naukowe, artystyczne i sportowe  na łączną kwotę 13.800 zł. 

W 2018 roku Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie kwot 

części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy z przeznaczeniem  

na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych. Wniosek rozpatrzono pozytywnie i gmina 

pozyskała kwotę 12 547,00 zł na w/w cele. 

Realizując obowiązki określone w Prawie Oświatowym refundowano rodzicom wydatki 

związane z dowożeniem uczniów do szkół. Ogółem dowożeniem objęto 230 uczniów. 

Poniesione wydatki w analizowanym okresie stanowiły kwotę 381 013,49 zł. 

W ramach Rządowego programu dot. dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. objęto dofinansowaniem 

sześciu  młodocianych na łączną kwotę 45 792,28 zł. 
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Z otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne  

i materiały ćwiczeniowe wydatkowano łączną kwotę 41 751,47 zł. 

W 2018 roku wydatkowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych  

w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości  97 270,00 zł. 

Zrealizowano w Szkole Podstawowej w Brochowie rządowy  program pn. „Aktywna tablica”. 

W ramach programu zakupiono 2 zestawy tablic interaktywnych i projektor na kwotę 

17 500,00 zł. 

Doposażono Szkołę Podstawową w Lasocinie w meble, krzesła i ławki na kwotę 11 079,77 zł. 

W szkołach Gminy Brochów realizowane były liczne zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań 

m. in. chór, KPN, gimnastyka korekcyjna, język niemiecki, szachy w szkole. Dodatkowo szkoły 

realizowały różne projekty m.in. „Bernaldo Belotto – ambasador kultury” realizowany przy 

współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie, międzynarodowy projekt E-Twining.  

Dzięki dobremu zapleczu dydaktycznemu, licznym zajęciom dodatkowym uczniowie odnosili 

liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, 

powiatowym i międzyszkolnym. 

X.  P O L I T Y K A   S P O Ł E C Z N A 

Pomoc i wsparcie w gminie Brochów z pomocy społecznej w 2018 roku  roku uzyskało                        

299 osób, co stanowiło 6,88 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 

2017 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 25 osób. 

Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się 

w stosunku do roku poprzedniego o 39 rodzin. W przypadku długotrwale korzystających z 

pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 169 osób, co oznaczało spadek w stosunku do 

roku 2017 o 8 osób. W gminie Brochów najczęściej występującymi przyczynami trudnej 

sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, 

wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2018 roku było kolejno: ubóstwo, długotrwała 

lub ciężka choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 
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Pomoc i wsparcie w gminie Brochów z pomocy społecznej w 2018 roku w postaci świadczeń 

pieniężnych uzyskało 176 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 123 osoby. 

Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 8 osób. W gminie 

funkcjonował 1 asystent rodziny, którzy objęli swoją opieką 18 rodzin. 

Liczba pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 327 rodzin. W 

stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 14 rodzin. Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia w formie zasiłku wychowawczego   wyniosła 3 150 609,00 zł i w porównaniu z 

rokiem poprzednim zmalała o 76 361,00 zł. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny 

wyniosła 177 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 8 rodzin. Całkowita 

kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego  wyniosła734 955,30 zł i w 

porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 27 260,09 zł. 

W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 9 osób w tym: kadra kierownicza 1 

osoba, pracownicy socjalni 3 osoby, pozostali pracownicy 5 osób. Spośród zatrudnionych w 

ośrodku pomocy społecznej pracowników 9 posiada wykształcenie wyższe. Specjalizację I i II 

stopnia w zawodzie pracownika socjalnego nie  posiada żaden z pracowników socjalnych. 

Wśród pracowników 1 osoba posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej. 

W gminie Brochów środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej 

wyniosły w 2018 roku 6 326 698 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego 

wzrósł  o 41 647 zł. W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 4 931 022 zł co stanowi 77,93 % 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna 

wydatkowano 1 031 027 zł co stanowi 16,29 % ogólnych wydatków w zakresie polityki 

społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 83 330 zł. co stanowi 1,31 % 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 - Edukacja i opieka 

wychowawcza wydatkowano 104 879 zł co stanowi 1,65 % ogólnych wydatków w zakresie 

polityki społecznej. 

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

W 2018 roku realizowany był Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 

przyjęty Uchwałą Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29 grudnia 2015 roku.  
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Cel programu: stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku 

rodziny biologicznej oraz wspieranie rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo wychowawczych. 

Ważną rolę w systemie wspierania rodziny pełni asystent rodziny. Asystent rodziny pracuje 

z rodzinami wieloproblemowymi. Asystent rodziny ma za zadanie ułatwić rodzinom 

wykonywanie ról społecznych. Rolą asystenta jest praca z rodziną w celu zapobiegania 

umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a w sytuacji gdy dzieci zostały już w niej umieszczone 

ma prowadzić do ich powrotu do rodziny biologicznej.  

Pomocą asystenta rodziny w 2018 r. objętych było 18 rodzin, z których 3 do współpracy 

z asystentem zobowiązanych było postanowieniem sądu rodzinnego. W rodzinach objętych 

pomocą asystenta było 44 dzieci. Podjęto decyzję o zakończeniu pracy z 7 rodzinami.  

W 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brochowie zatrudniony był jeden 

asystent rodziny.  

Zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina oraz 

powiat zobowiązani są do finansowania pobytu dzieci umieszczony w pieczy zastępczej. 

W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie ponosił odpłatność za 5 dzieci 

umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej, łączny koszt pobytu w placówce 

wyniósł 78 895,38 zł oraz 3 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych łączny koszt pobytu 

wyniósł 13 258,89 zł. 

