
 

Brwinów, 26 lutego 2013 r. 

Gmina Brwinów  

Sprawozdanie  
Burmistrza Gminy Brwinów  

Arkadiusza Kosińskiego 

 
za okres od 25 stycznia do 26 lutego 2013 r. 



 

Brwinów, 26 lutego 2013 r. 

Gmina Brwinów  

 
Przetargi ogłoszone 

Data 
ogłoszenia 

Nazwa zadania 
Termin 

składania 
ofert 

08.02.2013 
r. 

Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku sali gimnastycznej w ZS nr 1 w Brwinowie 04.03.2013 r. 

18.02.2013 
r. 

Konserwacja urządzeń odwadniających w gminie Brwinów:  
Zad. 1. Konserwacja urządzeń odwadniających w miejscowości Biskupice, Czubin i Mielęcin  
Zad. 2. Konserwacja urządzeń odwadniających w miejscowości Domaniew, Krosna i Moszna; 
Zad. 3. Konserwacja urządzeń odwadniających w miejscowości Grudów;  
Zad. 4. Konserwacja urządzeń odwadniających w miejscowości Kanie, Parzniew, Owczarnia i 
śółwin Terenia. 

05.03.2013 r. 

18.02.2013 r. 

Część I: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Terenia dz. nr 7/4 i dz. nr 488/11 śółwin w 
zakresie oświetlenia drogowego; 2. Przebudowa zasilania oprawy oświetleniowej oświetlenia 
drogowego długości około 8m na dz. nr  328/9 w ul. Szyszkowej w śółwinie (projekt + budowa);  
Część II: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości 
Czubin, dz. nr 64, 65, 67 i 75 obręb Czubin  

06.03.2013 r. 

18.02.2013 
r. 

Wykonanie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewcząt zamieszkałych w gminie 
Brwinów 

28.02.2013 r. 

19.02.2013 r. 
Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych kruszywem naturalnym dolomitowym na podbudowie z 
tłucznia betonowego 

06.03.2013 r. 



 

Brwinów, 26 lutego 2013 r. 

Gmina Brwinów  

 
Przetargi w trakcie analizy otrzymanych ofert 

Termin 
składania ofert 

Nazwa zadania 

04.01.2013 r. 

Budowa sieci kablowej oświetlenia oraz monitoringu na terenie Parku Miejskiego w Brwinowie na terenie dz. nr ew. 31, 
44 i 45 obręb 5 Brwinów Miasto oraz demontaŜ istniejących słupów betonowych z oprawami sodowymi istniejącymi; - 
Remont istniejącego ciągu pieszego wraz z dojściem do pomnika oraz budowa chodnika na odcinku od głównego ciągu 
pieszego do wewnętrznej drogi parkowej na terenie Parku Miejskiego w Brwinowie. 
Termin składania ofert upłynął 28 stycznia – wpłynęło 6 ofert. 

10.01.2013 r. 

Równanie dróg gruntowych z profilowaniem na terenie Gminy Brwinów za pomocą równiarki samojezdnej wraz z 
zawałowaniem walcem samojezdnym oraz z uzupełnieniem ubytków pospółką;  
Równanie dróg tłuczniowych z profilowaniem na terenie Gminy Brwinów za pomocą równiarki samojezdnej wraz z 
zawałowaniem walcem samojezdnym wraz z uzupełnieniem ubytków tłuczniem.  
Termin składania ofert upłynął 28 stycznia - wpłynęło 7 ofert. 

17.01.2013 r. 

Rewitalizacja budynku uŜyteczności publicznej Dwór Toeplitza w Otrębusach, ul. Wiejska 1 wraz z zagospodarowaniem 
terenu przed budynkiem.  
- Część I. Roboty drogowe i ogólnobudowlane 
- Część II. Zakup i dostawa materiałów budowlanych i kotła centralnego ogrzewania.  
Termin składania ofert upłynął 11 lutego – wpłynęło 8 ofert. 

21.01.2013 r. 
Budowa chodnika w ul. Przejazdowej w Otrębusach.  
Termin składania ofert upłynął 6 lutego – wpłynęło 20 ofert. 

22.01.2013 r. 

Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób za częściową odpłatnością gminy 
Brwinów i zakup biletów szkolnych miesięcznych dla dzieci objętych obowiązkiem dowoŜenia do Zespołu Szkół nr 1 i 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie z terenu gminy.  
Termin składania ofert upłynął 30 stycznia – wpłynęły 2 oferty. 



 

Brwinów, 26 lutego 2013 r. 

Gmina Brwinów  

Zawarte umowy 
Data zawarcia 

umowy 
Nazwa zadania 

29.01.2013 r. 

„Dostawa artykułów Ŝywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkól Nr 1 w Brwinowie  
Część 1. Dostawa drobiu, Część 2. Dostawa mięsa” 
z Zakładami Mięsnymi „Jadów” Sp. z o.o. z Jadowa,  
Cena oferty brutto dla cz. 1 – 4.895,10 zł dla cz. 2 – 19.440,23 zł. 

29.01.2013 r. 

„Dostawa artykułów Ŝywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Brwinowie 
Część 1. Dostawa drobiu, Część 2. Dostawa mięsa” 
z Zakładami Mięsnymi „Jadów” Sp. z o.o. z Jadowa 
Cena oferty brutto dla cz. 1 – 11.828,25 zł dla cz. 2 – 16.581,86 zł. 

31.01.2013 r. 
„Zakup i dostawa 46.000 litrów oleju opałowego lekkiego o parametrach zgodnych z normą PN-C-96024” 
z Petrolis Sp. z o.o. ze Zwolenia, cena oferty brutto 164.680,00 zł 

05.02.2013 r. 
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek i ich ewentualnych zwrotów”  
z Pocztą Polską S.A. z Warszawy, cena oferty brutto 243.632,80 zł 

07.02.2013 r. 
„Odławianie psów wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej oraz miejscem w schronisku” 
z Fundacją „Przyjaciele Braci Mniejszych” z Jabłonnej, cena oferty brutto 129.440,00 zł 

07.02.2013 r. 
„Zakup i dostawa 180 ton brykietu drzewnego miękkiego” 
z Glob-Dybel Waldemar Borowski z Kuźnicy Czarnkowskiej, cena oferty brutto 110.700,00 zł 

13.02.2013 r. 
„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą mineralno asfaltową z recyklera na terenie 
Gminy Brwinów” z Elbet Szymański Andrzej z Grodziska Mazowieckiego, cena oferty brutto 205.000,00 zł. 



 

Brwinów, 26 lutego 2013 r. 

Gmina Brwinów  

Umowy do 14.000 Euro w Referacie Inwestycji 
i Remontów 

Data zawarcia 
umowy 

Nazwa zadania 

29.01.2013 r. 
Umowa nr IR.2.2013 z firmą Kancelaria Audytorska z Wołomina na wykonanie audytu energetycznego dla 
budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Lilpopa 4 w Brwinowie.  
Wpłynęła 1 oferta. Umowa zawarta na kwotę 3 075,00zł brutto. 



 

Brwinów, 26 lutego 2013 r. 

Gmina Brwinów  

Inne waŜniejsze informacje 
 

 

� czwartek 7 lutego - spotkanie z Krzysztofem Strzałkowskim - Wicemarszałkiem 
Województwa Mazowieckiego 

  

� czwartek 7 lutego - udział w spotkaniu samorządowców w Radio Niepokalanów 
 

� piątek 8 lutego - udział w spotkaniu wójtów, burmistrzów, Prezydenta Pruszkowa, 
Starosty Grodziskiego i Starosty Pruszkowskiego z Januszem Piechocińskim - 
Wicepremierem i Ministrem Gospodarki 

 

� środa 13 lutego - spotkanie ze Zbigniewem Ostrowskim - Dyrektorem MZDW i 
Mariuszem Kozerą - Zastępcą Dyrektora MZDW 

 

� środa 13 lutego - Rada Techniczna w sprawie projektu Paszkowianki 
 

� czwartek 14 lutego - rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej rocznika 1994  z terenu 
Gminy Brwinów 

 

 

 



 

Brwinów, 26 lutego 2013 r. 

