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WSTĘP 

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 2020. 
Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych Gminy:  

 Ład przestrzenny 
 Mienie komunalne 
 Ochrona Środowiska 
 Finanse 
 Inwestycje 
 Oświata i edukacja 
 Polityka społeczna 
 Gospodarka komunalna 
 Gospodarka odpadami 
 Kultura 
 Aktywność obywatelska (organizacje pozarządowe, jednostki pomocnicze) 
 Bezpieczeństwo Publiczne 
 Promocja  

 
Analiza stanu gminy za rok 2020 pozwoliła na przegląd tego co wydarzyło się na terenie 

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

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. 
 

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  
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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 
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 31.12.2020 r. zameldowanych na 
pobyt stały było 4304 osób, a na pobyt czasowy 58 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 . 

W porównaniu do 2019 roku liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały 
na terenie gminy Brochów zmniejszył:a się o 4 osoby. Zmianie uległa struktura wieku 
mieszkańców gminy Brochów. W 2019 r. liczba kobiet w wieku produkcyjnym wynosiła 
1215, a mężczyzn 1443 osoby. W 2020 r. liczba kobiet w wieku produkcyjnym wynosiła 
1213, a mężczyzn 1441 osób.  W 2020 r. w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła 
się liczba urodzeń mieszkańców. W 2019 r. wynosiła ona 48 osób, a w 2020r. liczba 
urodzeń osiągnęła liczbę 36 osób. Liczba zgonów w porównywanych latach była zbliżona. 
W 2019 r. liczba zgonów wynosiła 58 osób, a w 2020 r. – 54 osoby. 

Na terenie gminy Brochów w 2019 r. zameldowało się na pobyt stały 137 osób, a w 
2020 r.- 124 osób, wymeldowało 128 osób Na malejącą liczbę mieszkańców gminy ma 
wpływ zarówno ujemny przyrost naturalny jak i ruchy migracyjne spowodowane 
poszukiwaniem pracy.  

 
URODZENIA I ZGONY MIESZKAŃCÓW Z TERENU GMINY BROCHÓW W LATACH 

2019/2020 
2019  2020 

Urodzenia 48  36 
Zgony  58  54 
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STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG PŁCI I WIEKU STAN NA 31.12.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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: 
Komisja Rewizyjna – 5 osób 
Komisja Budżetowa – 5 osób   
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego  – 5 osób   
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa– 5 osób   
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 osób   
 
W trakcie roku 2020 Rada Gminy Brochów obradowała podczas 15 sesji, podejmując 86 
uchwał. Wszystkie uchwały zostały opublikowane w gminnym Biuletynie Informacji 
Publicznej. W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ogłoszone zostały  
22 akty. 
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XVIII Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 10 lutego 2020 r. 
 
a) Uchwała Nr XVIII/93/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie uchwały zmieniającej 
Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2020, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
b) Uchwała Nr XVIII/94/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Brochów, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. 
 
c) Uchwała Nr XVIII/95/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy 
Brochów Nr XV/80/2019 z dnia 15 listopada 2019 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 
zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania, uchwała została zatwierdzona przez 
Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 
27.03.2020 r. poz. 4122 
 
d) Uchwała Nr XVIII/96/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian do 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brochów 
przyjętego Uchwałą Nr XV/81/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2019 roku, 
uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z dnia 27.03.2020 r. poz. 4121 
 
e) Uchwała Nr XVIII/97/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Centrum Medyczno-
Rehabilitacyjnego w Brochowie, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
f) Uchwała Nr XVIII/98/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów, uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
 
 
g) Uchwała Nr XVIII/99/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 
 
h) Uchwała Nr XVIII/100/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie trudnej sytuacji dotyczącej 
gospodarki odpadami w gminie Brochów oraz potrzeby pilnych zmian ustawowych 
dotyczących gospodarki odpadami, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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i) Uchwała Nr XVIII/101/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brochów na 2020 rok, uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia 
 
j) Uchwała Nr XVIII/102/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy 
stałych Komisji Rady Gminy Brochów na 2020 rok, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
k) Uchwała Nr XVIII/103/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 
Gminy Brochów na 2020 rok, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 
XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 13 marca 2020 r. 
 
a) Uchwała Nr XIX/104/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie uchwały zmieniającej 
Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2020, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
  
b) Uchwała Nr XIX/105/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
XVIII/139/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnienia  
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  uchwała została zatwierdzona 
przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 
17.03.2020 r. poz. 3509 
  
c) Uchwała Nr XIX/106/2020 z dnia 13 marca 2020 r. 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 
17.03.2020 r. poz. 3510 
 
d) Uchwała Nr XIX/107/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała 
została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z dnia 17.03.2020 r. poz. 3511 
 
e) Uchwała Nr XIX/108/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałej, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 17.03.2020 r. poz. 3553 
 
f) Uchwała Nr XIX/109/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z dnia 17.03.2020 r. poz. 3512 
 
g) Uchwała Nr XIX/110/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała 
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została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z dnia 17.03.2020 r. poz. 3513 
  
 
XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 31 marca 2020 r. 
 
a) Uchwała Nr XX/111/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwały zmieniającej 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2020-2032, uchwała wchodzi  
w życie z dniem podjęcia 
 
b) Uchwała Nr XX/112/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwały zmieniającej 
Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2020, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
c) Uchwała Nr XX/113/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2021 rok, 
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
d) Uchwała Nr XX/114/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwały zmieniającej 
Uchwałę nr XVIII/97/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie 
powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie, uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 
 
e) Uchwała Nr XX/115/2020 z dnia 31 marca 2020 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 13.05.2020 r. poz. 5436 
 
XXI Nadzwyczajna  Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 9 kwietnia 2020 r. 
 
a) Uchwała Nr XXI/116/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwały zmieniającej 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2020-2032, uchwała wchodzi  
w życie z dniem podjęcia 
 
b) Uchwała Nr XXI/117/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwały zmieniającej 
Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2020, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
XXII Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 29 maja 2020r. 
 
a) Uchwała Nr XXII/118/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie uchwały zmieniającej 
Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2020, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
b) Uchwała Nr XXII/119/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Brochów, 
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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c) Uchwała Nr XXII/120/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym 
Gminy Brochów, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
d) Uchwała Nr XXII/121/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym 
Gminy Brochów, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
e) Uchwała Nr XXII/122/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości - działki nr ew. 95 położonej w miejscowości Piaski Duchowne, uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
f) Uchwała Nr XXII/123/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości - działki nr ew. 43/11 położonej w miejscowości Piaski Duchowne, uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
g) Uchwała Nr XXII/124/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości - działki nr ew. 166/6 położonej w miejscowości Wólka Smolana, uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
h) Uchwała Nr XXII/125/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości - działki nr ew. 180/14 położonej w miejscowości Wólka Smolana, uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
i) Uchwała Nr XXII/126/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
działki nr 164/6 położonej w miejscowości Brochów, uchwała wchodzi w życie  
z dniem podjęcia 
 
j) Uchwała Nr XXII/127/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i 
odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 29.06.2020 r. poz. 7078 
 
XXIII Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 24 czerwca 2020 r. 
 
a) Uchwała Nr XXIII/128/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum 
zaufania Wójtowi Gminy, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
b) Uchwała Nr XXIII/129/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brochów za 
2019 rok, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
c) Uchwała Nr XXIII/130/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie za 2019 rok, uchwała wchodzi 
w życie z dniem podjęcia 
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d) Uchwała Nr XXIII/131/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Brochów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, uchwała wchodzi  
w życie z dniem podjęcia 
 
e) Uchwała Nr XXIII/132/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową 
Gminy Brochów na rok 2020, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
f) Uchwała Nr XXIII/133/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji publicznego 
transportu zbiorowego na terenie Gminy Brochów oraz Gminy, z którymi zawrze stosowne 
porozumienie, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 10.07.2020 r. poz. 7720 
 
XXIV Nadzwyczajna  Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 10 lipca 2020 r. 
 
a) Uchwała Nr XXIV/134/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie uchwały zmieniającej 
Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2020, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
b) Uchwała Nr XXIV/135/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 
Brochów do bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 14 sierpnia 2020 r. 
 
a) Uchwała Nr XXV/136/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwały zmieniającej 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2020-2036, uchwała wchodzi  
w życie z dniem podjęcia 
 
b) Uchwała Nr XXV/137/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwały zmieniającej 
Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2020, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
c) Uchwała Nr XXV/138/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
d) Uchwała Nr XXV/139/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa 
sieci wodociągowej rozdzielczej i przepompowni przydomowej w gminie Brochów”, uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
e) Uchwała Nr XXV/140/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny 
jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021, uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r. 
 
f) Uchwała Nr XXV/141/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie części działki nr 21 położonej w miejscowości Brochocin, uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia 
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XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 28 sierpnia 2020 r. 
 
a) Uchwała Nr XXVI/142/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwały zmieniającej 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2020-2036, uchwała wchodzi  
w życie z dniem podjęcia 
 
b) Uchwała Nr XXVI/143/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwały zmieniającej 
Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2020, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 22 września 2020 r. 
 
a) Uchwała Nr XXVII/144/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwały zmieniającej 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2020-2036, uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 
 
b) Uchwała Nr XXVII/145/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwały zmieniającej 
Uchwałę Budżetowej Gminy Brochów na rok 2020, uchwała wchodzi w życie  
z dniem podjęcia 
 
XXVIII Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 14 października 2020 r. 
 
a) Uchwała Nr XXVIII/146/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie uchwały 
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2020-2036, uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
b) Uchwała Nr XXVIII/147/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie uchwały 
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2020, uchwała wchodzi w życie  
z dniem podjęcia 
 
c) Uchwała Nr XXVIII/148/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie uchwały  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2020, uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
d) Uchwała Nr XXVIII/149/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie uchwały  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2021, uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia 
e) Uchwała Nr XXVIII/150/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie uchwały  
w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy 
Brochów do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących 
dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, uchwała 
została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z dnia 10.12.2020 r. poz. 12604 
 
f) Uchwała Nr XXVIII/151/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej 
budynkiem użytkowym na okres powyżej trzech lat i odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy tej nieruchomości, uchwała wchodzi  
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w życie z dniem podjęcia 
 
XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 23 października 2020 r. 
 
a) Uchwała Nr XXIX/152/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwały zmieniającej 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2020-2036, uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia 
 
b) Uchwała Nr XXIX/153/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwały zmieniającej 
Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2020, uchwała wchodzi w życie  
z dniem podjęcia 
 
XXX Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 30 listopada 2020 r. 
 
a) Uchwała Nr XXX/154/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę 
Finansową Gminy Brochów na lata 2020-2036, uchwała wchodzi w życie  
z dniem podjęcia 
 
b) Uchwała Nr XXX/155/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową 
Gminy Brochów na rok 2020, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
c) Uchwała Nr XXX/156/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Brochów, uchwała została 
zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z dnia 08.12.2020 r. poz. 12317 
 
d) Uchwała Nr XXX/157/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2021 na obszarze Gminy Brochów, uchwała została zatwierdzona przez 
Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 
08.12.2020 r. poz. 12318 
 
e) Uchwała Nr XXX/158/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała 
została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z dnia 08.12.2020 r. poz. 12319 
 
f) Uchwała Nr XXX/159/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z dnia 08.12.2020 r. poz. 12320 
 
g) Uchwała Nr XXX/160/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok”, uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 



str. 13  
  

 
h) Uchwała Nr XXX/161/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Brochów na 2021 rok”, uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 
 
i) Uchwała Nr XXX/162/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XV/80/2019 z dnia 15 listopada 2019 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 zmienionej Uchwałą Nr XVIII/95/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 10 lutego 
2020 roku, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 08.12.2020 r. poz. 12321 
 
j) Uchwała Nr XXX/163/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad 
sprawowania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę 
Brochów, uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
 
k) Uchwała Nr XXX/164/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy 
Brochów do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych, uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
l) Uchwała Nr XXX/165/2020 z dnia 30 listopada 2020 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 
 
 
XXXI Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 23 grudnia 2020 r. 
 
a) Uchwała Nr XXXI/166/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Brochów, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 08.01.2021 r. poz.101 
 
b) Uchwała Nr XXXI/167/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości środków 
finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i 
sposobów ich przyznawania, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 08.01.2021 r. poz.100 
 
c) Uchwała Nr XXXI/168/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji 
Brochów, uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 19.01.2021 r. poz.488 
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d) Uchwała Nr XXXI/169/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości – działki nr ew. 43/12 położonej w miejscowości Piaski Duchowne, uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
e) Uchwała Nr XXXI/170/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 500/2 w obrębie Śladów stanowiącej 
własność Gminy Brochów, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
f) Uchwała Nr XXXI/171/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę 
Finansową Gminy Brochów na lata 2020-2036, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
g) Uchwała Nr XXXI/172/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową 
Gminy Brochów na rok 2020, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
h) Uchwała Nr XXXI/173/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brochów, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
i) Uchwała Nr XXXI/174/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia 
 
j) Uchwała Nr XXXI/175/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2036, uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2021 roku 
 
k) Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2021 Nr XXXI/176/2020 z dnia 23 grudnia 
2020 r., uchwała została zatwierdzona przez Wojewodę publikacją w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z dnia 12.03.2021 r. poz.2207 
 
 
XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Brochów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
 
a) Uchwała Nr XXXII/177/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową 
Gminy Brochów na rok 2020, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie  
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie  
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  
Szkoła Podstawowa w Brochowie  
Szkoła Podstawowa w Lasocinie 
Szkoła Podstawowa w Śladowie 
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WYKAZ SOŁECTW GMINY BROCHÓW  
Andrzejów – Brochocin  
Brochów  
Brochów – Kolonia, Malanowo  
Bieliny, Sianno  
Famułki Brochowskie  
Famułki Królewskie  
Górki, Hilarów  
Janów  
Konary 
Kromnów, Gorzewnica  
Lasocin 
Łasice 
Miszory 
Olszowiec 
Plecewice 
Piaski Duchowne, Piaski Królewskie  
Przęsławice 
Sianno 
Śladów 
Tułowice 
Wilcze Tułowskie- Wilcze Śladowskie 
Wólka Smolana 
 

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. 
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LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW CEIDG W URZĘDZIE GMINY BROCHÓW W 2020 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  

  
18 

  

  
4  

  
27 

  
5  

  
46  

  

W rejestrze działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Brochów w 
2020 roku, łącznie zarejestrowano 103 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 
detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; malowanie i szklenie 
oraz wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.  
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I. ŁAD PRZESTRZENNY 

 
W roku 2020 wydano 51 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 36 dotyczących zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. W 3 przypadkach odmówiono ustalenia warunków zabudowy. 
 
Podjęto działania zmierzające do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec, Wólka Smolana. Teren 
objęty sporządzanym planem miejscowym to tereny o pow. ok. 180 ha.  
 
Użytkowanie wieczyste 
 
W roku 2020 prowadzone były działania polegające na informowaniu użytkowników 
wieczystych o konieczności dokonywania wpłat za użytkowanie wieczyste oraz o wysokości 
stawki tejże opłaty.  
 
Prowadzono również postępowania mające na celu wyegzekwowanie zaległych opłat od 
użytkowników wieczystych.  
 
W 2020 r. wpłynęły 4 wnioski o sprzedaż działek będących w użytkowaniu wieczystym na 
rzecz jego użytkownika wieczystego. W 2020 r. podpisano jeden akt notarialny na zbycie 
nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym. 
 
W roku 2020 grunty stanowiące własność Gminy Brochów będące w użytkowaniu 
wieczystym zajmowały 1,3593 ha. W skład tych gruntów wchodziło 19 działek położonych w 
miejscowościach Piaski Duchowne, Sianno, Wólka Smolana. Grunty te były przeznaczone pod 
zabudowę letniskową. Grupę użytkowników wieczystych stanowiły osoby fizyczne.  
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  
 
W roku 2020 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.  
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  
 
W roku 2020 na terenie Gminy Brochów obowiązywało 5 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego przyjętych 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  

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 

5. Uchwałą nr IX/52/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości 
Janów. 

 
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 2020 r. wynosiła ok. 283 ha, co stanowi 2,4% powierzchni gminy.  
 
Nie został przyjęty program opracowywania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  
 
Również w 2020 r. przystąpiono do prac nad sporządzeniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec, 
Wólka Smolana.  
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II MIENIE KOMUNALNE 
 
Zasoby materialne gminy  
 
Gminny program rewitalizacji (art. 14 ustawy o rewitalizacji), ew. lokalny program 
rewitalizacji (art. 18 ust. 2 pkt 6 usg) 
 
 
W roku 2020 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.  
 
W Programie wyznaczono dwa główne cele strategiczne oraz odpowiadające im kierunki 
działań i konkretne zadania.  
 

cel kierunek zadanie 

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 

Ograniczenie skali 
wykluczenia i 
problemów 
społecznych 

Aktywizacja 
społeczno-

zawodowa osób 
wykluczonych i 

przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu prowadzenie projektów profilaktycznych dla osób 

uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem 
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 

Dostosowanie 
infrastruktury 
społecznej i 

technicznej w celu 
niwelacji zjawisk 

kryzysowych. 

Rozwój 
infrastruktury 

społeczno-
technicznej 

organizacja targowiska wiejskiego 
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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 

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 

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

 
W 2020 roku w zasobie nieruchomości Gminy Brochów znajdowały się łącznie 219 działek 
będące własnością gminy o łącznej powierzchni 51,2277 ha.  

 
W skład nieruchomości wchodziły: 

 Obręb 0003 Brochocin -1 działka o pow. 0,0826 ha, stanowiąca własność gminy 
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 Obręb 0004 Brochów – 22 działki o łącznej powierzchni 6,6839 ha stanowiących 
własność gminy m.in.: 

o dz. ew. 111-OSP w Brochowie, o pow. 0,690 ha  
o dz. ew. 103 –Pomnik Chopina, o pow. 0,0649 
o dz. ew. 83, 84/1 –Szkoła Podstawowa w Brochowie, o pow. 1,2800 ha 

 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 –35 działek o łącznej powierzchni 6,3838 ha, 

stanowiących własność gminy m.in.: 
o dz. ew. 111/2 i 112/2 –Budynek Oczyszczalni, o pow. 0,6975 ha 
o 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.  

o dz. ew. 325/1 –Budynek Domu Kultury w Konarach, o pow. 0,0831 ha 
o dz. ew. 95/2 – Stacja Uzdatniania Wody w Konarach, o pow. 0,2719 ha 

 Obręb 0015 Kromnów –3 działki o łącznej powierzchni 0,5915 ha, stanowiących 
własność gminy, m.in.: 

o dz. ew. 177/2 -OSP w Kromnowie, o pow. 0,5200 ha 
 Obręb 0016 Lasocin –7 działek, o łącznej pow. 2,5000 ha, stanowiących własność 

gminy, m.in.: 
o dz. ew. 106 i 110 – Szkoła Podstawowa w Lasocinie, o pow. 1,1200 ha 
o 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 0021 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.: 
o dz. ew. 94 –OSP w Plecewicach, o pow. 0,3500 ha 

 Obręb 0025 Przęsławice –42 działki o łącznej pow. 8,2798 ha, stanowiących własność 
gminy  

 Obręb 0026 Sianno –1 działka o pow. 0,600 ha, stanowiąca własność gminy 
 Obręb 0027 Śladów –11 działek o łącznej powierzchni 1,6897 ha, stanowiących 

własność gminy, m.in.: 
o dz. ew. 351 –Szkoła Podstawowa w Śladowie, o pow. 0,6400 ha 
o dz. ew. 500/2 –OSP w Śladowie, o pow. 0,2100 
o dz. ew. 549/4 –lokal mieszkalny, o pow. 0,1300 ha 
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 Obręb 0028 Tułowice –6 działek o łącznej pow. 2,7050 ha, stanowiących własność 
gminy, m.in.:  

o 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.  

o 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. 
 
Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami (komunalizacja, sprzedaż, zakup, 
przekształcenia użytkowania wieczystego, itp.) 
 
W 2020 r. ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 493/3 i 493/5 w 
Śladowie. Przetarg na sprzedaż działki nr 493/5 zakończył się wynikiem pozytywnym, a na 
działkę 493/5 wynikiem negatywnym.  
 
W 2020 r. wpłynęły 4 wnioski o sprzedaż działek będących w użytkowaniu wieczystym na 
rzecz jego użytkownika wieczystego. W 2020 r. podpisano jeden akt notarialny na zbycie 
nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym.  
 
Program opieki nad zabytkami (art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami) 
 
Gmina Brochów nie posiada Programu opieki nad zabytkami 
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III. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (fundusze UE) 
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brochów został przyjęty Uchwałą Nr 
XIX/153/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 19 sierpnia 2016 r.  
 
Głównym celem przyjętym przez Gminę Brochów jest poprawa jakości powietrza 
atmosferycznego poprzez dążenie do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-
energetycznym do roku 2020. Gmina w zakresie swoich możliwości powinna podejmować 
działania mające na celu przyczynienie się do ogólnokrajowego udziału w globalnej redukcji 
emisji dwutlenku węgla. Gmina Brochów posiada niewielki potencjał dla podjęcia działań 
podnoszących efektywność energetyczną, zarówno w obszarze wytwarzania, jak i 
użytkowania energii, natomiast duży w dziedzinie wdrożenia odnawialnych źródeł energii.  
 
W sektorze budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych można podjąć 
działania termomodernizacyjne w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej. Działania 
termomodernizacyjne miałyby polegać na wymianie okien na energooszczędne oraz na 
dokonaniu ocieplenia ścian budynków oraz stropów i stropodachów. Przewiduje się, że 
podjęte prace modernizacyjne przyniosą oszczędności energii i ograniczą emisję o 1103,49 
Mg CO2 w sektorze budynków jednorodzinnych oraz o 27,74 Mg CO2 w sektorze budynków 
użyteczności publicznej. 
 
Wymiana oświetlenia ulicznego może przyczynić się do zredukowania poziomu emisji z 
201,81 Mg CO2 do 68,98 Mg CO2 czyli o 66%. 
 
Realizacja głównych i szczegółowych celów PGN będzie monitorowana przy pomocy 
wskaźników, które będą odpowiadały poszczególnym celom. 
 

Cel Wskaźniki monitorowania Oczekiwana tendencja 
Wielkość emisji CO2 z obszaru 

gminy w danym roku [Mg 
CO2/rok] 

Malejąca ↘ Cel: Ograniczanie do roku 2020 
emisji CO2 oraz zanieczyszczeń 

do atmosfery Stopień redukcji emisji w 
stosunku do roku bazowego [%] Rosnąca ↗ 

Wielkość zużycia energii na 
terenie gminy w danym roku 

[MWh/rok] 
Malejąca ↘ Cel: Ograniczanie do roku 2020 

zużycia energii 
Stopień redukcji zużycia energii 
w stosunku do roku bazowego Rosnąca ↗ 

Wielkość zużycia energii ze 
źródeł odnawialnych na terenie 

gminy w danym roku 
[MWh/rok] 

Rosnąca ↗ Zwiększenie do roku 2020 
udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w zużyciu energii 
finalnej 

Udział zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych w całkowitym 

zużyciu energii na terenie 
gminy w danym roku [%] 

Rosnąca ↗ 
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Programu Ochrony Środowiska 

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”.  
Przedmiotowy dokument 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 którymi są:  
ochrona klimatu i jakości powietrza, 
zagrożenia hałasem, 
pole elektromagnetyczne, 
gospodarowanie wodami - aspekt ilościowy,    
gospodarka wodno-ściekowa – aspekt jakościowy,   
zasoby geologiczne, 
gleby, 
gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 
zasoby przyrodnicze. 
zagrożenia poważnymi awariami. 

 
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), 
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, 
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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.  

 
Wnioski z ostatniego raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska. 

 
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska sporządza się co 2 lata. 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”. W świetle powyższego wyżej wymieniony raport zostanie 
przedstawiony w 2020 roku. 

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, 

 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. 

Podejmowane przez gminę przedsięwzięcia przyniosły wiele korzyści dla mieszkańców. 
Zrealizowano zadania, których celem była m.in. poprawa jakości wód podziemnych i 
powierzchniowych. Rozbudowana została sieć wodociągowa, 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. 
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Realizacja zadań dotyczących modernizacji dróg oraz termomodernizacji budynków 
wpłynęły na ograniczenie ilości zanieczyszczań przedostających się do powietrza. W 2012 
roku na terenie gminy został wybudowany gazociąg którego długość stale wzrasta.  

Należy dodać, że w roku 2019 Gmina Brochów podpisała porozumienie z 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie 
z którym uruchomiła punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”, tym samym 
mieszkańcy mają  możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu 
„Czyste Powietrze” bezpośrednio w Urzędzie. W punkcie konsultacyjnym urzędnicy 
pomagają przygotować wniosek, co umożliwia łatwiejsze ubieganie się o dofinansowanie np. 
na termomodernizację domów oraz wymianę źródeł ciepła. Ponadto gmina zachęca 
mieszkańców do składania wniosków w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”.  

W roku 2020 pozyskano pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na 
inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła. Dzięki której w 2020 roku została 
przeprowadzona ,,Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brochów”. 

Z terenu Gminy Brochów w 2020 roku przy pomocy dofinansowania z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie usunięto 
60,112 Mg wyrobów zawierających azbest.  

Sporządzono dziewięć projektów decyzji zezwalających na usunięcie drzew oraz 
jednej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wszczętej na wniosek o wydanie 
zezwolenia na usuniecie drzew/krzewów. Przygotowano piętnaście wniosków do Starosty 
Powiatu Sochaczewskiego o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na 
nieruchomościach będących we władaniu Gminy Brochów. Rozpatrzono także 
dziewięćdziesiąt siedem zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach 
stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz 11 innych spraw dotyczących drzew.  

Sporządzono projekt jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dwóch 
decyzji umarzających postępowanie wszczęte na wniosek o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach.  

Przygotowano projekt dwóch decyzji zezwalających na prowadzenie przez 
przedsiębiorcę działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

Rolnicy złożyli: 
dwieście dziewięć wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,  
siedem wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne, 
jeden wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych przez powódź. 
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IV. FINANSE GMINY 
 
Informacje finansowe  

A. Stan finansów Gminy Brochów w 2020 roku 
Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej każdej gminy jest jej budżet. Analiza 

budżetu pokazuje źródła finansowania działalności gminy oraz kierunki jej rozwoju, stanowi 
istotny element w procesach analitycznych, wspomagających proces podejmowania decyzji. 
Wiarygodne informacje o sytuacji finansowej pozwalają na racjonalne gospodarowanie 
publicznymi zasobami pieniężnymi w celu właściwego wypełniania zadań wobec 
mieszkańców. 

Budżet Gminy Brochów na 2020 rok zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XVI/90/2019 
Rady Gminy Brochów z dnia 20 grudnia 2019 roku został uchwalony po stronie dochodów 
w kwocie 20.822.490,60 zł, natomiast po stronie wydatków w kwocie 20.996.490,60 zł. 
Wynik budżetu stanowił deficyt budżetu w kwocie 174.000,00 zł, który został pokryty 
środkami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych. 

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wartości planów na dzień 31.12.2020 r. oraz ich 
realizacja przedstawiały się następująco: 

 plan dochodów budżetowych ogółem wynosił 23.057.275,14 zł, został wykonany 
w kwocie 22.992.962,15 zł, co stanowi 99,72%; 

 plan wydatków budżetowych ogółem wynosił 25.353.950,04 zł został wykonany w 
kwocie 25.758.627,51 zł, co stanowi 93,71%. 

W 2020 roku z budżetu gminy Brochów przekazano:  

 dotacje podmiotowe łącznie w wysokości 299.398,10 zł, co stanowi 99,53 % planu 
w wysokości 300.819,86 zł; 

 dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 
łącznie w kwocie 323.419,37 zł, co stanowi 98,28% planu w wysokości 329.070,79 zł.  

Wykonanie budżetu za 2020 r. wskazuje na deficyt budżetu 
w wysokości 765.665,36 zł, wobec planowanego w kwocie 2.296.674,90 zł. 

 

B. Wykonanie budżetu gminy  

Dochody Budżetu Gminy Brochów 
Dochody budżetowe są analizowane według źródeł ich powstawania. Za 

najważniejsze kategorie dochodów można uznać: dochody własne, subwencje i dotacje. Do 
głównych źródeł dochodów własnych gminy zaliczane są podatki i opłaty lokalne oraz udziały 
w podatkach budżetu państwa. Udziały w podatkach budżetu państwa, to grupa dochodów 
własnych, która w dużej mierze zależna jest od polityki fiskalnej państwa. Wpływy te 
stanowią dochód własny gminy i mogą być dowolnie rozdysponowane. Dochody te świadczą 
również o sytuacji gospodarczej gminy, są bowiem zależne od zamożności społeczeństwa i 
zyskowności podmiotów gospodarczych działających w gminie. 

Plan dochodów budżetowych ogółem wynosił 23.057.275,14 zł, został wykonany w kwocie 
22.992.962,15 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu, w tym: 
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 Dochody bieżące – plan po zmianach wynosił 22.095.454,08 zł i został zrealizowany 
w kwocie 21.580.958,62 zł, co stanowi 97,67 %; 

 Dochody majątkowe – plan po zmianach wynosił 961.821,06 zł i został zrealizowany 
w kwocie 1.412.003,53 zł, tj. 146,81 %.  