Osiągnięcia jednostki samorządowej z uwzględnieniem jej jednostek organizacyjnych: 

1. Kampania profilaktyczna „ZANIM SIĘ WKRĘCISZ”                                                                                                

Wójt Gminy Brochów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie we współpracy z 

Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie Zespołem ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i 

Patologii prowadzili kampanię, której działania zwrócone były do młodych ludzi z gminy 

Brochów. Celem kampanii było ukazanie młodym ludziom, iż jako aktywni internauci mają 

bardzo duży wpływa na budowanie własnego wizerunku w sieci i że to od nich zależy w dużej 

mierze jaki wizerunek zbudują oraz jak zadbają o swoje bezpieczeństwo w wirtualnym świecie.  

Organizatorzy kampanii chcieli aby młodzież zaangażowała się w atrakcyjne i bezpieczne dla 

siebie działania będące alternatywną formą spędzania wolnego czasu, z tego też względu 

ogłoszono konkursu na piosenkę antyhejtową PO CO NAM TEN HEJT? JAK TO WYŁĄCZYĆ? 

Celem konkursu było pogłębianie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z 
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cyberprzemocą oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu. W ramach kampanii w Szkole 

Podstawowej w Brochowie oraz Szkole Podstawowej  

w Śladowie zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjno – profilaktycznych dla uczniów klas 

IV – VII, których realizatorem był GOPS w Brochowie. Tematyka zajęć obejmowała: 

Cyberprzemoc celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz 

uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi 

konsekwencjami tego typu działań zarówno ofiar jak i sprawców. Rozstrzygniecie konkursu 

nastąpiło w dniu 25 maja 2018 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka 

Chopina w Sochaczewie, uczniowie którzy zgłosili udział w konkursie mieli za zadanie napisać 

tekst piosenki o treści antyhejtowej a następnie zaśpiewać autorską piosenkę podczas 

przeglądu piosenki profilaktycznej pod uważnym „uchem” jury. 

2. Działania skierowane do rodziców 

W maju i październiku 2018 r. miały miejsce spotkania integracyjne w Ośrodku Dolina Słońca 

w Piaskach Królewskich zorganizowane przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brochowie oraz Fundacji S.O.S. Obrony Poczętego Życia dla Mam z terenu gminy 

Brochów. Spotkania miały charakter integracyjny w trakcie spotkań Mamy mogły wspólnie 

spędzić czas, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Jak co roku spotkania poprzedziła 

zbiórka odzieży dla osób potrzebujących, podczas spotkań była możliwość wybrania sobie 

potrzebnej odzieży. 

 

3. „NIE BĄDŹ OFIARĄ - OBROŃ SIĘ SAMA” 

Wójt Gminy Brochów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie, oraz Posterunek 

Policji w Młodzieszynie zorganizowali bezpłatny kurs samoobrony dla Mieszkanek gminy 

Brochów.  

Celem kursu było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zdobycie oraz pogłębienie wiedzy 

pomocnej w przewidywaniu niebezpieczeństw i rozwinięciu umiejętności pomocnych w 

stosowaniu odpowiednich działań zapobiegawczych. 

Podczas kursu Panie miały możliwość: 

• przełamać własne słabości, opanować stres, 

• nauczyć się prostych i skutecznych technik samoobrony, uwolnienia z uchwytów, 

• podnieść własną sprawność fizyczną oraz poczucie bezpieczeństwa. 
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4. RODZINNY RAJD ROWEROWY 

Wójt Gminy Brochów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie, oraz Posterunek 

Policji w Młodzieszynie we wrześniu 2018 roku zorganizowali Rodzinny Rajd rowerowy dla 

mieszkańców Gminy Brochów. 

Cele: 

- aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, 

- popularyzacja walorów turystycznych gminy Brochów, 

- popularyzacji i upowszechnianie turystyki rowerowej i rodzinnej. 

W rajdzie wzięło udział ponad 100 osób. 

5. Działania skierowane do seniorów 

W czerwcu 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie zorganizował spotkanie 

dla Seniorów, miało ono przede wszystkim charakter spotkania towarzysko – integracyjnego. 

Seniorzy mieli okazję do wspólnego biesiadowania przy smacznym poczęstunku i muzyce. W 

spotkaniu wzięło udział ok. 90 seniorów 

W miesiącach listopad – grudzień 2018 r. w drodze porozumienia zawartego pomiędzy 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brochowie a Posterunkiem Policji w 

Młodzieszynie, prowadzona była III edycja działań profilaktyczno – edukacyjnych 

skierowanych do Seniorów zamieszkujących gminę Brochów.  

Działania polegały na wspólnym wizytowaniu przez pracowników socjalnych i dzielnicowego 

w miejscu zamieszkania osób starszych i samotnych którzy są szczególnie narażeni na 

niebezpieczeństwo kradzieży, oszustwa czy też wyłudzenia pieniędzy m.in. poprzez podpisanie 

niekorzystnych umów. Cele podjętych działań edukacyjno – profilaktycznych „Bezpieczny 

Senior w gminie Brochów” : 

• zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych; 

•  edukacja seniorów w zakresie zapobiegania popełnianiu przestępstw; 

• ochrona konsumentów seniorów; 

• aktywizacja osób w podeszłym wieku do działań w zakresie skutecznej pomocy 

sąsiedzkiej; 

• edukacja seniorów w zakresie przysługujących im uprawnień w przypadkach 

zawierania umów na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa; 
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• wzrost zaufania społecznego i poprawa wizerunku pracowników socjalnych 

oraz Policji, jako instytucji wychodzących naprzeciw problemom społeczności 

lokalnej. 

