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Brwinów, 17 grudnia 2012 r.

Gmina Brwinów 

Przetargi ogłoszone
Data 

ogłoszenia
Nazwa zadania

Termin 
składania 

ofert

07.12.2012 
r.

Część 1. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek o wadze 
poniżej 50 g i ich ewentualnych zwrotów 
Część 2. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek o wadze 
powyżej 50 g i ich ewentualnych zwrotów 

20.12.2012 r.

10.12.2012 r.
Zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla Urzędu Gminy, Straży Miejskiej w Brwinowie 
i Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Brwinów

18.12.2012 r.

11.12.2012 r.
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brwinów do szkół
i placówek oświatowych oraz powrót do domu w okresie od 02.01.2013 r. do 28.06.2013r.

19.12.2012 r.

12.12.2012 r.
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie      
przy ul. Piłsudskiego 11

20.12.2012 r.

12.12.2012 r.
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących       
w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16

20.12.2012 r.

13.12.2012 r.
Część 1. Opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Brwinów z wynajmem i wymianą kontenera
Część 2. Wywóz nieczystości stałych z obiektów komunalnych Gminy Brwinów
Część 3. Wywóz nieczystości płynnych z posesji komunalnych Gminy Brwinów

21.12.2012 r.
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Gmina Brwinów 

Przetargi w trakcie analizy otrzymanych ofert
Termin 

składania ofert
Nazwa zadania

12.12.2012 r.
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Brwinowie 
przy ul. Lilpopa 4 (przetarg ogłoszony 04.12.2012 r.) - wpłynęło 8 ofert

12.12.2012 r.
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Brwinowie 
przy ul. Słonecznej 6 (przetarg ogłoszony 04.12.2012 r.) - wpłynęło 8 ofert

Przetargi unieważnione
Data 

unieważnienia 
postępowania

Nazwa zadania

05.12.2012 r.

Część 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek o wadze poniżej 50 g    
i ich ewentualnych zwrotów.
Część 2: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek o wadze powyżej 50 g   
i ich ewentualnych zwrotów.
W dniu 30 listopada wpłynęła jedna oferta: Poczty Polskiej S.A. na łączną kwotę ofertową 367.109,65 zł.       
W związku z tym postępowanie zostało unieważnione, ze względu na to, że oferta w znacznej mierze 
przekroczyła wysokość środków, jakie przeznaczono na sfinansowanie zamówienia (255.000,00 zł). 
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Gmina Brwinów 

Zawarte umowy
Data zawarcia 

umowy
Nazwa zadania

26.11.2012 r.
„Odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców Gminy Brwinów” z Agencją Ochrony Środowiska 
EKOPARK A. Sieńko i P. Stanger Spółka Jawna z Piaseczna, cena oferty brutto: 343.148,85 zł

12.12.2012 r.
„Część II. Dostawęmateriałów biurowych z transportem do siedziby Zamawiającego” z Papier Hurt, Maciej 
Stasiarczyk z Bednar k. Nieborowa, cena oferty brutto : 15.474,82 zł

12.12.2012 r.

„Część I. Dostawa tonerów do kserokopiarek wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, 
Część III. Dostawa papieru xero z transportem do siedziby Zamawiającego”
z MERITUS Spółka Jawna, J. Rzewuski, B. Winsztal z Pruszkowa
Cena oferty brutto dla: Część I - 51.137,90 zł, Część III - 22.412,315 zł

Umowy do 14.000 Euro w Referacie Inwestycji 
i Remontów

Data zawarcia 
umowy

Nazwa zadania

03.12.2012 r.
umowa nr IR.42.2012 z firmą INST-EL J.A. Chancewicz Spółka Jawna na kwotę 10.758,96zł brutto na   
„Zakup materiałów do wykonania 2 punktów świetlnych oraz wykonanie prac montażowych w Brwinowie 
przy ul. Czubińskiej i ul. Sosnowej”. Wpłynęły 3 oferty.
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Inne ważniejsze informacje

� czwartek 29 listopada - udział w pogrzebie dh. Zbigniewa Falkowskiego - Prezesa 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pruszkowie oraz Członka 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego 
(w kościele św. Szczepana w Raszynie)

� czwartek 29 listopada - Wojewoda mazowiecki zarekomendował Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych do dofinansowania w ramach rządowego programu „Razem 
bezpieczniej” wniosek Gminy Brwinów pn. "Bezpieczna Jedynka - poprawa 
bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie" o wartości 170.305,18 zł,          
w tym 99.958,11 zł wnioskowanej dotacji
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Gmina Brwinów 

PROW 2007-2013 „Małe projekty” - VII nabór
Miejsce w 
rankingu

Nazwa 
wnioskodawcy

Nazwa operacji Wnioskowana 
kwota pomocy

Liczba uzyskanych 
punktów

1 Gmina Brwinów „Poznaj Brwinów” 17.292,00 90,43

6
Gminny Ośrodek 

Kultury w Brwinowie
Zielona mapka naszego światka - animowany 
przewodnik po Miastach-Ogrodach