Gmina Brwinów  

Inne waŜniejsze informacje 
 

 

� piątek 15 lutego - udział w Walnym Zebraniu Delegatów Spółki Wodnej Brwinów 
 

� niedziela 17 lutego - uroczystości  w Otrębusach i Kaniach upamiętniające 5. rocznicę 
śmierci gen. Antoniego Hedy-Szarego (koncert pieśni partyzanckich i patriotycznych 
w kościele w Otrębusach oraz odsłonięcie tablicy ulicy Patrona w Kaniach) 

 

 po uroczystości otrzymaliśmy podziękowania od córek Generała: 

Dziękuję Pani, Burmistrzowi, radnym  i wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji niedzielnych uroczystości w Otrębusach oraz w Kaniach a związanych 
z nadaniem ulicy imieniem mojego Ojca -SZAREGO.  
Szczęść BoŜe GMINIE BRWINÓW. Wdzięczna Teresa Heda-Snopkiewicz. 

Panie Burmistrzu. Proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za zorganizowanie 
tej wspanialej uroczystości. A koncert pieśni patriotycznych w tak fantastycznym 
wykonaniu - to wzruszające i niezapomniane przeŜycie. Maria Hamilton. 



 

Brwinów, 26 lutego 2013 r. 

Gmina Brwinów  

Inne waŜniejsze informacje 
 

 

� środa 20 lutego - spotkanie w WFOŚiGW z Panią Dyrektor Anną Jakubowską 
 

� poniedziałek 25 lutego - posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (MSSI) 

 

� poniedziałek  25 lutego - udział w koncercie jubileuszowym 65-lecia PZLPiT 
„Mazowsze” w Teatrze Wielkim w Warszawie 
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Gmina Brwinów  

Wtorek 19 lutego 
 
Uprawomocniła się decyzja PINB na uŜytkowanie kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej w Brwinowie, 
co zakończyło formalnie realizację kontraktu dot. budowy ok. 24,2 km kanalizacji sanitarnej po północnej 
stronie Brwinowa przez firmę SKANSKA SA Oddział Budownictwa HydroinŜynieryjnego w Rzeszowie.  
 
Prace budowlane w tej części miasta zakończyły na dwa miesiące przed ustalonym terminem.  

 
„Czyste Ŝycie - kompleksowa gospodarka   

wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” 
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Gmina Brwinów  

Akcja „Zima 2012/2013” 
 

 

� Koszty odśnieŜania dróg gminnych w grudniu 2012 r.: 135.753,50 zł 

 w tym: 

 - usługi Rad-Mar: 102.580,68 zł 

 - koszty inne (zakup mieszanki piasku z solą, płace pracowników gospodarczych 
Referatu Gospodarki Komunalnej): 33.172,82 zł 

 

� Koszty odśnieŜania dróg gminnych w styczniu 2013 r.: 247.047,85 zł 

 w tym: 

 - usługi Rad-Mar: 179.110,27 zł 

 - koszty inne (zakup mieszanki piasku z solą, płace pracowników gospodarczych 
Referatu Gospodarki Komunalnej): 67.937,58 zł 

 

Razem dotychczasowe koszty XII 2012 r. i I 2013 r.: 382.801,35 zł 
 

To jednak nie wszystko, bo zima i w lutym nie dała o sobie zapomnieć... ���� 
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Gmina Brwinów  

PTO: wyróŜnienie „Spójna Strategia Rozwoju” 

 

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów zostało 
nagrodzone w dniu 15 lutego 2013 r. podczas I 
Konferencji Inwestycyjnej Gmin Metropolii 
Warszawskiej „Miasto – Wizja – Warszawa...  
Dzięki głosom internautów Brwinów, 
Milanówek i Podkowa Leśna zdobyły 
wyróŜnienie w kategorii „Spójna Strategia 
Rozwoju”  
 
a to tylko początek, bo ... 
Gmina Brwinów wraz z Miastem Milanówek i Miastem 
Podkowa Leśna przygotowuje wniosek o tzw. 
dofinansowanie norweskie kwotą 2.289.430 zł w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego  (program „Rozwój miast poprzez 
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu 
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z 
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”) 



 

Brwinów, 26 lutego 2013 r. 