W grudniu 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie po raz kolejny 

zorganizował spotkanie wigilijne dla seniorów z gminy Brochów, spotkanie zorganizowano w 

siedzibie Fundacji S.O.S. Dolina Słońca w Piaskach Królewskich.  Spotkanie rozpoczęły dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Lasocinie przedstawiając jasełka bożonarodzeniowe dla zebranych 

gości, później nastąpiły życzenia, wspólny poczęstunek, śpiewanie kolęd i wręczanie 

prezentów dla seniorów. 

GMINNY PROGRAM PROFLAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

GPPiRPA jest kontynuacją i rozwinięciem działań prowadzonych na terenie naszej gminy od 

kilku lat. Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb 

lokalnych i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby 

instytucjonalne i osobowe.  Realizowanie tych działań wymaga zaangażowania wielu 

środowisk i grup społecznych, konsekwencji w długofalowych działaniach profilaktycznych, 

szczególnie w odniesieniu do pracy z dziećmi i młodzieżą. 

W podsumowaniu badań przeprowadzonych na terenie gminy Brochów  w 2018 r. 

wśród młodych mieszkańców gminy można wnioskować, że najważniejszy zdaje się być 

problem picia alkoholu – 20% uczniów szkoły podstawowej i aż 77% gimnazjalistów deklaruje, 

że inicjację alkoholową ma już za sobą. Co się z tym zapewne wiąże, duża część badanej 

młodzieży (42% uczniów szkoły podstawowej, 37% gimnazjalistów) jest zdania, ze picie piwa 

jest mniej groźne niż napojów wysokoprocentowych. Dodatkowo zarówno wśród uczniów 

szkoły podstawowej jak i gimnazjum są osoby deklarujące picie bieżące, a także przyznające 

się do incydentów upijania się. Szczególną uwagę trzeba też zwrócić na fakt, iż część młodych 

respondentów deklaruje, że po raz pierwszy alkohol pili z rodzicami – takiej odpowiedzi 

udzieliło 40% uczniów szkoły podstawowej i 20% gimnazjalistów (uczniowie, którzy wcześniej 

deklarowali inicjację alkoholową), lub innymi dorosłymi członkami rodziny, zwłaszcza 

uczniowie szkoły podstawowej wyrazili taką opinię. Można zatem mówić o pewnym 

przyzwoleniu dorosłych na picie wśród młodzieży. Dlatego ważne zdaje się być skierowanie 

działań edukacyjnych także w stronę dorosłych mieszkańców gminy, ponieważ żadne działania 
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profilaktyczne nie przyniosą zamierzonych rezultatów, jeśli podstawowa instytucja 

profilaktyczna jaką są rodzice będzie dawała przyzwolenie na zachowania ryzykowne wśród 

młodych ludzi.  

Z kolei gimnazjaliści po raz pierwszy sięgają po alkohol zazwyczaj w towarzystwie rówieśników 

lub starszych kolegów (45% udzieliło takiej odpowiedzi). Istotne są zatem powody sięgania po 

alkohol przez młodzież, ponieważ największa część respondentów jako powód podaje chęć 

dopasowania się do kolegów – 63% uczniów szkoły podstawowej i 44% gimnazjalistów jest 

takiego zdania, dlatego ważne, aby w działaniach profilaktycznych uwzględnić także 

nabywanie umiejętności psychospołecznych, jak np. asertywność, radzenie sobie z presją 

grupy. Alkohol jest także przez młodych ludzi traktowany jako sposób, na dobrą zabawę (48% 

uczniów szkoły podstawowej i aż 79% gimnazjalistów wyraziło taką opinię), dlatego ważne jest 

by wyczulić rodziców i innych dorosłych na to w jaki sposób młodzież spędza czas wolny. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy 

Brochów w 2018 roku podejmowała działania w następujących obszarach: 

1) administracyjnym, 

2) pomoc osobom uzależnionym, 

3) pomoc osobom z rodzin dysfunkcyjnych  w których występuje współuzależnienie od 

alkoholu i przemoc, 

4) udzielenie wsparcia finansowego inicjatywom i przedsięwzięciom, które sprzyjają 

ograniczeniu dostępu do zagrożeń wynikających z alkoholizmu, narkomanii, niezdrowego 

trybu życia. 

 

W 2018 roku odbyło się 20 posiedzeń komisji. Komisja bierze czynny udział w procesie 

wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach powyższych działań 

GKRPA w 2018 r. dokonała 6 oględzin i wydała 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 W 2018 roku, tak jak w latach poprzednich, priorytetowym zadaniem dla Komisji było 

udzielanie pomocy osobom uzależnionym oraz udzielanie pomocy rodzinom osób 

uzależnionych. 

Alkoholizm jest chorobą, która niszczy zdrowie alkoholika, przyczynia się do rozpadu życia 

rodzinnego a także negatywnie oddziałuje na otoczenie społeczne. GKRPA na ile jest to 

możliwe, stara się pomóc osobom chcącym tej pomocy.  
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W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziny, instytucji GKRPA podejmuje działania 

zmierzające do złożenia w Sądzie wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia z uzależnienia 

od alkoholu.  

W 2018 roku komisja wystąpiła z dwoma wnioskami do Sądu Rejonowego w Sochaczewie o 

zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

W 2018 roku z porad i spotkań z GKRPA skorzystało 12 rodzin, w tym: 

 1) osoby nadużywające alkohol    12 

                  2) członkowie rodzin osób nadużywających alkoholu,  

  - współuzależnieni     8 

  - dzieci  0 

                        - ofiary przemocy w rodzinie  7 

                        - sprawcy przemocy w rodzinie   5   

Osoby nadużywające alkohol były motywowane do podjęcia leczenia z uzależnienia. Dwie 

osoby podjęły się leczenia z uzależnienia od alkoholu z własnej woli, w oddziale leczenia 

uzależnień. Znaczna część  osób ograniczyła spożycie alkoholu i zmieniła swoje postępowanie 

wobec osób bliskich. 

