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Szanowni Państwo, 

Realizując wymóg wynikający z ustawy „O zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  

i kontrolowania niektórych organów publicznych”, przedstawiam Państwu radnym 

raport o stanie miasta.  

Za nami dobry rok. Był to przede wszystkim czas obchodów wyjątkowej, setnej 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, związanych z nimi wielkich imprez 

kulturalnych i patriotycznych. Byliśmy świadkami i uczestnikami ponad stu trzydziestu 

wydarzeń, w tym premierowych wykonań opery „Cud mniemany, czyli Krakowiacy  

i Górale”, musicalu „I iskra tylko”, koncertu Chóru Niepodległa złożonego ze 

wszystkich połączonych chórów działających w naszym mieście. Przy komendzie 

straży pożarnej odsłonięto pomnik Honorowego Obywatela Sochaczewa, marszałka 

Józefa Piłsudskiego.  

W 2018 z powodzeniem dokonaliśmy zmiany formuły Dni Sochaczewa, które 

stały się prawdziwym świętem mieszkańców. Do ich programu wprowadzono m.in. 

festiwale teatrów ulicznych i katarynek, możliwość zwiedzania urzędu, premiery 

książek lokalnych pisarzy. Były też premiery - hejnału miasta oraz aplikacji mobilnej 

dla turystów, liczne imprezy sportowe. 

To też rok wyborów samorządowych i wielkich inwestycji miejskich, choćby  

w energię geotermalną, tereny rekreacyjne nad Bzurą, w renowację parków. Za nami 

termomodernizacja Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, 

przebudowa ul. Licealnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. 15 Sierpnia, hali sportowej  

i Sochaczewskiego Centrum Kultury w Chodakowie, budowa trybuny na stadionie 

przy ul. Warszawskiej. 

W lutym ub. roku odbyła się historyczna sesja trzech samorządów  

- miejskiego, powiatowego i gminnego podczas której burmistrz, starosta i wójt gminy 

Sochaczew podpisali umowę partnerską w sprawie budowy nowego mostu na 

Bzurze. Wiosną 2018 roku rada jednogłośnie zgodziła się przyznać uczniom  

i studentom, posiadaczom Sochaczewskiej Karty Mieszkańca, prawo do bezpłatnych 

przejazdów komunikacją miejską. Jesienią rozpoczęła się realizacja wartego  

10 mln zł projektu – „Sochaczewski Eko-Bus”. W jego ramach w pierwszym etapie na 

ulicach miasta stanęło 26 nowych wiat przystankowych. W 2019 roku pojawi się pięć 

elektronicznych tablic informacyjnych i dwa biletomaty. Miasto zakupi też pięć 

nowych autobusów, w tym trzy elektryczne.  

Sochaczew zmienił się na korzyść. Przybyło równych dróg, chodników, 

ścieżek rowerowych,   placów zabaw, wypiękniały parki. Wielką wartością jest 
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współpraca miasta z rządem, marszałkiem i powiatem, dzięki czemu mamy dziś 

wyremontowaną ulicę Licealną, Trojanowską, trzy drogi w bezpośrednim sąsiedztwie 

stacji PKP, w dużej części także aleję 600-lecia, trwają prace modernizacyjne  

w ul. Chopina.  

W 2018 roku nasz samorząd przeprowadził z sukcesem aż 33 inwestycje,  

w tym kilka projektów składających się z więcej niż jednego elementu. 

Zainwestowano łącznie 34.466.000 złotych. Największe z ubiegłorocznych projektów 

to wykonanie otworu geotermalnego „Sochaczew GT-1” (10,2 mln), renowacja parku 

im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego, parku Fryderyka Chopina przy  

ul. Traugutta i zielonej kurtyny przy ul. Olimpijskiej (7,6 mln), budowa bulwarów nad 

Bzurą, termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad 

Bzurą (4,8 mln), budowa trybuny na stadionie przy ul. Warszawskiej (2,9 mln), 

przebudowa ul. Licealnej na całej długości (2,1 mln). Ponadto prawie 3,6 mln 

przekazano samorządowi powiatowemu na kompleksową modernizację dróg 

leżących w granicach administracyjnych miasta czyli Trojanowskiej, Sienkiewicza, ks. 

Janusza i Towarowej. Prawie milion pochłonęła budowa boiska przy Szkole 

Podstawowej Nr 4. A to tylko część z długiej listy inwestycji 2018 roku. 

Zrealizowaliśmy wszystkie zamierzenia, wszystkie zadania, a zrobiliśmy to na tyle 

racjonalnie, że wypracowaliśmy wolne środki w wysokości 5.766.000 złotych.  

Każdego dnia wybiegamy myślami w przyszłość, dlatego na liście zadań nie 

mogło zabraknąć dokumentacji i planów otwierających prace nad nowymi 

inwestycjami. W ubiegłym roku powstały m.in. projekty budowy sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej Nr 2, budowy oświetlenia w ul. Łąkowej, Twardowskiego  

i Mazowieckiej, wydzieliliśmy środki dla powiatu na sfinansowanie dokumentacji 

opisującej remont mostu leżącego w śladzie ulic Mostowej i Brukowej oraz 

przebudowę ulicy Głowackiego. 

Fundamentem każdego działania w samorządzie jest poziom współpracy 

między radą a burmistrzem, dlatego radnym poprzedniej i nowej kadencji pragnę 

podziękować za każde życzliwe głosowanie na „tak”, za każdy sygnał poparcia dla 

nowych projektów, wspieranie ratusza w jego codziennej pracy. A jak przebiegła ona 

w minionym roku opisuje poniższy raport.  
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Wstęp 

 

Ustawą z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli  w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych wprowadzono do wszystkich trzech samorządowych ustaw 

ustrojowych, tj. ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g.), ustawy  

z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym i ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie 

województwa, nową instytucję prawną „raport o stanie j.s.t.”. Wymieniona na wstępie 

ustawa obowiązuje od 31.01.2018 r., jednak zgodnie z jej art. 15 wprowadzone 

zmiany stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego 

następujących po kadencji, w czasie której nowelizacja weszła w życie. Oznacza to, 

że raport o stanie gminy po raz pierwszy znajduje zastosowanie w 2019 roku. 

Rozpatrzenie raportu o stanie gminy należy do  katalogu nowych uprawnień 

kontrolnych przyznanych radnym rady gminy nad działalnością organu 

wykonawczego gminy.  

Raport jest przygotowywany i przedstawiany radzie gminy przez organ 

wykonawczy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Konsekwencją jego 

przedstawienia  jest obowiązek podjęcia przez radę gminy uchwały  w sprawie 

wyrażenia wotum zaufania na podstawie oceny  raportu. Tym samym organy 

stanowiące gmin uzyskały nową (obok udzielenia lub odmowy udzielenia 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy) instytucję kontroli organu 

wykonawczego, która została obszernie uregulowana w przepisie art. 28 aa ustawy  

o samorządzie gminnym. Nadanie radzie gminy nowego uprawnienia w postaci 

rozpatrzenia raportu o stanie gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia 

wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi wotum zaufania wiąże się z poszerzeniem 

katalogu spraw pozostawionych do wyłącznej właściwości organu stanowiącego 

poprzez dodanie  nowego punktu (pkt 4a) w art. 18 ust. 2 u.s.g., zgodnie z którym do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. rozpatrywanie raportu o stanie gminy 

oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania  

z tego tytułu. 

Jak stanowi  art. 28 aa ust. 2 u.s.g., raport obejmuje podsumowanie 

działalności organu wykonawczego gminy w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

W przepisie tym ustawodawca wskazał jedynie przykładowy a zarazem obowiązkowy 

katalog  zagadnień objętych raportem, dając tym samym szeroki zakres swobody 

https://sip.lex.pl/#/document/18676326?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793509?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799844?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799842?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(28(aa))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(18)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(28(aa))ust(2)&cm=DOCUMENT
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organowi wykonawczemu gminy co do ustalenia przedmiotu raportu. Jedynym 

wyznacznikiem wynikającym w tym zakresie z ustawy jest wspomniany, ogólnie 

sformułowany, cel raportu („podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim”). 

W konsekwencji określenie szczegółowości raportu i jego zakresu przedmiotowego 

ustawodawca pozostawił organowi wykonawczemu gminy.  

Raport o stanie Miasta Sochaczew dalece wykracza poza określone 

ustawowo obowiązkowe ramy i obejmuje, ujęte w blokach tematycznych, wszystkie 

istotne zagadnienia z zakresu funkcjonowania miasta i działalności Burmistrza. 

 

I. Ogólna charakterystyka miasta 

 

Miasto Sochaczew położone jest w centralnej części Polski, w województwie 

mazowieckim. Jest siedzibą powiatu sochaczewskiego usytuowanego w zachodniej 

części województwa. Graniczy z niemal okalającą ją gminą wiejską Sochaczew,  

a także niewielkim fragmentem z gminą Nowa Sucha. Sochaczew zajmuje obszar ok. 

26,13 km², co stanowi 3,6% powierzchni powiatu sochaczewskiego. Tereny 

zabudowane i zurbanizowane zajmują ok. 40% obszaru miasta. Teren zabudowy 

mieszkaniowej to głównie centrum miasta oraz południowa jego część. Tereny 

przemysłowe usytuowane są na obszarach zwyczajowo nazywanych dzielnicami 

Boryszew i Chodaków. Kompleksy leśne, pomiędzy którymi leży Sochaczew to: 

Puszcza Kampinoska, Puszcza Bolimowska oraz tereny lesiste w gminie Iłów  

i Młodzieszyn.  

Wedle danych GUS Sochaczew jest miastem z liczbą mieszkańców 

wynoszącą 36 790 (dane z ewidencji ludności USC mówią, że na koniec 2018 roku 

zameldowanych było 35 369 osób), z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% 

mężczyźni. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do 

średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do 

średniego wieku mieszkańców całej Polski. Ludność Sochaczewa to 43% 

mieszkańców powiatu. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 1400 osób na km2  

i jest blisko dziesięciokrotnie wyższy od wskaźnika dla powiatu. W latach 2002-2018 

liczba mieszkańców zmalała o 4,3%. Widoczna jest migracja z miasta przede 

wszystkim na teren gminy Sochaczew, która pod zabudowę mieszkaniową 

przeznacza w planach zagospodarowania przestrzennego kolejne dziesiątki 

hektarów. Mieszkańcy Sochaczewa budują domy m.in. w miejscowościach Altanka, 

Karwowo, Rozlazłów. 27,4% mieszkańców Sochaczewa jest stanu wolnego, 57,2% 
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żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,8% to 

wdowy/wdowcy. Sochaczew ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 22. 

Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,60 na 1000 mieszkańców Sochaczewa. 

Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń do liczby 

zgonów wynosi 1,05 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz 

nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.  

 

 

Miasto Sochaczew pełni funkcję istotnego węzła komunikacyjnego  

o znaczeniu krajowym z uwagi na bliskie położenie i dobrą komunikację z autostradą 

A2. Na układ komunikacyjny miasta składają się: drogi krajowe (w obrębie miasta ich 

długość wynosi ok. 2 km), drogi wojewódzkie (ok. 15 km), drogi powiatowe (ok. 17 

km) i miejskie (ok. 114 km). Przez miasto Sochaczew przechodzi jedna linia kolejowa 

LK 3  wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. 

Po latach stagnacji na rynku, gdy powstawały w zasadzie tylko domy 

jednorodzinne, w 2018 roku zaobserwowano ożywienie w budownictwie 

wielorodzinnym. Przeciętna liczba izb w nowo oddanych mieszkaniach  

w Sochaczewie to 4,93 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla 

województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi  

w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddawanych do 

użytkowania w Sochaczewie to 130,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej 

powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od 

przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.  
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Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,31% mieszkań 

przyłączonych jest do wodociągu, 95,59% nieruchomości wyposażonych jest  

w kanalizację sanitarną, 93,56% mieszkań posiada łazienkę, 86,20% korzysta  

z centralnego ogrzewania, a 0,86% z gazu sieciowego. 

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Sochaczewa 3 600 osób wyjeżdża 

do pracy do innych miast, a 1 000 pracujących przyjeżdża do pracy spoza miasta - 

tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2 600 osób. 

W Sochaczewie zarejestrowanych jest ok. 4 570 podmiotów gospodarczych,  

z czego 3 300 stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.  

Najwięcej podmiotów (552) to spółki cywilne. Dominują mikroprzedsiębiorstwa 

zatrudniające do 9 pracowników. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą w Sochaczewie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej 

działalności są handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

oraz budownictwo, a ich struktura przedstawia się następująco: 

 mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)  - 4 390  

 małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych) - 136  

 średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych) - 37  

 duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych) - 4 

 

II. Informacje finansowe  

 

A. Stan finansów miasta 

 

 Dochody własne wyniosły 99.129.261,42 zł, co przy ogólnym rocznym planie 

wynoszącym 100.799.853,00 zł,  stanowi 98,3%. Dochody własne stanowią 57,1% 

zrealizowanych w trakcie roku dochodów ogółem. 

 

 Subwencja ogólna wpłynęła w kwocie 26.319.948,00 zł, co stanowi 100% 

planu. Subwencja stanowi 15,1 % zrealizowanych w trakcie roku dochodów ogółem. 

 

 Dotacje celowe z budżetu państwa, otrzymane w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich, z powiatu i funduszy celowych,  

z gmin wpłynęły w kwocie 48.282.291,09 zł, co stanowiło 99,8 % planowanych kwot 

dotacji w wysokości 48.366.071,27 zł. Dochody z tytułu dotacji stanowią 27,8% 

wypracowanych dochodów ogółem. 
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W 2018 roku wydatkowano łącznie 176.611.385,12 zł, w tym wydatki 

bieżące  wyniosły 142.145.371,25  zł, co stanowi 80,48% poniesionych wydatków 

ogółem. 

Wydatki majątkowe wyniosły 34.466.013,87 zł, co stanowi 19,51 % poniesionych 

wydatków ogółem. 

 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych za 2018 rok, wyniosły 5.766.049,08 zł. 

 

B. Wykonanie budżetu miasta 

 

Dochody na 2018 rok zaplanowano na kwotę 175.485.872,27 zł, a zrealizowano  

w 99,0 % tj. w kwocie 173.731.500,51 zł, w tym: 

 dochody bieżące wyniosły 152.568.201,68 zł, tj. 101,4% rocznego planu  

w wysokości 150.470.909,76 zł 

 dochody majątkowe wyniosły 21.163.298,83 zł, tj. 84,6% rocznego planu  

w wysokości  25.014.962,51 zł 

 

Jednym z głównych źródeł dochodów bieżących jest udział we wpływach  

z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,98% wpływów z PIT). Wpływy  

w 2018 roku wyniosły 40.522.509 zł, co stanowi 26,6% wykonanych dochodów 

własnych, tj. 23,3% dochodów ogółem. Dochody z tego źródła na przestrzeni 

ostatnich lat  wskazują dużą tendencję wzrostową  (od 2015 roku o około 10% 

rocznie). Dochody w  2018 roku w stosunku do wykonania  2017 roku wzrosły  

o 11,3%. 

Kolejnym znacznym źródłem dochodów własnych jest podatek od 

nieruchomości. Dochody w 2018 roku wyniosły 22.263.409,64 zł, co stanowi 22,5 % 

dochodów własnych miasta tj. 12,8 % osiągniętych dochodów ogółem. Wysokość 

uzyskanych dochodów z tego źródła na przestrzeni ostatnich lat  utrzymuje się na 

podobnym poziomie. 

W 2018 roku miasto, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa  

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki unijne) uzyskało 

dochody w wysokości 9.956.330,67 zł, w tym na zadania inwestycyjne  

9.039.672,95 zł. 
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Plan wydatków w 2018 roku wynosił 183.616.723,47 zł, z czego wydatkowano 

176.611.385,12 zł,  tj. 96,2% rocznego  planu, w tym: 

 bieżące wydatki wyniosły 142.145.371,25 zł, tj. 97,4 % rocznego planu  

 w wysokości 146.008.717,94 zł 

 wydatki majątkowe wyniosły 34.466.013,87 zł, tj. 91,6% planu  

w wysokości 37.608.005,53 zł. 

 

Po stronie przychodów plan wyniósł 12.201.466,28 zł, a zrealizowano 
12.716.548,77 zł (104,2%).  

 
Po stronie rozchodów plan wyniósł 4.070.615,08 zł, zrealizowany w 100%. 
 

Wynik budżetu za 2018 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 

2.879.884,61 zł. Uchwalony budżet po zmianach przewidywał deficyt w kwocie 

8.130.851,20 zł.  

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości  wymagalne nie występują. 

 

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych  
 
Tabela nr III.1. Wydatki inwestycyjne i majątkowe 

 

Lp. Nazwa zadania 
Plan 

na rok 2018 
Wykonanie 
za 2018 rok 

Wskaźnik 
realizacji 

1 2 3 4 5 

1 
Zwiększenie efektywności energetycznej  
w budynkach użyteczności publicznej  
w Sochaczewie 

85 466,00 81 660,16 95,5% 

2 Sochaczew od(Nowa)  4 773 675,00 4 773 020,73 100,0% 

3 
Poprawa jakości środowiska miejskiego  
w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój 
terenów zieleni  

7 570 909,25 7 570 451,83 100,0% 

4 Sochaczewski Eko-Bus  1 073 584,26 286 707,03 26,7% 

5 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 517 244,00 517 243,39 100,0% 

6 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 952 504,00 945 132,45 99,2% 

7 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego  15 000,00 9 798,68 65,3% 
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1 2 3 4 5 

8 
Przebudowa stadionu miejskiego przy  
ul. Warszawskiej 80  

2 900 000,00 2 869 926,71 99,0% 

9 Przebudowa ul. Licealnej  i ul. 15 Sierpnia  2 764 684,00 2 101 281,49 76,0% 

10 
Zagospodarowanie terenów nad Bzurą  
w Sochaczewie - etap II  

120 000,00 119 991,36 100,0% 

11 
Wykonanie odwiertu geotermalnego 
"Sochaczew GT-1"  

11 008 000,00 10 178 578,22 92,5% 

12 
Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy alei 600-lecia  
w Sochaczewie 

150 000,00 110 454,00 73,6% 

13 Projekt przebudowy ulicy Dewajtis 58 300,00 58 240,50 99,9% 

14 
Projekt przebudowy 
ulicy Ułanów Jazłowieckich 

40 000,00 39 729,00 99,3% 

15 Wykup gruntów pod drogi gminne 198 500,00 198 495,06 100,0% 

16 
Utwardzenie terenu przed cmentarzem 
komunalnym 

100 000,00 0,00 0,00% 

17 Zakup serwera z oprogramowaniem 32 903,00 32 302,61 98,2% 

18 
Zakup programu do szyfrowania danych, 
dysków i stacji roboczych dla potrzeb Urzędu 
Miejskiego 

14 708,00 14 707,01 100,0% 

19 
Projekt budowy sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 2 

80 000,00 79 950,00 99,9% 

20 
Zakup kotła do gotowania ziemniaków dla 
potrzeb stołówki  
w Szkole Podstawowej nr 4 

14 500,00 14 500,00 100,0% 

21 
Zakup patelni elektrycznej dla potrzeb 
stołówki w Szkole Podstawowej nr 4 

10 500,00 10 223,00 97,4% 

22 
Budowa i doposażenie placów zabaw  
i siłowni zewnętrznych 

80 000,00 33 603,60 42,0% 

23 
Rozwój systemów gospodarowania wodami 
opadowymi na terenie miasta Sochaczew 

130 000,00 125 289,00 96,4% 

24 
Budowa oświetlenia w ulicach: Bajeczna, 
Srebrna i Pogodna 

119 000,00 99 249,71 83,4% 

25 
Budowa oświetlenia w ulicach: Wspólna, 
Żniwna i Krzywoustego 

170 000,00 140 021,37 82,4% 
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1 2 3 4 5 

26 Budowa oświetlenia w ulicy Chopina 490 000,00 0,00 0,00% 

27 
Projekt budowy oświetlenia  
w ul. Łąkowej i Twardowskiego 

10 000,00 5 995,56 60,0% 

28 
Projekt dobudowy oświetlenia  
w ul. Mazowieckiej 

7 000,00 6 949,50 99,3% 

29 
Projekt przebudowy oświetlenia  
w ul. Kochanowskiego 

30 000,00 0,00 0,00% 

30 Ławka Niepodległości dla samorządów 38 800,00 35 731,50 92,1% 

31 Plac zabaw i siłownia na Osiedlu Polna 100 000,00 99 606,05 99,6% 

32 
Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3804W ulicy Trojanowskiej  
(pomoc finansowa) 

1 796 560,00 1 794 905,84 99,9% 

33 

Przebudowa dróg powiatowych:  
Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W  
ul. Sienkiewicza, Nr 3846W  
ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz  
z przebudową sieci kanalizacji deszczowej 
(pomoc finansowa) 

1 781 486,00 1 773 595,44 99,6% 

34 

Budowa przeprawy mostowej przez rzekę 
Bzurę w Sochaczewie – opracowanie 
dokumentacji projektowej  
(pomoc finansowa) 

10 000,00 0,00 0,00% 

35 

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 
nr 3815W – ul. Mostowej  
w Sochaczewie - wykonanie dokumentacji 
(pomoc finansowa) 

64 575,00 64 575,00 100,0% 

36 

Przebudowa drogi powiatowej  
nr 3827W ul. Głowackiego  
w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji 
(pomoc finansowa) 

40 000,00 39 975,00 99,9% 

37 
Modernizacja istniejącej kotłowni gazowej  
w hali sportowej i budowa nowej kotłowni 
gazowej w budynku pływalni miejskiej  

260 000,00 234 016,05 90,0% 

38 

Zwrot niewykorzystanej w 2017 roku kwoty 
wydatków majątkowych na realizację przez 
szkoły podstawowe projektów 
współfinansowanych ze środków unijnych 

107,02 107,02 100,0% 

Razem 37 608 005,53 34 466 013,87 91,6% 
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D. Wieloletnia prognoza finansowa 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. niewymagalne zobowiązania miasta  

z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji  wyniosły  45.185.984,41 zł. 

Zadłużenie zostanie spłacone do roku 2028. 

 

Wykres nr III.1. Planowana kwota długu oraz spłaty rat kapitałowych w latach 2018 – 2027 

 

 
 
Źródło: Program Besti@ 
 

 
 
 
Analiza graficzna danych z WPF 
 
Wykres nr III.2. Planowane wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018 – 2027 

 

 
 
Źródło: Program Besti@ 
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Wykres nr III.3. Wykonane i prognozowane dochody i wydatki bieżące Miasta Sochaczew  

w latach 2015 – 2027  

 

 
 
Źródło: Program Besti@ 

 

Dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi 

nadwyżkę operacyjną. Jest to wskaźnik obrazujący sytuację finansową samorządu, 

zdolność do spłaty zobowiązań oraz możliwość finansowania inwestycji. Wskaźnik 

określa jaka część dochodów bieżących, po sfinansowaniu wydatków bieżących  

łącznie z kosztami obsługi długu, pozostaje do dyspozycji. 

