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PROTOKÓŁ NR 2.2019 

z posiedzenia Zespołu ds. wdrażania i oceny procesu rewitalizacji  

w dniu 5 grudnia 2019 r. 

 

 

Po otwarciu obrad Przewodniczący Zespołu – Z-ca Burmistrza Jerzy Wysocki przedstawił zaplanowany 

porządek posiedzenia. Przedmiotem posiedzenia była analiza zadań z projektu budżetu gminy na 2020 r. 

w odniesieniu do projektów zgłoszonych do Lokalnego programu rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 

2016 – 2023 (LPR).  

Członkowie Zespołu  i osoby zaproszone: Dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Brwinowie – p. Joanna Dzierzba oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie – p. Anna 

Kurman, omówili zaplanowane w budżecie Gminy Brwinów realizacje projektów gminnych 

i zgłoszonych przez ww. gminne jednostki organizacyjne. Analiza projektów rewitalizacyjnych, 

dokonana została pod kątem ich planowanej realizacji w 2020 r.  

 

Podstawowe projekty rewitalizacyjne: 
 

PROJEKT NR 4 

Razem dla rodziny 

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT:  
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie 

Realizacja zadania pierwotnie była planowana w odrestaurowanym, w ramach projektu nr 6 obiekcie 

pałacowo-parkowym, jednakże przedłużające się prace restauratorskie uniemożliwiły jego 

wykorzystanie.  

Działania skierowanie są do ponad 20 rodzin z obszaru rewitalizacji. Projekt zakładający rozwój 

asystentury rodzinnej, uruchomienie pomocy rodzinom z problemami był realizowany od 2018 r. 

w świetlicach socjoterapeutycznych w Brwinowie. Czas trwania projektu zostanie wydłużony do 

maja 2020 r. w ramach zajęć w świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brwinowie. 

 
PROJEKT NR 5 

Akademia Odpowiedzialności 

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT:  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie 

W zakres realizowanego projektu wchodzą następujące działania, które będą kontynuowane 

w 2020 r. ze środków własnych szkoły. 

1.  W ramach  „Dni otwartych w szkole” udzielane są dla rodziców i opiekunów porady, które 

prowadzi zespół psychologów i pedagogów szkolnych. Ze względu na duże zainteresowanie 

planowane jest rozszerzenie tych konsultacji. 

2. Utworzona została grupa wsparcia dla rodzin z dziećmi od 10 do 14 lat w postaci dwugodzinnych 

zajęć na rodzinę. Zgłoszenia rodzin dokonywane są na wniosek oraz proponowane według uznania 

szkoły.   

3. W świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 prowadzone są warsztaty dla 

rodziców kształcące umiejętności wychowawcze. 

4. Przy współpracy z Radą Rodziców dla uczniów prowadzone są też dodatkowe zajęcia muzyczne, 

taneczne i plastyczne. 

 
PROJEKT NR 6 

Rewitalizacja zespołu parkowo-pałacowego w Brwinowie wraz z utworzeniem Centrum Kultury  

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT: Gmina Brwinów w partnerstwie m.in. ze Stowarzyszeniem 

Projekt Brwinów Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Gminnym 

Ośrodkiem Kultury i organizacjami pozarządowymi  

Projekt „Rewitalizacja zespołu parkowo-pałacowego w Brwinowie z utworzeniem Centrum 

Kultury” obejmuje zabytkowy Pałac Wierusz-Kowalskich wraz z założeniem parkowym, który 

planuje się zaadaptować celem utworzenia Centrum Kulturalnego. Prace budowlane potrwają do 

końca 2020 r.  
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Projekty uzupełniające: 
 

PROJEKT NR 7 

„Porozmawiaj ze mną” 

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie 

W ramach realizacji projektu w 2020 r. prowadzone będą warsztaty na podstawie złożonego 

wniosku konkursowego z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym kształtowania kompetencji uczniów 

i rodziców związanych z problemem zagrożeń korzystania z urządzeń mobilnych oraz 

konstruktywnego korzystania z zasobów Internetu. 
 

PROJEKT NR 8 

„Szkoła dialogu” – program rozpoznawania i rozwoju uzdolnień ucznia z wykorzystaniem partnerskiej spójności 

wychowawczej szkoły i rodziców wokół jego osoby 

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie 

W 2020 r. projekt nie będzie realizowany. 
 

PROJEKT NR 9 

Kształtowanie kompetencji kluczowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych  w Zespole 

Szkół Nr 1 w Brwinowie 

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie 

Realizacja projektu uzależniona jest od pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku, który szkoła złoży 

w I poł. 2020 r. do Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu 

Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. 

 
PROJEKT NR 10 

„Zgrana rodzina” – program wspierania brwinowskich rodzin 

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT:  
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie 

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej, skierowanej do matek, rodziców, nastolatków oraz 

matek małych dzieci w 2020 r. prowadzone będą warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze. 