Dla Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego GKRPA zakupiła publikacje na temat procedur 

dotyczących przemocy w rodzinie tj. teczkę procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

GKRPA współpracuje z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym, Policją oraz Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w efekcie w 2018 roku odbyła się II edycja kampanii 

profilaktycznej „ ZANIM SIĘ WKRĘCISZ” której działania zwrócone były do młodych ludzi z 

gminy Brochów.  

Od  marca do  kwietnia w ramach kampanii w Szkole Podstawowej w Brochowie oraz Szkole 

Podstawowej w Śladowie zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjno – profilaktycznych 

dla uczniów. Celem kampanii było ukazanie młodym ludziom, iż jako aktywni internauci mają 

bardzo duży wpływa na budowanie własnego wizerunku w sieci i że to od nich zależy w dużej 

mierze jaki wizerunek zbudują oraz jak zadbają o swoje bezpieczeństwo w wirtualnym świecie.  

Organizatorzy kampanii chcieli aby młodzież zaangażowała się w atrakcyjne i bezpieczne dla 

siebie działania będące alternatywną formą spędzania wolnego czasu, z tego też względu 

ogłoszono konkursu na piosenkę antyhejtową PO CO NAM TEN HEJT? JAK TO WYŁĄCZYĆ? 
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Celem konkursu było pogłębianie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z 

cyberprzemocą oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu . 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY BROCHÓW NA 

LATA 2016-2020. 

Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Brochów ma na celu ograniczenie 

narkomanii oraz skutków jakie niesie za sobą używanie narkotyków i dopalaczy. 

Aby temu zapobiec prowadzona jest akcja informacyjna o uzależnieniach i o innych 

zagrożeniach związanych z tym uzależnieniem. Informacja jest skierowana przede wszystkim 

do uczniów oraz do rodziców. Prowadzone były pogadanki, apele, prelekcje z uczniami.  

Program zapobiegania narkomanii i zwalczania jej skutków był realizowany przez  Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły z terenu gminy, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 

Z otrzymanych wyników badań, przeprowadzonych wśród młodych mieszkańców gminy 

problem pośród młodych mieszkańców gminy, szczególnie gimnazjalistów stanowią także inne 

substancje psychoaktywne. Do palenia papierosów przyznaje się 8% uczniów szkoły 

podstawowej i 40% gimnazjalistów. Co jeszcze bardziej niepokojące, w grupie gimnazjalistów 

33% przyznało, ze miało kontakt z narkotykami. Dodatkowo młodzi ludzie przyznają, że znają 

w swoim otoczeniu osoby, które „biorą” narkotyki i to zarówno uczniowie szkoły 

podstawowej, jak i gimnazjaliści udzielali takich odpowiedzi. Nasuwa się zatem potrzeba 

informowania ich o niebezpieczeństwach jakie wiążą się z choćby jednorazowym zażywaniem 

narkotyków (zwłaszcza jeśli mowa o nadal „popularnych” wśród młodzieży dopalaczach), 

piciem alkoholu czy paleniem papierosów.  

Potrzebę edukacji potęguje fakt, że część osób dorosłych pytana o poziom własnej wiedzy na 

temat narkotyków ocenia ją jako wystarczającą (77% respondentów udzieliło takiej 

odpowiedzi), jednocześnie twierdząc, że używanie narkotyków nie jest niebezpieczne jeśli 

zdarza się rzadko – tak twierdzi 4% badanych. Może to sugerować, że działania profilaktyczne 

muszą mieć bardziej kompleksowy charakter i obejmować wszystkie grupy mieszkańców 

gminy, zwłaszcza rodziców. Bardzo ważne, by zachęcać rodziców do rozmów na temat 

uzależnień z młodzieżą. 

GKRPA przy współpracy z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym, Policją oraz Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 2017 roku zorganizowała kampanię profilaktyczna „ ZANIM 

SIĘ WKRĘCISZ” której działania zwrócone były do młodych ludzi z gminy Brochów. Celem 
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podejmowanych kroków w kampanii było dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat działania 

substancji psychoaktywnych zwanych dopalaczami oraz uwrażliwienie i uświadomienie 

młodzieży na zagrożenia wynikające z ich zażywania. 

Organizatorzy kampanii chcieli aby młodzież zaangażowała się w atrakcyjne i bezpieczne dla 

siebie działania będące alternatywną formą spędzania wolnego czasu, dlatego kolejnym 

krokiem kampanii po warsztatach w szkołach było ogłoszenie konkursu na piosenkę 

antynarkotykową „ Narkotyki?, Dopalacze? - to nie dla mnie, to ściemniacze! ”. Konkurs 

piosenki profilaktycznej został skierowany do uczniów, którzy wzięli udział w warsztatach nt. 

dopalaczy, celem konkursu było również pogłębianie świadomości młodzieży na temat 

zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy i narkotyków oraz popularyzowanie zdrowego 

stylu życia. 

Osoby poszukujące pomocy związanej z narkomanią mają możliwość zgłaszania się po pomoc 

do Punktu Konsultacyjo- Informacyjnego, który ma siedzibę w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej.  Na miejscu mogą skorzystać z konsultacji bądź porady terapeutycznej. 