 

Wykres nr III.4. Nadwyżka operacyjna 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew 
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III. Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

Tabela nr IV.1. Posiadane mienie 

 

Rodzaj mienia 
Stan mienia 

na dzień  
31.12.2017r. 

Zmiany Stan mienia  
na dzień  

31.12.2018r. Przybyło Ubyło 

Prawo własności gruntów (ha) 336 0,3315 4,3315 332 

Ograniczone prawa rzeczowe: 

Hipoteka (zł) 
207.814,83 - 27.170,53 180.644,30 

Użytkowanie wieczyste (ha) - 0,3894 - 0,3894 

Udziały w spółkach (wartość): 

1) Geotermia Mazowiecka S.A. 
95.702 akcje  

o wartości 
957.019,00 zł 

- - 
95.702 akcje  

o wartości 
957.019,00 zł 

2) PEC Sochaczew  Sp. z o.o. 

8 671 udziałów 

o wartości 

19.882.603,00 zł 

- - 

8 671 udziałów 

o wartości 

19.882.603,00 zł 

3)  SOEKO Sp. z o.o. 
21 udziałów   
o wartości  

210.000,00 zł 
- - 

21 udziałów  
o wartości  

210.000,00 zł 

4)   Konsorcjum inwestycyjne 
Autostrada Mazowiecka  
Sp. z o.o. 

20 udziałów 

o wartości 

2.000,00 zł 

- - 

20 udziałów 

o wartości 

2.000,00 zł 

5)  Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji – Sochaczew 
Sp. z o.o. 

100 udziałów  
o wartości 

48.719.007,00zł 

Podwyższono 
wartość udziału 

do kwoty 
487.468,07 zł 

- 
100 udziałów  

o wartości 
48.746.807,00zł 

6) Mazowiecki Port Lotniczy 
Sochaczew Sp.  z o.o. 

400 udziałów  
o wartości 

200.000,00 zł 
- - 

400 udziałów  
o wartości 

200.000,00 zł 

    Posiadanie (ha) 0.6490   0.6490 

 
Spółki, w których Miasto Sochaczew posiada udziały: 
 

1) Samorząd miejski posiada 6,34 % udziałów w spółce Geotermia Mazowiecka 

S.A. Spółka powstała w czerwcu 1994 roku z inicjatywy władz samorządowych 

Żyrardowa, jako spółka akcyjna „Geotermia Żyrardowska". Rok później,  

w wyniku dużego zainteresowania eksploatacją wód geotermalnych, Spółka 

rozszerzyła swoją działalność i przyjęła dzisiejszą nazwę „Geotermia 
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Mazowiecka” S.A. W 1998 roku dołączyło do spółki Miasto Sochaczew. 

Geotermia Mazowiecka S.A. wykonuje działalność gospodarczą polegającą 

na przesyłaniu i dystrybucji oraz wytwarzaniu ciepła w sześciu własnych 

źródłach w: Mszczonowie, Sochaczewie w dzielnicach Chodaków i Trojanów, 

Ożarowie Mazowieckim, Błoniu oraz Żyrardowie.  

2) W Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. Miasto 

Sochaczew posiada 100  % udziałów. Spółka została powołana z dniem 

1 stycznia 1999 r.  Podstawowym przedmiotem jej działania jest wytwarzanie, 

przesył i dystrybucja ciepła zgodnie z posiadanymi koncesjami przyznanymi 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ciepło dostarczane jest do 

budynków sieciami lokalnymi. Sieci te są wykonane w preizolacji.  

W budynkach znajdują się węzły cieplne. Kotłownie, sieci i węzły cieplne  

w budynkach zostały zmodernizowane w latach 2000 - 2003. 

3) Spółka SOEKO powstała na mocy uchwały Rady Miejskiej z listopada 2000 

roku w wyniku restrukturyzacji Zakładu Usług Komunalnych. Akt notarialny 

podpisano w styczniu 2001, a od marca tegoż roku datuje się działalność 

firmy. Powstała ona jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej 

udziałowcami zostali: Miasto, które w formie sprzętu i budynków wniosło 

udziały w wysokości 21 proc. oraz warszawska firma „Nowa Technologia”,  

wyłoniona w  drodze przetargu (79 proc. udziałów). 

4) W konsorcjum inwestycyjnym „Autostrada Mazowiecka” Sp. z o.o. miasto 

posiada 20 udziałów (11,76 %) o równowartości 2.000 zł. 

5) W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Miasto Sochaczew posiada 100 % 

udziałów. Przedmiotem działalności spółki jest pobór, uzdatnienie  

i rozprowadzenie wody na terenie miasta Sochaczew oraz zapewnienie 

odbioru ścieków i ich oczyszczanie. ZWiK - Sochaczew w chwili obecnej 

eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości 146,5 km oraz sieć 

kanalizacyjną o długości ponad 176,8 km. 

6) Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew sp. z o.o. powstała w 2006 roku. Do 

spółki Lotnisko Sochaczew, założonej przez Gminę Sochaczew i Miasto 

Sochaczew, dołączył samorząd województwa mazowieckiego. W styczniu 

2007 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem 

Transportu a Ministerstwem Obrony Narodowej, Mazowiecki Port Lotniczy 

Sochaczew został wskazany jako podmiot zarządzający przyszłym lotniskiem. 
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Do grona udziałowców dołączyły prywatne osoby. Miasto Sochaczew posiada 

400 udziałów o wartości 200.000 zł (10 % WZA). 

 
Tabela nr IV.2. Wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2018 r. wg klasyfikacji 

rodzajowych środków trwałych (w złotych) 

Gr. Nazwa 

Wartość 
początkowa 

środków 
trwałych  

(stan na dzień 
31.12.2017 r.) 

Wzrost/ 
zmniejszenie 

wartości 

Umorzenie   
(stan na dzień 
31.12.2018 r.) 

Wartość netto 
(stan na dzień 
31.12.2018 r.) 

0 Grunty 48.218.648,03 -710.643,45 - 47.508.004,58 

1 Budynki i lokale 94.754.870,52 5.415.489,96 34.549.133,87 65.621.226,61 

2 
Budowle, obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

90.039.084,49 10.874.958,44 36.112.104,37 64.801.938,58 

3 
Kotły i maszyny 
energetyczne 

4.310.009,58 396.265,05 4.254.686,60 451.588,03 

4 
Maszyny i urządzenia 
techniczne ogólnego 
zastosowania 

6.354.994,16 693,08 5.806.396,09 549.291,15 

5 
Maszyny i urządzenia – 
agregaty specjalistyczne 
branżowe 

920.905,18 0,00 889.523,63 31.381,55 

6 Urządzenia techniczne 3.892.764,98 460.163,29 3.030.423,38 1.322.504,89 

7 Środki transportowe 5.597.504,15 0,00 5.331.130,19 266.373,96 

8 
Narzędzia, przyrządy 
nieruchomości i 
wyposażenie 

2.424.582,88 554.188,61 2.028.198,87 950.572,65 

 
 

Tabela nr IV.3. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania posiadania (w złotych) 

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie za 2018 r. 

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności 139.110,59 

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 443.663,83 

3. 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 

2.080.154,50 

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.078.939,29 

5. 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 

35.260,67 
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Samorządowe jednostki budżetowe: 

1. Szkoły Podstawowe nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6,n 7 

2. Przedszkola nr 1, nr 3, nr 4, nr 6, nr 7 

3. Integracyjny Żłobek Miejski 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

5. Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

6. Środowiskowy Dom Samopomocy 

7. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

8. Zakład Gospodarki Komunalnej  

 

Samorządowe zakłady budżetowe: 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

2. Zakład Komunikacji Miejskiej 

 

Samorządowe instytucje kultury: 

1. Miejska Biblioteka Publiczna 

2. Sochaczewskie Centrum Kultury 

3. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. jest podmiotem 

odpowiedzialnym za świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków. Spółka eksploatuje i zarządza również 

Miejską Oczyszczalnią Ścieków przy al. 600–lecia 69.  

Sochaczew zaopatrywany jest w wodę pitną z dwóch ujęć głębinowych: 

czwartorzędowego ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Konary w gminie 

Brochów i trzeciorzędowego ujęcia w dzielnicy Kuznocin na terenie Gminy Miasta 

Sochaczew.  Woda surowa transportowana jest do dwóch stacji uzdatniania wody: 

SUW Płocka przy ul. Płockiej 1 w Sochaczewie oraz SUW Chodaków przy  

ul. Wiskozowej w Sochaczewie.  

Woda z SUW Płocka stanowi około 10 % wody ujmowanej na potrzeby 

miasta, pozostałe 90 % uzupełnia woda uzdatniana w SUW Chodaków. System 

zaopatrzenia w wodę dla Sochaczewa, oprócz stacji uzdatniania wody, składa się  

z: magistrali przesyłowych, trzech zbiorników zapasowo-wyrównawczych o łącznej 

objętości V=3100 m3, systemu sieci magistralnych, systemu sieci rozdzielczych oraz 

systemu przyłączy domowych.  
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ZWiK – Sochaczew Sp. z o. o. eksploatuje łącznie 146,5 km sieci 

wodociągowych magistralnych, rozdzielczych oraz przyłączy. Według stanu na dzień 

31.12.2018 r. do sieci wodociągowej podłączonych było 5 635 budynków 

mieszkalnych. 

W Sochaczewie istnieje system kanalizacji rozdzielczej, w którego skład 

wchodzi system kanalizacji sanitarnej przeznaczony do odprowadzania ścieków 

komunalnych oraz system kanalizacji deszczowej odprowadzający wody deszczowe  

z powierzchni utwardzonych miasta tj. ulice, place, do pobliskich odbiorników – rzek  

i rowów melioracyjnych. W skład systemu odprowadzania ścieków za pomocą sieci 

kanalizacji sanitarnej w Sochaczewie wchodzą: 

 Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Sochaczewie – oczyszczalnia  

z podwyższonym usuwaniem biogenów;  

 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości  

176,8 km; 

 sieciowe przepompownie i tłocznie ścieków – 69 obiektów; 

 przydomowe przepompownie ścieków – 27 obiektów. 

Liczba eksploatowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej wynosi 4041 szt. Ścieki  

z terenu aglomeracji odprowadzane są do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 

zlokalizowanej w al. 600-lecia 69. Maksymalna przepustowość MOŚ wynosi 7800 

m3/d, RLM oczyszczalni wynosi 40 000. Miejska Oczyszczalnia Ścieków spełnia 

wszystkie wymogi w zakresie jakości oczyszczania ścieków. Zgodnie z pozwoleniem 

wodno-prawnym oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Utraty. 

Długość miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wynosi około 70 km. Wody 

opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni utwardzonych oraz dachów 

budynków odprowadzane są poprzez wyloty do odbiorników, którymi na terenie 

miasta Sochaczew są rzeki Bzura, Utrata, Pisia oraz rowy melioracyjne. Na terenie 

miasta Sochaczew znajduje się 14 wylotów kanalizacji deszczowej, na które Gmina 

Miasto Sochaczew posiada pozwolenia wodnoprawne. Kanalizacja deszczowa na 

terenie miasta w większości wykonana jest z rur betonowych o przekrojach Dn 200-

500. Urządzenia znajdujące się na sieci to: studnie betonowe Dn1200, wpusty 

deszczowe uliczne Dn500 z osadnikiem oraz osadniki i separatory zlokalizowane na 

wylotach kanalizacji deszczowej do naturalnych odbiorników.  

 

Wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i obrotem ciepła na potrzeby 

mieszkańców Sochaczewa zajmuje się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
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Sochaczew Sp. z o.o., które w 100% stanowi własność Miasta Sochaczew oraz 

Geotermia Mazowiecka S.A. z siedzibą w Mszczonowie, w której miasto ma 

6,34% udziałów. Przedmiotem działalności obu spółek jest działalność gospodarcza 

polegająca na wytwarzaniu ciepła, na przesyle i dystrybucji ciepła oraz na obrocie 

ciepłem.  

PEC Sochaczew Sp. z o.o. eksploatuje ciepłownie lokalne opalane gazem 

ziemnym wykonanymi w technologii preizolowanej, w których nośnikiem ciepła jest 

woda o parametrach granicznych 90/70oC (niskoparametrowa) i 115/70oC 

(średnioparametrowa). W 2018 roku do sieci ciepłowniczej podłączonych było 178 

budynków mieszkalnych. W budynkach przyłączonych do sieci średnioparametrowej 

znajdują się indywidualne węzły cieplne wyposażone w automatykę pogodową. 

Przesył i dystrybucję ciepła PEC Sochaczew Sp. z o.o. prowadzi poprzez 5 poniżej 

wymienionych ciepłowni: 

1) al. 600-lecia 25 – 3 kotły o łącznej mocy 5,94 MWt (115/70oC); 

2) ul. Żeromskiego 23 – 2 kotły o łącznej mocy 8,2 MWt (95/70oC);  

3) ul. Reymonta 36 – 3 kotły o łącznej mocy 3,405 MWt (115/70oC);  

4) ul. 1 Maja 3 – 2 kotły o łącznej mocy 5,2 MWt (95/70oC);  

5) ul. Żwirki i Wigury 24 – 2 kotły o łącznej mocy c 3,66 MWt (115/70oC) 

oraz sieć ciepłowniczą (115/70oC) zasilaną z ciepłowni należącej do Geotermii 

Mazowieckiej. Całkowita długość sieci ciepłowniczej wynosi 14,5 km. 

Geotermia Mazowiecka S.A. wytwarza ciepło w dwóch ciepłowniach 

zlokalizowanych na terenie Sochaczewa: ciepłownia Trojanów  i ciepłownia 

Chodaków. 

 

Na terenie Sochaczewa istnieje sieć dystrybucji gazu wysokometanowego GZ-

50. Wybudowana została w 2008 r. jako przedsięwzięcie komercyjne 

przeprowadzone przez firmę SIME Polska Sp. z o.o., będącą również 

administratorem sieci. Zgodnie z danymi SIME Polska Sp. z o.o. w 2018 r. do sieci 

gazowej na terenie miasta Sochaczew podłączonych było 627 budynków 

mieszkalnych.  

 

Gminny zasób mieszkaniowy (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.) stanowi 580 

lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 18.597,59 m2, w tym 170 lokali 

wydzielonych zostało na  lokale socjalne wynajmowane na czas oznaczony. Lokale 

znajdują się w 28 budynkach stanowiących w 100% własność gminy, jednym 
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budynku będącym w samoistnym posiadaniu, jednym budynku wydzierżawianym od 

spółdzielni mieszkaniowej oraz po kilka lokali  mieszkalnych i użytkowych w 32 

budynkach wspólnot mieszkaniowych. 

Z uwagi na prowadzoną sprzedaż mieszkań w drodze bezprzetargowej na rzecz 

najemców z bonifikatami 99% - 75% od wartości rynkowej, zmniejszyła się ilość 

administrowanych lokali o 3 szt. Gmina w ten sposób zmniejsza koszty 

właścicielskie, zwiększa wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za 

użytkowanie wieczyste oraz corocznie obniża koszty administrowania.  

Część budynków w zasobie mieszkaniowym gminy to budynki o bardzo dużym 

zużyciu technicznym, jednakże, z uwagi na wykonywane bieżące remonty  

i modernizacje, ich stan techniczny określa się jako zadawalający i dobry. W 2018 r. 

wyłączono z użytkowania budynek mieszkalny przy ul. 15 Sierpnia 106 D (6 lokali). 

Wszystkie budynki komunalne wyposażone są w instalację wodno-kanalizacyjną,  

7 budynków posiada centralne ogrzewanie, 5 budynków ciepłą wodę. Gmina 

w 2018 r. w 28 lokalach przeprowadziła kapitalne remonty w celu ponownego 

zasiedlenia.  

Zakład Gospodarki Komunalnej administruje 27 lokalami i budynkami użytkowymi 

oraz 15 garażami i pomieszczeniami gospodarczymi. Gmina wyłoniła w drodze 

przetargu operatora lokali użytkowych w budynku Kramnic Miejskich w okresie od 

1.01.2019 r. do 31.12.2021 r. Został nim ZWiK Sp. z o.o. 

 

Drogi gminne - 312 dróg o łącznej długości ok. 114 km. Spośród dróg 

gminnych część stanowią drogi gruntowe, część drogi o powierzchni bitumicznej, 

pozostałe drogi pokryte są nawierzchnią tłuczniową, betonową czy też kostką 

brukową. W latach 2011 - 2018 w ramach programu „Drogi zamiast błota” 

utwardzono nawierzchnię 257 ulic o łącznej długości 63,2 km, w tym 105 z nich 

otrzymało nawierzchnię asfaltową. Kolejne etapy poprawy stanu dróg gminnych 

dotyczyć będą dalszego utwardzania dróg gruntowych, a także w dalszej 

perspektywie zmianę nawierzchni tłuczniowej i betonowej na bitumiczną.  

Na układ komunikacyjny w obrębie miasta Sochaczew składają się również 

drogi krajowe – ok. 2 km, drogi wojewódzkie – ok. 15 km, drogi powiatowe – ok. 17 

km. 

Zadania z zakresu przewozu pasażerów w Sochaczewie wykonuje Zakład 

Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. W ramach organizacji miejskiego 

transportu publicznego zakład operuje 11 liniami autobusowymi o łącznej długości  
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149 km obsługiwanymi przez 16 pojazdów, umożliwiając łatwy dostęp do wszystkich 

rejonów miasta. Autobusy zatrzymują się na 143 przystankach w mieście i poza jego 

terenem. Rocznie przewożonych jest ok. 1,3 mln pasażerów, co oznacza ok. 3500 

osób korzystających z transportu miejskiego każdego dnia. Dodatkowo  

w Sochaczewie zatrzymują się autobusy PKS, minibusy kursujące na trasach 

regionalnych oraz autobusy rejsowe kursujące na trasach krajowych  

i międzynarodowych. 

 

Na terenie miasta Sochaczew znajdują się cztery parki miejskie o łącznej 

powierzchni 47.399 m2 oraz tereny zielone do utrzymania całorocznego  

o powierzchni 74.311 m2. 

Na terenie miasta znajduje się cmentarz komunalny o łącznej powierzchni 

65.951 m2.  

 
 

IV. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii  

 

A.  Strategia rozwoju  

 

Strategia Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024 została 

przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie nr XV/163/16 z dnia 24 maja 2016 

roku. Dokument ten, chociaż uchwalony i zatwierdzony, nie jest dokumentem 

zamkniętym, ponieważ dotyczy on szeroko rozumianego rozwoju miasta, procesu jak 

najbardziej dynamicznego. Zmiany zachodzące w mieście we wzajemnie 

powiązanych sferach: gospodarczej, przestrzennej, społecznej, narzucają 

konieczność nieustannego monitorowania oraz weryfikacji postawionych celów,  

a także sposobów ich realizacji. Niezbędnych do tego informacji mają dostarczyć 

raporty z realizacji strategii, których zasadniczym zadaniem jest zobrazowanie 

stopnia wykonania przyjętych celów, a co za tym idzie zobrazowanie postępu miasta 

Sochaczew na drodze do realizacji przyjętej misji i wizji. Monitorowanie realizacji 

celów strategicznych zapisanych w dokumencie jest elementem koniecznym  

w procesie spójnego planowania działań i zarządzania strategicznego. 

Realizacja działań prowadzących do rozwijania się miasta Sochaczew jest 

wyzwaniem dla władz, wszystkich mieszkańców i dla każdej działającej w mieście 

organizacji i instytucji.  
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W ramach przyjętej misji, wytycznych strategicznych i strategicznych wyborów 

Gmina Miasto Sochaczew, wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz 

spółkami z udziałem gminy, realizuje przyjęte plany strategiczne oraz wynikające  

z nich zadania składające się na realizację celów strategicznych. Strategia jest 

równolegle narzędziem, które wyznacza  ogólne ramy racjonalnego gospodarowania 

posiadanymi zasobami. Osiągnięcie zamierzonych celów strategicznych i kierunków 

rozwoju wymaga stworzenia efektywnych mechanizmów gwarantujących 

konsekwentne wdrażanie, monitorowanie i ewaluację efektów strategii. Wdrażanie 

planów strategicznych, ich monitorowanie oraz ewaluacja są działaniami  

nierozerwalnie związanymi z procesem planowania strategicznego. Elementem 

procesu wdrażania strategii są również działania związane z propagowaniem  

i upowszechnianiem informacji na temat jej założeń oraz zawartości. Działania te 

mają na celu w szczególności aktywizację wybranych organizacji i środowisk do 

współudziału w realizacji strategii.  

Strategia  stanowi dokument o charakterze  kierunkowym i koncepcyjnym. 

Monitorowanie strategii  jest procesem polegającym na bieżącej analizie postępów  

w osiąganiu zakładanych celów strategicznych. Na proces ten składa się szereg 

działań takich jak m.in. zbieranie danych i informacji,  analiza  uzyskanych  danych, 

wyznaczanie  wartości  określonych  wskaźników efektywności  oraz  ich  porównanie 

z przyjętymi celami efektywnościowymi, ocena finalnych  wyników i przygotowywanie 

cyklicznych  raportów  z  oceny realizacji strategii.  

 Dokument składa się z 4 głównych celów strategicznych oraz celów 

operacyjnych, stanowiących doprecyzowanie konkretnych obszarów działalności 

miasta, z których w roku 2018 zrealizowano: 

 

Cel strategiczny 1. Dynamiczny wzrost działalności gospodarczej podstawą 

rozwoju lokalnego 

Cele operacyjne: 

1.1. Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej działalności gospodarczej 

1) Doradztwo dla zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia działalności 

gospodarczej 

W dniu 26.04.2018 r. we współpracy z Urzędem Skarbowym w Sochaczewie, 

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Sochaczewie przeprowadzono szkolenie dla przedsiębiorców i osób 

planujących założenie działalności gospodarczej. Tematyką szkolenia były obowiązki 
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wobec Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Sanepidu. W spotkaniu udział 

wzięły 22 osoby. 

 W dniu 15.05.2018 r. zorganizowano spotkanie informacyjno-szkoleniowe 

„RODO w praktyce” przeprowadzone przez specjalistę z Kancelarii Radców 

Prawnych i Adwokatów niemieckich Meissner Kozioł & Partner. Szkolenie było 

przeznaczone dla inwestorów i przedsiębiorców chcących poszerzyć wiedzę  

z zakresu ochrony danych osobowych z uwzględnieniem RODO. Podczas spotkania 

zapewniono także indywidualne porady prawne. W szkoleniu udział wzięło 57 osób. 