Wykonanie dochodów budżetowych w 2020 roku w podziale na bieżące i majątkowe 
przedstawia się następująco: 
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Realizację dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy 
wykres: 

 
 

W strukturze dochodów udziały w podatkach dochodowych oraz wpływy z podatków 
lokalnych stanowią jedną z największych pozycji strony dochodowej budżetu. 

Dotacje i środki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w 2020 roku zostały 
zrealizowane w kwocie 9.704.475,55 zł i stanowiły 42,21 % dochodów ogółem. W tej grupie 
dochodów najwyższy udział miały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.959.477,12 zł. 
 

Wydatki Budżetu Gminy Brochów 
Wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego podzielić można pod 
względem przeznaczenia na dwie duże grupy: 



str. 30  
  

 wydatki bieżące - związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania  
poszczególnych obiektów jednostek samorządu terytorialnego i zaspokajaniem  bieżących 
potrzeb wynikających z realizacji zadań nałożonych na samorząd przepisami prawa; 

 wydatki inwestycyjne - służące podwyższaniu standardów i zakresu usług oraz 
szeroko rozumianemu rozwojowi jednostki samorządu terytorialnego. 

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosił 25.353.950,04 zł został wykonany w kwocie 

23.758.627,51 zł, co stanowi 93,71 % realizacji planu, w tym: 

 Wydatki bieżące plan po zmianach wynosił 22.380.760,77 zł wykonano w kwocie 
21.372.287,11 zł, stanowi 95,49 %; 

 Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.973.189,27 zł zrealizowano  
w kwocie 2.386.340,40 zł, tj. 80,26 %. 

Struktura wykonanych wydatków budżetowych w 2020 roku w podziale na bieżące 

i majątkowe przedstawia się następująco: 
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Realizację wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy 
wykres: 
 

 

Największą pozycję wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie: 7.046.798,30 zł, 

co stanowi 29,66 % wydatków ogółem, następna pozycja to kwota zasiłków i świadczeń 

rodzinnych: 6.868.710,52 zł, co stanowi 28,91 % ogółu wydatków budżetu.  

 

C. Realizacja funduszu sołeckiego 

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 roku nie 

wyodrębniono funduszu sołeckiego w 2020 roku. 
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Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy Brochów uzyskane w 2020 

roku 

Lp. Dochody z tytułu gospodarowania mieniem 

gminy Brochów uzyskane w 2020 roku 

76.047,57 zł  

1 dochody z opłat z tytułu wieczystego użytkowania  4.221,81 zł  

2 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości  

24.060,00 zł  

3 dochody z tytułu czynszu za wynajem lokali 
mieszkalnych i użytkowych 

7.600,71 zł  

4 opłata za zajęcie pasa drogowego  28.480,34 zł  

5 dochody z tytułu korzystania z terenów łowieckich 
gminy Brochów  

1.175,67zł  

6 wpływy z tytułu wynajmu autobusu 10 000,00 zł  

7 dochody z tytułu ustanowienia trwałego Zarządu 
Gminnego Centrum Medyczno Rehabilitacyjnego 

200,00 zł  

8 dochody z tytułu ustanowienia trwałego Zarządu 
dla Szkół  

186,04 zł  

9 dochody z tytułu dzierżawy OSP Plecewice 123,00 zł 
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V. INWESTYCJE 

Wydatki poniesione na Przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brochów na lata 2020-2036 na dzień 31.12.2020 r.  

 Przedsięwzięcie pn. „Program Erasmus + - Międzynarodowe działania związane 
z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów 
szkoleniowych dla pracowników szkół” w ramach wydatków 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 o finansach publicznych. Przedsięwzięcie realizowane w 
okresie 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 108.323,75 zł. Plan wydatków 
na 2020 rok wynosił 61.228,04 zł, wykonanie 11.511,85 zł, tj. 18,8 % planu.  

 Przedsięwzięcie pn. „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie 
i Śladowie”, celem realizacji zadania jest rozwój kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zajęciach 
dodatkowych oraz wzrost kompetencji lub umiejętności uniwersalnych 5 nauczycieli 
poprzez ich udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w 
pomoce dydaktyczne. Program realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady 
finansowe wynoszą 212.357,16 zł. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 128.142,52 zł, 
wykonanie 27.395,47 zł, tj. 21,38 % planu.  

 Przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, cel: wzrost e-
 potencjału Mazowsza. Okres realizacji ustalony jest na lata 2018 – 2021. Łączne nakłady 
finansowe wynoszą 25.051,20 zł. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 8.202,79 zł, 
wykonanie 2.369,37 zł, tj. 29,54 % planu. 

 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 2020 rok wynosił 407.081,84 zł, wykonanie 405.850,68 zł, tj. 99,7 % 
planu. Zadanie zostało zrealizowane.  

 Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza 
sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów”, cel: poprawa 
bazy sportowej gminy. Okres realizacji lata 2018 – 2022. Projekt koordynowany jest przez 
Urząd Gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.116.170,50  zł. Plan 
wydatków na 2020 rok wynosił 121.150,33 zł, wykonanie 121.150,33 zł, tj. 100,00 % 
planu. 

 Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków 
w Janowie”, mające na celu poprawę infrastruktury wodno-ściekowej gminy. Okres 
realizacji lata 2018 – 2022. Projekt koordynowany jest przez Urząd Gminy Brochów. 
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Łączne nakłady finansowe wynoszą 130.756,50  zł. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 
9.840,00 zł, wykonanie 9.840,00 zł, tj. 100% planu.  

 Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę 
drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych 
obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do 
km 11+712 dł. 2,512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, 
województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów”, okres 
realizacji lata 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 235.000,00  zł. Plan 
wydatków na 2020 rok wynosił 5.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki nie 
zostały wydatkowane. 

 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. Okres realizacji 
lata 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe w kwocie 324.091,00 zł. Plan wydatków na 
2020 rok wynosił 165.000,00 zł, wykonanie 157.335,88 zł, tj. 95,36 % planu. Zadanie 
zostało zrealizowane.  

 Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 
w Śladowie” mające na celu poprawę warunków nauczania w Gminie Brochów. Okres 
realizacji lata 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 77.535,00  zł. Zadanie w 
trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem w 2021 roku.  

 Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Konarach - 
Świetlica Wiejska w Konarach”. Okres realizacji lata 2019 – 2020. Łączne nakłady 
finansowe wynoszą 347.410,59  zł. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 209.663,28 zł, 
został wykonany w 100 %. Zadanie zostało zrealizowane. 

 Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i przepompowni 
przydomowej w gminie Brochów”, mające na celu zaopatrzenie w wodę mieszkańców 
miejscowości Tułowice- aleja lipowa, Brochów, Sianno, Lasocin i Łasice. Łączne nakłady 
finansowe bez zmian, wynoszą 1.968.987,96 zł. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 
55.000,00 zł, wykonanie 43.657,00 zł, tj. 79,38 % planu.  

 Przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego 
Łasice” na lata 2011-2021 cel: poprawa stanu gospodarki p. powodziowej. Łączne 
nakłady finansowe – 254.108,17 zł. Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z 
harmonogramem w 2021 roku 
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Zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte załącznikiem Nr 2 do WPF 

Nazwa zadania Wartość 
Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Brochów i Malanowo 18 000,00 

Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Janów, działki 180, 216, 106" 5 566,00 

Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowościach Janów dz. nr ewid. 318, 180, 122/1, 234 i Brochów dz. nr 
ewid. 309, 311" 

9 013,50 

Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowościach Śladów, dz. nr ewid. 352 i 351/2 i Nowa Wieś Śladów dz. 
nr ewid. 26" 

9 567,00 

Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi w miejscowości Janów" 12 211,50 
Modernizacja drogi w m. Piaski Duchowne dz. nr 56 94 500,99 
Przebudowa drogi gminnej Śladów - Nowa Wieś Śladów 179 609,77 
Przebudowa drogi gminnej w m. Piaski Duchowne dz. nr 61/1 93 391,50 
Zakup kontenera mieszkalnego 28 455,28 
Zakup kontenera mieszkalnego II 34 082,79 
Zakup środka trwałego - samochód na potrzeby gospodarcze Urzędu 
Gminy w Brochowie 17 000,00 

Budowa miejsc parkingowych przy OSP Kromnów 7 500,00 
Modernizacja dachu w OSP Brochów 20 000,00 
Modernizacja dachu w OSP Miszory 52 999,99 
Modernizacja dachu w OSP Przęsławice 39 999,60 
Modernizacja dachu w OSP Śladów 49 999,50 
Modernizacja dachu w OSP Wólka Smolana 79 800,00 
Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w OSP Przęsławice 25 094,00 
Ułożenie płytek podłogowych i ściennych oraz wykonanie podsufitki na 
zapleczu kuchennym w OSP Plecewice 30 100,10 

Wykonanie podsufitki w OSP Wólka Smolana 40 000,00 
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brochowie 40 000,00 

Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w  Śladowie 45 999,54 
Budowa boiska do koszykówki  przy Szkole Podstawowej w  Śladowie 24 999,75 
Modernizacja boiska szkolnego w miejscowości Brochów 39 725,00 
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Ochrona powietrza poprzez 
wymianę kotłów CO, budowę instalacji OZE i termomodernizację budynku 
Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie" 

31 980,00 

Budowa studni rewizyjnej w sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Janów 29 520,00 

Modernizacja przepompowni liniowej w miejscowości Brochów 72 570,00 
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Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK 25 000,00 
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Brochów 9 999,90 
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki 20 112,50 
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kromnów 15 962,45 
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brochów-Kolonia i 
Malanowo 20 063,30 

Budowa miejsc parkingowych przy Świetlicy Wiejskiej w Konarach 7 500,00 
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VI. OŚWIATA I EDUKACJA 
 

W 2020 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  

 
  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. 
  Liczba uczniów i etatów pracowników pedagogicznych zgodnie z danymi 
przekazanymi do SIO – stan na 30.09.2020 r. w poszczególnych szkołach wynosiła : 

 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 

Liczba etatów pracowników 

pedagogicznych 

 

Szkoła Podstawowa im. 