Gmina Brwinów  

Inne waŜniejsze informacje 
 

 

� 31 stycznia w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z 14 grudnia 2012 r. o 
zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która 
weszła w Ŝycie w dniu 15 lutego 

� 4 lutego Agencja Rynku Rolnego opublikowała listę szkół zakwalifikowanych do 
programu „Owoce w szkole” - na liście wszystkie cztery szkoły podstawowe z terenu 
gminy Brwinów, dzięki czemu w II semestrze dzieci z klas I-III będą mogły 
otrzymywać soki oraz świeŜe owoce i warzywa. 

� 20 lutego otrzymaliśmy pismo Władzy WdraŜającej Programy Europejskie z 
informacją o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej projektu pn. „Internet w 
zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów” - Gmina 
Brwinów otrzymała 100-procentowe dofinansowanie w wys. 549.150,00 zł 

� 15 lutego na konto Gminy Brwinów wpłynęła kwota 432.000 zł, stanowiąca I transzę 
dofinansowania rządowego w wys. 1.332.000 zł na zakup budynku socjalnego w 
Mosznie (30% wartości transakcji zakupu budynku). Kolejne transze dofinansowania 
(w wys. 450.000 zł kaŜda) wpłyną w lipcu 2013 r. oraz lipcu 2014 r. 
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Gmina Brwinów  

Konsorcjum IDOM S.A. i Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu na zlecenie PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. opracowuje “Studium wykonalności dla budowy linii duŜych prędkości Warszawa-Łódź-
Poznań/Wrocław”. Głównym celem opracowania jest dostarczenie danych do podjęcia decyzji o sposobie 
realizacji budowy linii KDP. 
 

W celu udostępnienia informacji o projekcie i jego oddziaływaniu na środowisko kaŜdej zainteresowanej 
osobie, na stronie internetowej www.Brwinow.pl oraz stronie projektu www.kdp-konsultacje.pl zostały 
zamieszczone dokumenty dotyczące przedsięwzięcia. 
 

Uwagi moŜna przekazywać do 22 marca 2013 r. za pośrednictwem: 
- nr telefonu: 22 257 89 16 
-e-maila: kdp@kdp-konsultacje.pl  
- listownie na adres: skr. poczt. nr 021A3G004, X Store Atrium Tower,  
   Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa - z dopiskiem „konsultacje KDP 
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Gmina Brwinów  

Inne waŜniejsze informacje 
 

 

� w piątek 1 marca o godz. 14.00 odbędzie się pogrzeb Pani Jadwigi Wolcendorf -      - 
Honorowego Obywatela Gminy Brwinów 

 

� w sobotę 2 marca o godz. 10.00 rozpocznie się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 
imienia „śołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość” oraz wręczenia tytułów 
Honorowego Obywatela Gminy Brwinów, rodzinie Pani Marty Werner, Panu Lechowi 
Dzikiewiczowi, Panu Zdzisławowi Krawczykowi oraz Panu Waldemarowi 
Kruszyńskiemu  

 

� w dniach 9-10 marca - zapraszam na stoisko Gminy Brwinów na III targach 
mieszkaniowych „WPR Targi Dom Mieszkanie Wnętrze” w Hali Znicza w Pruszkowie 

 

� do 28 lutego trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami Biskupic w sprawie 
lądowiska w Biskupicach 

 

� od 1 do 29 marca będzie trwała rekrutacja do przedszkoli samorządowych 



 

Brwinów, 26 lutego 2013 r. 

Gmina Brwinów  

Zaproszenia GOK 
 

 

� 14 marca koncert fortepianowo-skrzypcowy Prof. Boris Kraljevic (Sarajewo-
Czarnogóra) oraz Kwartet Prima Vista (w repertuarze utwory Dvoraka, Moniuszki i 
Chopina) 

 

� 17 marca - koncert zespołu Shannon – muzyka celtycka (Dzień Św. Patryka w 
Brwinowie) 

 

� 24 marca - spektakl literacko-satyryczny, w roli głównej Sławomir Holland  
 

� 26 marca - Brwinowskie Spotkania Teatralne: gala teatrów amatorskich oraz 
spektakl teatralny pt. „Dziewczyny do wzięcia” w wykonaniu absolwentów szkoły 
teatralnej im. J. Machulskiego 