W dniu 9.11.2018 r. we współpracy z Urzędem Skarbowym w Sochaczewie, 

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Sochaczewie przeprowadzono kolejne szkolenie dla przedsiębiorców  

i osób planujących założenie działalności gospodarczej. Tematyką szkolenia były 

obowiązki wobec Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Sanepidu. W spotkaniu 

udział wzięło 17 osób. 

 Ponadto w Referacie Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej (IDG) 

prowadzone jest indywidualne doradztwo dla osób zainteresowanych rozpoczęciem 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

2) Akcja informacyjna dotycząca zewnętrznych źródeł finansowania 

działalności gospodarczej i inwestycji 

 W dniu 1.03.2018 r. zorganizowano spotkanie informacyjno-szkoleniowe 

„Przedsiębiorcą być” przeprowadzone przez Fundację Tax Care Inicjatywa 

Wspierania Przedsiębiorczości. Celem szkolenia było wsparcie przy zakładaniu 

działalności gospodarczej, finanse w firmie, formy opodatkowania, podstawowe 

zasady rozliczeń księgowych i podatkowych, a także źródła finansowania, w tym 

pomoc w uzyskaniu środków unijnych. Podczas spotkania zapewniono także 

indywidualne porady prawne. W szkoleniu udział wzięło 16 osób. 

W dniu 25.07.2018 r. zorganizowano indywidualne konsultacje dot. wsparcia ze 

środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Konsultacji udzielała 

specjalistka z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  

w Warszawie. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację 

własnych pomysłów mogły uzyskać szersze informacje podczas indywidualnej 

rozmowy ze specjalistą. W konsultacjach udział wzięły 22 osoby.  
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 Ponadto indywidualnie udzielano informacji z zakresu pozyskiwania funduszy 

wspierających przedsiębiorczość oraz źródeł zewnętrznego finansowania 

działalności gospodarczej oraz na bieżąco zamieszczano informacje na stronie 

www.sochaczew.pl  w zakładce „Przedsiębiorca”. 

 

3) Promocja gospodarcza miasta 

 Promocja obejmuje organizację działań polegających na rzetelnym 

i kompleksowym  informowaniu o podjętych inicjatywach przez lokalne władze 

samorządowe celem stworzenia warunków dla pozyskania nowych inwestorów,  

a także na prezentowaniu walorów krajobrazowych, turystycznych i kulturalnych 

miasta. Promocja obejmuje kategorie z  zakresu gospodarki, turystyki, kultury, 

oświaty, rekreacji i sportu. Podstawową funkcją promocji jest stały kontakt 

z mediami, który w pełni zapewnia obecność w środkach masowego przekazu. 

Aby promocja spełniała swą funkcję urząd podejmuje współpracę z instytucjami 

kultury, oświaty i gospodarki, np. z Powiatową Izbą Gospodarczą w Sochaczewie. 

Wspólne działania tych grup tworzą promocję wewnętrzną i zewnętrzną kreując 

przy tym wizerunek atrakcyjniejszej gminy dla samych jej mieszkańców 

i odwiedzających ją gości. Narzędziami wspierającymi promocję są: strona 

internetowa www.sochaczew.pl, strona internetowa BIP, lokalne media i prasa. 

Dystrybucja informacji odbywa się poprzez zamieszczanie aktualnych informacji 

na stronie internetowej, kontakt z osobami zainteresowanymi, ogłoszenia, informacje, 

wywiady i publikacje w mediach, rozpowszechnianie gadżetów promocyjnych 

(folderów, ulotek informacyjnych, długopisów, i.t.p.), najczęściej wydawanych 

podczas imprez masowych. Referat IDG we własnym zakresie przygotowuje foldery 

„Zainwestuj w Sochaczewie” skierowane do potencjalnych inwestorów krajowych  

i zagranicznych, do bieżącego wykorzystania na spotkaniach gospodarczych 

Burmistrza Miasta Sochaczew. 

 

1. 2. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta 

Promocja terenów inwestycyjnych 

Promocję prowadzono na stronie internetowej www.sochaczew.pl, gdzie 

w zakładce „Przedsiębiorca” na bieżąco aktualizowano informacje o strategicznych 

terenach inwestycyjnych. W ramach promocji gospodarczej terenów inwestycyjnych 

Gminy Miasto Sochaczew na bieżąco przekazywano aktualizację formatek terenów 

inwestycyjnych do bazy terenów mazowieckich Agencji Rozwoju Mazowsza S. A. 
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Referat IDG zapewnił także indywidualne udzielanie informacji o warunkach 

inwestowania w mieście, a także udzielano pomocy inwestorom w zakresie 

nawiązywania współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami poprzez rozpowszechnianie 

oferty kooperacji (Poczta Polska S. A., dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne 

Electricom Engineering). 

 

1.3. Rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze i historyczne 

W ramach rozwoju turystyki oraz stwarzania nowych miejsc rekreacji, poddano 

renowacji dwa sochaczewskie parki: park im. Włodzimierza Ignacego 

Garbolewskiego oraz park im. Fryderyka Chopina przy ul. Romualda Traugutta  

w Sochaczewie. Ponadto utworzono tzw. zieloną kurtynę wzdłuż ulicy Olimpijskiej. 

Wszystkie te działanie prowadzone były w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa 

jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów 

zieleni” o łącznej wartości 7.570.451,83 zł. 

W 2018 r. Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego 

w Sochaczewie, w oparciu o cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Gminy 

Miasta Sochaczew na lata 2016-2024, podejmował działania zmierzające do 

stworzenia tematycznej oferty turystycznej, prezentującej informacje na temat 

wszystkich atrakcji znajdujących się zarówno w Sochaczewie, jak i okolicach, ze 

szczególnym uwzględnieniem Bitwy nad Bzurą oraz postaci i twórczości Fryderyka 

Chopina. Oferta turystyczna była podstawą stworzenia i wdrożenia w 2018 r. aplikacji 

turystycznej dedykowanej miastu Sochaczew. W ramach tej aplikacji opisanych 

zostało 5 szlaków, wśród których jest szlak turystyczny Chopinowski i szlak 

turystyczny dedykowany wydarzeniom Bitwy nad Bzurą 1939 r. W lipcu i sierpniu na 

wzgórzu zamkowym odbywały się w każdą niedzielę wydarzenia, podczas których 

prezentowany był hejnał Sochaczewa, Okno Sztuki - wystawy prac sochaczewskich 

malarzy i rzeźbiarzy, a także program edukacji historycznej. Kalendarz wydarzeń 

związanych z Bitwą nad Bzurą obejmował uroczystości w dniach 17 i 22 września. 

W ramach promocji lokalnej historii i tradycji na ścianie gmachu muzeum 

zostały wmurowane 2 tablice pamiątkowe. Jedna została poświęcona komendantom 

sochaczewskiego obwodu AK Skowronek. Druga mieszkańcom Sochaczewa, którzy 

włożyli szczególny wkład w wyzwolenie miasta w 1918 r. 

Ponadto promocja lokalnej historii i tradycji oraz potencjału turystycznego 

odbywała się m.in. poprzez inwestycje w rozwój Muzeum Ziemi Sochaczewskiej  

i Pola Bitwy nad Bzurą. W 2018 roku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
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nad Bzurą poddane było termomodernizacji, wymieniony został system grzewczy.  

Z uwagi na niedogodności związane z odbywającym się w danym okresie remontem, 

liczba osób odwiedzających muzeum znacznie spadła.  

 

Cel strategiczny 2. Wysoka jakość infrastruktury technicznej, uporządkowana 

przestrzeń publiczna oraz dbałość o środowisko przyrodnicze wizytówką 

miasta 

Cele operacyjne: 

2.1. Stworzenie sieci komunikacyjnej realizującej potrzeby uczestników ruchu 

kołowego i pieszego 

W 2018 roku wykonano remonty nawierzchni dróg gminnych. Przedmiotowe 

remonty obejmowały naprawy istniejących chodników, budowę nowych jak 

i asfaltowanie dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej. W omawianym okresie 

przebudowano lub wybudowano chodniki o łącznej długości  2,1 km, co stanowi 

4.737 m2 powierzchni. Ww. prace wykonano w następujących ulicach:  

S. Żeromskiego, Próżna, J. Słowackiego, Mazowiecka, Żwirki i Wigury,  

A. Mickiewicza, Konstytucji 3 Maja, 1 Maja, ks. J. Popiełuszki, W. Kosińskiego, 

Ogrodowa, Grunwaldzka, ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ulicami Staszica  

i Gawłowską wraz z kładką na rzece Bzurze na łączną kwotę  844.207,85 zł.  

W ramach programu „Drogi zamiast błota” wykonano asfaltowanie 4,6 km dróg 

w Sochaczewie. Nawierzchnię asfaltową wykonano w następujących ulicach: część 

ulicy Działkowej, S. Małachowskiego, Południowej, Otwartej, Zielonej, Wesołej,  

W. Bortnowskiego, część Powstańców Warszawy, Żeglarskiej, Wspólnej, Ogrodowej, 

Grunwaldzkiej, Porzeczkowej, Grzybowej, część Malinowej oraz część ulicy Żwirki  

i Wigury na łączną kwotę 1.534.536,09 zł.  

Przebudowano także ul. Licealną wraz ze skrzyżowaniem z ul. 15 Sierpnia 

(projekt o łącznej wartości 2.101.281,49 zł). 

 

2.2. Rozbudowa i modernizacja pozostałej infrastruktury technicznej 

W dniu 15.10.2018 r. Gmina Miasto Sochaczew podpisała umowę 

o dofinansowanie projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus” w ramach Osi Priorytetowej 

IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń 

powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje realizację 15 
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zadań. W 2018 roku zrealizowano następujące zadania z uwzględnianiem 

poniesionych wydatków: 

1) Opracowanie studium wykonalności – 17 664,71 zł 

2) Modernizacja P&J - przygotowanie terenu i montaż stojaków rowerowych  

przy ul. Sienkiewicza i na placu św. Dominika (1 zadanie) oraz montaż 

stojaka rowerowego na 7 rowerów na placu Kościuszki (2 zadanie)  

– 24 523,74 zł 

3) Zakup 26 przystanków autobusowych w tym 7 z modułami rowerowymi 

w kwocie - 226 671,78 zł 

4) Wytyczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej na pl. Kościuszki – 1 096,58 zł 

Ponadto w omawianym okresie wybudowano i zmodernizowano  0,47 km sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz 1,27 km sieci wodociągowej (dane uzyskane z Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji). 

 

2.3. Wysoki poziom zasobu mieszkaniowego 

W zasobach mieszkaniowych Gminy Miasto Sochaczew wg stanu na koniec 

grudnia  2018 r. było 170 lokali socjalnych. Zmodernizowano lub wyremontowano  

28 mieszkań komunalnych. 

 

2.4. Odpowiednie zagospodarowanie parków oraz miejsc odpoczynku  

i rekreacji 

Obecnie trwa realizacja projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego  

w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni”, w ramach którego 

wykonano dotychczas następujące zadania: 

1) Renowacja parku im. Ignacego.Włodzinierza. Garbolewskiego 

2) Renowacja parku im. Fryderyka Chopina przy ul. Romualda Traugutta 

3) Restauracja parku przy ul. Fryderyka Chopina  

4) Utworzenie zielonej kurtyny na ul. Olimpijskiej w Sochaczewie 

Projekt przewiduje także zrewitalizowanie terenów nadbrzeżnych rzeki Utraty. 

Modernizacja starych i powstawanie nowych terenów zielonych wpływa na 

podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Sochaczewie oraz zwiększenie 

walorów estetycznych miasta. 
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2.5. Dbanie o czystość i uporządkowanie przestrzeni publicznych 

Zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście realizowane 

są na bieżąco przez jednostkę organizacyjną miasta – Zakład Gospodarki 

Komunalnej. Jednocześnie realizowane w latach 2017 – 2019 projekty inwestycyjne: 

„poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój 

terenów zieleni” oraz „Sochaczew (od)Nowa” przyczyniły się do uporządkowania 

znacznego obszaru przestrzeni publicznej, poprawy jakości zieleni oraz 

podwyższenie standardów estetyki terenów objętych projektami. 

 

2.6. Dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego 

1) Nowe nasadzenia drzew i krzewów  

W ramach  wykonanych dotychczas  zadań inwestycyjnych zrealizowane zostały 

nowe nasadzenia drzew i krzewów dla poszczególnych obiektów:  

a) renowacja parku im. Ignacego Włodzimierza Grablewskiego: 

 drzewa iglaste  i liściaste - 28 sztuk  

 krzewy iglaste i liściaste  - 1849 sztuk  

b) renowacja parku im. Fr. Chopina przy ul. Romualda Traugutta 

 drzewa iglaste i liściaste - 22 sztuk  

 krzewy iglaste i liściaste - 1440 sztuk  

c) restauracja parku  przy ul. Chopina  

 drzewa iglaste i liściaste  - 26 sztuki  

 krzewy iglaste i liściaste - 4319 sztuk  

d) utworzenie „zielonej kurtyny” przy ul. Olimpijskiej 

 drzewa  liściaste - 62 sztuki  

 krzewy iglaste - 3680 sztuk 

 

2) Podejmowanie i wspieranie inicjatyw polegających na zwiększeniu 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

W ramach projektu „Sochaczew (od)Nowa” wykonano termomodernizację 

budynku użyteczności publicznej – Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad 

Bzurą”. Projekt ten został dofinansowany z UE w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 

Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. W ramach zadania inwestycyjnego  

wykonana została zmiana istniejącego ogrzewania z paliwa stałego  na gaz  poprzez  
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budowę zespołu pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych z wykonaniem instalacji 

gazowej doziemnej oraz instalacji w budynku.  

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rozpoznanie możliwości 

wykorzystania zasobów geotermalnych do celów ciepłowniczych na obszarze Gminy 

Miasto Sochaczew poprzez wykonanie otworu geotermalnego Sochaczew GT-1 na 

działce o numerze ewidencyjnym 24/4 obręb ewidencyjny Sochaczew Centrum”, 

które sfinansowano ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego 

„Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka 

zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” wykonany został otwór badawczo - 

eksploatacyjny Sochaczew GT-1. Parametry wody termalnej ustalone podczas 

próbnego pompowania wykonane po zafiltrowaniu otworu wykonano w warunkach 

samowypływu przy ustalonej wydajności 188 m3/h i średnim ciśnieniu na głowicy 0,45 

bar. Temperatura wody na wypływie osiągnęła wartość 44,3°C, głębokość otworu 

wynosi 1 540 m, natomiast mineralizacja nie przekracza 1 g/l. Celem przedsięwzięcia 

było ustalenie zasobów wód termalnych pod kątem oceny ich przydatności do celów 

energetycznych poprzez rozpoznanie temperatury wody złożowej, rozpoznanie 

mineralizacji wody złożowej pod kątem niskiej obecności czynników korozyjnych oraz 

rozpoznanie wydajności otworu.  

 

3) Systematyczne likwidowanie źródeł emisji zanieczyszczeń – 

ukierunkowanie na gospodarkę niskoemisyjną 

W dniu 28.08.2018 r. Gmina Miasto Sochaczew w ramach Działania 4.3 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie 

zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów Ograniczenie 

„niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 złożyła wniosek  

o dofinansowanie projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego 

poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie”. Wartość projektu 

ogółem wynosi 1.685.981.23 zł, a wysokość uzyskanego dofinansowania 

1.158.274.23 zł. 

Celem inwestycji jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza 

atmosferycznego oraz zmniejszenie zużycia surowców, których wydobycie jest 

znaczącą, negatywną ingerencją w środowisko naturalne. Wraz z zakończeniem 

inwestycji nastąpi wymiana nieefektywnych źródeł energii na nowe, ekologiczne w 59 

budynkach beneficjentów docelowych. 
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Cel strategiczny 3. Wysoki poziom usług związanych z pomocą społeczną 

Cele operacyjne 

3.1. Wysoki poziom usług związanych z pomocą społeczną 

Gmina Miasto Sochaczew wdraża i realizuje programy wsparcia dla rodzin 

wielodzietnych i osób starszych, dba o wysoki poziom usług, podejmuje działania na 

rzecz stworzenia dogodnych warunków do życia i rozwoju wszystkim grupom 

społecznym. 

 

Tabela nr V.1. Realizacja analizowanych celów związanych z pomocą społeczną 

Wskaźniki 
Wartość  
w 2018 r. 

Liczba opracowanych programów polityki zdrowotnej 1 

Liczba opracowanych programów z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

problemy alkoholowe 1 

przeciwdziałanie narkomanii 1 

Liczba rodzin czy osób starszych objętych 
programami wsparcia 

rodziny  3 370 

osoby starsze 1 882 

Liczba uczestników programów pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym 90 

Liczba osób korzystających z działalności świetlic środowiskowych 140 

Liczba osób starszych i niepełnosprawnych 
korzystających z pomocy społecznej 

osoby starsze 234 

osoby niepełnosprawne 453 

Liczba rodzin korzystających z niepieniężnych form pomocy społecznej 562 

Liczba pracowników placówek pomocy społecznej 88  

 

 Jednostki organizacyjne realizujące usługi związane z pomocą społeczną 

stale dbają o wysoki poziom usług, podejmują działania na rzecz stworzenia 

dogodnych warunków do życia i rozwoju wszystkim grupom społecznym, wpisując 

się w realizację celu strategicznego nr 3 Strategii Rozwoju Gminy Miasta Sochaczew 

na lata 2016-2020. Poniżej zawarto działania realizowane w 2018 r. przez jednostki 

pomocy społecznej (wg. danych otrzymanych z MOPS, ŚDŚ, DDPS):  
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1) rozwijanie pozafinansowych form pomocy: konsultacje specjalistyczne 

(psycholog, prawnik, doradca rodzinny, psychoterapeuta uzależnień, 

konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praca socjalna, 

wspieranie samopomocy, doradca zawodowy, mediator rodzinny, pracownicy 

socjalni), 

2) realizacja rządowego programu „Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy 

Zastępczej” w 2018 r., 

3) zapewnianie pomocy specjalistycznej po godzinie 16.00, 

4) dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych – 

winda, 

5) umożliwienie kontaktu mailowego dla klientów, aktualne strony internetowe 

placówek, 

6) składanie wniosków o dofinansowanie programów skierowanych do osób 

potrzebujących, 

7) asysta rodzinna, 

8) realizacja ustawy „Za życiem”, 

9) szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji. 

3.2. Aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie bezrobociu 

W ramach przeciwdziałania bezrobociu w 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy  

w Sochaczewie skierował 91 chętnych mieszkańców miasta na szkolenia  

dla bezrobotnych. Na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy 45 osób 

podjęło pracę w wyniku przekwalifikowania zawodowego. W omawianym okresie 

kontynuowano działania w zakresie wsparcia dla matek mających trudności  

z powrotem  na  rynek pracy po urodzeniu dziecka: 

 pomoc w uzyskaniu miejsca w przedszkolu, żłobku i świetlicach szkolnych dla 

dzieci klientów ośrodka; 

 pogłębiona praca socjalna oferująca matkom szerokie wsparcie w zakresie  

powrotu lub wejścia na rynek pracy; 

 doradztwo zawodowe; 

 pogotowie lekcyjne, działające w ramach Klubu Wolontariatu w MOPS. 

Wolontariusze oferują dzieciom pomoc w nauce; 

 asysta rodzinna, która, w ramach wykonywanych zadań, motywuje klientki do 

podjęcia samodzielnych starań w celu podjęcia zatrudnienia; 
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Ponadto w ramach działań podejmowanych przez jednostki podległe miastu 

prowadzono: 

 Klub Integracji Społecznej; 

 Targi Pracy (spotkania z pracodawcami dla bezrobotnych podopiecznych 

MOPS); 

 konsultacje z doradcą zawodowym; 

 Kiosk z Pracą, w ramach współdziałania z Powiatowym Urzędem Pracy. 

Tradycyjnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznawał też świadczenia 

rodzinne i fundusz alimentacyjny. 

 

Aktywizacja zawodowa mieszkańców odbywa się również przy współpracy 

z partnerem - Młodzieżowym Centrum Kariery. MCK szczególny nacisk kładzie na 

realizację zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz 

umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej, stąd program 

MCK zawiera się w czterech podstawowych obszarach tematycznych: 

1) informacja i poradnictwo zawodowe zarówno indywidualne, jak i grupowe, 

2) pomoc w identyfikacji zasobów młodzieży w istotnych obszarach 

dla jego funkcjonowania zawodowego,  

3) projektowanie indywidualnych planów działania, 

4) przedsiębiorczość i samozatrudnienie. 

Oferta MCK to przede wszystkim: 

 prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego 

poradnictwa zawodowego, 

 udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach 

kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim 

rynku pracy, 

 przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez 

tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery, 

 nauczenie technik autoprezentacji, 

 przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem 

własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,  

 badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron. 
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3.3. Zapewnianie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu 

Działania realizowane w 2018 r. przez miejskie jednostki pomocy społecznej: 

 Pogotowie Lekcyjne, 

 Klub Wolontariatu, 

 zajęcia dodatkowe dla dzieci (warsztaty) w ramach realizowanych projektów, 

 organizowanie zajęć dla dzieci w czasie ferii oraz wakacji,  

 organizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci (Andrzejki, Walentynki, 

majówki, spotkania świąteczne – we współpracy z NGO). 

 

 

3.4. Działania na rzecz społecznej integracji osób starszych 

 Jednostką organizacyjną działającą na rzecz osób starszych jest Dzienny 

Dom Pomocy Społecznej. Jego praca nastawiona jest na tworzenie wspólnoty, 

wdrażanie idei samopomocy wśród „domowników”. Służą temu codzienne zajęcia  

w ramach terapii, organizowane uroczystości, świętowanie imienin, urodzin, rocznic, 

wykłady i prelekcje lekarzy i psychologów. Pensjonariusze regularnie kilka razy w 

miesiącu spotykają się z grupą seniorów ze Stowarzyszenia „Włókienko” na 

zajęciach z instruktorem muzykoterapii, wspólnie śpiewają, spędzają czas w grupie.  