F.Chopina w Brochowie 

228 24,70 

 

Szkoła Podstawowa im. 

W.Jagiełły w Śladowie 

122 16,73 

Szkoła Podstawowa im. 

T.Kościuszki w Lasocinie 
95 

 

14,34 

 

 

  Przy szkołach znajdują się boiska do gry w piłkę nożną, w piłkę siatkową, piłkę 
koszykową, bieżnie, skocznie, rzutnie, place zabaw dla dzieci. 

Wszystkie szkoły mają możliwość korzystania z Internetu, posiadają nowoczesne 
pomoce dydaktyczne, w tym cyfrowe aparaty fotograficzne, komputery, laptopy, 
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 35.730,00 zł. 
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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 69 stypendiów, 58 stypendiów za 
wyniki w nauce, 11 stypendiów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe  na łączną 
kwotę 28 300,00 zł. 
  W ramach Rządowego programu dot. dofinansowania pracodawcom kosztów 
kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy w 2020 r. objęto 
dofinansowaniem jednego  młodocianego pracownika na łączną kwotę 8.081,00 zł. 
Z otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i 
materiały ćwiczeniowe wydatkowano łączną kwotę 39.540,48 zł. 
W 2020 roku wydatkowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych  
w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 131.981,00 zł. 
  Od IX 2019 r. Szkoła Podstawowa w Brochowie przystąpiła do międzynarodowego 
projektu ERASMUS+ realizowanego w latach 2019-2021. Łączna kwota przyznanego 
dofinansowania w ramach projektu wynosi 24 866,00 EURO. 
W ramach dotacji celowej na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych w Szkole 
Podstawowej w Brochowie  zrealizowano Rządowy  program pn. „Aktywna tablica”. W 
ramach programu zakupiono 5 Laptopów Lenovo na kwotę 17.499,15 zł. ( Pozyskana kwota 
13.999,32 zł. kwota wkładu własnego 3.499,83 zł.) 
  W okresie IX 2020 – VIII 2022 w dwóch Szkołach Podstawowych Gminy Brochów 
realizowany jest projekt pt. „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i 
Śladowie” w partnerstwie pomiędzy firmą Edutainment a Gminą Brochów. W ramach 
projektu w 2020 r. zostały przeprowadzone dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów 
oraz doposażono w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracownie szkolne (fizyka, biologia, 
geografia, przyroda, chemia, matematyka). Łączna kwota przyznanego dofinansowania w 
ramach projektu wynosi 318 163,01 zł. 
  W 2020 roku Gmina złożyła wniosek do  Wojewody Mazowieckiego o udzielenie 
wsparcie  finansowego na realizacje zadania  w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego 
programu ”Posiłek w szkole i w domu” Wniosek rozpatrzono pozytywnie i gmina pozyskała 
kwotę 160.000,00 na w/w cele. W wyniku realizacji zadania w Szkole Podstawowej w 
Brochowie i w Szkole Podstawowej w Lasocinie w miarę potrzeb przeprowadzono remont, 
doposażono stołówki i  pomieszczenia służące do spożywania posiłków. Koszt całkowity 
realizacji zadania wyniósł 200.000,00 zł. 

W 2020 r .Gmina Brochów otrzymała dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł na zakup 
laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „zdalna szkoła”. Umowa została 
zawarta 21 kwietnia 2020 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 . 
W ramach projektu zostały zakupione laptopy (20 sztuk ). Sprzęt został przekazany do Szkół 
na terenie Gminy Brochów, następnie wypożyczony uczniom do zdalnej nauki. 

Kolejny projekt  to „Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. 
Gmina Brochów otrzymała dofinansowanie w kwocie 55 000,00 zł na zakup laptopów dla 
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uczniów i nauczycieli w ramach projektu „zdalna szkoła +”. Umowa została zawarta 4 
czerwca 2020 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 . 
W ramach projektu zostały zakupione laptopy (29 sztuk ), dwa dostępy do Internetu LTE. 
Sprzęt został przekazany do Szkół na terenie Gminy Brochów. Następnie użyczony uczniom, 
w pierwszej kolejności uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci . 
 

W 2020 r. Gmina Brochów w partnerstwie z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego realizowała projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, 
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. 
Fryderyka Chopina w Brochowie otrzymała pakiet sprzętu w postaci: zestawów 
komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora 
multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę 
zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną 
nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wyniosła 101.698,86 zł. 
  W Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie przeprowadzono remont 
drewnianego dachu oraz zadaszenia patio, przemurowano kominy wentylacyjne ponad 
dachem i wykonano nowe obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem na budynku sali 
gimnastycznej. Łączny koszt remontu wyniósł 148 005,00 zł.  
  W szkołach Gminy Brochów realizowane były liczne zajęcia pozalekcyjne i koła 
zainteresowań m. in. chór, KPN, gimnastyka korekcyjna, język niemiecki, szachy w szkole, 
świetlice. Dodatkowo szkoły realizowały różne projekty  edukacyjne.  
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VII. POLITYKA SPOŁECZNA 
 

Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych (art. 16a i 17 ups) 

Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz 
samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy 
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej.  

 
Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 

Pomoc i wsparcie w gminie Brochów z pomocy społecznej w 2020 roku uzyskało 183 osoby, 
co stanowiło 4,18 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2019 
roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 52 osoby. 
Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się 
w stosunku do roku poprzedniego o 31 rodzin. W przypadku długotrwale korzystających z 
pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 134 osób, co oznaczało spadek w stosunku 
do roku 2019 o 9 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 2020 roku było kolejno: ubóstwo, 
bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach 
opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Pomoc i wsparcie w gminie Brochów z pomocy społecznej w 2020 roku w postaci świadczeń 
pieniężnych uzyskało 120 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 64 osób. Odpłatność 
gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 8 osób. W gminie funkcjonował 1 
asystentów rodziny, który objął swoją opieką14 rodzin 

Liczba pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 518 rodzin. W 
stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 2 rodziny (co stanowi wzrost o 0,0039 % 
w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie 
zasiłku wychowawczego wyniosła 4 952 621,90 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim 
wzrosła o 932 107,30 zł. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 238 
rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 47 rodzin (co stanowi spadek o 
16 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w 
formie zasiłku rodzinnego wyniosła 1 311 461,30 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim 
zmalała o 82 421,98 zł 

Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w 
budżecie jednostki samorządu terytorialnego 

W gminie Brochów środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej 
wyniosły w 2020 roku 7 890 562,37 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego 
wzrósł o 736 617,71 zł. (co stanowi 10,30 %). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 6 866 
353,17 zł. co stanowi 87,02 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 
852 - Pomoc społeczna wydatkowano 854 259,69 zł co stanowi 10,83 % ogólnych wydatków 
w zakresie polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 90 754,88 zł. 
co stanowi 1,15 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 - 
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Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 79 194,63 zł co stanowi 1 % ogólnych 
wydatków w zakresie polityki społecznej. 
 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Brochów na lata 2019 – 2021  

przyjęty Uchwałą Rady Gminy Brochów Nr XI/64/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. 
Cel główny programu: wspieranie rodzin mających problemy z wypełnianiem swoich funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych oraz stworzenie optymalnych warunków do wychowywania 
dzieci w środowisku rodziny biologicznej. 
Cele szczegółowe:  

1. wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczej poprzez rozwijanie w tych rodzinach umiejętności; 

2. wzmacnianie roli i funkcji rodziny poprzez rozwój usług i form wsparcia na rzecz 
rodzin; 

3. dążenie do reintegracji rodzin; 
4. usprawnienie współpracy podmiotów działających na rzecz rodzin. 
 

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 rodziny 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.  
Działania asystenta rodziny polegały między innymi na: 

- diagnozie sytuacji rodziny, 
- opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną, 
- współpraca z instytucjami takimi jak szkoła, sąd , urząd gminy, ośrodek zdrowia, 

powiatowe centrum pomocy rodzinie, dom dziecka itp., 
- motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych 

członków rodziny, 
- merytoryczne pomaganie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
- pomaganie i motywowanie w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy, 
- pomaganie w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych, 
- pomaganie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, 
- prowadzenie dokumentację dotyczącą pracy z rodziną.  

 
Pomocą asystenta rodziny w 2020 r. objętych było 14 rodzin, z których 3 do 

współpracy z asystentem zobowiązanych było postanowieniem sądu rodzinnego. W 
rodzinach objętych pomocą asystenta było 35 dzieci. Podjęto decyzję o zakończeniu pracy z 3 
rodzinami. 

 
W 2020 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 przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – 
wychowawczej gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 
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 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej; 

 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w 
pieczy zastępczej; 

 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach 
pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie ponosił odpłatność za 5 
dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej, łączny koszt pobytu w 
placówce wyniósł 101 116,20 zł oraz 2 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych łączny 
koszt pobytu wyniósł 15 999,05 zł. 

 
Potrzeby związane z realizacją zadań wykonywanych z zakresu wspierania rodziny w roku 
2021 
 

1. Kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny. 
2. Podnoszenie kwalifikacji asystenta rodziny poprzez udział  w szkoleniach. 
3. Zapewnienie środków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
 

Inne obowiązujące programy i strategie 
1. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brochów na lata 

2017 – 2022 przyjęta uchwałą Rady Gminy Brochów Nr XXIV/197/2016 z dnia 28 grudnia 
2016 r. Opracowanie strategii ma posłużyć lepszej, bardziej skutecznej, efektywniejszej 
realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej w Gminie Brochów. Strategia wytycza cele 
strategiczne mające na celu poprawę jakości życia społeczeństwa, poprzez polepszenie 
sytuacji materialnej, jak również wsparcie społeczne. 