W 2018roku do Punkt Konsultacyjno- Informacyjnego zgłosiło się 17 osób, gdzie  osoby 

nadużywające alkoholu, oraz substancji psychoaktywnych i ich rodziny  mogą skorzystać z 

bezpłatnej konsultacji bądź  porady terapeutycznej, w 2018 roku były to 32 porady. 

 

XI. G O S P O D A R K A   K O M U N A L N A  

Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie w zakresie 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest: 

− pobór i uzdatnianie wody realizowanym za pomocą Stacji Uzdatniania Wody w 

Konarach-Łęg a następnie dostarczenie mieszkańcom za pomocą sieci wodociągowych. 

− Odprowadzanie  i oczyszczanie ścieków, realizowany za pomocą sieci kanalizacyjnej i 

Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Janowie. 

Na terenie Gminy Brochów  z usług wodociągowych korzysta 74,33% mieszkańców na stałe 

zameldowanych a z usług kanalizacyjnych 42,61% mieszkańców.                                                   

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie zajmuje się nie tylko uzdatnianiem i 

rozprowadzaniem wody pitnej czy odbiorem i oczyszczaniem ścieków ale także utrzymaniem 

w czystości terenów gminnych. W zakres działalności wchodzi także koszenie poboczy, 

zbieranie popiołów, wycinka krzaków oraz drobne naprawy dróg i uzupełnianie oznakowań. 
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Plan finansowy Gminnego zakładu gospodarki Komunalnej w Brochowie  na 2018r. Zgodnie z 

uchwałą budżetową Nr XXXVII/265/2017 Rada Gminy w Brochowie z dnia 28 Grudnia 2017 r. 

wynosił 1.000.000 zł po stronie przychodów i 1.000.000 zł po stronie kosztów.                                                                      

PRZYCHODY                                                                                                                                                                           

 Plan przychodów GZGK wynosił 1.000.000 zł. i został zrealizowany w 2018 roku w wysokości 

951.885,61 tj: w 95,19% w tym: 

• 947.887,66 zł. ze sprzedaży wody i ścieków oraz obioru ścieków socjalno-bytowych 

• 3.997,95 zł z innych wpływów (otrzymane odsetki i wynagrodzenia dla płatnika zaliczek 

na podatek 

KOSZTY 

Planowane koszty na rok 2018 w kwocie 1.000.000 zł zrealizowano w 2018  roku w wysokości 

937.552,87 zł tj: w 93,76% 

Rodzaj kosztu: Kwota w zł: 

Zakup energii 157.373,37 

Wynagrodzenia 375.807,23 

Składki opłacone przez zakład 70.012,06 

Zakup materiałów: np. materiały eksploatacyjne 140.900,42 

Usługi remontowe: np. naprawy i remonty 

pomp 

53.064,82 

Usługi obce 122.866,21 

Zakup usług telekomunikacyjnych 1.342,04 

Wypłaty delegacji i ryczałtu samochodowego 3,842,18 

Różne opłaty i składki 1.464,00 

Odpisy na ZFŚS 10.880,54 

RAZEM 937.552,87 

Należności wymagalne GZGK na dzień 31.12.2018 r wynosiły 71.961,77zł i dotyczą należności 

za wodę i ścieki.                                                                                                                                
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Zobowiązania Wymagalne GZGK na dzień 31.12.2018 r nie posiadał. Zobowiązania 

niewymagalne na dzień 31.12.2018 wynosiły 172.891,38zł i dotyczą: 

− zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 35.942,80zł 

− zobowiązań z tytułu nadwyżki środków obrotowych 90.938,94 zł 

− zobowiązania z tytułu dóbr i usług 46.009,64 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w 2018 roku realizował zadania własne w czterech 

kategoriach. 

   a) Wodociągi.       

Wodomierze  43 szt. 2720,76 zł.  

Wodomierze ¾ 41 szt. 2036,76 zł. 

Wodomierze hybrydowe ¾ 41 szt. 1864,68 zł. 

Wodomierze ½ 1 szt. 434,69 zł. 

Suma 126 szt. 7 056,89 zł. 

Zakupiono w 2018 roku 126 wodomierzy. W akcji wymiany urządzeń znalazły się następujące 

miejscowości: Konary, Brochów, Janów i Malanowo . Wydatki na te cele wyniosły 7056,89 zł. 

Na rok 2019 przewidywany jest zakup 200 wodomierzy. 

b) Kanalizacja. 

W 2018 roku oprócz napraw bieżących udało się wyremontować przepompownie znajdującą 

się  przy drodze 705 koło skrzyżowania na Lasocin. Modernizacja polegała na  wymianie 

uszkodzonych elementów wewnętrznych jak i na zmianie automatyki. Został wprowadzony 

nadzór elektroniczny który umożliwia bieżące śledzenie prac pomp, jak i uzyskanie szybkiej 

informacji o uszkodzeniach, zaniku prądu i poziomie ścieków. System ten jest przewidziany do 

wdrożenia na wszystkich przepompowniach ścieków. Na ten rok planowana jest inwestycja 

dotycząca jednej przepompowni pod względem automatyki oraz jedna jako remont 

kompleksowy.  

Zestawienie wydatków na remonty i zakup pomp MSV: 

Naprawa pompy MSV-80 3 690,00 zł. Demontaż i naprawa 
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Naprawa pompy MSV-80 2 952,00 zł Demontaż i naprawa 

Naprawa pompy MSV-80  3 198,00 zł Demontaż i naprawa 

Naprawa pompy MSV-80  1 353,00 zł Demontaż i naprawa 

Naprawa pompy MSV-80  3 444,00 zł Demontaż i naprawa 

Automatyka przepompowni  9 102,00 zł Nowy zestaw  

Automatyka przepompowni 

VIDAN nadzorująca 

4 674,00 zł Nowy zestaw 

Razem 28 413,00 zł  

 

c)  Oczyszczalnia Ścieków w Janowie. 