  W 2018 roku DDPS samodzielnie bądź w partnerstwie z organizacją 

pozarządową zorganizował kilka imprez integracyjnych z udziałem seniorów, 

młodzieży i przedstawicieli najmłodszego pokolenia : 

 Uroczyste obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka z udziałem przedszkolaków  

z Miejskiego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Przedszkola 

Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów. Oprócz 

pensjonariuszy obecni są przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń 

zrzeszających seniorów. Tradycyjnie przedszkolaki przedstawiają program dla 

babć i dziadków, a seniorzy rewanżują się prezentacją programu dla 

przedszkolaków. Integracyjna zabawa w wesołym kręgu jest ważnym 

elementem spotkania. 

 Aktywne uczestnictwo Pensjonariuszy w spotkaniu integracyjnym, warsztatach 

artystycznych i nauce tańca w ramach organizowanego przez Sochaczewskie 

Centrum Kultury przedsięwzięcia „Czas dla Seniora”. 
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 Organizacja „Spotkania Pokoleń” w ramach obchodów Sochaczewskich Dni 

Rodziny. Integracyjne spotkanie pensjonariuszy domu, członków organizacji 

i stowarzyszeń seniorskich, przedstawicieli mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej w Młodzieszynie, a także przedszkolaków. Prezentowany zarówno 

przez seniorów jak i przedszkolaki zabawny program o rodzinie, wspólne 

wyrywanie rzepki, zabawa w korowodzie, tańce sprzyjały integracji wewnątrz  

i międzypokoleniowej. 

 Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych są okazją do spotkania się 

pensjonariuszy z rówieśnikami zrzeszonymi w różnych organizacjach  

i stowarzyszeniach. Oprócz prezentacji satyrycznego programu związanego 

z przemijaniem, prezentowane są prace seniorów wykonywane w ramach 

terapii zajęciowej. 

 

Tradycyjnie miasto wspierało stowarzyszenia i kółka hobbistyczne zrzeszające 

osoby starsze, niepełnosprawne oraz inicjatywy mające na celu integrację 

międzypokoleniową. 

W 2018 r. kontynuowano działania aktywizujące dla seniorów m.in. w ramach 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy też Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Sochaczewie. Były to m.in.: obchody Dnia Seniora, imprezy 

okolicznościowe i integracyjne, wykłady i ćwiczenia, zajęcia komputerowe, wycieczki   

i inne. 

Z danych otrzymanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że 

podejmowano także niżej wymienione działania: 

 wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych poprzez grupy wsparcia dla 

osób chorych na SM, 

 wspieranie funkcjonowania Polskiego Związku Niewidomych – koło 

Sochaczew poprzez udostepnienie sali, umożliwienie korzystania z konsultacji 

specjalistycznych, umożliwienie organizowania spotkań okolicznościowych 

(np. Dzień Białej Laski). 

 

W ramach działań na rzecz społecznej integracji osób starszych w 2018 r., od 

stycznia do maja, w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą odbywały 

się wykłady dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które popularyzowały dzieje ojczyste, 

historię ziemi sochaczewskiej i były tematycznie ukierunkowane na wydarzenia 

związane z obchodami odzyskania przez Polskę niepodległości. Rekonstrukcja 
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„W okopach Wielkiej Wojny”, piknik historyczny, wydarzenia związane z Nocą 

Muzeów, publikacje promowały postawy patriotyczne, zachęcały do nauki historii 

poprzez aktywną formę spędzania wolnego czasu. 

 

3.5. Ochrona, promocja oraz poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości 

życia mieszkańców oraz zmiana świadomości na prozdrowotną 

Powyższy cel realizowany był głównie w ramach programu polityki zdrowotnej 

pod nazwą „Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2016-2020”. 

Zrealizowane zadania w roku 2018 zostały opisane w dziale V.N.  

 Udzielono także wsparcia w organizacji powiatowego konkursu piosenki  

o tematyce zdrowotnej organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Sochaczewie. 

Ponadto realizowane są programy: profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych pod nazwą „Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Sochaczew na rok 2018” oraz program dotyczący 

przeciwdziałania narkomanii pod nazwą „Miejski Program Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Sochaczew na rok 2018”. 

W 2018 roku udzielono pomocy w ramach realizowanych programów własnych 

jak i wynikających z zadań zleconych zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Tabela nr V.2.  

Zrealizowane zadanie 
Liczba rodzin/osób 
objętych wsparciem 

Liczba rodzin objętych programem 500+, pobierających 
świadczenie wychowawcze  

2218 

Liczba rodzin objętych wsparciem w ramach ogólnopolskiego 
programu Karta Dużej Rodziny  

379  

Liczba rodzin objętych wsparciem w ramach miejskiego programu 
dla rodzin wielodzietnych „Sochaczewska Karta Rodziny”  

261  

Liczba seniorów objętych wsparciem  
w ramach miejskiego programu „Sochaczewska Karta Seniora” 

1679 

 

 Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie propagował 

następujące działania:  

1) Pomoc w rozpowszechnianiu informacji na temat szczepień przeciwko grypie,  

2) Świadczenie pomocy osobom w zapisie do specjalistów w ramach pracy 

socjalnej, 
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3) Informowanie o funkcjonujących programach na rzecz mieszkańców (Karta 

Seniora, Karta Rodziny, Karta Mieszkańca), 

4) Udział w podejmowanych przez miasto inicjatywach,  

5) Współpraca z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Potrzebującym  

 „Z Sercem Do Wszystkich” w realizacji zadań w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii pn. „Centrum Wsparcia Rodziny” - wspieranie 

działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii, 

6) Współpraca z grupą samopomocową dla osób z problemem alkoholowym. 

Podejmowane działania mają realny wpływ na budowanie wśród mieszkańców 

świadomości potrzeby systematycznego przeprowadzania badań profilaktycznych 

oraz utrwalanie od najmłodszych lat zasad zdrowego trybu życia.  

 

 

3.6. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w mieście 

W ramach projektu „Sochaczew (od)Nowa” wykonano termomodernizację 

budynku użyteczności publicznej – Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad 

Bzurą”. Projekt ten został dofinansowany z UE w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 

Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.  

 

 

3.7. Zapewnienie dostępności do usług edukacyjnych na wysokim poziomie. 

1. Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych 

W 2018 r. w ramach „Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Miasto 

Sochaczew”, który funkcjonuje od 2011 r. przyznano stypendia za: 

 wybitne wyniki w nauce – 195, 

 wybitne osiągnięcia w nauce lub artystyczne – 5. 

 

2. Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy oświatowej 

Gmina Miasto Sochaczew stale udoskonala istniejąca bazę dydaktyczną. 

Jednostki oświatowe dokonują szeregu prac modernizacyjnych oraz remontowych 

poprawiających stan budynków. W 2018 r. oddano do użytku boisko wielofunkcyjne 

przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka  

w Sochaczewie.  
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3. Wdrażanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania w procesie 

kształcenia dzieci i młodzieży 

W 2018 r. prowadzono w wymiarze 70 godzin tygodniowo zajęcia z szeregu 

programów autorskich i innowacji pedagogicznych, mających na celu poprawę 

atrakcyjności i jakości pracy szkoły w postaci dodatkowych zajęć dla uczniów 

realizowanych poza obowiązkowymi programami nauczania. Zajęcia te finansowane 

były z budżetu samorządu.  

 

4. Wspieranie szkół przy organizowaniu zajęć i konkursów rozwijających 

wiedzę i zainteresowania uczniów 

 

Miejskie jednostki oświatowe w 2018 r. zorganizowały szereg konkursów 

przedmiotowych obejmujących zasięgiem miasto, jak również powiat sochaczewski. 

Organizowane były konkursy plastyczne, muzyczne i zawody sportowe. Konkursy te 

objęte były Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Sochaczew, który również był 

fundatorem nagród. 

 

5. Wspieranie procesu nauczania uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

 

W roku 2018 placówki oświatowe organizowały kształcenie, wychowanie  

i opiekę dla dzieci i uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy w formie: 

1) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, które organizuje się dla uczniów 

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami  

w uczeniu się;  

2) zajęć rewalidacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, które 

organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, które organizuje się dla uczniów 

mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla danego etapu edukacyjnego.  

Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowano wymagania 

edukacyjne oraz formy i metody pracy w zależności od indywidualnych potrzeb oraz 
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zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza. W jednostkach 

oświatowych, w których kształceniem specjalnym objęte były dzieci i uczniowie 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na 

autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudniano 

dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej 

w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub asystentów 

nauczyciela. Organizowano również nauczanie indywidualne oraz 

zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia uczniom, których stan zdrowia uniemożliwiał 

lub znacznie utrudniał uczęszczanie do szkoły. 

 

6. Wspieranie działań służących podnoszeniu kompetencji cyfrowych 

uczniów i nauczycieli 

W celu podnoszenia kompetencji cyfrowych szkoły zakupiły sprzęt komputerowy: 

 Laptopy - 9 sztuk, 

 Tablice interaktywne - 16 sztuk, 

 Projektory multimedialne - 15 sztuk, 

 Urządzenie do transmisji danych, 

 Drukarki - 2 sztuki, 

 Monitor interaktywny Promethean Activ Panel 65" Full HD, 

 Serwer - 1 sztuka, 

 Zestaw komputerowy (monitor, głośniki, komputer) - 2 sztuki, 

 Programy antywirusowe. 

 

Realizację powyższego celu obrazuje zestawienie wskaźników.  

Tabela nr V.3. Zapewnienie dostępności do usług edukacyjnych na wysokim poziomie 

Wskaźniki 
Wartość   
w 2017 r. 

Wartość  
w 2018 r. 

Liczba uczniów nieotrzymujących promocji do następnej klasy 29 26 

Liczba finalistów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym 1 1 

Liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 89 115 

Liczba uczestników zajęć dodatkowych w szkołach 1 480 1.368 

Liczba dzieci w przedszkolach (publicznych) 772 915 

Kwota przeznaczona na doposażenie szkół w sprzęt sportowy 8 752,10 zł 11.266,78 
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Cel strategiczny 4. Stworzenie dogodnych warunków do życia i rozwoju 

wszystkim grupom społecznym, budowanie patriotyzmu lokalnego 

 

Cele operacyjne: 

4.1. Rozwój współpracy z organizacjami pożytku publicznego 

W ramach wsparcia finansowego i pozafinansowego dla organizacji pożytku 

publicznego udzielano dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń w ramach 

otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 

udostępniano nieodpłatnie obiekty. Burmistrz Miasta Sochaczew udzielał wsparcia 

finansowego, jak i organizacyjnego przedsięwzięciom i imprezom organizowanym na 

terenie miasta.  

W 2018 roku organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie w ramach 

konkursu ofert na realizację 81 zadań, na łączną kwotę wsparcia 1.009.000,00 zł. 

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale V. Program współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. 

Promowano i prezentowano działalność organizacji – informacje 

zamieszczane na stronie internetowej miasta Sochaczew, w dwutygodniku „Ziemia 

Sochaczewska” oraz udzielano honorowych patronatów burmistrza. 

Dodatkowo, jako organ doradczy Burmistrza Miasta Sochaczew, zostały 

powołane: Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz 

Sochaczewska Rada Sportu. 

 W obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości na terenie miasta 

Sochaczew włączyło się liczne grono przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

przy udziale finansowym samorządu miejskiego.  

 

Tabela nr V.4. Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości – imprezy stowarzyszeń 

L.p. Organizator  Tytuł wydarzenia Data  

1 
Towarzystwo 
Śpiewacze Ziemi 
Sochaczewskiej 

Program słowno-muzyczny pt. „Wolność 
Krzyżami się mierzy” – scenariusz ks. Józefa 
Zawitkowskiego 

Oprawa muzyczna Mszy św. 11 XI 2018 r. 

4.11.2018 r. 

 

11.11.2018 r. 

2 
Stowarzyszenie „Nasz 
Zamek” 

„Zawisza Czarny nad Bzurą – Sochaczewskie  
Spotkania z Historią” – wzgórze zamkowe 

18.08.2018 r. 

3 
Stowarzyszenie 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

Program słowno-muzyczny z okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja 

Cykl wykładów biograficznych z okazji  
100-lecia odzyskania niepodległości 

9.05.2018 r. 

 

14.11.2018 r. 
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4 
Sochaczewskie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, MOSiR 

XI Ogólnopolskie zawody pływackie  
o puchar Burmistrza Miasta Sochaczew 

Spływ kajakowy dla Biało-Czerwonej  
(do Plecewic) 

11.11.2018 r. 

 

2.06.2018 r. 

5 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Sportu  
i Rekreacji „Razem  
i Sprawnie” 

Turniej Badmintona o puchar Burmistrza 
Miasta z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości 

23.03.2018 r. 

6 UKS „Orkan-Judo” 

X Otwarty Międzynarodowy Puchar Polski U20 
im. Tadeusza Naskręta i V Otwarty 
Międzynarodowy Puchar Polski młodzików  
i dzieci 

Międzynarodowy Camp treningowy judo 

15-16.09.2018 r. 

 

 

16-17.09.2018 r. 

7 
Rugby Club „Orkan 
Sochaczew” 

Cały Sochaczew gra w rugby – rodzinny piknik 
z grami i zabawami rugby dla wszystkich 

30.06.2018 r. 

8 
Sochaczewskie 
Centrum Sportów Walki 

II Turniej Pierwszego Kroku połączony z 
rodzinnym piknikiem dla Sochaczewian z okazji 
100-lecia odzyskania niepodległości 

26.05.2018 r. 

9 

Stowarzyszenie 
Europejskie Biegi 
Młodych Olimpijczyków, 
MOSiR 

XXVI Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków 
(Sochaczew-Bielice) „Biegniemy dla Biało-
Czerwonej” 

15.06.2018 r. 

10 
UKS „Dragon Fight 
Club” 

Mistrzostwa Polski – puchar Polski Ju-Jitsu U-
15, U-18, U-21, seniorzy 

 

VII Puchar Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 

V Bieg Cichociemnych 

 

28-29.04.2018 r. 

 

4.03.2018 r. 

 

24.06.2018 r. 

 

11 

Towarzystwo 
Miłośników Malarstwa 
im. Władysława 
Ślewińskiego 

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  
im. Władysława Ślewińskiego „Kocham Polskę” 

 

7.06.2018 r. 

 

12 MOSiR BASKET 

 

V Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski 
Oldboyów w Koszykówce 

 

VIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki 

8-10.12.2018 r. 

 

11-13.05.2018 r. 

 

4.2. Rozbudowa i promocja oferty kulturalnej miasta 

Obserwacja, ewaluacja wydarzeń kulturalnych powoduje ciągłe 

dostosowywanie oferty kulturalnej do potrzeb mieszkańców i osób przyjezdnych. 

Wśród wielu wydarzeń w roku 2018 znalazły się nowe propozycje :  
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 Festiwal Teatrów Ulicznych i Katarynek,  

 Festiwal Orkiestr Dętych,  

 Sochaczewski Festiwal Folklorystyczny,  

 Sochaczewski Festiwal Jazzowy,  

 rekonstrukcja „W okopach Wielkiej Wojny”,  

 rekonstrukcja przyjazdu I.J. Paderewskiego do Sochaczewa,  

 przedstawienie teatralne „Paderewski, który wygrał Polskę na fortepianie”,  

 musical „Niepodległa”,  

 przedstawienie „Wolność krzyżami się mierzy”,  

 uroczystość odsłonięcia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego,  

 uroczystość związana z obchodami Święta Odzyskania Niepodległości,  

 uroczystość dedykowana sochaczewskim bohaterom uczestniczącym  

w odzyskaniu niepodległości, 

 odsłonięcie tablicy na frontonie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 

nad Bzurą poświęconej lokalnym bohaterom, którzy przyczynili się do 

odzyskania Niepodległości, 

 Koncerty 250-osobowego Chóru „Niepodległa”,  

 prezentacja wystawy pt. „Bohaterowie Niepodległej”,  

 konkurs kompozytorski i hejnał Sochaczewa,  

 spektakl laserowy „Historia Niepodległej Polski”,  

 wystawienie opery „Krakowiacy i górale”, 

 realizacja programu edukacji artystycznej „Artystyczne Kramnice”. 

W 2018 r., w ramach konkursu dotacyjnego, realizowane były wydarzenia 

kulturalne, wśród których znalazły się m.in. wystawienie opery „Krakowiacy i górale”, 

piknik historyczny - rekonstrukcja „W okopach Wielkiej Wojny”, Koncert muzyki 

polskiej, koncerty Chóru „Niepodległa”, wydarzenie historyczne „Zawisza Czarny nad 

Bzurą”, wydarzenie muzyczne „Wolność krzyżami się mierzy”.  

Organizacja wszystkich wydarzeń wymienionych powyżej ma służyć integracji 

społecznej. Miasto wspiera twórczość i kreatywność wśród dzieci i dorosłych. Dzięki 

współpracy ratusza z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi 

funkcjonują: Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej, Orkiestra Kameralna 

„Camerata Mazovia”, Chór Nauczycielski „Vivace”, „Orkiestra Dęta Sochaczew”, 

Sochaczewska Orkiestra Akordeonowa, dziecięcy zespół folklorystyczny „Folklorek”, 
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chór dziecięcy „Perełki”, zespół wokalny Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zespół 

Mundurowo-Artystyczny „Patria”, Wieczory Literackie „Atut”. 

Do inicjatyw rozbudowujących kreatywność wśród dzieci należy Strefa 

Dziecięcej Kreatywności, w ramach której odbywają się zajęcia Gordonowskie, 

przedstawienia teatralne, warsztaty teatralne muzyczne i plastyczne, przedstawienia 

iluzjonistyczne, wydarzenia taneczne – taniec dawny i współczesny, pokazy 

naukowe. Promocja wydarzeń artystycznych odbywa się na miejskim portalu, 

facebooku, portalu atrakcjedladzieci.pl, portalu tusochaczew.pl, na łamach 

dwutygodnika „Ziemia Sochaczewska”, poprzez rozgłośnie radiowe Radio 

Sochaczew, Radio Victoria, Radio Niepokalanów.  

Oferta kulturalna Sochaczewskiego Centrum Kultury wzbogaciła się o nowe 

imprezy:  

 „Niepodległa – I iskra tylko” pierwszy sochaczewski musical w wykonaniu 

Orkiestry Camerata Mazovia oraz zespołów działających w SCK (Grupa 

Teatralna MASKA, Grupa Taneczna ABSTRAKT, Pracownia Eksperymentów 

Audiowizualnych) oraz gościnnie Stowarzyszenie Muzealna Grupa 

Historyczna im. II/18 pp – Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad 

Bzurą. Musical upamiętnił obchodzone w roku 2018 100-lecie odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Premiera odbyła się 26.05.2018, kolejne 

wystawienia miały miejsce 9.09.2018 (Inauguracja Sezonu Artystycznego 

2018/2019) oraz 10.11.2018 r. w ramach miejskich obchodów odzyskania 

niepodległości. 

 I Sochaczewski Serial Teatralny Dybuk odcinek pierwszy „Joanna S.”  

w reżyserii Dawida Żakowskiego. Premiera odbyła się w dniu 14.04.2018 r. 

Przedstawienie zaprezentowano w Warszawie i na Festiwalu w Brnie. 

 Sochaczewski Festiwal Filmowy zorganizowany przez SCK we współpracy  

z Siecią Kin Studyjnych (12-13.02.2018 r.). Podczas Festiwalu prezentowane 

były filmy polskie poruszające temat walki o niepodległość – „Polonia 

Restituta” z 1980 roku, „Z dala od orkiestry” (2017) i „1920 Bitwa Warszawska” 

(2011). Na festiwalu gościli twórcy prezentowanych filmów: aktorka Laura 

Łącz i reżyser Rafael Lewandowski. Ponadto odbyła się prelekcja Jakuba 

Wojewody – konsultanta ds. militariów, który opowiedział o udziale Muzealnej 

Grupy Historycznej z Sochaczewa w filmie Jerzego Hoffmana „1920 Bitwa 

Warszawska”. Można też było obejrzeć wystawę książek historycznych oraz 
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publikacji przybliżających świat filmu, którą przygotowała Miejska Biblioteka 

Publiczna w Sochaczewie. 

 „W kręgu tanga” – widowisko Grupy Tanecznej Abstrakt zrealizowane 

wspólnie z Orkiestrą Akordeonową przy muzyce wykonywanej na żywo przez 

dziesięciu akordeonistów. Zespół Abstrakt zaprezentował kilkanaście pięknych 

i stylowych choreografii opracowanych przez Monikę Osiecką–Jaworską. 

Program zaprezentowany został dwukrotnie 8.03.2018 na koncercie z okazji 

Dnia Kobiet oraz 10.06.2018 podczas Święta Mieszkańców Miasta. 

 Cykl wystaw fotografii zorganizowanych w celu upamiętnienia 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości: Symbole i oręże polskiej armii  

w fotografii, Symbole waleczności – Koń, duma polskiego oręża 

 „Taniec w Czasochodzie” – pierwsze widowisko grupy Smile Crew 

zaprezentowane zostało na zakończenie sezonu artystycznego grupy oraz na 

Scenie Głównej podczas Święta Mieszkańców Miasta 10.06.2018 

 Potańcówka na deskach – na Scenie Letniej SCK zorganizowane zostały  

w lipcu i sierpniu potańcówki dla mieszkańców Sochaczewa przy muzyce na 

żywo 

 Sochaczewska VENA – Koncert Młodych Niepodległych. Pierwsza edycja 

nowej VENY nie miała charakteru konkursowego. Młodzi wykonawcy 

zaprezentowali swój dorobek artystyczny. Wystąpiły dwa zespoły: Siódme 

Niebo i Blue Infinity. Organizacja kolejnych edycji planowana jest w formie 

konkursowej. 

 Open Day Junior projekt skierowany jest do młodszych dzieci. Pod okiem 

instruktorów powstało przedstawienie muzyczne pt. „W krainie cukierków”, 

zaprezentowane w lutym – koncert finałowy projektu, koncerty dla szkół oraz 

27.05.2018 podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka. 

 

Dodatkowo Referat Komunikacji Zewnętrznej Urzędu Miejskiego 

w Sochaczewie zajmuje się wydawaniem dwutygodnika „Ziemia Sochaczewska”.  

W każdym z 26 ukazujących się corocznie wydań zamieszcza się ok. 50 tekstów. 

Dotyczą one pracy samorządu, jednostek kultury, pomocy społecznej, organizacji 

pozarządowych, klubów sportowych, inwestycji poprawiających jakość i komfort życia 

mieszkańców, ważnych wydarzeń dla całej ziemi sochaczewskiej. Gazeta regularnie 

zamieszcza relacje z imprez integrujących mieszkańców, imprez patriotycznych, akcji 

społecznych, prozdrowotnych itp. Każdy taki tekst jest następnie zamieszczany 
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na portalu miasta Sochaczew.pl, a najważniejsze z nich na fanpage’u miasta na 

facebooku mającym obecnie ponad 10,1 tys. użytkowników.  