Celem programu są działania długofalowe, polegające na inwestycji w kapitał ludzki, 
system edukacji, aktywność obywatelską, poprawę sytuacji materialnej, co przekłada się 
na działania na rzecz poprawy zatrudnienia oraz budowania lokalnego rynku pracy. 
Kompleksowa pomoc osobom z problemami społecznymi powinna opierać się ponadto 
na profilaktyce, systematycznym monitorowaniu sytuacji społecznej i wczesnym 
reagowaniu na dostrzegane deficyty. 

Cele strategiczne: 
 wsparcie dla rodzin ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych 

dzieci i młodzieży; 
 poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców; 
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wsparcie grup 

marginalizowanych społecznie. 
2. Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2017 – 2022  

Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Brochów Nr XXVI/204/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. 
Nadrzędnym celem przy opracowaniu Programu stworzenie systemu, który pozwoli na 
niwelowanie zjawiska marginalizacji osób bezdomnych poprzez podejmowanie działań 
zmierzających do życiowego usamodzielniania oraz ich integracji ze środowiskiem. 
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3. Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 przyjęty Uchwałą 
Rady Gminy Brochów Nr XXXIII/237/2017 z dnia 15 września 2017 r. 
Priorytety ochrony zdrowia psychicznego w Gminie Brochów: 

1) promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży; 
2) wspieranie rodzicielstwa w myśl idei dobry rodzic – dobry start; 
3) aktywizacja seniorów – wspieranie zdrowia psychicznego w procesie starzenia 

się; 
4) integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznego; 
5) przeciwdziałanie przemocy i szkodliwemu nadużywaniu alkoholu i substancji 

psychoaktywnych. 
 

4. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Brochów na lata 2017 – 2021 przyjęty Uchwałą Rady Gminy 
Brochów Nr XXVI/203/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. 

Cele ogólne programu: 
1) zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie; 
2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie 

dostępności pomocy; 
3) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie 
 

5. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 201 – 2023 ustanowiony Uchwałą Rady Gminy Brochów Nr II/14/2018 z dnia 5 
grudnia 2018 r. 
Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie 
pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i 
samotnych. Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: 

1) posiłek; 
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności; 
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

 
VII. Osiągnięcia jednostki samorządowej z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych 
 

W 2020 r. prowadzono dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
W ramach podprogramu udzielana była pomoc osobom/ rodzinom najbardziej 
potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie. 
Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogły otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w 
trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej 
i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego które wynosi. 

W podprogramie 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie wydał  165 
skierowań dla 478 osób. 

W podprogramie 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie wydał 166 
skierowań dla 393 osób do otrzymania produktów żywnościowych. 
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IX. GOSPODARKA KOMUNALNA 
 

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 97,00 % mieszkańców na stałe 
zameldowanych a z usług kanalizacyjnych 45,50 % 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, wycinka krzaków oraz drobne naprawy dróg i uzupełnianie oznakowań.  

 
Sprawozdanie z wykonania planu Finansowego  Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej za 2020 r. 

 
Plan finansowy Gminnego zakładu gospodarki Komunalnej w Brochowie  na 2020r. 

zgodnie z uchwałą budżetową Nr XVI/90/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 20 grudnia 2019 
r. wynosił 1.080.000 zł po stronie przychodów i 1.080.000 zł po stronie kosztów. 
 

PRZYCHODY 

Plan przychodów GZGK wynosił 1.080.000 zł i został zrealizowany w 2019 roku w 
wysokości 961.670,71 zł tj: w 89,04 % w tym: 
 958.531,49 zł ze sprzedaży wody i ścieków oraz obioru ścieków socjalno-bytowych 
 3.139,22 zł z innych wpływów (otrzymane odsetki i wynagrodzenia dla płatnika 

zaliczek na podatek). 
 

KOSZTY 

Planowane koszty na rok 2020 w kwocie 1.080.000 zł zrealizowano w 2020 roku w 

wysokości 967.039,94 zł tj: w 89,54% 

Rodzaj kosztu: Kwota w zł: 

Zakup energii 153.350,07 

Wynagrodzenia 443.907,14 

Składki opłacone przez zakład 80.515,03 

Zakup materiałów: np. materiały 
eksploatacyjne 

135.428,46 

Usługi remontowe: np. naprawy i remonty 7.990,00 
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pomp 

Usługi obce 126.838,95 

Zakup usług telekomunikacyjnych 2.379,44 

Wypłaty delegacji i ryczałtu samochodowego 3,191,16 

Różne opłaty i składki 2.587,87 

Odpisy na ZFŚS 10.851,82 

RAZEM 967.039,94 
 
Należności wymagalne GZGK na dzień 31.12.2020r. wynosiły 38.608,50 zł i dotyczą 
należności za wodę i ścieki. 
Zobowiązania wymagalne GZGK na dzień 31.12.2020r. nie posiadał.  
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020r. Wynosiły 86.179,84 zł i dotyczą: 

 zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 36.594,56 zł 
 zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 20.798,54 zł 
 zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych 28.786,74 zł 

 
Zestawienie sprawozdań od 2014 roku do 2020  roku wraz zestawieniem ilości sprzedanej 
wody oraz odebranych ścieków 
a) zestawienie sprawozdań z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Brochowie. 
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4. Realizacja zadań w 2020 roku. 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej realizował zadania własne w trzech kategoriach: 
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- Wodociągi 

Wodomierze  30 szt. 1 230,00 zł 

Wodomierze ¾ 40 szt. 1 640,00 zł 

Wodomierze 

hybrydowe ¾ 

30 szt. 1 230,00 zł 

Wodomierze ½ 10 szt. 350,00 zł 

Suma 110 szt. 4 450,00 zł 

 
W roku 2020 zakupiono 110 wodomierzy. Wodomierze były montowane głównie na 

nowych sieciach wodociągowych w miejscowościach: Górki, Pszęsławice, Kromnów i 
Gorzewnica. 
Dokonano naprawy przepływomierza na Stacji Uzdatniania Wody w Konarach na kwotę 
516,60 zł. 
Przy współpracy z Urzędem Gminy Brochów zakupiono zamrażarkę Frigo służącą do 
zamrażania rur na przyłączu za kwotę 5 208,16 zł.  

 
- Kanalizacja 

W 2020 roku oprócz napraw bieżących została podpisana umowa na remont przepompowni 
w Brochowie – koło kościoła. Modernizacja będzie polegała na wymianie uszkodzonych 
elementów wewnętrznych jak i na zmianie automatyki oraz zatopieniu nowego zbiornika. 
Zostanie również  wprowadzony nadzór elektroniczny, który umożliwi bieżące śledzenie prac 
pomp, jak i uzyskanie szybkiej informacji o uszkodzeniach, zaniku prądu i poziomie ścieków. 
Oprócz remontu Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej przy wspófinansowaniu z Urządu 
Gminy Brochów zakupił 3 zestawy pomp ciśnieniowych dla nowych odbiorców na łączna 
kwotę 15 110,55 zł. Zostało też wymienionych 9 pomp z przepompowni, które nie nadawały 
się już do dalszego użytkowania – koszt tej inwestycji to 27 911,20 zł. 
 

- Oczyszczalnia Ścieków w Janowie 
Oczyszczalnia w Janowie została zmodernizowana  w 2011 roku. Po takim okresie urządzenia, 
które na niej się znajdują wymagają napraw i przeglądów. Z tego tytułu oprócz kosztów 
normalnej obsługi GZGK musiał wykonać następujące naprawy. 
 

Naprawa pomp 9 311,10 zł Prasa osadu 

Kupno nowej 

pompy 

3 013,50 zł Prasa osadu 

Naprawa 

sterownika 

738,00 zł  

Naprawa WUKO 289,05 zł Części zamienne 

Razem 13 351,65 zł  
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5. Sprawozdanie z przeprowadzanych remontów i bilansu: 
 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie realizował zadania na dwóch 
płaszczyznach. Jedna z nich to utrzymanie w należytym stanie sieci i urządzeń,  służących do 
utrzymania ciągłości dostaw i odbioru - czyli wydatki, a drugi aspekt to poprawa finansów 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej - czyli przychód. 

 
a) wydatki 
W 2020 roku została podpisana umowa na remont przepompowni w Brochowie – koło 

kościoła. Modernizacja ta będzie polegała na wymianie uszkodzonych elementów 
wewnętrznych jak i na zmianie automatyki oraz zatopieniu nowego zbiornika. Zostanie 
również  wprowadzony nadzór elektroniczny, który umożliwi bieżące śledzenie prac pomp, 
jak i uzyskanie szybkiej informacji o uszkodzeniach, zaniku prądu i poziomie ścieków. Przy 
współpracy z Urzędem Gminy zakupiliśmy miernik parametrów instalacji elektrycznej, 
luksomierz za kwotę 10 616,13 zł. Na remonty pomp wydaliśmy w 2020 roku ponad 9 000 zł 
a na części zamienne ponad 41 000 zł. Struktura techniczna kanalizacji ma swoje lata zatem 
wydatki na te cele będą rosnąć. 
 
b) przychody 

Udało nam się zwiększyć sprzedaż wody w stosunku do roku 2019  o 1 700 m3,  a 
ścieków przyjąć więcej o prawie 2 000 m3. Mniej mieliśmy ścieków dowożonych natomiast 
rekompensujemy ściekami od firm i dowożonych beczkowozami.  
 