Oczyszczalnia w Janowie została zmodernizowana  w 2011 roku. Po ośmiu latach  maszyny 

które na niej się znajdują wymagają napraw i przeglądów. Z tego tytułu oprócz kosztów 

normalnej obsługi GZGK musiał wykonać następujące naprawy. 

Naprawa pompy IF100 2 612,85 zł Pompa osadu 

Naprawa pompy SEG40.12 3 578,44 zł  

Pompa śrubowa 5 891,70 zł Główna dmuchawa (1 z 4) 

Naprawa pompy  1 611,48 zł Wyrównująca osad 

Naprawy pomp  4 552,58 zł Przepompownia główna 

Razem 18 247,05 zł  

 

d) Zakup sprzętu. 

 Gminny zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie zakupił także nowy samochód T5. Służy 

do płynnego utrzymania części serwisowej Gminnego Zakładu. Kwota wydatkowana na ten cel 

to 14 000 zł. 
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Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie  realizował zadania na dwóch 

płaszczyznach. Jedna z nich jest utrzymanie w należytym stanie sieci i urządzeń,  służącym do 

utrzymania ciągłości dostaw i odbioru  czyli wydatki, a  drugi aspekt to poprawa finansów 

GZGK czyli przychód. 

XII. K U L T U R A 

Gminna Biblioteka Publiczna 2018 roku podjęła następujące działania w zakresie 

upowszechniania kultury. 

Pozyskanie środków w wysokości 5500 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 

ramach Programu Biblioteki Narodowe  „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 

Priorytet 1 

•  Pozyskano 1059 zł w ramach sponsoringu i wypracowano 225zł. 

•  Wypożyczono 4396 książek 

• Aktywnie wypożyczający czytelnicy 481 o 56 osób więcej do roku 2017. 

• Przybyło 585 woluminów pochodzących z zakupu, środków MKiDN i darów. 

 

 

Tytuł akcji Ilość wydarzeń Ilość uczestników łacznie 

Wyjazdy do Teatru 3 150 

Akcja Ferie dla dzieci 6 dni 160 

Akcja wakacje dla dzieci 5 dni 132 

Próba chóru IWA 12 spotkań 139 

Lekcje biblioteczne 19 341 

Klub Filmowy 6 73 

Projekt na 100-lecie odzyskania 

niepodległości „ Z dala od 

orkiestry” film 

3 90 

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 5 91 
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(Do)Wolniść czytania! 

Spotkanie z bajką-Teatrzyk 

Kamishibai   

6 90 

Prezentacja „Krzyże Chrystusa 

jakich nie znamy” 

3 60 

Noc w Bibliotece 1 35 

Dyskusyjny Klub Książki 7 50 

Warsztaty Rękodzieła 3 102 

Wystawki książek 4  

Narodowe czytanie 1 32 

Zajęcia gordonowskie dla 

maluchów 

6 32 

Projekt „Mirabelka – kiełkująca 

historia 

6 90 

Kiermasz Mikołajkowy 1 150 

 

Spotkanie z Bajką- głośne 

czytanie najmłodszym 

 

39 

 

552 

Kiermasz książek 1  

Projekt „Nieobojętni”, 

spotkanie autorskie i projekcja 

filmu 

1 11 

Projekt „Mały Miś w świecie 

wielkiej literatury” 

 97 

Głośnie czytanie na „Sto lat 

niepodległości” 

2 48 

Dzień pluszowego Misia 1 38 
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Pokaz kosmetyczny 1 8 

Warsztaty plastyczne 4 104 

 

XIII. W S P Ó Ł P R A C A   Z   O R G A N I Z A C J A M I   
P O Z A R Z Ą D O W Y M I 

 
Działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi corocznie 

opisywane są w rocznym programie współpracy Gminy Brochów z organizacjami 

pozarządowymi. Organizacje pozarządowe zgodnie z zasadą partnerstwa biorą czynny udział 

we współtworzeniu rocznego programu współpracy, uczestnicząc w lepszym identyfikowaniu 

i definiowaniu problemów społecznych oraz zgłaszając swoje propozycje. 

Gmina Brochów współpracuje z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działalności w 

sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie. Jedną z ważniejszych form współpracy 

Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi było wspieranie i powierzanie zadań wraz z 

udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.  

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Cele główne programu obejmują: 

- wspieranie organizacji pożytku publicznego w realizacji ważnych celów 

społecznych oraz budowanie partnerstwa, 

- stworzenie warunków do efektywniejszego współdziałania organizacji pożytku 

publicznego z organami gminy. 

Celami szczegółowymi programu jest: 

- podniesienie jakości realizacji zadań publicznych, 

- wzmocnienie dialogu obywatelskiego, 

- zwiększenie racjonalności społecznej i ekonomicznej realizacji zadań publicznych, 

- wzmocnienie integracji społecznej, 

- racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, 

- promocja działalności organizacji społecznych, 

- umożliwienie społeczności lokalnej współdecydowania o kierunkach rozwoju 

gminy w zakresie realizacji zadań publicznych. 
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W 2018 roku na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowana 

została kwota 84 000,00 zł. 