W 2018 roku na portal Sochaczew.pl trafiło ponad 2000 informacji 

umieszczonych tam przez Referat Komunikacji Zewnętrznej, Ziemię Sochaczewską 

oraz jednostki podległe miastu czyli, m.in. MOSiR, szkoły, przedszkola i placówki 

pomocy społecznej. Do zakładki „Przedsiębiorca” regularnie trafiają informacje 

dotyczące zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej. W ubiegłym 

roku portal Sochaczew.pl odwiedziło 136.000 osób. Strona odnotowała 787.600 

odsłon.  

 

 

4.3. Zapewnienie dogodnych warunków uprawiania sportu i promocja 

aktywności ruchowej 

Dla osiągnięcia powyższego celu w 2018 roku wykonano: 

1) zadanie pn.: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4”;  

2) termomodernizację i remont  hali sportowej przy ul Chopina 101; 

3) wytyczono miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na obszarze 

„plaży miejskiej”; 

4) dokonano remontu skateparku przy ul. Olimpijskiej. 

 

 

Aktywny styl życia promowany był także poprzez organizację lub 

współorganizację wielu imprez sportowych - rajdów rowerowych, turniejów, 

półmaratonów biegowych, spływów kajakowych, jak również wydanie komiksów dla 

najmłodszych: 

 „SOCHACZEW  NA  SPORTOWO”  - książeczka zaznajamiająca 

najmłodszych mieszkańców  z  możliwościami  uprawiania  sportu 

w  sochaczewskich klubach i stowarzyszeniach istniejących w Sochaczewie   

  „ BEZPIECZNIE NAD WODĄ „ -  prezentacja bezpiecznego zachowania  

podczas wypoczynku w okolicach miejsc do kąpieli 

 

4.4. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta 

Na podstawie danych pozyskanych z Komendy Powiatowej Policji 

w Sochaczewie, w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 r. na ulicach miasta 
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Sochaczew doszło do 11 wypadków drogowych. W odniesieniu do lat poprzednich, 

liczba wypadków drogowych uległa zmniejszeniu, co świadczy o poprawie 

bezpieczeństwa na terenie miasta. 

Tradycyjnie w roku 2018 Rada Miejska przekazała środki finansowe dla 

Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na 

ponadnormatywne patrole prewencyjne policjantów w rejonach miasta 

wyznaczonych na podstawie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa, przy 

uwzględnieniu głosów społeczności lokalnej i wniosków radnych miejskich oraz  

w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Łączna kwota przekazana na 

ten cel wyniosła 105 tys. zł. W ramach tej kwoty wykonano 464 służby dodatkowe 

(dane KPP w Sochaczewie – „Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie miasta i powiatu sochaczewskiego w 2018 roku”). 

 

4.5. Zapewnienie wysokiej jakości usług z zakresu administracji publicznej 

W ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu 

o Zintegrowaną Platformę Systemów Dziedzinowych”, dofinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, uruchomiono portal 

e-Klient oraz zdalny dostęp do informacji nt. gruntów pod inwestycje - Portal 

Inwestora.  

Głównym założeniem projektu było podniesienie jakości usług 

administracyjnych w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 

nieruchomościami przez wzrost liczby e-usług dostępnych dla klienta/przedsiębiorcy 

na ePUAP, w pełni zautomatyzowanych dzięki wdrożonym systemom dziedzinowym 

w ww. obszarach. 
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 Wskaźniki efektywnościowe stanowią zbiór opisujący realizację celów strategicznych i poszczególnych działań  

 

Tabela nr V.5. Załącznik do raportu okresowego z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew - wskaźniki 
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1. Dynamiczny wzrost działalności 
gospodarczej podstawą rozwoju 
lokalnego 

1.1. Tworzenie warunków do 
rozwoju lokalnej działalności 
gospodarczej 

Liczba nowo zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych na 
terenie miasta 

szt.  258 274 214 

1. Dynamiczny wzrost działalności 
gospodarczej podstawą rozwoju 
lokalnego 

1.1. Tworzenie warunków do 
rozwoju lokalnej działalności 
gospodarczej 

Liczba spotkań informacyjnych 
dotyczących zewnętrznych 
źródeł  finansowania działalności 
gospodarczej i inwestycji 

szt. 0 2 2 

1. Dynamiczny wzrost działalności 
gospodarczej podstawą rozwoju 
lokalnego 

1.1. Tworzenie warunków do 
rozwoju lokalnej działalności 
gospodarczej 

Liczba nowych inwestorów  
w granicach Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej 

szt. 0 0 0 

1. Dynamiczny wzrost działalności 
gospodarczej podstawą rozwoju 
lokalnego 

1.2. Wzrost atrakcyjności 
inwestycyjnej miasta 

Liczba utworzonych miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego w odniesieniu do 
terenów inwestycyjnych  
i produkcyjno-usługowych 

szt. 0 1 0 
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1. Dynamiczny wzrost działalności 
gospodarczej podstawą rozwoju 
lokalnego 

1.3. Rozwój turystyki w oparciu  
o walory przyrodnicze i historyczne 

Liczba osób odwiedzających 
strony internetowe: miasta, jak  
i poświęcone atrakcjom 
turystycznym na jego terenie 

os. 689.897 695.930 787.600 

1. Dynamiczny wzrost działalności 
gospodarczej podstawą rozwoju 
lokalnego 

1.3. Rozwój turystyki w oparciu  
o walory przyrodnicze i historyczne 

Liczba uczestników wydarzeń 
kulturalnych odbywających się na 
terenie miasta 

os. 
ok. 

20.000 
ok. 23.000 30.000 

1. Dynamiczny wzrost działalności 
gospodarczej podstawą rozwoju 
lokalnego 

1.3. Rozwój turystyki w oparciu  
o walory przyrodnicze i historyczne 

Liczba osób odwiedzających 
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej  
i Pola Bitwy nad Bzurą  

os. 9.667  7.135 2.487 

2. Wysoka jakość infrastruktury 
technicznej, uporządkowana 
przestrzeń publiczna oraz dbałość  
o środowisko przyrodnicze 
wizytówką miasta 

2.1. Stworzenie sieci komunikacyjnej 
realizującej potrzeby uczestników 
ruchu kołowego i pieszego 

Długość wyremontowanych 
chodników 

m 2.430,5  1.141,0 2.132,0 

2. Wysoka jakość infrastruktury 
technicznej, uporządkowana 
przestrzeń publiczna oraz dbałość  
o środowisko przyrodnicze 
wizytówką miasta 

2.1. Stworzenie sieci komunikacyjnej 
realizującej potrzeby uczestników 
ruchu kołowego i pieszego 

Długość wyremontowanych ulic m 270 605 513,7 

2. Wysoka jakość infrastruktury 
technicznej, uporządkowana 
przestrzeń publiczna oraz dbałość  
o środowisko przyrodnicze 
wizytówką miasta 

2.1. Stworzenie sieci komunikacyjnej 
realizującej potrzeby uczestników 
ruchu kołowego i pieszego 

Długość wybudowanych dróg m 750 2068 2.461,8 
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2. Wysoka jakość infrastruktury 
technicznej, uporządkowana 
przestrzeń publiczna oraz dbałość  
o środowisko przyrodnicze 
wizytówką miasta 

2.1. Stworzenie sieci komunikacyjnej 
realizującej potrzeby uczestników 
ruchu kołowego i pieszego 

Długość utwardzonych dróg - 
tłuczeń 

m 873,4 313 200 

2. Wysoka jakość infrastruktury 
technicznej, uporządkowana 
przestrzeń publiczna oraz dbałość  
o środowisko przyrodnicze 
wizytówką miasta 

2.1. Stworzenie sieci komunikacyjnej 
realizującej potrzeby uczestników 
ruchu kołowego i pieszego 

Długość utwardzonych dróg - 
asfalt 

m 3.347,7 3.747,6 4.144,4 

2. Wysoka jakość infrastruktury 
technicznej, uporządkowana 
przestrzeń publiczna oraz dbałość  
o środowisko przyrodnicze 
wizytówką miasta 

2.1. Stworzenie sieci komunikacyjnej 
realizującej potrzeby uczestników 
ruchu kołowego i pieszego 

Długość wybudowanych ścieżek 
rowerowych 

m 1.114,0 1.585 2.654 

2. Wysoka jakość infrastruktury 
technicznej, uporządkowana 
przestrzeń publiczna oraz dbałość  
o środowisko przyrodnicze 
wizytówką miasta 

2.1. Stworzenie sieci komunikacyjnej 
realizującej potrzeby uczestników 
ruchu kołowego i pieszego 

Liczba nowo utworzonych miejsc 
parkingowych 

szt. 0 40 171 

2. Wysoka jakość infrastruktury 
technicznej, uporządkowana 
przestrzeń publiczna oraz dbałość  
o środowisko przyrodnicze 
wizytówką miasta 

2.1. Stworzenie sieci komunikacyjnej 
realizującej potrzeby uczestników 
ruchu kołowego i pieszego 

Liczba wypadków drogowych na 
terenie gminy 

szt. 14 17 11 

2. Wysoka jakość infrastruktury 
technicznej, uporządkowana 
przestrzeń publiczna oraz dbałość  
o środowisko przyrodnicze 
wizytówką miasta 

2.1. Stworzenie sieci komunikacyjnej 
realizującej potrzeby uczestników 
ruchu kołowego i pieszego 

Liczba sprzedanych biletów 
komunikacji miejskiej 

szt. 429.900 387.534 374.401 
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2. Wysoka jakość infrastruktury 
technicznej, uporządkowana 
przestrzeń publiczna oraz dbałość  
o środowisko przyrodnicze 
wizytówką miasta 

2.2. Rozbudowa i modernizacja 
pozostałej infrastruktury technicznej 

Długość wybudowanej  
i zmodernizowanej sieci 
wodociągowej 

km 1,07 3 1,27 

2. Wysoka jakość infrastruktury 
technicznej, uporządkowana 
przestrzeń publiczna oraz dbałość  
o środowisko przyrodnicze 
wizytówką miasta 

2.2. Rozbudowa i modernizacja 
pozostałej infrastruktury technicznej 

Długość zmodernizowanych  
i nowo wybudowanych odcinków 
sieci kanalizacyjnej 

km 0 1,35 0,64 

2. Wysoka jakość infrastruktury 
technicznej, uporządkowana 
przestrzeń publiczna oraz dbałość  
o środowisko przyrodnicze 
wizytówką miasta 

2.3. Wysoki poziom zasobu 
mieszkaniowego 

Liczba mieszkań socjalnych szt. 195 167 170 

2. Wysoka jakość infrastruktury 
technicznej, uporządkowana 
przestrzeń publiczna oraz dbałość  
o środowisko przyrodnicze 
wizytówką miasta 

2.3. Wysoki poziom zasobu 
mieszkaniowego 

Liczba wyremontowanych  
i zmodernizowanych mieszkań 
komunalnych 

szt. 24 16 28 

2. Wysoka jakość infrastruktury 
technicznej, uporządkowana 
przestrzeń publiczna oraz dbałość  
o środowisko przyrodnicze 
wizytówką miasta 

2.4. Odpowiednie 
zagospodarowanie parków oraz 
miejsc odpoczynku i rekreacji 

Powierzchnia nowo powstałych  
i zmodernizowanych terenów 
rekreacyjnych 

m² 3.897,73 13.764,00 42.169,30 

2. Wysoka jakość infrastruktury 
technicznej, uporządkowana 
przestrzeń publiczna oraz dbałość  
o środowisko przyrodnicze 
wizytówką miasta 

2.5. Dbanie o czystość i 
uporządkowanie przestrzeni 
publicznych 

Liczba wyremontowanych 
obiektów użyteczności publicznej 

szt. 2 1 1 
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2. Wysoka jakość infrastruktury 
technicznej, uporządkowana 
przestrzeń publiczna oraz dbałość  
o środowisko przyrodnicze 
wizytówką miasta 

2.5. Dbanie o czystość  
i uporządkowanie przestrzeni 
publicznych 

Liczba przeprowadzonych 
inwestycji z zakresu 
termomodernizacji/liczba 
obiektów poddanych 
termomodernizacji 

szt. 1 3 1 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.1. Wysoki poziom usług 
związanych z pomocą społeczną 

Liczba uczestników programów 
pomocy osobom starszym  
i niepełnosprawnym 

os. 58 72 90 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.1. Wysoki poziom usług 
związanych z pomocą społeczną 

Liczba osób starszych 
korzystających z pomocy 
społecznej 

os. 274 362 234 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.1. Wysoki poziom usług 
związanych z pomocą społeczną 

Liczba osób niepełnosprawnych 
korzystających z pomocy 
społecznej 

os. 141 467 453 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.1. Wysoki poziom usług 
związanych z pomocą społeczną 

Liczba rodzin korzystających  
z niepieniężnych form 
pieniężnych 

os. 457 480 562 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.1. Wysoki poziom usług 
związanych z pomocą społeczną 

Liczba pracowników placówek 
pomocy społecznej 

os. 78 81 88 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.2. Aktywizacja zawodowa  
i przeciwdziałanie bezrobociu 

Liczba uczestników szkoleń dla 
bezrobotnych 

os. 99 68 91 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.2. Aktywizacja zawodowa  
i przeciwdziałanie bezrobociu 

Liczba osób podejmujących 
pracę w wyniku 
przekwalifikowania zawodowego 

os. 66 33 45 
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3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.2. Aktywizacja zawodowa  
i przeciwdziałanie bezrobociu 

Liczba dzieci w przedszkolach os. 812 772 915 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.3. Zapewnienie dzieciom  
i młodzieży alternatywnych form 
spędzania czasu 

Liczba osób korzystających  
z działalności świetlic 
środowiskowych 

os. 140 140 140 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.3. Zapewnienie dzieciom 
i młodzieży alternatywnych form 
spędzania czasu 

Liczba uczniów nie 
otrzymujących promocji do 
następnej klasy 

os. 32 29 26 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.3. Zapewnienie dzieciom  
i młodzieży alternatywnych form 
spędzania czasu 

Liczba uczestników zajęć 
dodatkowych w szkołach 

os. 2.252 1.480 1.368 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.3. Zapewnienie dzieciom  
i młodzieży alternatywnych form 
spędzania czasu 

Liczba wolontariuszy oraz 
uczestników akcji społecznych 
organizowanych na terenie 
miasta 

os. 46 48 68 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.5. Ochrona, promocja oraz 
poprawa stanu zdrowia i związanej  
z nim jakości życia mieszkańców 
oraz zmiana świadomości na 
prozdrowotną 

Liczba opracowanych 
programów polityki zdrowotnej 

szt. 1 1 1 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.5. Ochrona, promocja oraz 
poprawa stanu zdrowia i związanej  
z nim jakości życia mieszkańców 
oraz zmiana świadomości na 
prozdrowotną 

Liczba opracowanych 
programów z zakresu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

szt. 1 1 1 
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3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.5. Ochrona, promocja oraz 
poprawa stanu zdrowia i związanej  
z nim jakości życia mieszkańców 
oraz zmiana świadomości na 
prozdrowotną 

Liczba opracowanych 
programów z zakresu profilaktyki 
i przeciwdziałania narkomanii 

szt. 1 1 1 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.5. Ochrona, promocja oraz 
poprawa stanu zdrowia i związanej  
z nim jakości życia mieszkańców 
oraz zmiana świadomości na 
prozdrowotną 

Liczba rodzin objętych 
programami wsparcia 

os. 7.181 7.828 3.370 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.5. Ochrona, promocja oraz 
poprawa stanu zdrowia i związanej  
z nim jakości życia mieszkańców 
oraz zmiana świadomości na 
prozdrowotną 

Liczba osób starszych objętych 
programami wsparcia 

os. 3.109 3.590 1.882 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.7. Zapewnienie dostępności do 
usług edukacyjnych na wysokim 
poziomie 

Liczba finalistów olimpiad 
przedmiotowych o zasięgu 
krajowym 

os. 3 1 1 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.7. Zapewnienie dostępności do 
usług edukacyjnych na wysokim 
poziomie 

Liczba uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

os. 91 89 115 

4. Stworzenie dogodnych warunków 
do życia i rozwoju wszystkim 
grupom społecznym, budowanie 
patriotyzmu lokalnego 

4.1. Rozwój współpracy  
z organizacjami pożytku publicznego 

Liczba zadań realizowanych 
przez organizacje pożytku 
publicznego 

szt. 91 81 81 

4. Stworzenie dogodnych warunków 
do życia i rozwoju wszystkim 
grupom społecznym, budowanie 
patriotyzmu lokalnego 

4.1. Rozwój współpracy  
z organizacjami pożytku publicznego 

Kwota wsparcia finansowego 
udzielonego organizacjom 
pożytku publicznego  

zł. 879.600  912.900  1.009.000 
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4. Stworzenie dogodnych warunków 
do życia i rozwoju wszystkim 
grupom społecznym, budowanie 
patriotyzmu lokalnego 

4.2. Rozbudowa i promocja oferty 
kulturalnej miasta 

Liczba zmodernizowanych lub 
wyremontowanych obiektów 
kultury 

szt. 1 2 1 

4. Stworzenie dogodnych warunków 
do życia i rozwoju wszystkim 
grupom społecznym, budowanie 
patriotyzmu lokalnego 

4.2. Rozbudowa i promocja oferty 
kulturalnej miasta 

Liczba uczestników 
ogólnodostępnych wydarzeń 
kulturalnych i sportowych 

os. 
ok. 

15.000 

ok.  

18.000 
25.000 

4. Stworzenie dogodnych warunków 
do życia i rozwoju wszystkim 
grupom społecznym, budowanie 
patriotyzmu lokalnego 

4.2. Rozbudowa i promocja oferty 
kulturalnej miasta 

 

Liczba nowych pozycji w ofercie 
kulturalnej 

szt. 13 8 9 

4. Stworzenie dogodnych warunków 
do życia i rozwoju wszystkim 
grupom społecznym, budowanie 
patriotyzmu lokalnego 

4.3. Zapewnienie dogodnych 
warunków uprawiania sportu  
i promocja aktywności ruchowej 

Liczba sportowców odnoszących 
sukcesy, co najmniej na 
poziomie wojewódzkim 

os. 68 70 62 

4. Stworzenie dogodnych warunków 
do życia i rozwoju wszystkim 
grupom społecznym, budowanie 
patriotyzmu lokalnego 

4.3. Zapewnienie dogodnych 
warunków uprawiania sportu  

i promocja aktywności ruchowej 

Liczba członków klubów 
sportowych 

os. 1.483 1.148 1.328 

4. Stworzenie dogodnych warunków 
do życia i rozwoju wszystkim 
grupom społecznym, budowanie 
patriotyzmu lokalnego 

4.3. Zapewnienie dogodnych 
warunków uprawiania sportu  
i promocja aktywności ruchowej 

Kwota przeznaczona na 
doposażenie szkół w sprzęt 
sportowy 

zł 9.897,77 8.752,10 11.266,78 

4. Stworzenie dogodnych warunków 
do życia i rozwoju wszystkim 
grupom społecznym, budowanie 
patriotyzmu lokalnego 

4.5. Poprawa bezpieczeństwa  
i porządku publicznego na terenie 
miasta 

Liczba nowych kamer systemu 
monitoringu miejskiego 

szt. 0 2 0 
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B. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania 
gminy 

 

Uchwałą nr XIII/133/16 z dnia 29.01.2016 r. Rada Miejska w Sochaczewie  

na wniosek Burmistrza Miasta Sochaczew dokonała oceny aktualności zarówno 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sochaczew, jak i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Ocena ta pozostaje aktualna w świetle wymogu zawartego 

w art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi 

zmianami), który nakazuje dokonywanie takiej oceny co najmniej raz w okresie 

danej kadencji rady gminy, t.j. w danym przypadku kadencji, która zakończyła się 

w 2018 r. 

 

C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 

Stopień pokrycia obszaru miasta obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego wynosi aktualnie  28 %, co jest porównywalne 

ze średnią stopnia pokrycia planami miejscowymi dla całego kraju. 

Rekomendacje do wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych 

zawarte są w „Wynikach analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

miasta Sochaczew” stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/133/16 

Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29.01.2016 r. Jest to podstawą  

do podejmowania na bieżąco decyzji o przystępowaniu do sporządzania 

poszczególnych opracowań planistycznych. 

 

 

 

D. Lokalny program rewitalizacji  

 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Sochaczew na lata 2017  

- 2023 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie nr XXIII/244/2017  

z dnia 31 stycznia 2017 r., zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie  

nr XXIII/257/2017 z dnia 10 marca 2017 roku wpisano do Wykazu programów 

rewitalizacji województwa mazowieckiego. 

Ład przestrzenny 

Zasoby materialne miasta 
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Sochaczew na lata 2017 – 

2023 (LPR) jest dokumentem strategicznym  opracowanym w celu zdiagnozowania 

obszarów i problemów społeczno – gospodarczego miasta, a w konsekwencji 

eliminacji negatywnych zjawisk. Rewitalizacja jest kompleksowym procesem, 

mającym na celu wyprowadzenie obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego. 

Stan ten charakteryzuje się nasileniem negatywnych zjawisk społecznych oraz 

gospodarczych lub środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. 

Proces ten powinien być prowadzony w sposób kompleksowy, zakładający 

zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, gospodarki i przestrzeni. 

Głównym celem działań rewitalizacyjnych jest rozwiązywanie problemów 

społecznych: patologii, bezrobocia, ubóstwa oraz wykluczenia społecznego  

i gospodarczego poprzez działania społeczne oraz infrastrukturalne. Z tego też 

powodu przeprowadzona w LPR analiza miała na celu wskazanie obszarów, które 

charakteryzują się dużym natężeniem, w szczególności wymienianych wyżej 

problemów społecznych. Działania rewitalizacyjne muszą być skoncentrowane 

terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji. Interesariuszami 

rewitalizacji są w szczególności: 

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na 

tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe 

i towarzystwa budownictwa społecznego; 

2) mieszkańcy miasta inni niż wymienieni w pkt 1; 

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy 

działalność gospodarczą; 

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy 

działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6) organy władzy publicznej; 

7) podmioty inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa. 

 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji, na podstawie przeprowadzonych analiz 

wyznaczono obszar rewitalizacji. Określone zostały cele działań oraz wskazane 

projekty zaplanowane w ramach procesu rewitalizacji. Wypracowany został system 

wdrażania oraz monitorowania realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.  
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Mapa nr V.1. Obszar rewitalizacji w mieście Sochaczew 

 

Z uwagi na fakt, że podstawowymi kwestiami w programowaniu procesu 

rewitalizacji są kwestie społeczne, cel główny procesu rewitalizacji w Sochaczewie 

odnosi się przede wszystkim do problemów zidentyfikowanych w sferze społecznej 

w połączeniu z potencjałem obszaru rewitalizacji, jakim są tereny zieleni. Zgodnie 

z powyższym skonkretyzowano następujący cel główny: Ożywienie terenów 
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nadrzecznych w Sochaczewie i proces aktywizacji społeczno-zawodowej 

fundamentami przeciwdziałania problemom społecznym. 