Podsumowując działalność Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie 
możemy uznać, iż jednostka zrealizowała wszystkie cele jakie zostały przed nią postawione. 
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IX. GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
 

Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, który obowiązuje od 
01.07.2013r. na terenie Gminy Brochów, zostały objęte wszystkie nieruchomości 
zamieszkałe. Właściciele tych 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 zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  
położonych na jej terenie poprzez udzielenie zamówienia publicznego. W 2020 roku w 
miesiącach styczeń-marzec usługę odbioru odpadów komunalnych świadczyła firma 
REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 18, Oddział w Sochaczewie 96-500 
Sochaczew ul. Żyrardowska 6, natomiast w miesiącach kwiecień-grudzień – firma „PARTNER” 
Dariusz Apelski, 03-046 Warszawa, ul. Płytowa 1. Odpady komunalne z terenu gminy 
odbierane były 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 2020 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. 

W zabudowie jednorodzinnej określa się minimalną pojemność pojemników na 
zmieszane odpady komunalne przy założeniu, że na nieruchomości prowadzona jest 
segregacja odpadów, a odpady odbierane są nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie: 

- nieruchomości zamieszkane przez 1-3 osoby, jeden pojemnik o pojemności 120 l 
na odpady zmieszane, worki 120 l (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 oraz worki 60 l (z folii 
LDPE lub ulegające biodegradacji o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, 
wykluczającej rozerwanie się worka) na szkło, 

- nieruchomości zamieszkałe przez 4-6 osób, jeden pojemnik o pojemności 240 l lub 
dwa pojemniki o pojemności 120 l na odpady zmieszane, worki 120 l (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 
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wielomateriałowe oraz worki 60 l (z folii LDPE lub ulegające biodegradacji o grubości 
dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka) na szkło, 

- nieruchomości zamieszkałe przez 7 i więcej osób – analogicznie jak w w/w 
przypadkach odpowiednio zapewniając po 40 l pojemnika na osobę, dodatkowo jeden 
pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane na każde kolejne trzy osoby lub 
odpowiednio większy pojemnik, worki 120 l (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 oraz worki 60 l (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 były 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 wskazanemu przez gminę. Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów remontowo-budowlanych, opon 
i innych odpadów zaliczanych do grupy tzw. odpadów wielkogabarytowych w 2020 roku 
odbył się jeden raz.  Poza organizacją systemu odbioru od każdego mieszkańca odpadów 
zmieszanych i tych zbieranych selektywnie Gmina Brochów miała możliwość korzystania 
przez okres styczeń/luty z PSZOK-u, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, który dla mieszkańców był zlokalizowany w Sochaczewie na ul. Chemicznej 8 i 
czynny był w godzinach od 9.00 do 17.00 od wtorku do soboty z wyłączeniem dni 
świątecznych. Za organizację i prowadzenie PSZOK odpowiedzialna była firma ZEBRA 
RECYKLING Sp. z o.o.. 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, 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). Z uwagi na brak PSZOK-u w kolejnych 
miesiącach, we wrześniu zostało stworzone docelowe miejsce, w którym przyjmowane były 
odpady wielkogabarytowe, opony, odpady budowlane oraz zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny. Nasza Gmina jest w trakcie tworzenia PSZOK-u na swoim terenie, którego 
otwarcie planowane jest na drugą połowę roku 2021. 

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. Od kwietnia 2020r. zgodnie z Uchwałą nr XIX/107/2020 Rady Gminy Brochów z 
dnia 13 marca 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje system selektywnego 
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zbierania odpadów komunalnych. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w 2020r. wynosiły:  

1. W okresie od stycznia do marca:  

a. jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny: 19,00 zł 
miesięcznie od osoby, 

b. eżeli odpady nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny: 38,00 zł 
miesięcznie od osoby. 

2. W okresie od kwietnia do grudnia: 

a. jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz nie zostało 
zadeklarowane posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne: 26,00 zł. miesięcznie od 
osoby, 

b. jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 
zadeklarowane zostało posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne : 23,00 zł. miesięcznie od 
osoby, 

c. jeżeli nie wypełniany był obowiązek zbierania i odbierania odpadów w sposób 
selektywny 104,00 zł. miesięcznie od osoby. 

Liczba mieszkańców: 

a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2020r. – 4 358 osób,  

b) systemem objęto na dzień 31.12.2020r. - 4073 osób.  

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.   

Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.  

1. Odbiór, transport  i zagospodarowanie odpadów komunalnych, programy 
komputerowe, koszty eksploatacyjne oraz koszty związane z tworzeniem PSZOK-u – 1 
286 098,38  zł.,   

2. Koszty administracyjne i techniczne – 74 683,27 zł. w tym wynagrodzenie 
pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  szkolenia pracowników . 

3. Razem poniesione wydatki  1 360 781,65 zł.,  

4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły –  1 097 086,18  zł. 
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Wnioski z systemu gospodarowania odpadami 

Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Brochów za rok 2020 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 do 
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 w okresie styczeń/luty oddać nieodpłatnie wszelkiego rodzaju odpady 
segregowane, wielkogabarytowe i odpady problemowe do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. Z uwagi na brak PSZOK-u w kolejnych miesiącach Gmina Brochów 
stworzyła docelowe miejsce, w którym przyjmowane były odpady wielkogabarytowe, opony, 
odpady budowlane oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Nasza Gmina jest w trakcie 
tworzenia PSZOK-u na swoim terenie, którego otwarcie planowane jest na drugą połowę 
2021 roku. Dokonując podsumowania efektów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brochów w 2020r. należy stwierdzić, że zarówno 
firma REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 18, Oddział w Sochaczewie 96-
500 Sochaczew ul. Żyrardowska 6 jak i firma ‘’PARTNER’’ Dariusz Apelski, 03-046 Warszawa, 
ul. Płytowa 1, wywiązywała 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. 

Z uwagi na prowadzone wizje lokalne zarówno firm odbierających odpady komunalne 
jak i mieszkańców ilość odebranych odpadów z terenu Gminy Brochów w roku 2020 w 
stosunku do roku poprzedniego znacząco spadła. Dla Gminy Brochów 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. Dla każdej nieruchomości wraz z 
harmonogramem odbioru odpadów na rok 2020 została przekazana ulotka z informacją 
dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów – dostępna również na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Brochów oraz prowadzone były czynności sprawdzające pod kątem 
prawidłowej selekcji odpadów przez mieszkańców. 
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X. KULTURA 
 

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w 2020 r wyniósł: 170 000,00 zł 
- Pozyskane środki w wysokości 4308,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowe „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 

- Pozyskane środki w kwocie: 3 000,00zł w ramach projektu „Z naturą silniejsi” w 
programie Działaj Lokalnie- projekt realizowany wraz z grupą nieformalną 
Biosfera Kampinos 

Rok 2020 zakończył się liczbą 441 czytelników (aktywnie wypożyczających), liczba 
czytelników na 100 mieszkańców wyniosła 10 osób.  
Wypożyczono 5 482 książki 
 
Odwiedzin w bibliotece zarejestrowano 4127 
· Przybyło 516 woluminów pochodzących z zakupu, środków MKiDN i darów. 
· Biblioteka nadal powiększa swoją kolekcję o audiobooki oraz filmy.  
 

W 2020 roku Biblioteka rozpoczęła gromadzenie książek z dużą czcionką 
przeznaczonych dla osób starszych, słabo widzących. 
- W ramach autorskiego projektu powstał nowy dział w Bibliotece dla najmłodszych 

czytelników: Woreczki zabawowe. 
- Biblioteka zapewnia katalog on-line, do którego możliwy jest dostęp poprzez stronę 

internetową biblioteki. 
- W 2020r kontynuowano usługę „Książka na telefon” przeznaczoną dla osób starszych, 

niepełnosprawnych. W minionym roku zwiększono zasięg tej usługi. Książka na telefon 
obejmowała wszystkich mieszkańców Gminy Brochów, z racji utrudnionego dostępu do 
Biblioteki spowodowanego panującą pandemią.  

 
Projekty:  
- Wraz z nieformalną grupą Biosfera Kampinos przeprowadzono cykl warsztatów w ramach 

projektu „Z naturą silniejsi” w ramach programu Działaj lokalnie. Warsztaty odbyły się 
stacjonarnie oraz online. 

 
Ogólnopolskie projekty w których Biblioteka wzięła udział:  

- Mała książką wielki człowiek- wyprawki dla najmłodszych czytelników. 
- Lato z Pippi- ogólnopolski konkurs z okazji urodzin Pippi, organizator konkursu- 

Wydawnictwo Jungowska 
- Duet JaHa- internetowy teatrzyk na terenie Gminy Brochów,  
- Zaczytani.org- ogólnopolska akcja zbierania książek i tworzenia małych bibliotek w 

szpitalach, domach dziecka, świetlicach.  
 

W pierwszych miesiącach roku 2020 styczeń-luty Biblioteka prowadziła stacjonarne 
działania w ramach upowszechniania kultury. Od marca do maja oraz od października do 
końca grudnia zawieszone zostały wszelkie działania organizowane przez Bibliotekę: 
zawieszono lekcje biblioteczne, stacjonarne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki , spotkania 
chóru seniorów IWA, spotkania autorskie, zajęcia literackie z najmłodszymi czytelnikami.  
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W momentach obluzowywania obostrzeń odbywały się spotkania na świeżym powietrzu z 
zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.  

W najtrudniejszych miesiącach gdy Biblioteka była zamknięta dla czytelnika trwał 
wydruk przyłbic na drukarce 3D do Szpitala zakaźnego w Płocku, Pogotowia Ratunkowego w 
Sochaczewie a także dla lokalnej społeczności. Wydrukowano i przekazano 57 przyłbic.  

Gminna Biblioteka Publiczna 2020 roku podjęła następujące działania w zakresie 
upowszechniania kultury na terenie Gminy Brochów. 