24.633,60 75,12

7
Gminny Ośrodek 

Kultury w Brwinowie
Bukwa - miesięcznik słuchaczy Uniwersytetu 
Każdego Wieku

24.185,20 74,50

8
Gminny Ośrodek 

Kultury w Brwinowie
Dożynki gminne w stylu Wesela Wyspiańskiego 19.560,80 71,37

PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” - VII nabór
Miejsce w 
rankingu

Nazwa 
wnioskodawcy

Nazwa operacji Wnioskowana 
kwota pomocy

Liczba uzyskanych 
punktów

1 Gmina Brwinów

Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej 
„Dwór Toeplitza” w Otrębusach, ul. Wiejska 1 
dz.ew.nr.247/62 wraz zagospodarowaniem terenu 
przed budynkiem

260.000,00 45,66

3 Gmina Brwinów
Przebudowa ul. Przejazdowej w zakresie 
wykonania chodnika w Otrębusach

229.581,00 34,57

29.11.2012 r.
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Gmina Brwinów 

Inne ważniejsze informacje

� piątek 30 grudnia - posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
poświęcone przygotowaniom do „Akcji zima” w sezonie 2012/2013

� środa 5 grudnia - spotkanie ze Zbigniewem Ostrowskim - dyrektorem MZDW

� środa 5 grudnia - spotkanie z Andrzejem Noconiem - Zastępcą Prezesa WFOŚiGW

� czwartek 6 grudnia - spotkanie z przedstawicielami PGNiG Termika Sp. z o.o.

� czwartek 6 grudnia - spotkanie przedstawicieli Brwinowa, Milanówka i Podkowy 
Leśnej w ramach współpracy PTO w dziedzinie komunikacji i transportu

� piątek 7 grudnia - spotkanie przedstawicieli Brwinowa, Milanówka i Podkowy 
Leśnej w ramach współpracy PTO w dziedzinie zagospodarowania terenów zielonych
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Gmina Brwinów 

Podczas uroczystości, która odbyła się w piątek 7 grudnia 2012 r.           
w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie, Gmina Brwinów otrzymała 
certyfikat „Gmina Fair Play 2012” potwierdzający, że została uznana    
za godną zaufania i zapewnia przyjazny klimat do inwestowania           
i prowadzenia działalności biznesowej: inwestorzy mogą liczyć na 
sprawną współpracę oraz pomoc w załatwianiu formalności.
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Gmina Brwinów 

Inne ważniejsze informacje

� piątek 7 grudnia - spotkanie opłatkowe strażaków OSP i PSP Powiatu 
Pruszkowskiego 

� wtorek 11 grudnia - spotkanie opłatkowe policjantów Powiatu Pruszkowskiego

� środa 12 grudnia - spotkanie przedstawicieli Brwinowa, Milanówka i Podkowy 
Leśnej w ramach współpracy PTO w dziedzinie komunikacji i transportu

� środa 12 grudnia - „Wieczór Kolęd” w Otrębusach - występ "Českolipského
dětského sboru" i chóru szkolnego Zespołu Szkół w Otrębusach

� czwartek 13 grudnia - spotkanie z M. Stępień-Przygodą i J. Wysockim w ramach 
współpracy PTO
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Problem cmentarza w Żółwinie

Gmina Brwinów od 22.11.1991 r. do 31.12.2010 r. mogła nieodpłatnie pozyskać od 
Skarbu Państwa teren pod cmentarz w Żółwinie na podstawie Art. 24 ust. 5 ustawy z 
dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa:

1. w okresie od 22.11.1991 r. do 18.01.1994 r.art. 24 ust. 5 miał następujące brzmienie:

5. Agencja w drodze umowy może nieodpłatnie przekazać gminie na własność nieruchomości 
wchodzące w skład Zasobu na cele inwestycji infrastrukturalnych

2. w okresie od 19.01.1994 r. do 24.08.2010 r.miał następujące brzmienie:

5. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie 
przekazać na własność:

1) jednostce samorządu terytorialnego - na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi 
służącymi wykonywaniu zadań własnych
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Problem cmentarza w Żółwinie cd.

Gmina Brwinów od 22.11.1991 r. do 31.12.2010 r. mogła nieodpłatnie pozyskać od 
Skarbu Państwa teren pod cmentarz w Żółwinie na podstawie Art. 24 ust. 5 ustawy z 
dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa:

3. w okresie od 25.08.2010 r. do 31.12.2010 r. miał następujące brzmienie:

5. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie 
przekazać na własność:

1) jednostce samorządu terytorialnego - na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi 
służącymi wykonywaniu zadań własnych oraz na cele związane z realizacją inwestycji      w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do 
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

(przepis ten został zmieniony ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych)
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Problem cmentarza w Żółwinie cd.