 

1. Realizacja celów rewitalizacji 

W analizowanym okresie konsekwentnie zmieniano przestrzeń publiczną 

w naszym mieście. Z roku na rok przybywa miejsc do spacerów, wypoczynku 

i rodzinnej integracji. Projekty o charakterze inwestycyjnym zostały w znacznej części 

zrealizowane lub trwa ich realizacja. Projekty o charakterze społecznym będą 

realizowane po zakończeniu obecnie prowadzonych w mieście inwestycji. 

W celu wyeliminowania negatywnych zjawisk na podobszarach A i B i ich 

rewitalizacji sformułowano wykaz projektów, które mają się do tego przyczynić, a ich 

realizacja w roku 2018 przedstawia się następująco: 

 

PP1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA NA OBSZARZE 

REWITALIZACJI  W SOCHACZEWIE 

 

Projekt będzie realizowany po zakończeniu obecnie prowadzonych w mieście 

inwestycji. 

 

PP2. CHODAKÓW (OD)NOWA 

 

Projekt będzie realizowany po zakończeniu obecnie prowadzonych w mieście 

inwestycji. 

 

PP3. EKONOMIA SPOŁECZNA INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-

ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW CENTRUM I CHODAKOWA W SOCHACZEWIE 

 

Projekt będzie realizowany po zakończeniu obecnie prowadzonych w mieście 

inwestycji. 

 

PP4. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE 

POPRZEZ RENOWACJĘ I ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI: 

 

Projekt realizowany jest w ramach zadania pn. „Poprawa jakości środowiska 

miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni” 

dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014-2020, działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska 
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miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 

klimatu. 

W/w projekt w całości obejmuje następujące zadania inwestycyjne:  

 Restaurację Parku przy ul Chopina w Sochaczewie - zadanie zrealizowane  

w 2017 r.; 

 Renowację parku im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego - zadanie 

zrealizowane w 2018 r.; 

 Renowację parku im. Fryderyka Chopina przy ul. Romualda Traugutta 

w Sochaczewie - zadanie zrealizowane w 2018 r.; 

 Utworzenie zielonej kurtyny na ulicy Olimpijskiej - zadanie zrealizowane  

w 2018 r.; 

 Rewitalizację terenów nad Utratą w Chodakowie przy ul. Młynarskiej - zadanie 

w trakcie realizacji w 2018 r.;  

Całkowita wartość zadania 9.504.460,47 zł, dofinansowanie 6.790.431,25 zł, na 

dzień sporządzenia raportu realizacja inwestycji jest na ukończeniu. Termin 

zakończenia projektu wyznaczony jest na 30.06.2019 r.  

 

PP4.1. RENOWACJA PARKU IM. FRYDERYKA CHOPINA PRZY  

UL. ROMUALDA TRAUGUTTA W SOCHACZEWIE 

 

 Projekt zrealizowany w ramach zadania pn. „Poprawa jakości środowiska 

miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni”. 

 

PP4.2. RESTAURACJA PARKU PRZY UL. FRYDERYKA CHOPINA  

W SOCHACZEWIE 

 

 Projekt zrealizowany w ramach zadania pn. „Poprawa jakości środowiska 

miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni”. 

 

PP4.3. REWALORYZACJA TERENÓW NAD UTRATĄ PRZY UL. MŁYNARSKIEJ  

W SOCHACZEWIE 

 

 Projekt realizowany w ramach zadania pn. „Poprawa jakości środowiska 

miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni”. 
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PP5. MAZOWIECKA DOLINA BZURY - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW NAD 

BZURĄ W SOCHACZEWIE – ETAP II – WYEKSPONOWANIE WALORÓW 

HISTORYCZNO-KULTUROWYCH MIASTA 

 
Realizowany w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenów nad 

Bzurą w Sochaczewie – etap II – wyeksponowanie walorów historyczno-

kulturowych miasta” ze środków UE w ramach Działania 5.3: Dziedzictwo 

kulturowe - typ projektów – Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich 

rozwój i efektywne wykorzystanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt polega na modernizacji obiektu 

amfiteatru i jego otoczenia w celu wykorzystania nowej infrastruktury do rozszerzenia 

oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców regionu z naciskiem na dotarcie do 

nowych grup odbiorców. Obiekt amfiteatru wykorzystywany będzie do organizacji 

wydarzeń kulturalnych o charakterze masowym oraz, ze względu na powiązanie  

z układem planowanych ścieżek, jako miejsce rekreacji mieszkańców. Będzie to 

integralna część przestrzeni publicznej parku oraz terenów nad Bzurą.  

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 3.533.127,33 zł. Obecnie trwa 

proces przygotowań do podpisania aneksu do umowy wydłużający termin realizacji 

przedsięwzięcia do dnia 21.12.2020 r. 

 

PP6. ZAGOSPODAROWANIE NADBRZEŻA BZURY POZOSTAŁE 

PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

 

Projekt realizowany jest w ramach projektu „Sochaczew (od)Nowa”, ze 

środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 z Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów 

zmarginalizowanych, Typ projektów Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach 

rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej, na którego 

realizację uzyskano dofinansowania w wysokości 6.291.425,70 zł. 

W/w projekt obejmuje następujące zadania inwestycyjne: 

 zagospodarowanie terenów nad Bzurą – zadanie w trakcie realizacji,  

 wykonanie budynku przystani kajakowej wraz z kawiarnią – zadanie w trakcie 

realizacji 

 termomodernizację budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad 

Bzurą wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) – zadanie zrealizowane. 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji - 31.12.2019 r.  



 

62 
 

Raport o stanie Miasta 2018 

Burmistrz Miasta Sochaczew 

PK1. ORGANIZACJA FESTIWALU DZIECIĘCEGO „MAŁY FRYCEK” 

 

W analizowanym okresie nie przystąpiono do realizacji projektu. Jego 

wykonanie będzie możliwe po zrealizowaniu projektu RPMA.05.03.00-14-6002/16 

”Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II – wyeksponowanie 

walorów historyczno - kulturowych miasta”. 

 

PK2. HISTORIA W NOWOCZESNYM MIEŚCIE 

 

Projekt będzie realizowany po zakończeniu obecnie prowadzonych w mieście 

inwestycji. 

 

PK3. KREOWANIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO NA TERENIE 

POPRZEMYSŁOWYM  „CHEMITEXU”  W SOCHACZEWIE POPRZEZ 

MODERNIZACJĘ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 

 

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w ramach złożonego w dniu 

31.08.2018 r. wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój 

systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”, 

Konkurs nr  OIS.02.01.00-IW.02-00-503/18 ogłoszony przez NFOŚiGW w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Działanie 2.1 

Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na 

klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, 

typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach 

miejskich. W marcu br. przedmiotowy wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został 

skierowany do dofinansowania. Przewidywany termin podpisania umowy do dnia 

31.05.2019 r.  

 

W/w projekt obejmuje następujące zadania inwestycyjne: 

 Budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie byłych zakładów CHEMITEX  

do odprowadzania wód opadowych oraz roztopowych w ulicach: Wiskozowej, 

Chemicznej i Włókienniczej w obrębie Chodaków oraz rozbiórka nieczynnej 

sieci kanalizacji deszczowej i nieczynnej sieci wodociągowej. 

 Przebudowę dróg gminnych: Chemicznej, Wiskozowej i Włókienniczej na 

terenie byłych zakładów CHEMITEX z zastosowaniem nawierzchni ażurowej, 

dla poprawienia zdolności infiltracyjnych nawierzchni.  
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PK4. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU MUZEUM 

ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ I POLA BITWY NAD BZURĄ 

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Sochaczew (od)Nowa”. 

W ramach tego projektu w budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola 

Bitwy nad Bzurą zostały przeprowadzone prace termomodernizacyjne wraz z 

modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni  i wymianą źródła 

ciepła.  

 

PK5. BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 

 

Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych, ponieważ na 

przedmiotową inwestycję gmina nie uzyskała dofinansowania.  Gmina ubiegała się  

o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  

w ramach programu Sportowa Polska - Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury 

Sportowej edycja, 2018 realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  

 

PK6. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI 

KULTURY W SOCHACZEWIE I HALI SPORTOWEJ PRZY UL. F. CHOPINA 

 

Gmina Miasto Sochaczew w 2017 r. zrealizowała zakres rzeczowy projektu 

pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 

w Sochaczewie”. Projekt ten został dofinansowany ze środków UE w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 

2020 z Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”. W omawianym okresie trwały 

rozliczenia finansowe w/w projektu. 

W ramach zadania wykonano termomodernizację następujących obiektów: 

 Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 

 Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 101 

 Hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 101 

Całkowita wartość projektu - 5.225.504,18 zł, dofinansowanie - 4.137.054,39 zł. 

 

2. Analiza zebranych danych statystycznych oraz wskaźników monitoringu 

obszarów rewitalizacji 
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W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na obszarze rewitalizacji w Gminie 

Miasto Sochaczew mieszkały 122 osoby bezrobotne (12,39% ogółu bezrobotnych 

w mieście), spośród których ponad 10% pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy, 

natomiast ponad 13% posiada co najwyżej wykształcenie podstawowe. Bezrobocie 

jest jednym z głównych problemów zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji. 

Ponadto, w granicach obszaru mieszka blisko 13% mieszkańców miasta 

pobierających zasiłki z pomocy społecznej.  

W 2018 r. z obszaru wskazanego do rewitalizacji wymeldowało się 175 osób, 

natomiast zameldowały się 124 osoby. Ponad 11% przestępstw stwierdzonych na 

terenie Sochaczewa w 2018 r. zostało popełnionych w granicach obszaru 

rewitalizacji. Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano 269 przypadków działalności 

prowadzonej przez osoby fizyczne lub w formie spółki cywilnej. Stanowią one 9,56% 

działalności tego typu w mieście. Na podobszarze B, pomimo dwukrotnie większej 

liczby ludności niż posiada podobszar A, liczba działalności, o której mowa jest 

większa o 25.  

Wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych oraz wskaźników monitoringu 

rewitalizacji zostały ujęte w zestawieniach tabelarycznych. 

 

Tabela nr V.6. Podsumowanie danych statystycznych dla obszarów rewitalizacji A i B wg 

stanu na dzień 31.12.2018 r. 

 

Wyszczególnienie 
Podobszary: 

Razem 
Gmina 
Miasto 

Sochaczew 

Udział % 
Podobszaru 

A  
w wartości 
dla miasta 

Udział % 
Podobszaru 

B  
w wartości 
dla miasta 

Udział %  
w 

wartości 
dla 

miasta A B 

Powierzchnia (km
2
) 0,51 0,69 1,2 26,19 1,95% 2,63% 4,58% 

Liczba ludności 976 1930 2906 35330 2,76% 5,46% 8,23% 

Liczba osób w wieku 
produkcyjnym 

585 1179 1764 21526 2,72% 5,48% 8,20% 

Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym 

226 458 685 7563 2,99% 6,06% 9,05% 

Liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

165 292 457 6241 2,64% 4,68% 7,33% 

Liczba wymeldowań 70 105 175 2026 3,46% 5,18% 8,63% 

Liczba zameldowań 39 85 124 1715 2,27% 4,94% 7,22% 
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Liczba zgonów 16 26 42 424 3,84% 6,16% 10,00% 

Liczba osób 
korzystających z zasiłków 
pomocy społecznej 

69 102 171 1414 4,87% 7,21% 12,08% 

Liczba bezrobotnych 
ogółem  

38 85 122 987 3,80% 8,59% 12,39% 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych 
(pozostających bez pracy 
powyżej 12 miesięcy) 

22 33 55 530 4,21% 6,15% 10,36% 

Liczba stwierdzonych 
przestępstw 

36 37 73 607 5,91% 6,08% 11,99% 

Osoby fizyczne 
prowadzące działalność 
gospodarczą i spółki 
cywilne  

147 122 269 2812 5,22% 4,34% 9,56% 

Liczba osób bezrobotnych 
z wykształceniem 
podstawowym 

9 18 27 190 4,68% 9,66% 13,46% 

 

Tabela nr V.7. Zestawienie wskaźników monitoringu programu rewitalizacji  dla całego obszaru 
miasta Sochaczew za lata 2015 r., 2017 r., 2018 r.   

 

Wskaźnik dla miasta Sochaczew Stan w 2015 r. Stan w 2017 r. Stan w 2018 r.  

W1 - Liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej na 1 tys. mieszkańców 

49,07 40,79 40,02 

W2 - Liczba osób bezrobotnych na 1 tys. 
mieszkańców 

39,66 31,29 27,94 

W3 - Udział długotrwale bezrobotnych wśród 
osób w wieku produkcyjnym 

3,51 2,73 2,46 

W4 - Liczba przestępstw na 1 tys. mieszkańców 17,97 17,28 17,18 

W5 - Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym  
w ogólnej liczbie ludności 

19,15 21,67 21,41 

W6 - Ubytek ludności w wyniku odpływu 
migracyjnego i zgonów na 1 tys. mieszkańców 

60,55 62,47 69,35 

W7 - Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców -13,11 -9,76 -8,80 

W8 - Liczba osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą i spółek cywilnych na 
100 mieszkańców 

9,08 9,46 7,96 

W9 - Odsetek osób bezrobotnych  
z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie 
bezrobotnych 

22,76 22,91 19,25 
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Tabela nr V.8. Zestawienie wskaźników monitoringu programu rewitalizacji  za lata 2015, 2017 i 
2018  wraz ze stanem docelowym 

 

L.p. Nazwa wskaźnika 

Stan Przewi-
dywana 
zmiana 

Stan 
Zmiana  
w odnie-

sieniu  
Stan 

Zmiana  
w odnie-

sieniu  
Stan 

 2015 r. 2017 r. do 2015 r. 2018 r.  do 2018 r. 
docelowy 
– 2023 r. 

PODOBSZAR A 

1 

Liczba osób 
korzystających  
z pomocy 
społecznej  
na 1 tys. 
mieszkańców [os.] 

93,2 
-9,32 

71,92 
-21,28 

70,57 
-1,35 

83,88 

(-10,00%) -22,83% -1,88% 

2 

Liczba osób 
bezrobotnych  
na 1 tys. 
mieszkańców [os.] 

45,63 
-4,56 

48,41 
2,78 

38,41 
-10,00 

41,07 

(-10,00%) 6,09% -20,66% 

3 

Udział długotrwale 
bezrobotnych 
wśród osób  
w wieku 
produkcyjnym [%] 

4,75 
-0,48 

5,70 
0,95 

3,81 
-1,89 

4,28 

(-10,00%) 20,00% -33,16% 

4 
Liczba przestępstw 
na 1 tys. 
mieszkańców [szt.] 

35,92 

-3,59 

2,77 

-33,15 

36,77 

34,00 

32,33 

(-10,00%) -92,29% 1227,44% 

5 

Odsetek osób  
w wieku 
poprodukcyjnym  
w ogólnej liczbie 
ludności [%] 

20,19 
-1,01 

24,48 
4,29 

23,17 
12,29 

19,18 

(-5,00%) 21,25% 50,20% 

6 

Ubytek ludności  
w wyniku odpływu 
migracyjnego  
i zgonów na 1 tys. 
mieszkańców [os.] 

56,31 
-5,63 

40,11 
-16,20 

88,39 
48,28 

50,68 

(-10,00%) -28,77% 120,37% 

7 
Saldo migracji  
na 1 tys. 
mieszkańców [os.] 

-18,45 
1,85 

-20,75 
-2,30 

-31,75 
-11,00 

-16,6 

(+10,00%) 12,47% 53,01% 

8 

Odsetek osób 
bezrobotnych  
z wykształceniem 
podstawowym  
w ogólnej liczbie 
bezrobotnych [os.] 

27,66 
-2,77 

45,71 
18,05 

23,73 
-21,98 

24,89 

(-10,00%) 65,26% -48,09% 
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PODOBSZAR B 

1 

Liczba osób 
korzystających  
z pomocy 
społecznej  
na 1 tys. 
mieszkańców [os.] 

72,43 
-7,24 

62,08 
-10,35 

52,83 
-9,25 

65,19 

(-10,00%) -14,29% -14,90% 

2 

Liczba osób 
bezrobotnych  
na 1 tys. 
mieszkańców [os.] 

61,94 
-6,19 

36,94 
-25,00 

43,94 
7,00 

55,75 

(-10,00%) -40,36% 18,95% 

3 

Udział długotrwale 
bezrobotnych 
wśród osób  
w wieku 
produkcyjnym [%] 

6,32 
-0,63 

3,14 
-3,18 

2,76 
-0,38 

5,69 

(-10,00%) -50,32% -12,10% 

4 
Liczba przestępstw 
na 1 tys. 
mieszkańców [szt.] 

24,48 
-2,45 

10,77 
-13,71 

19,12 
8,35 

22,03 

(-10,00%) -56,00% 77,53% 

5 

Odsetek osób  
w wieku 
poprodukcyjnym  
w ogólnej liczbie 
ludności [%] 

21,83 
-1,09 

23,24 
1,41 

23,75 
0,51 

20,74 

(-5,00%) 6,46% 2,19% 

6 

Ubytek ludności  
w wyniku odpływu 
migracyjnego  
i zgonów na 1 tys. 
mieszkańców [os.] 

70,96 
-7,1 

76,45 
5,49 

67,88 
-8,57 

63,86 

(-10,00%) 7,74% -11,21% 

7 
Saldo migracji  
na 1 tys. 
mieszkańców [os.] 

-10,49 
1,05 

-22,58 

-12,09 

-10,42 

12,16 

-9,44 

(+10,00%) 115,25% -53,85% 

8 

Liczba 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarki 
narodowej na 100 
mieszkańców [szt.] 

5,84 
0,58 

8,31 
2,47 

6,32 
-1,99 

6,42 

(+10,00%) 42,29% -23,95% 

9 

Odsetek osób 
bezrobotnych  
z wykształceniem 
podstawowym  
w ogólnej liczbie 
bezrobotnych [os.] 

29,84 
-2,98 

22,22 
-7,62 

21,64 
-0,58 

26,86 

(-10,00%) -25,54% -2,61% 

 

 Reasumując, wartości wskaźników w większości przypadków kształtują się na 

poziomie poniżej lub zbliżonym do wartości docelowych. 
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E. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

 

Na dzień 31.12.2018 r. gminny zasób mieszkaniowy stanowiło 580 lokali o łącznej 

powierzchni użytkowej 18597,59 m2, w tym: 

 456 lokali o łącznej pow. 14.830,07 m2 znajduje się w 28 budynkach 

stanowiących w 100% własność gminy; 

 12 lokali o pow. 299,81 m2 znajduje się w budynku przy ul. 15 Sierpnia 81 

będącym w samoistnym posiadaniu, 

 12 lokali o pow. 379,80 m2 w budynku przy ul. Trojanowska 64 

wydzierżawianym od spółdzielni mieszkaniowej; 

 100 lokali o pow. łącznej 3.087,91m2 w 29 budynkach wspólnot 

mieszkaniowych. 

 
Tabela nr V.9. Lokale mieszkalne i użytkowe we wspólnotach 

 

L.p. Adres budynku 
Ogółem 
liczba 
lokali 

Liczba lokali 
mieszk. 
gminy 

Pow. lokali 
mieszk. 
gminy 

m 
2
 

Liczba 
lokali 
użytk. 
gminy 

Pow. 
lokali 
użytk. 
gminy 

1 1 Maja 9B 80 2 99,00   

2 Reymonta 4 15 8 216,60   

3 Al.600-lecia 5 49 3 49,09 1 
50,23 

piwnica 

4 
Kpt. 
W. Kosińskiego 4 

30 1 44,80   

5 
Kpt. Wilhelma 
Kosińskiego 5 

50 3 80,45   

6 Długa 1 22 1 52,50   

7 Piłsudskiego 16 A i C 79 8 286,40   

8 Senatorska 7 60 5 180,10   

9 Senatorska 9  1 34,50   

10 Senatorska 10 110 3 101,40   

11 Senatorska 14 60 4 134,20   

12 Senatorska 16 60 3 99,60   

13 Słowackiego 3 16 1 24,60   

14 Słowackiego 4 7 1 28,37   

15 Słowackiego 5 18 1 37,00   

16 Wojska Polskiego 41 18 1 17,33   

17 Broniewskiego 2 18 2 101,47   

18 Broniewskiego 3 18 2 89,00   

19 Mickiewicza 2 18 1 36,00   

20 Mickiewicza 4 18 1 36,00   

21 Topolowa 9,9 A 16 13 296,43   

22 Grunwaldzka 8 63 9 254,68   

23 Grunwaldzka 12 40 1 56,20   

24 Al. 600-lecia 84 6 1 27,74   

25 Toruńska 10 12 5 203,23   

26 Staszica 50 24 13 294,40 3 138,47 

27 Warszawska 54  1 48,11   

28 Sienkiewicza 12 8 4 130,84   

29 Warszawska 58 17 1 27,87   
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30 Mickiewicza 5  0 0,00 1 87,29 

31 Chopina 160  0 0,00 1 157,00 

32 Żeromskiego 16  0 0,00 2 
174,17 

(łącznie z 
piwnicą) 

 Ogółem: 932 100 3087,91 8 607,16 

  
Z gminnego zasobu mieszkaniowego z 580 lokali wydzielono 170 lokali 

socjalnych o pow. 4799 m 2. 

 
Tabela nr V.10. Wykaz lokali socjalnych 

 

L.L.p. 
Budynek, 
ulica, nr. 