 

Tytuł akcji Ilość 
wydarzeń/dni/spotkań 

Ilość 
uczestników 
łącznie 

Wyjazd do Teatru, w 100% finansowany przez 
uczestników 1 45 

Próba chóru IWA 10 83 

Spotkanie z Bajką- głośne czytanie najmłodszym 

Przedszkolakom 
7 79 

Warsztaty historyczne „Zawołać po imieniu”- Instytut 
Pileckiego 2 39 

Akcja Ferie: Wyjazdy: Karmelowa Pokusa oraz 
Biblioteka CEM, Pizzeria, Kino,warsztaty 
scopbrokingu, Film 

4 112 

Noc w Bibliotece 1 26 

Dyskusyjny Klub Książki stacjonarnie oraz online 7 51 

„Z Naturą silniejsi”- warsztaty: nordic walking, 
refleksologia stóp oraz joga twarzy, komunikacja 
empatyczna, zdrowe odżywianie oraz medycyna 
chińska, książka kompasem na trudne dni, oddech-
źródło energii, dieta wege. Warsztaty stacjonarnie 
oraz online. 

8 55 

Narodowe czytanie „Balladyna” 1 11 

Zajęcia plastyczne inspirowane książką 2 24 

Spotkania autorskie : Ewa Cielesz, 

Nike Farida, Andrzej Stański 
3 52 
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Dzień głośnego czytania dla najmłodszych- gość 
Hanna Kochańska 1 30 

Lekcje biblioteczne   
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XI. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 

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.  

W 2020oku na działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowana 
została kwota 15 544,00 zł.  

Dotacje zostały przekazane na działania z zakresu wspierania działań o charakterze 
kulturalnym. Poszczególne stowarzyszenia otrzymały następujące dofinansowanie  

1. Stowarzyszenie “Aktywni dla Brochowa”        5 544,00złzł 

2. Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” Brochów    10 000,00zł  
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XII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

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 
wojewódzkie nr 705 i 575. 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 
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 3000l 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 2020 roku był na poziomie:  

Kurs Sternika             12 

Kurs Ratownika przed medycznego       30  

Kurs Ratownictwa Technicznego        34  

Kurs dowódców            24  

Kurs podstawowy            74  

  

W okresie od stycznia do grudnia 2020r. na terenie Gminy odnotowano 187 zdarzeń z 
czego 136 stanowiły pożary, 41 miejscowe zagrozenia I 10 alarmy fałszywe w dobrej wierze, 
przy których wzywane były jednostki OSP.  

Na terenie Gminy Brochów działa siedem jednostek ochotniczych straży pożarnych w 
miejscowościach Brochów, Miszory, Kromnów, Śladów, Plecewice, Przęsławice i Wólka 
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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 2020 roku na stanie jednostek OSP były trzy nowe pojazdy ratowniczo gaśnicze marki 
MAN były to jednostki w Śladowie i Brochowie I Kromnowie. Natomiast w Jednostce w 
Wólce Smolanej pozyskany został pojazd Renault Midliner z PSP w Sochaczewie.  
 
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: 

1. Sytuacja kadrowa i rejon działania w Posterunku Policji w Młodzieszynie 
 
 W Posterunku Policji w Młodzieszynie w roku 2020 służbę pełniło 10 policjantów  tj. 
kierownik Posterunku – asp.szt. Marcin Kiełbasińki, dzielnicowy mł.asp. Tomasz Królkowski z 
gm. Młodziezyn , dzielnicowy gm. Brochów – mł.asp. Robert Pieńkowski  ora dzielnicowy 
obsługujący gm. Rybno – st.sierż. Konrad Sowiński, pozostali policjanci pełnią na co dzień na 
terenie podległych gmin służbę  patrolową , oraz prowadzą postępowania 
przygotowawcze.Ogólna liczba mieszkańców na terenie podległym PP w Młodzieszynie 
kształtuje się na poziomie około 13500 osób.  
  

W codziennej służbie do dyspozycji jednostki pozostają trzy oznakowane pojazdy 
służbowe w dobrym stanie technicznym. Codzienna służba jest planowana na podstawie 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zgłoszeń i uwag mieszkańców, kierowanych do 
kierownika posterunku Policji, do sołtysów podczas spotkań z dzielnicowymi, oraz 
bezpośrednio do poszczególnych dzielnicowych. 
 

W roku 2020 roku dzielnicowy gm. Brochów asp. Pieńkowski Robert przeprowadził 
wiele spotkań z sołtysami oraz właścicielami sklepów odnośnie zagrożeń związanych z 
pandemią COVID -I9, zachęcając do dokonywania anonimowych zgłoszeń o zagrożeniach do 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od marca dzielnicowy codziennie dokonywał 
kontroliosób przebywających na kwarantannie izolacji nie tyko na terenie gm. Brochów ale 
często także gmin Młodzieszyn i Rybno. Dokonywał również licznych kontroli placówek 
handlowych pod kątem przestrzegania reżimu sanitarnego. W analizowanym okresie na 
terenie gm. Brochów w związku z przemocą domową wszczęto procedurę 13 Niebieskich Kart 
z czego nadal 11 jest w prowadzeniu. Dzielnicowy wraz pracownikami GOPS-u w Brochowie 
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systematycznie kontroluje rodziny gdzie występuje przemoc domowa, i gdzie nadużywany 
jest alkohol. Prowadzone są tez równolegle działania zmierzające do poprawy sytuacji w tych 
rodzinach. W związku z KMZB w na trenie gm. Brochów w 2020 roku pojawiło się 20 zgłoszeń 
dotyczących głównie: przekraczania dozwolonej prędkości, spożywania alkoholu w miejscach 
niedozwolonych, dzikich wysypisk śmieci, używanie środków odurzających i wałęsających się 
bezpańskich psów. W związku z realizacją żądań do Planu Działania Priorytetowego 
dzielnicowy systematycznie kontroluje też rejon sklepu i przystanku w m. Wólka Smolana - 
dążąc do ujawnienia iwyeliminowania mających tam miejsce wykroczeń porządkowych. 
 
2. Praca dochodzeniowa i prewencyjna 

W posterunku policji w Młodzieszynie w roku 2020 wszczęto 198 postępowań 
przygotowawczych, zakończono 150, stwierdzono 206 czynów, wykryto 68 przestępstw i 
osiągnięto ogólną wykrywalność na poziomie 63,91 %. Przeprowadzono 129 postępowań w 
trybie art. 307 kpk z czego 46 zostało zakończonych wydaniem postanowienia o odmowie 
wszczęcia dochodzenia. Główna część dotyczyła kradzieży z włamaniem, uszkodzeń mienia, 
przestępstw gospodarczych, nietrzeźwych kierujących oraz uchylania się od obowiązku 
alimentacyjnego. W 2020 roku policjanci z posterunku w Młodzieszynie nałożyli 61 
mandatów karnych, pouczyli 112 osób, zatrzymali 5 sprawców na gorącym uczynku z czego 4 
nietrzeźwych kierujących, zatrzymano również 11 osób poszukiwanych przez organy ścigania. 
Wylegitymowano 2104 osoby, zatrzymano 4 dowody rejestracyjne oraz przeprowadzono 1 
187 interwencji. Dużą popularnością cieszy się aplikacja "Krajowa Mapa Bezpieczeństwa". W 
2020 roku pojawiły się 44 zagrożenia, były to między innymi: niewłaściwa infrastruktura 
drogowa, przekroczenie niedozwolonej prędkości, dzikie wysypiska śmieci, nieprawidłowe 
parkowanie, grupowanie się młodzieży, spożywanie alkoholu, używanie środków 
odurzających, nielegalne rajdy samochodowe i jazdy quadami po obszarach leśnych 
 
3. Wnioski i założenia 

Analizując rok 2020 należy stwierdzić, że najbardziej zagrożonym rejonem jest teren 
gm. Młodzieszyn szczególnie rejon trasy K50, gdzie dochodzi do wielu zdarzeń drogowych. 
Równie zagrożonymi rejonami są tereny ogródków działkowych, parkingi niestrzeżone przy 
drodze krajowej nr 50 oraz tereny leśne należące do Kampinoskiego Parku Narodowego. W 
celu ograniczenia zdarzeń o charakterze kryminalnym należy pogłębiać kontakty z lokalną 
społecznością poprzez propagowanie wizerunku dzielnicowego w czasie spotkań z 
mieszkańcami. Należy dążyć aby każdy mieszkaniec znał swojego dzielnicowego oraz miał do 
niego numer telefonu służbowego, potrafił korzystać z aplikacji " Moja Komenda" oraz 
wiedział jak posługiwać się KMZB. Ponad to prawidłowe planowanie i dyslokowanie służby 
pozwoli ograniczyć przestępczość -na terenie gm. Młodzieszyn, Brochów oraz Rybno. 
Dodatkowo należy nadmienić iż rok 2020 był trudnym rokiem z uwagi na wystąpienie 
pandemii Covid-19 SARS Co V-2. W związku z powyższym do głównych zadań funkcjonariuszy 
PP Młodzieszyn na terenach gm. Młodzieszyn, gm. Brochów i gm. Rybno należało 
wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem kwarantanny i izolacji osób które 
zostały zarażone Coivd-19 bądź też które znajdowały się w bezpośrednim niebezpieczeństwie 
zarażenia Covid-19. 
 



str. 60  
  

PROMOCJA 

Z uwagi na bezpieczeństwo oraz zdrowie mieszkańców Gminy Brochów, a także z 
powodu zwiększonego prawdopodobieństwa zarażenia się wirusem COVID-19 oraz 
wprowadzonych obostrzeń, imprezy planowane na rok 2020 musiały zostać odłożone w 
czasie. W miejsce planowanych wydarzeń w marcu 2020 roku, została zorganizowana akcja 
dostarczenia pakietów do mieszkańców Gminy Brochów w postaci płynów do dezynfekcji 
oraz maseczek, natomiast w grudniu zostały przygotowane paczki podarunkowe z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia, które zostały dostarczone do każdej rodziny w Gminie Brochów 

 
 

PODSUMOWANIE 

Podsumowując rok 2020 pomimo panującej pandemii 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 2020 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.  