Dotacje zostały przekazane na działania z zakresu wspierania działań o charakterze 

kulturalnym. Poszczególne stowarzyszenia otrzymały następujące dofinansowanie 

1. Stowarzyszenie “Aktywni dla Brochowa”    72 000,00zł 

2. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kromnowie  6 000,00zł 

3. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Brochowie  6 000,00zł 

 

INNE FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA  

Gmina Brochów należy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Razem dla Rozwoju”                          

z siedzibą w Wyszogrodzie. W ramach dobrej współpracy, w 2017 roku Gmina otrzymała środki 

finansowe w kwocie 199 671,00  na przebudowę drogi gminnej nr 380124W „Gruszowa”                         

w miejscowości Brochów. Inwestycja została zrealizowana w 2018 roku. 

 

XIV. B E Z P I E C Z E Ń S T W O   P U B L I C Z N E 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE:                                                                                                              

Gmina Brochów znajduje się w specyficznym miejscu na mapie województwa mazowieckiego. 

Niezwykłe walory środowiska naturalnego – przepiękne lasy, rzeki stykają się z niezwykle 

ważnymi ciągami komunikacyjnymi, przez gminę przebiegają drogi krajowe nr 751 i 595. 

Bliskość i natura Kampinoskiego Parku Narodowego sprawia, że poza walorami 

krajoznawczymi i przyrodniczymi mamy do czynienia z wieloma sytuacjami mającymi na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zarówno na terenie gminy jak i samego 

KPN.  

Innym problemem są susze występujące w ostatnich latach, które wzmagają niebezpieczeństwo 

powstawania pożarów. W gminie przeważają lasy iglaste, czyli suche. Powoduje to, że są one 

szczególnie narażone powstawaniem ognisk zapalnych. Coraz częściej dochodzi do zaprószeń 

ognia lub celowych podpaleń.  

Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu realizuje Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz podporządkowana jej Jednostka 

Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą również w Sochaczewie. W 

działaniach ratowniczo-gaśniczych siły Państwowej Straży Pożarnej wspierane są przez 
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Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. W Gminie Brochów aktywnych jest 7 jednostek OSP 

w tym 3 jednostki będące w  Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym tj. Brochów Śladów i 

Wólka Smolana i jedna jednostka posiadająca Selektywne Wywoływanie jak KSRG – OSP 

Kromnów. Każda jednostka posiada samochód bojowy wyposażony w zbiornik na wodę od 

2500l do 6000l z autopompą lub motopompą. Dodatkowo jednostki z posiadają pojazdy do 

ratownictwa drogowego, są to pojazdy lekkie wyposażone w narzędzia hydrauliczne do 

rozcinania karoserii samochodowej, oraz nosze do przenoszenia poszkodowanych z torbą 

medyczną PSP R1. w ostatnich latach wszystkie jednostki miały możliwość doszkolenia swojej 

kadry w zakresie kursu podstawowego oraz w zakresie pomocy przed medycznej – Ratownik 

OSP oraz kurs na sternika motorowodnego. W jednostce OSP Brochów i OSP Śladów i OSP 

Kromnów na wyposażeniu są łodzie ratownicze .  

Stan wyszkolenia druhów w jednostkach OSP w 2018 roku był na poziomie: 

Kurs Sternika       12 

Kurs Ratownika przed medycznego    25 

Kurs Ratownictwa Technicznego    30 

Kurs dowódców      24 

Kurs podstawowy      68 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2018r. na terenie Gminy odnotowano 292 zdarzeń, przy 

których wzywane były jednostki OSP. 236 zdarzeń dotyczyło pożaru (trawy, lasu, budynków i 

innych) 53 zagrożenia miejscowe (wypadki, interwencje) 3 fałszywe alarmy. 

Na terenie Gminy Brochów działa  siedem jednostek ochotniczych straży pożarnych w 

miejscowościach Brochów, Miszory, Kromnów, Śladów, Plecewice, Przęsławice i Wólka 

Smolana. Gotowość bojową tych jednostek zapewnia Gmina Brochów, ponosząc koszty 

paliwa, badań technicznych, ubezpieczeń, przeglądów specjalistycznego sprzętu, badań 

lekarskich strażaków, zakupu nowego sprzętu oraz modernizacji istniejącego. 

Gmina Brochów od czterech lat znacząco unowocześnienia bazę sprzętową OSP co wpływa 

znacznie na poprawę bezpieczeństwa. 

W 2018 roku na stanie jednostek OSP były dwa nowe pojazdy ratowniczo gaśnicze marki MAN 

były to jednostki w Śladowie i Brochowie. Natomiast w Jednostce w Wólce Smolanej 

pozyskany został pojazd Renault Midliner z PSP w Sochaczewie. 
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Zarządzanie kryzysowe  
 
Samorząd dysponuje opracowanym Gminnym Planem Zarządzania Kryzysowego, który określa 

procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W razie wystąpienia sytuacji 

kryzysowych Gmina koordynuje i prowadzi działania ratownicze, angażując do współpracy 

wszystkie dostępne na swoim terenie jednostki i instytucje, a w razie potrzeby współdziała z 

jednostkami i instytucjami spoza swojego terenu. 