Lokale socjalne z zawartymi 
umowami 

Lokale socjalne zajmowane bez 
tytułu prawnego 

Numery 
lokali 

Liczba 
lokali 

Powierzchnia 
lokali w m 

2
 

Numery 
lokali 

Liczba 
lokali 

Powierzchnia 
lokali 

1 Długa 21 1,2,3,4,5,6 6 180,78    

2 Długa 23 6 1 30,37    

3 Długa 25 1,3,5,6,7,8 6 180,96    

4 Długa 27 1,2,6 3 91,86    

5 Długa 29 1,8 2 60,61    

6 Długa 31 
2,3,5,6,8,10

,11 
7 154,42    

7 Fabryczna 1 4a,6 2 40,76    

8 600 lecia 84A 3 1 36,25    

9 600 lecia 84B 1,2,3,5,8 5 186,87    

10 600 lecia 84C 1,2,3,15,19 5 176,44    

11 600 lecia 84D 
1,3,4,5,6,7,

8,9 
,11,12,13 

11 344,14    

12 600 lecia 84E 
1,7,8,12,18, 

20,24 
8 231,28    

13 600 lecia 84F 
2,4,5,7,8,9,

10, 
15,21,22,24 

11 344,36    

14 
Janusza 
Korczaka 20 

6,8,9,10,12,
13, 

16,18,21,24
,26, 

27,32, 
34,35 

15 273,50    

15 
Janusza 
Korczaka 20A 

2,10,11,20,
21, 

22,24,27,30
, 

31,32 

11 410,60    

16 
Janusza 
Korczaka 20B 

2,3,18,21,2
5, 

26,27,30,31
,32 

10 396,86    

17 
Stanisława 
Staszica 50 

7,9,11,11a,
14, 

24,25 
7 157,85    

18 
Stanisława 
Staszica 72 

2 1 21,40    

19 
Stanisława 
Staszica 72A 

1,2 2 75,38    
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20 
Grunwaldzka 
10 

4,4a,6,7,11,
12 

,15,17, 
19,23, 

24,26,29a,3
0, 

31,32, 
33,34, 

39,40,42,43
, 

44,47 

24 559,02    

21 15 Sierpnia 81 1,2,6,8,10 5 137,69    

22 Towarowa 6 2,8,18,24 4 96,30    

23 
15 Sierpnia 
106C 

2,3 2 34,63    

24 Topolowa 9 1,2a,3,15 4 67,56    

25 Topolowa 9 A 2,4 2 47,50    

26 Fabryczna 4A 7 1 43,20    

27 
Władysława 
Reymonta 4,4a 

1,13 2 38,48    

28 
Trojanowska 
64 

2,3,4,7,10, 
11,12 

7 219,50 
1,5,6,8,

9 
5 160,30 

 Ogółem:  165 4638,57  5 160,3 

 
 
Tabela nr V.11. Lokale socjalne oraz sposób ich pozyskania  
 

Lp. Lokale socjalne stan w dniu 31. XII 2016 2017 2018 

1. Ogółem lokale socjalne 195 167 170 

2. Powierzchnia użytkowa lokali w m 
2
 5701 4796 4799 

3. Pozyskane poprzez przekształcenie/wydzielenie 44 22 39 

4. Powierzchnia użytkowa pozyskanych lokali w m
2 

1403 641 1072 

 
W 2018 r. pozyskano poprzez przekształcenie 39 lokali socjalnych o łącznej 

pow. 1072 m2. Lokale o obniżonym standardzie użytkowane przez osoby 

najuboższe, przydzielane są na czas oznaczony do 5 lat. Po upływie tego okresu 

można umowę najmu przedłużyć, jeżeli najemca nadal znajduje się w trudnej sytuacji 

i nie zalega z płatnością czynszu. Lokale socjalne mają zapobiegać bezdomności 

osób, które z powodu eksmisji zostały pozbawione prawa do mieszkania,  

a w dłuższej perspektywie czasu zapewnić takie prawo jedynie najuboższym 

mieszkańcom gminy. 

Gmina otrzymuje prawomocne wyroki z obowiązkiem wskazania lokalu 

socjalnego przy egzekucji opróżnienia lokali mieszkalnych wierzycieli: Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie, zasobu mieszkaniowego  

Agencji Mienia Wojskowego oraz  zasobów prywatnych i z własnych  zasobów. 

Oznacza to, że najbardziej niewydolne finansowo i społecznie rodziny trafiają do 

zasobu komunalnego. Za wskazane lokale socjalne nie uiszczają opłat. W 2018 r.  



 

71 
 

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

36 mieszkań utraciło status lokalu socjalnego (o łącznej pow. 1069 m2). Rodziny 

korzystające z zasobu gminy bardzo szybko tracą tytuł prawny do lokalu ze względu 

na rosnące zadłużenie lub wysokość dochodu ich gospodarstwa domowego, który 

nie uprawnia do dalszego korzystania z tańszego lokalu socjalnego. 

 
Przewiduje się poprawę wykorzystania zasobu mieszkaniowego poprzez: 

1) podział lokali mieszkalnych na mniejsze w celu uzyskania lokali socjalnych lub 

pomieszczeń tymczasowych niezbędnych do realizacji wyroków eksmisji; 

2) stymulowanie zamian w ramach zasobu, tak aby gospodarstwa domowe 

zajmowały lokale odpowiadające wielkości rodziny jak i jej sytuacji materialnej; 

3)  weryfikacja umów najmu i wypowiedzenie ich najemcom, którzy mają 

zaspokojone potrzeby mieszkaniowe poza zasobem gminy, zgodnie z art. 11 ust. 3 

ustawy o ochronie praw lokatorów; 

4) pozyskiwanie lokali socjalnych poprzez przekształcanie lokali komunalnych 

o obniżonym standardzie. 

 
Tabela nr V.12. Stan techniczny - lokale mieszkalne w budynkach w 100% gminnych 

 

L.p 
Budynek i ulica, 

numer 

Licz-
ba 

lokali 

Pow. 
użytkowa 

lokali 
w m

2 

Wyposażenie w instalacje 

S
ta

n
 t

e
c

h
n

ic
z
n

y
 

In
fo

rm
a

c
ja

 o
 

in
w

e
n

ta
ry

z
a

c
ji
 

Wod Kan c.o c.w Elektr 

1 Długa 21 8 241,09 + + - - + Średni Jest 

2 Długa 23 8 241,52 + + - - + Średni Jest 

3 Długa 25 8 241,47 + + - - + Średni Jest 

4 Długa 27 8 244,17 + + - - + Średni Jest 

5 Długa 29 8 242,97 + + - - + Średni Jest 

6 Długa 31 12 264,54 + + - - + Średni Jest 

7 Fabryczna 1 9 315,11 + + - - + Średni Jest 

8 Al. 600-lecia 84A 8 289,90 + + - - + Średni Jest 

9 Al. 600-lecia 84B 8 294,33 + + - - + Średni Jest 

10 Al. 600-lecia 84C 20 704,71 + + - - + Średni Jest 

11 Al. 600-lecia 84D 14 445,32 + + - - + Średni Jest 
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12 Al. 600-lecia 84E 30 901,42 + + - - + Średni Jest 

13 Al. 600-lecia 84F 24 761,75 + + - - + Średni Jest 

14 
Janusza Korczaka 
20 

38 766,04 + + - - + Średni Jest 

15 
Janusza Korczaka 
20a 

33 1471,92 + + - - + Średni Jest 

16 
Janusza Korczaka 
20b 

33 1481,53 + + - - + Średni Jest 

17 
Stanisława 
Staszica 72 

2 63,87 + + - - + Średni Jest 

18 
Stanisława 
Staszica 72a 

5 154,05 + + - - + Dobry Jest 

19 
Juliana Ursyna 
Niemcewicza 17 

4 120,05 + + + + + Dobry Jest 

20 
Juliana Ursyna 
Niemcewicz 15 

4 98,84 + + + + + Dobry Jest 

21 Warszawska 65 1 59,32 + + - - + Średni Jest 

22 Grunwaldzka 10 55 1372,16 + + + - + Średni Jest 

23* 15 Sierpnia 106 D 6 314,06 + + - - + Zły Jest 

24 15 Sierpnia 106 C 15 420,12 + + + - + Średni Jest 

25 Płocka 30 10 385,94 + + - - + Średni Jest 

26 Fabryczna 4 30 1065,60 + + + + + Dobry Jest 

27 Fabryczna 4 A 31 1222,87 + + + + + Dobry Jest 

28 Towarowa 6 24 645,40 + + + + + Dobry Jest 

 Ogółem 456 14830,07        

* budynek wysiedlony          

 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sochaczewa Nr 38/2015 z dnia 3.03.2015 r. 

została ustalona wysokość stawki w gminnym zasobie mieszkaniowym (od dnia 

1.07.2015 r.) w wysokości 6,88 zł/m2, a w zasobach socjalnych: 

 1,72 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu w starych zasobach lokali 

socjalnych i pomieszczeniach tymczasowych, 

 3,44 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu w nowych zasobach lokali 

socjalnych przy ul. Trojanowskiej 64 i ul. Towarowej 6 (50% podstawowej 

stawki czynszu za lokal mieszkalny). 

Nastąpił wzrost bazowej stawki czynszu o 5% w stosunku do poprzedniej stawki 

obowiązującej od 2011 r. Stawkę bazową czynszu określonego za m2 powierzchni 

użytkowej lokalu mieszkalnego, ze względu na obniżony standard wartości użytkowej 

lokalu, stosuje się z uwzględnieniem czynników obniżających: 
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Tabela nr V.13. Czynnik obniżający wartość użytkową lokalu mieszkalnego 

 

L.p. 
Czynnik obniżający wartość użytkową lokalu 

mieszkalnego 
Stopień obniżenia czynszu w 

stosunku do stawki bazowej [%] 

1. Brak c.o. -15 

2. Brak wc -15 

3. 
Gdy najemcy korzystają wspólnie z innymi z pomieszczeń 
kuchni, łazienki, wc 

-10 

4. 
Brak urządzeń zaopatrzenia w wodę bezpośrednio  
w lokalu 

-10 

5. 
Lokal usytuowany na parterze, ostatniej kondygnacji 
budynku 

-10 

6. Lokal składający się z odrębnych izb -15 

7. 
Przeznaczony na podstawie decyzji do rozbiórki, jednak 
nie wcześniej niż po wykwaterowaniu pierwszego lokatora 

-50 

 
Stawkę bazową czynszu określonego za m2 powierzchni użytkowej lokalu 

mieszkalnego, ze względu na podwyższony standard wartości użytkowej lokalu 

stosuje się z uwzględnieniem czynnika podwyższającego - Lokale posiadające ciepłą 

wodę, z wyjątkiem lokali wyposażonych w termy elektryczne - stopień podwyższenia 

czynszu w stosunku do stawki bazowej + 10% 

  

Tabela nr V.14. Średnia stawka czynszu w zasobie mieszkaniowym w zł/m
2
 oraz średni 

wpłacany czynsz przez najemców lokali mieszkalnych i socjalnych 

L.p. Rok 

Stawka bazowa  zł /m
2
 Średni czynsz wpłacany przez 

najemców lokali mieszkalnych  
i socjalnych - wg ZGK w zł/ m

2
 planowana rzeczywista 

1 2014 4,84 4,98 4,88 

2 
2015 

(I półrocze) 
5,03 5,12 4,88 

3 2016 5,23 6,88 5,33 

4 2017 5,44 6,88 5,33 

5 2018 5,66 6,88 5,33* 

*Średni czynsz wpłacany przez najemców lokali mieszkalnych i socjalnych jest  niższy niż planowany.  

 
Gmina posiada instrumenty pomocy osobom najuboższym w uiszczaniu 

czynszu, wydając na wniosek zainteresowanych decyzje o przyznaniu dodatku 

mieszkaniowego na okres 6 miesięcy. Ponadto burmistrz miasta dla najuboższych 

najemców wydaje zgodę na obniżkę czynszu na okres 12 miesięcy. Z uwagi na 
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ustawowe zapisy, że o obniżkę może wystąpić osoba posiadająca tytuł prawny, z tej 

pomocy w 2018 r. korzystała jedna rodzina. Rodziny korzystające z zasobu gminy są 

w większości niewydolne finansowo. 

Dotując miesięcznie każdy m2 lokali mieszkalnych i socjalnych, gmina dopłaca 

również do mieszkań dla rodzin, które nie podlegają pomocy społecznej. 

 
Tabela nr V.15. Analiza należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie 
 

Rok Zaległość podstawowa Koszty upomnienia Odsetki Razem Wymagalne 

2014 2 661 054,26 22 354,94 1 824 196,80 4 507 606,00 4 368 859,58 

2015 2 661 260,29 25 216,87 1 816 812,37 4 503 289,53 4 379 233,21 

2016 2 484 242,86 24 712,97 1 754 936,77 4 263 892,60 4 209 557,52 

2017 2 263 092,00 22 041,35 1 202 851,59 3 487 984,94 3 432 396,78 

2018 2 202 695,43 20 326,18 1 185 382,97 3 408 404,58 3 359 532,22* 

* należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie 
 

W uzasadnionych przypadkach umarza się należności (ważny interes 

dłużnika, jeżeli terminowe spłacenie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, 

zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu lub gdy to 

jest uzasadnione szczególnie względami społecznymi lub gdy w wyniku 

postępowania egzekucyjnego zapadło orzeczenie o jego umorzeniu z powodu braku 

mienia mogącego służyć zaspokojeniu wierzyciela lub gdy dłużnik zmarł lub gdy 

zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu windykacyjnym nie 

uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji).  

W 2018 r. umorzono łącznie należności: 

 zaległości czynszowe w kwocie 190.021,83 zł,  

 pozostałe zaległości w kwocie   21.323,54 zł. 

W wyniku zgody na odpracowanie należności dłużnicy przepracowali 4413 godzin. 

Kwota odpracowana to 44.130,00 zł. 

 

F. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

 

Zasób nieruchomości Gminy Miasto Sochaczew obejmuje nieruchomości 

o łącznym obszarze 274 ha, w tym: 

1) 33 ha – nieruchomości oddane w trwały zarząd, z przeznaczeniem  

na prowadzenie działalności statutowej jednostek organizacyjnych Gminy Miasto 

Sochaczew; 
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2) 19,8 ha – nieruchomości oddane w nieodpłatne użytkowanie; 

3) 6,5 ha – nieruchomości przekazane do administrowania jednostkom 

organizacyjnym Gminy Miasto Sochaczew, które gospodarują tymi 

nieruchomościami i za zgodą Burmistrza oddaje je w najem, dzierżawę bądź 

użyczenie. 

Odrębną grupę nieruchomości stanowią grunty zajęte pod drogi gminne  

lub też przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego  

pod poszerzenie dróg gminnych, nabyte przez Gminę Miasto Sochaczew w drodze 

ostatecznych decyzji administracyjnych oraz w drodze umów cywilnoprawnych. 

Nieruchomości te obejmują obszar ok. 132 ha.  

Powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew, 

oddanych w użytkowanie wieczyste, wyłączonych z gminnego zasobu 

nieruchomości, wynosi 58 ha.  

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.), do gminnego zasobu 

nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Gminy 

Miasto Sochaczew i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości 

będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. 

Zasobem nieruchomości Gminy Miasto Sochaczew gospodaruje burmistrz. Do 

zasobu tego włączono nieruchomości, których własność oraz użytkowanie wieczyste 

gruntów na rzecz Gminy Miasto Sochaczew została stwierdzona w drodze 

ostatecznych decyzji administracyjnych, bądź nabyta w drodze umów 

cywilnoprawnych (sprzedaży, zamiany, darowizny), a także na drodze postępowania 

sądowego (zasiedzenie, dziedziczenie ustawowe). 

 

1. Zbywanie i udostępnianie nieruchomości oraz nabywanie 

nieruchomości do zasobu 

W roku 2018 podjęto działania w celu sprzedaży nieruchomości zbędnych do 

realizacji zadań przez gminne jednostki organizacyjne, gminne osoby prawne oraz 

spółki, w których gmina posiada udziały bądź akcje. Podejmowane były i są także 

czynności polegające na ustanowieniu tytułu prawnego do nieruchomości 

pozostających we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych, które dotychczas 

nie miały uregulowanego tytułu prawnego do tych nieruchomości.  
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W ciągu roku Gmina Miasto Sochaczew stała się właścicielem trzech 

nieruchomości na podstawie ostatecznych decyzji komunalizacyjnych. W związku 

z powyższym zaplanowano, po każdorazowym ponownym zbadaniu przez 

burmistrza celowości i zasadności tych działań, wszczęcie postępowań 

zmierzających do: 

1) sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości w trybie przetargowym, bądź 

bezprzetargowym, na zasadach określonych w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami: 

 bezprzetargowa sprzedaż działki nr ewidencyjny 997/8 o pow.1 m2 położonej 

przy ul. Warszawskiej na polepszenie warunków – kwota 169,00 zł. (akt not. 

Rep. A. 81/2018), 

 sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej działki nr ewidencyjny  

227 o pow. 10,9157 ha położonej we wsi Kuznocin, gm. Sochaczew – kwota 

1.115.000,00 zł (akt not. Rep. A 97/2018), 

 bezprzetargowa sprzedaż działki nr ewidencyjny 2517 o pow. 735 m2 

położonej przy ul. Zamiejskiej – kwota 12.000,00 zł, 

 bezprzetargowa sprzedaż działki nr ewidencyjny 2968/13 o pow.  

11 m2 położonej przy ul. Świerkowej – kwota 1.936,02 zł (akt not. Rep.  

A. 4575/2018), 

 bezprzetargowa sprzedaż działek nr ewidencyjny 2968/6 i 2968/7 o pow. 68 

m2 położonych przy ul. Świerkowej  – kwota 10.875,66 zł (akt not. Rep.  

A. 4582/2018), 

 bezprzetargowa sprzedaż działki nr ewidencyjny 2968/8 o pow.10 m2 

położonej przy ul. Świerkowej  – kwota 1.760,13 zł (akt not. Rep.  

A. 4590/2018), 

 bezprzetargowa sprzedaż działki nr ewidencyjny 2968/15 o pow.  

18 m2 położonej przy ul. Świerkowej – kwota 3.516,57 zł (akt not. Rep.  

A. 4597/2018), 

 bezprzetargowa sprzedaż działki nr ewidencyjny 2968/10 o pow.  

38 m2 położonej przy ul. Świerkowej  – kwota 7.424,28 zł (akt not. Rep.  

A. 4604/2018), 

 bezprzetargowa sprzedaż działki nr ewidencyjny 2968/9 o pow. 36 m2 

położonej przy ul. Świerkowej  – kwota 6.334,50 zł (akt not. Rep.  

A. 4611/2018) 
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 bezprzetargowa sprzedaż działki nr ewidencyjny 2968/14 o pow. 

11 m2 położonej przy ul. Świerkowej  – kwota 1.936,02 zł (akt not. Rep.  

A. 4619/2018), 

 bezprzetargowa sprzedaż działki nr ewidencyjny 2968/12 o pow. 

11 m2 położonej przy ul. Świerkowej – kwota 1.936,02 zł (akt not. Rep.  

A. 4628/2018), 

 bezprzetargowa sprzedaż działki nr ewidencyjny 2968/11 o pow.  

11 m2 położonej przy ul. Świerkowej – kwota 1.936,02 zł (akt not. Rep.  

A. 6753/2018), 

 sprzedaż udziału wynoszącego 12/960 części w działkach o nr. ewidencyjnych 

1256 i 2975 położonych w obrębie Sochaczew Wschód – kwota 5.900,16 zł 

(zbycie zgodne z ugodą zawartą w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie), 

 sprzedaż udziału wynoszącego 13/960 części w działkach o nr. ewidencyjnych 

1256 i 2975 położonych w obrębie Sochaczew Wschód – kwota 6.391,84 zł 

(zbycie zgodne z ugodą zawartą w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie), 

 sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej działki nr ewidencyjny 976/96 

o pow. 1,2214 ha położonej przy ul. Wiskozowej, obręb Sochaczew 

Chodaków – kwota 606.000,00 zł (akt not. Rep. A 5161/2018), 

 sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr ewidencyjny 3649/1 o pow. 41 

m2 położonej przy ul. E. Kwiatkowskiego w obrębie Sochaczew Centrum – 

kwota 20.341,74 zł (akt not. Rep. A 1816/2018), 

 bezprzetargowa sprzedaż działki nr ewidencyjny 99/4 o pow. 65 m2 położonej 

przy ul. Stanisława Maczka – kwota 5.400,00 zł (akt not. Rep. 2319/2018), 

 sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej działki nr ewidencyjny 431/5  

o pow. 2376 m2 położonej przy ul. Kraszewskiego, obręb Sochaczew Wschód 

– kwota 173.000,00 zł (akt not. Rep. A 6158/2018), 

 sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr ewidencyjny 101/4 o pow.150 

m2 położonej przy ul. 15 Sierpnia w obrębie Sochaczew Boryszew – kwota 

12.400,00 zł (akt not. Rep. A 7502/2018), 

 sprzedaż w drodze przetargowej działki nr ewidencyjny 3326  

o pow. 390 m2 położonej przy ul. Żeglarskiej, obręb Sochaczew Za Bzurą – 

kwota 34.560,00 zł (akt not. Rep. A 5475/2018), 

 sprzedaż w drodze przetargowej działki nr ewidencyjny 202/1  

o pow. 1279 m2 położonej przy ul. Lazurowej, obręb Karwowo – kwota 

100.000,00 zł (akt not. Rep. A 17127/2018). 
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Ponadto w ciągu roku przeprowadzono przetargi nieograniczone na niżej 

wymienione działki gruntu, na które z powodu braku chętnych nie znaleziono 

nabywcy: m.in.  

 działka o nr ewidencyjnym 320/1 położona w obrębie geodezyjnym Karwowo 

przy ul. Grzybowej, której cena wywoławcza brutto wynosiła 1.600.000,00 zł – 

przetarg odbył się w  dniu 8.02.2018 r. 

 udział w działce o nr ewidencyjnym 185/32 położonej w obrębie geodezyjnym 

Sochaczew Wschód przy ul. Kochanowskiego, której cena wywoławcza brutto 

wynosiła 380.000,00 zł., –  przetarg odbył  się w dniu 10.05.2018 r. oraz  

w dniu 13.07.2018 r., 

 działka o nr ewidencyjnym 99/3 położona w obrębie geodezyjnym Malesin 

przy ul. Bora-Komorowskiego, której cena wywoławcza brutto wynosiła 

14.400,00 zł – przetarg odbył się w dniu 10.05.2018 r., 

 działka o nr ewidencyjnym 101/1 położona w obrębie geodezyjnym Malesin 

przy ul. Kawalerzystów, której cena wywoławcza brutto wynosiła 10.800,00 zł 

– przetarg odbył się w dniu 10.05.2018 r., 

 działka o nr ewidencyjnym 3318 położona w obrębie geodezyjnym Za Bzurą 

przy ul. Rozlazłowskiej, której cena wywoławcza brutto wynosiła 108.300,00 zł 

– przetarg odbył się w dniu 24.05.2018 r., 

 działka o nr ewidencyjnym 3348/1 położona w obrębie geodezyjnym Za Bzurą 

przy ul. Prostej, której cena wywoławcza brutto wynosiła 76.300,00 zł – 

przetarg odbył  się w dniu 24.05.2018 r., 

 działka o nr ewidencyjnym 2754 położona w obrębie geodezyjnym Boryszew 

przy ul. Reja, której cena wywoławcza brutto wynosiła 65.000,00 zł – przetarg 

odbył się w dniu 6.07.2018 r., 

 działka o nr ewidencyjnym 284/2 położona w obrębie geodezyjnym 

Sochaczew Za Bzurą przy ul. Rybnej, której cena wywoławcza brutto wynosiła 

70.200,00 zł – przetarg odbył się w dniu 6.07.2018 r., 

 działka o nr ewidencyjnym 36 położona w obrębie geodezyjnym Sochaczew 

Boryszew przy ul. Inżynierskiej, której cena wywoławcza brutto wynosiła 

78.000,00 zł – przetarg odbył się w dniu 6.07.2018 r., 

 działka o nr ewidencyjnym 1729 położona w obrębie geodezyjnym Chodaków 

przy ul. Profilowej, której cena wywoławcza brutto wynosiła 29.000,00 zł – 

przetarg odbył się w dniu 26.10.2018 r. 
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2) zamiany nieruchomości, w tym planowane jest dokonanie zamiany ze 

Skarbem Państwa w wyniku której Gmina Miasto Sochaczew przekaże dla 

Skarbu Państwa, na własność nieruchomość położoną w Sochaczewie przy 

ul. Olimpijskiej (dz. nr ewidencyjny 1909/24), a w zamian nabędzie na 

własność nieruchomość położoną w Sochaczewie przy ul. 1 Maja (dz. nr 

ewidencyjny 1736/2). 