4. od 01.01.2011 r. art. 24 ust. 5 ma następujące brzmienie:

5. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na 
własność:

1) jednostce samorządu terytorialnego:
a) na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.           o 

szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
b) w celu umożliwienia realizacji miejscowego planu odbudowy, o którym mowa w ustawie                   z dnia 

11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,

c) nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z realizacją
inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów         i 
zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i 
porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej.

(przepis zmieniony ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją
ustawy budżetowej)
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Problem cmentarza w Żółwinie cd.

Analiza stanu „0” w dniu 13 grudnia 2010 r.:
1. Gmina Brwinów od 22.11.1991 r. do 31.12.2010 r. mogła nieodpłatnie pozyskać od Skarbu 

Państwa teren pod cmentarz w Żółwinie na podstawie Art. 24 ust. 5 ustawy z dnia                     
19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;

2. w dniu 26 listopada 2010 r. została przyjęta ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych       
z realizacją ustawy budżetowej, która z dniem 1 stycznia 2011 r. modyfikowała wykaz 
przedsięwzięć na realizację których gmina mogła nieodpłatnie nabyć nieruchomości od Skarbu 
Państwa - nowy stan prawny wyklucza taką możliwość;

3. Gmina Brwinów obecnie może nabyć odpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych 
nieruchomość w Żółwinie za kilkanaście milionów złotych z przeznaczeniem na cmentarz 
komunalny;

4. Gminy Brwinów obecnie nie stać na zakup ww. nieruchomości oraz poniesienie dodatkowych 
kosztów ok. 5-7 mln zł na urządzenie cmentarza (wyznaczenie kwater, budowa ogrodzenia, 
chodników, placów gospodarczych i śmietników, kolumbarium, drogi dojazdowej, 
odwodnienia, wodociągu z publicznymi zdrojami, instalacji kanalizacyjnej, zieleń, ...).

Wniosek: należy podjąć działania zmierzające do zmiany przepisów art. 24 ust. 5 pkt. 1) lit. c) 
ustawy poprzez dopisanie zwrotu: „zakładania i rozszerzania cmentarzy komunalnych”
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Problem cmentarza w Żółwinie cd.

Efektem podjętych przez nas działań (licznych spotkań z posłami oraz korespondencją
do Prezydenta Bronisława Komorowskiego z jednoczesnym przygotowaniem 
projektu ustawy w sprawie zmiany ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa) są:

1. poselski projekt ustawy (wniosek 50 posłów Platformy Obywatelskiej złożony 25 lipca 2012 r.)   
o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa polegającej na 
dodaniu zwrotu: „tworzenia cmentarzy komunalnych” (druk nr 906);

2. w okresie do 9 listopada 2012 r. projekt ustawy został zaopiniowany m.in. przez: Prezesa Sądu 
Najwyższego RP, Prokuratora Generalnego RP, Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, 
Związek Województw RP, Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajową Radę Radców Prawnych, 
Krajową Radę Notarialną;

3. Marszałek Sejmu - po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierowała w dniu 20 listopada 
2012 r. projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej do pierwszego czytania;
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Problem cmentarza w Żółwinie cd.

4. Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po 
przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu              
w dniu 6 grudnia 2012 r. wniosły do sejmu o jego uchwalenie poprzez dodanie zwrotu: 
„zakładania lub rozszerzania cmentarzy komunalnych” (druk nr 949);

5. Podczas 29. posiedzenia Sejmu Sejm w dniu 11 grudnia 2012 r. odbyło się drugie czytanie 
projektu ustawy, w czasie którego została zgłoszona poprawka i Sejm skierował ponownie 
projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i 
Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia zgłoszonej poprawki, tj. wniosku, żeby zmodyfikować
dodawany zwrot: „zakładania   lub rozszerzania cmentarzy komunalnych, albo jeżeli położony 
jest na nich cmentarz”;

6. Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po 
rozpatrzeniu poprawki w dniu 13 grudnia 2012 r. wniosły do sejmu o przyjęcie zgłoszonej 
poprawki (druk nr 949-A);

7. Podczas 30. posiedzenia Sejmu w dniu 14 grudnia 2012 r. odbyło się trzecie czytanie projektu 
ustawy - w głosowaniu ustawa została przyjęta i trafiła do Senatu.

8. Senat zajmie się projektem tej ustawy na posiedzeniu w dniach 19-21 grudnia 2012 r.                 
lub w dniach 8-9 stycznia 2013 r.
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Zaproszenia

� środa 19 grudnia, godz. 16.15 - samorządowe spotkanie opłatkowe Gminy Brwinów

� piątek 21 grudnia, godz. 18.30 - Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie zaprasza na 
spotkanie z Maciejem Orłosiem i Markiem Zdrzyłowskim w ramach „Salonu Kultury 
Politycznej Okej”

� niedziela 13 stycznia 2013 r. - 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na 
Rynku w Brwinowie

� sobota 19 stycznia 2013 r. - zakończenie obchodów Roku Armii Krajowej w Gminie 
Brwinów (68. rocznica rozwiązania Armii Krajowej) połączone z wręczeniem 
tytułów Honorowego 
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