Posterunek Policji w Młodzieszynie: 

Policjanci z Posterunku Policji w Młodzieszynie działając w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie Gminy Brochów w 2018 roku odnotowali następujące zdarzenia: 

- liczba wypadków drogowych – 5 

- liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących pojazdami – 3 

- liczba sprawców przestępstw zatrzymanych na gorącym uczynku – 4 

- liczba zatrzymanych osób poszukiwanych – 5 

- liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych pojazdów – 4 

- liczba nałożonych mandatów karnych – 36 

- liczba pouczonych  za wykroczenie – 41 

- liczba osób legitymowanych – 956 

- liczba prowadzonych teczek przemocy Niebieskich Kart – 17 

- liczba przeprowadzonych interwencji - 136 

W ramach realizacji zadań zapewniających bezpieczeństwo naszych mieszkańców Gmina 

Brochów dofinansowała kwotą 25.000 zł zakup samochodu osobowego małolitrażowego, 

segment B (oznakowany) dla Posterunku Policji w Młodzieszynie, oraz dofinansowała 

Komendę Powiatową Policji w Sochaczewie kwotą 1.500 zł na zakup psa służbowego do 

poszukiwania zapachu narkotyków oraz oporządzenia dla psa. 
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XV. P R O M O C J A 

W 2018r. odbyło się wiele wydarzeń, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez i cyklicznie 

odbywają się w naszej gminie.  

Wydarzenia kulturalne w 2018 roku: 

18 maj 2018  - Piknik rodzinny oraz Dzień Otwarty GCM-R w Brochowie 

- integracja mieszkańców 

- zapoznanie pacjentów z nowo otwartym Ośrodkiem Zdrowia 

- promowanie zdrowego trybu życia 

- zachęcanie mieszkańców do częstszych wizyt i badań lekarskich 

- integracja rodzin poprzez zapewnienie atrakcji dla dzieci oraz poczęstunku 

 

3 czerwiec 2018 - Gminny Dzień Dziecka  

- integracja rodzin 

- integracja mieszkańców Gminy Brochów 

- promowanie kultury fizycznej oraz sportu 

- zachęcanie do zdrowego i aktywnego trybu życia 

- zapewnienie zabaw, konkursów oraz atrakcji dla dzieci 

- zapewnienie poczęstunku 

 

29 czerwiec 2018 - Powitanie Lata w Brochowie 

- integracja mieszkańców oraz rodzin 

- upowszechnianie działalności kulturalnej w Gminie Brochów poprzez organizację 

koncertów 

- promocja Gminy Brochów 

 

4 sierpnia 2018 - POTAŃCÓWKA 

- integracja mieszkańców, rodzin 

- organizacja zabaw dla dzieci 

- promowanie aktywnego trybu życia poprzez organizację koncertu i stworzenia miejsca do 

zabaw tanecznych 
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15 wrzesień 2018 - Rodzinny Rajd Rowerowy 

- promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia 

- integracja rodzin i mieszkańców Gminy Brochów 

- promowanie sportu wśród dzieci i dorosłych poprzez organizację konkursów i zabaw 

 

30 września 2018 - Turniej Sołecki 

- integracja mieszkańców Gminy Brochów poprzez wzmocnienie więzi społecznych 

- zachowanie lokalnych tradycji i zwyczajów 

- integracja rodzin poprzez organizacje konkursów, konkurencji i wszelkiego rodzaju zabaw 

- szerzenie kultury fizycznej i sportu 

 

7 październik 2018 - Obchody upamiętniające Walki nad Bzurą  

„ W hołdzie zamordowanym w Śladowie” 

- uroczystości mające na celu zachowanie i upamiętnienie wydarzeń z września 1939r. 

- celebrowanie tradycji chrześcijańskich 

- integrowanie i zachęcanie mieszkańców Gminy do aktywizacji społecznej 

 

18 październik 2018 - Olimpiada Młodzieży w Brochowie 

- aktywizacja i  integracja rodzin, mieszkańców 

- wzmocnienie kapitału społecznego 

- promocja kultury fizycznej oraz sportu 

- pobudzanie zdrowego współzawodnictwa i zdrowej konkurencji 

 

28 listopad 2018 - Turniej Andrzejkowy - Turniej Piłki Nożnej 

- promowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Gminy Brochów 

- pobudzanie zdrowego współzawodnictwa 

- motywowanie i zachęcanie młodzieży i dzieci w udziału w zawodach, turniejach sportowych 

- integracja uczniów z samorządem gminnym i nauczycielami 
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16 grudnia 2018  - Wigilia przed Bazyliką Brochowską 

- integracja rodzin, mieszkańców 

- promowanie polskich tradycji i obrzędów 

- promowanie lokalnych wyrobów 

- prezentacja oraz nagradzanie prac konkursowych wykonanych przez mieszkańców Gminy 

Brochów. 

Ponadto gmina Brochów wspiera również inicjatywy na szczeblu powiatowym sponsorując 

nagrody i inicjatywy społeczne, w których biorą czynny udział mieszkańcy i młodzież z terenu 

gminy.  

XVI.  P O D S U M O W A N I E 

Podsumowując rok 2018 należy stwierdzić, że był to dobry czas dla Gminy Brochów, okres 

wytężonej, owocnej pracy nad realizacją bieżących zadań oraz wzmożonych przygotowań do 

realizacji inwestycji zaplanowanych na najbliższe lata. Budżet gminy jest stosunkowo niewielki, 

dlatego zrealizowanie wszystkich potrzeb mieszkańców jest trudne. Sukcesywnie, w ramach 

posiadanych środków realizowane są potrzeby wszystkich mieszkańców, tak by rozwój gminy 

przebiegał równomiernie i by żadna miejscowość nie była pominięta, zapomniana. 

Odpowiednio realizowana polityka i konsekwentne dążenie do zmian umożliwiły 

przeprowadzenie w ciągu tego roku wielu kluczowych zadań inwestycyjnych, poprawiających 

standard i jakość życia wszystkich mieszkańców w gminie. W 2018 roku praktycznie wszystkie 

zaplanowane inwestycje zostały wykonane z powodzeniem. Wymagały one ogromnych starań 

i pracy w szczególności, nad pozyskaniem dla gminy jak największych dofinansowań ze 

środków zewnętrznych. 