 
PROJEKT NR 11 

„Kreatywni i bezpieczni – chroni mnie to co mam w sobie” 

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT:  
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie 

W 2020 r. będzie kontynuowany program edukacyjny z zakresu organizowania alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu przez uczniów szkół podstawowych. 
 

PROJEKT NR 12 

„Młodzi NIEgniewni” 

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT:  
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie 

Program profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży (rozwijanie umiejętności i zdolności, pomoc 

w odnalezieniu się na rynku pracy organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, 

zapobieganie patologiom społecznym), ze względu na brak środków zewnętrznych, w 2020 r. będzie 

realizowany tylko częściowo w ramach innego projektu „Razem dla Rodziny” i podczas bieżącej 

działalności świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 

 

 

Projekty poprawiające bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej. 

 
PROJEKT NR 24 

Sieć monitoringu wizyjnego  

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT: Gmina Brwinów 

W 2020 r. prowadzone będą roboty budowlane związane z instalacją nowych kamer systemu 

monitoringu miejskiego w rejonie ronda przy ul. Biskupickiej oraz w tunelu pod torami PKP. 
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PROJEKT NR 25 

Przebudowa Rynku w Brwinowie 

WNIOSKODAWCA/ BENEFICJENT: Gmina Brwinów 

Projekt nie będzie realizowany. 

 

 

Projekty związane z modernizacją i nadaniem nowych funkcji użytkowych obiektów oraz infrastrukturą 

sportową komunikacyjną: 

 
PROJEKT NR 28 

Modernizacja piętra w bocznym skrzydle Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie przeznaczonego dla uczniów I etapu 

edukacyjnego 

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie 

Projekt ma na celu poprawę warunków nauczania, wychowania i opieki dla uczniów. W roku 2020 

planowany jest remont toalet na I piętrze szkoły. 

 
PROJEKT NR 29 

Remont i adaptacja holu oraz pomieszczeń przyległych (stołówka i toalety) w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie na 

aulę z zapleczem 

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie 

Pojawiła się możliwość aplikowania o środki zewnętrzne w 2020 r. w Programie „Dostępność +” 

organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury. W ramach projektu: „Przestrzeń 

dostępnej szkoły”. Operatorem projektu jest Stowarzyszenie „Europa i My”. 

 
PROJEKT NR 31 

Remont budynku komunalnego przy ul. Grodziskiej 10 

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT: Gmina Brwinów 

W 2018 r. zostało wszczęte przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Warszawie postępowanie administracyjne w sprawie wpisania budynku do rejestru zabytków 

zakończone wydaną decyzją. Brak realizacji zadania w 2020 r. 

 
PROJEKT NR 32 

Modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego 

przy ul. Powstańców Warszawy 4 

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT: Gmina Brwinów 

Główne prace modernizacyjne zostały wykonane w 2017 r. (termomodernizacja budynku 

i odnowienie elewacji). W 2020 r. wykonane zostaną prace związane z odnowieniem klatki 

schodowej, kończące realizację projektu. 

 
PROJEKT NR 35 

Odnowienie i dostosowanie sali gimnastycznej z zapleczem dla uczniów I etapu edukacyjnego w Zespole Szkół Nr 

1 w Brwinowie 

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie 

Projekt będzie realizowany razem w ww. projektem nr 29. 

 
PROJEKT NR 36 

Przebudowa stadionu sportowego w Brwinowie 

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT: Gmina Brwinów 
W 2020 r. projekt nie będzie realizowany. 

 
PROJEKT NR 37 

Budowa kładki nad torami PKP 

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT: Gmina Brwinów, Stowarzyszenie Projekt Brwinów  

Inwestycja polegająca na budowie kładki nad torami w rejonie ulic: Komorowskiej i Jana III 

Sobieskiego jest na etapie uzgadniania koncepcji i negocjacji z zarządcą terenów kolejowych. 

W 2020 r. nie planuje się wykonania dokumentacji projektowej. 
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PROJEKT NR 38 

Przebudowa ul. Szkolnej, ul. Bankowej, ul. Dworskiej i ul. Spokojnej 

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT: Gmina Brwinów 
W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowa ulic z wyłączeniem ul. Dworskiej. Realizacja 

projektu nastąpi po 2020 r. 

 
PROJEKT NR 39 

Przebudowa ul. Wiejskiej ul. J. Kusocińskiego i ul Turystycznej 

WNIOSKODAWCA/BENEFICJENT: Gmina Brwinów 

W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowa ulic: J. Kusocińskiego i Turystycznej 

z wyłączeniem ul. Wiejskiej. W 2020 r. nie jest planowana realizacja zadania. 

 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano: 

 

1. Jerzy Wysocki – Przewodniczący Zespołu 

2. Anna Kozłowska – Z-ca Przewodniczącego Zespołu 

3. Ewa Sobierańska – Członek Zespołu 

4. Bożena Żukowska - Członek Zespołu 

5. Iwona Grzybczyk-Kostrzewska – Członek Zespołu  

6. Joanna Dzierzba - Dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie 

7. Anna Kurman - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie 

 

 
Załączniki: 

- lista obecności 