W 2018 roku na wniosek uprawnionych użytkowników wieczystych prowadzone 

były czynności polegające na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności nieruchomości oraz w celu sprzedaży prawa własności na rzecz 

użytkowników wieczystych, w tym wydano 6 ostatecznych decyzji burmistrza  

w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo 

własności m.in: 

1) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu  

o nr ewidencyjnym 951/59 o pow. 164 m2 położonej przy ul. Narutowicza, 

kwota 414,50 zł., Decyzja Nr MNW.6826.4.2017.ER, 

2) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu  

o nr ewidencyjnym 33404/11 o pow. 19 m2 położonej przy ul. Żwirki  

i Wigury, kwota 507,00 zł, Decyzja  Nr MNW.6826.2.2018.ER, 

3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu  

o nr ewidencyjnym 3364/170 o pow. 19 m2 położonej przy  

ul. Żeromskiego, kwota 846,00 zł, Decyzja Nr MNW.6826.1.2018.ER, 

4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu  

o nr ewidencyjnym 1437/1 o pow. 4966 m2 położonej przy ul. Młynarskiej, 

kwota 6.804,50 zł, Decyzja Nr MNW.6826.3.2018.ER, 

5) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu  

o nr ewidencyjnym 999/42 o pow. 22 m2 położonej przy ul. Senatorskiej, kwota 

1.136,00 zł., Decyzja Nr MNW.6826.5.2018.ER, 

6) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu  

o nr ewidencyjnym 1777/2 o pow. 1210 m2 położonej przy ul. Słowackiego 1, 

kwota 1.453,50 zł, Decyzja Nr MNW.6826.6.2018.ER, 

Ponadto dokonano bezprzetargowej sprzedaży prawa własności nieruchomości  

na rzecz użytkowników wieczystych: 

 bezprzetargowa sprzedaż działki nr ewidencyjny 3447 o pow. 209 m2 położonej 

przy placu Kościuszki na rzecz użytkownika wieczystego, kwota 3.939,00  

zł (sprzedaż na raty – akt not. Rep. 249/2018), 
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 bezprzetargowa sprzedaż działki nr ewidencyjny 3453 o pow. 82 m2 położonej 

przy placu Kościuszki na rzecz użytkownika wieczystego, kwota 1.545,50 zł 

(sprzedaż na raty – akt not. Rep. 5652/2018). 

W 2018 roku kontynuowano oraz zawierano nowe umowy użyczenia, dzierżawy  

i najmu z osobami zainteresowanymi kontynuacją tych umów – łącznie 209 umów 

dzierżawy oraz 2 umowy użyczenia. 

Udostępnianie nieruchomości odbywa się na zasadach określonych przez Radę 

Miejską w Sochaczewie w uchwałach: 

 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania,  

 w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy 

przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd. 

 

W ciągu roku podjęto 5 uchwał w sprawie zbycia nieruchomości z zasobu mienia 

komunalnego oraz 7 uchwał w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy 

Miasto Sochaczew. 

W 2018 roku prowadzono prace zmierzające do realizacji wniosków dla 

przedsiębiorstw przesyłowych o ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew, w celu 

wybudowania urządzeń przesyłowych oraz zapewnienia do nich dostępu - wydano  

7 zgód na realizację inwestycji na terenie nieruchomości Gminy Miasto Sochaczew. 

Ponadto Gmina Miasto Sochaczew nabyła w ciągu roku nieruchomości pod 

budowę dróg gminnych i pod przebudowę dróg już istniejących. Nabywane były 

również, tj. przejmowane z mocy prawa, grunty przeznaczone w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne, w wyniku 

zatwierdzonych podziałów nieruchomości dokonywanych na wniosek ich właścicieli – 

3 działki na podstawie decyzji burmistrza oraz 15 działek na podstawie umowy 

cywilno-prawnej.  

 

2. Wpływy z tytułu sprzedaży i udostępniania nieruchomości z zasobu 

 

Wysokość wpływów z tytułu sprzedaży i zamiany nieruchomości przewidywana 

jest corocznie przy sporządzaniu budżetu i w  2018 roku szacowana była na kwotę 

5.000.000,00 zł. Biorąc pod uwagę, iż sprzedaż nieruchomości prowadzono w trybie 

przetargów nieograniczonych, to uzyskanie dochodów z ich sprzedaży było 



 

81 
 

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

uzależnione od zainteresowania potencjalnych nabywców. Faktyczne wpływy były 

zatem niższe od szacowanych z uwagi na to, że zaplanowane przetargi zakończyły 

się wynikiem negatywnym, i wyniosły 2.080.154,50 zł. 

Wysokość czynszu z tytułu wydzierżawienia i najmu nieruchomości planowana  

jest także przy sporządzaniu budżetu na poszczególne lata. W większości 

przypadków czynsz podlega corocznej aktualizacji według wskaźnika wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych. Dochody w roku 2018 szacowane były na 

287.500,00 zł, a osiągnięta kwota to 247.740,22 zł. 

3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu 

Wysokość wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew szacowano podobnie jak 

poprzednie dochody przy ustalaniu budżetu miasta na dany rok i w roku 2018  była  

to kwota 500.000,00 zł – osiągnięto dochód 443.663,83 zł. 

Wysokość wpływów z opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Miasto Sochaczew w roku 2018 – 139.110,59 zł. 

 

W ciągu roku podejmowane były następujące czynności w stosunku do 

nieruchomości pozostających w zasobie nieruchomości Gminy Miasto Sochaczew: 

1) określanie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby ustalenia cen 

sprzedaży oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego 

zarządu; 

2) systematyczne przeprowadzanie wizji lokalnych w terenie w celu określenia 

stanu wykorzystania i stanu technicznego nieruchomości oraz określenia 

dalszego sposobu postępowania z nieruchomością (m.in. przeznaczenie 

nieruchomości do zbycia, bądź realizacji innych zadań); 

3) zlecanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, w celu ich racjonalnego 

wykorzystania; 

4) rozpatrywanie wniosków trwałych zarządców o wyrażenie zgody na 

udostępnienie nieruchomości na rzecz innych podmiotów; 

5) monitorowanie sposobu wykorzystania nieruchomości przez gminne jednostki 

organizacyjne i ewentualne przedstawianie burmistrzowi miasta propozycji 

innego ich zagospodarowania. 
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G. Program opieki nad zabytkami  

 

Rada Miejska w Sochaczewie uchwałą nr XV/167/16 z dnia 24 maja 2016 roku 

przyjęła „Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2016-

2020”. Program został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego  z dnia 14 czerwca 2016 roku, poz. 5329. Gminny program opieki 

nad zabytkami służy poprawie stanu zachowania środowiska kulturowego. Ustala się 

w nim rozwiązania organizacyjne i finansowe, jak również edukacyjne  

i wychowawcze, które mają doprowadzić do osiągnięcia następujących celów:  

 

PRIORYTET 1 - Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie  

do poprawy stanu ich zachowania oraz poprawa stanu ładu przestrzennego w gminie 

i utrwalenie na podstawie tradycyjnego układu przestrzennego własnej tożsamości 

przestrzennej gminy. 

CEL STRATEGICZNY 1. Wykorzystanie środków prawnych i organizacyjnych  

dla zabezpieczenia obiektów zabytkowych.  

CEL STRATEGICZNY 2. Dbałość o stan zachowania zabytków będących własnością 

gminy.  

CEL STRATEGICZNY 3. Wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych przeznaczonych na opiekę nad zabytkami. 

CEL STRATEGICZNY 4. Włączenie społeczności lokalnej w działania na rzecz 

ochrony dziedzictwa kulturowego. 

 

PRIORYTET 2 - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy pod kątem 

wykorzystania w tym celu dziedzictwa kulturowego; tworzenie miejsc pracy 

związanych z wykorzystaniem i ochroną zabytków. 

CEL STRATEGICZNY 5. Wyeksponowanie oraz promowanie dziedzictwa 

kulturowego gminy. 

CEL STRATEGICZNY 6. Tworzenie programów pobudzających przedsiębiorczość 

pod kątem wykorzystania walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 

gminy. 

Cele miejskiego programu opieki nad zabytkami są realizowane poprzez 

wspólne działania władz samorządowych, właścicieli oraz zarządców obiektów, 

organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. W imieniu Burmistrza Miasta Sochaczew 
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zadania są prowadzone przez wydziały urzędu miejskiego w ramach zadań 

własnych.  

 

Cel PRIORYTETU 1 realizowany był poprzez: 

 

1. Wykorzystanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

i innych instrumentów planistycznych, jako instrumentu przyczyniającego się 

do poprawy ładu przestrzennego gminy oraz ochrony zabytków 

 

Każdy plan (lub jego zmiana – aktualizacja) jest sporządzany w uzgodnieniu 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Jeśli z wniosku Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków złożonego na wstępnym etapie sporządzania planu wynika, 

że teren objęty planem należy do obszarów o wysokiej wartości środowiska 

kulturowego, wówczas w planie formułowane są warunki zabudowy 

i zagospodarowania służące ochronie tych wartości. W 2018 r. z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków został skonsultowany Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla fragmentu miasta przy ul. Żeromskiego w Sochaczewie.  

W każdej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji 

o warunkach zabudowy, która dotyczy terenu wpisanego do wojewódzkiego rejestru 

zabytków lub terenu, na którym w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski 

stwierdzono występowanie stanowiska archeologicznego, formułowane są warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenu służące ochronie wartości zabytkowych. 

Projekty takich decyzji podlegają uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. Identyczne uwarunkowania dotyczą także decyzji odnoszących się do 

obiektów, które znajdują się w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

 

2. Plan rewitalizacji historycznego centrum Sochaczewa 

 

Cele i działania związane z rewitalizacją centrum Sochaczewa zostały 

określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 

2017-2023 przyjętym Uchwałą nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Sochaczewie  

z dnia 31 stycznia 2017 r., zmieniony Uchwałą nr XXIII/257/2017 Rady Miejskiej  

w Sochaczewie z dnia 10 marca 2017 r. a ich realizację opisano w rozdziale V.D. 

niniejszego raportu. 

  



 

84 
 

Raport o stanie Miasta 2018 

Burmistrz Miasta Sochaczew 

3. Gminna Ewidencja Zabytków 

Gminna Ewidencja Zabytków została przyjęta uchwałą Nr XV/167/16 Rady 

Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2016-2020”. W wyniku 

nowego orzecznictwa dotyczącego sposobu wprowadzania Gminnej Ewidencji 

Zabytków Burmistrz Miasta Sochaczew wydał Zarządzenie Nr 271/2018 z dnia  

18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy 

Miasto Sochaczew.  

 

4. Współpraca z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przy 

realizacji inwestycji miejskich 

Planując i realizując inwestycje miejskie dokonano konsultacji z Wojewódzkim 

Mazowieckim Konserwatorem Zabytków w następującym zakresie: 

1) Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację  

i rozwój terenów zieleni w tym:  

 renowacja parku im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego; 

 renowacja parku im. Fryderyka Chopina; 

 restauracja parku przy ul. Chopina w Chodakowie; 

 rewitalizacja terenów nad Utratą; 

2) Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy  

nad Bzurą, przy pl. Kościuszki 12 w ramach projektu „Sochaczew (od)Nowa”. 

 

5. Stworzenie ram prawnych umożliwiających otrzymanie dotacji z budżetu 

Gminy Miasto Sochaczew na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach ruchomych  

lub nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących  

się na obszarze Gminy Miasto Sochaczew 

 

W ramach realizacji tego celu podjęta została uchwała nr X/84/15 Rady 

Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta. Akt 

ten stworzył możliwość otrzymania przez właścicieli i posiadaczy obiektów 

zabytkowych dotacji z budżetu miasta w wysokości do 100% nakładów koniecznych 

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy 
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zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego, 

które to prace będą realizowane w roku, w którym uzyskano dotację. 

W dniu 30 stycznia 2018 r. na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sochaczewie 

opublikowano zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia terminu naboru 

wniosków o dotację na konserwację zabytków, określając maksymalną kwotę  

z budżetu miasta Sochaczew na ten cel w wysokości 10 tys. złotych. Nie wpłynął 

żaden wniosek o dotację. 

 

6. Renowacje obiektów zabytkowych finansowanych przez samorząd 

W siedzibie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą 

przeprowadzony został ostatni etap termomodernizacji. Koszt inwestycji wyniósł 

1.101.000 złotych. Doprowadzono nitkę gazociągu, zamontowano pompy ciepła  

i kotły gazowe oraz przyłączono te urządzenia do instalacji c.o. Spod tynku, na 

wszystkich piętrach, usunięta została stara instalacja centralnego ogrzewania. 

Zainstalowano 63 kaloryfery, a ciepło dostarcza do nich 750 metrów nowych rur. 

Ponadto poddasze zostało docieplone dwudziestopięciocentymetrową warstwą 

wełny mineralnej oraz zostały wymienione okna na tej kondygnacji. Drewniane 

elementy dachu zostały zabezpieczone preparatami ogniochronnymi i przeciw korozji 

biologicznej. Pomalowano wszystkie pomieszczenia na poddaszu i wymieniono kratki 

wywiewne.  

 

7. Wprowadzenie do programów szkolnych elementów wiedzy o regionalnym 

dziedzictwie kulturowym  

Na wniosek Burmistrza Miasta Sochaczew, od roku szkolnego 2016/2017 

dyrektorzy miejskich placówek oświatowych zostali zobowiązani do wprowadzenia  

do programów szkolnych elementów wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym. 

Edukacja regionalna sprzyja kształtowaniu wartości etycznych, humanistycznych  

i patriotycznych. Pozwala podnieść poziom edukacji kulturalnej, daje możliwość 

poznania własnego dziedzictwa kulturowego. Jest źródłem wiedzy o najbliższej 

okolicy, jej krajobrazie, zabytkach, folklorze, walorach turystycznych oraz żyjących  

tu ludziach. W ramach tych działań odbywały się lekcje muzealne w Domu Urodzenia 

Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Stacji Muzeum w Sochaczewie  

i Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. 
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Cel PRIORYTETU 2 realizowany był poprzez: 

1. Zwiedzanie Ruin Zamku Książąt Mazowieckich z przewodnikiem  

W 2018 roku w okresie wakacji, w każdą niedzielę, od godziny 15.00 do 18.00 

goście zwiedzający sochaczewskie wzgórze zamkowe mogli skorzystać z wiedzy 

przewodnika. Na chętnych czekali historycy, pracownicy Muzeum Ziemi 

Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, opowiadający związane  

z warownią legendy, ciekawostki dotyczące przeszłości budowli, jej właścicieli. Został 

przygotowany cykl spotkań z muzealnym przewodnikiem, animacje historyczne,  

w których wzięły udział grupy rekonstrukcyjne: grupa Łuczników św. Jerzego  

z Poddębic, Bractwo Rycerskie „Signum Temporis” z Łodzi, Stowarzyszenie 

Rekonstrukcji Historycznej „Złoty Krzyż” ze Zduńskiej Woli, Grupa Pasjonatów 

Średniowiecza z Płocka. Wzgórze zamkowe stało się miejscem prezentacji prac 

artystów w ramach projektu pn. „Okno sztuki”. W każdą niedzielę o godzinie 16:00 ze 

wzgórza zamkowego rozbrzmiewał hejnał Sochaczewa wykonywany przez trębacza.  

 

2. Piknik historyczny Zawisza Czarny nad Bzurą   

To cykliczna letnia impreza, skierowana głównie do najmłodszych 

mieszkańców Sochaczewa. Ideą pikniku jest chęć kultywowania tradycji odwołującej 

się do wydarzenia z 15 lipca 1414 r., kiedy to w Sochaczewie, najsłynniejszy rycerz 

polskiego średniowiecza Zawisza Czarny z Garbowa, w imieniu króla Polski 

wypowiedział Zakonowi Krzyżackiemu wojnę. Wydarzenie organizowane przez 

stowarzyszenie, które uzyskało na ten cel dofinansowanie w ramach programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

3. Noc Muzeów 

W ramach Nocy Muzeów w roku 2018 Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola 

Bitwy nad Bzurą przeprowadziło pokazy nawiązujące do średniowiecznych tradycji 

Sochaczewa. Pokaz rycerski w wykonaniu Pocztu Rycerskiego Herbu „Sobol” z Łodzi 

dotyczył prezentacji szeregu walk rycerskich, wojskowości średniowiecznej przy 

specjalnie przygotowanej wystawie uzbrojenia. Kolejny pokaz artyleryjski 

poprowadziła grupa „Łucznicy św. Jerzego” z Poddębic, jeden z największych                              

i najbardziej profesjonalnych organizatorów pokazów artyleryjskich. Grupa zajmuje 

się odtwarzaniem artylerzystów i puszkarzy z okresu 1380-1520, a na jej 

wyposażeniu znajdują się: hakownice i piszczele (XIV/XV wiek) oraz stroje  

i uzbrojenie z tego okresu; bombarda (XV w.); moździerz (XV w.); organki (XVI w.); 
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foglerz (XV/XVI w.); arkebuzy lontowe z XVI wieku oraz niezbędne do niego 

wyposażenie, strój i uzbrojenie z końca XV wieku. W ramach pokazu grupa 

poprowadziła dwa godzinne pokazy artyleryjskie, podczas których wszystkie  

z wymienionych powyżej armat i broni zostały przedstawione publiczności, z każdej 

odbył się strzał wiwatowy. Grupa była w pełni przygotowana merytorycznie,  

z konferansjerem, który wprowadził publiczność w świat pierwszych broni palnych. 

Ponadto grupa przygotowała w pełni dostępne stanowisko ze sprzętem artyleryjskim 

i bronią, tak by każdy z oglądających miał możliwość bliższego zapoznania się  

z prezentowanym sprzętem.  

 

4. Ścieżka edukacyjna na wzgórzu zamkowym 

Zamontowane w listopadzie 2015 roku na wzgórzu zamkowym tablice ścieżki 

edukacyjnej są przedmiotem i podstawą lekcji muzealnych prowadzonych przez 

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Ich zadaniem jest 

przybliżenie historii zamku sochaczewianom oraz turystom. Mają na celu wydobyć 

najciekawsze fakty i daty z historii najcenniejszego miejskiego zabytku.  

 

5. „Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza” 

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna w ramach projektu „Szlaki 

turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza” wykonała przy współpracy  

z Urzędem Miejskim w Sochaczewie oznakowanie tablicami informacyjnymi obiektów 

znajdujących się na szlakach turystycznych województwa mazowieckiego.  

W Sochaczewie przebiegają dwie trasy: Szlak Chopinowski oraz Szlak Książąt 

Mazowieckich.  

 

6. Aplikacja turystyczna dedykowana miastu  

Aplikacja obejmuje 5 szlaków: 

 Trakt pamięci Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 

 Śladami Fryderyka Chopina 

 Rowerowo–kajakowy szlak Jagiełły 

 Spacerkiem po Sochaczewie 

 Rodzinny wypad do Sochaczewa 

 Przez Puszczę Kampinoską na rowerze 
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7. Mapki turystyczne  

Dla turystów zostały przygotowane mapki z atrakcjami turystycznymi 

Sochaczewa, wśród których są: ruiny zamku książąt mazowieckich; dawny ratusz – 

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą; Muzeum Kolei Wąskotorowej 

– Stacja Muzeum; Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli. 

 

8. Opracowanie publikacji ukazujących dziedzictwo historyczne oraz 

eksponujące zabytki, a także walory krajobrazowe miasta 

W 2018 r. ukazały się następujące publikacje:  

 „14 Dywizja Piechoty”, Warszawa 2017 

 „Historia Sochaczewa” – 2017 

 Bogusław Kwiatkowski, „Dzieje Sochaczewa”, tom 5, Sochaczew 2018, 

 Leszek Nawrocki, „Bitwa nad Bzurą na terenie powiatu sochaczewskiego”, 

Sochaczew 2018, 

 Krzysztof Kwiatkowski, Marian Mikołajczuk, „Lotnicze Tradycje Sochaczewa”, 

Sochaczew 2018, 

 Paweł Fijałkowski, „Żydzi Sochaczewscy. Sochaczew Jews”, Sochaczew 

2018,  

 Bogusław Kwiatkowski, „Kalendarium wydarzeń historycznych miasta 

Sochaczewa w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939)”, 

Sochaczew 2018,  

 „14 Wielkopolska Dywizja Piechoty w dokumentach i wspomnieniach”, 

Sochaczew 2018,  

 Mariusz Samborski, Jakub Wojewoda, Jacek Furmańczyk, Michał Górny, 

„Bzura 1914-1915”, Sochaczew 2018. 

 

Ponadto w 2018 r. z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości ukazał 

się komiks „O niepodległości w Polsce i w Sochaczewie” w ramach serii „Sochaczew 

z historią w tle” autorstwa Łukasza Kucińskiego.  

 

9. Kalendarze 

W styczniu 2018 roku Urząd Miejski w Sochaczewie wydał dwa kalendarze: 

 przedstawiające główne atrakcje turystyczne Sochaczewa 

 przedstawiające rysunki dzieci z interesującymi obiektami Sochaczewa 
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10. Portal niepodległościowy www.sochaczew1918.pl 

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości powstał portal 

www.sochaczew1918.pl, na którym znalazły się relacje z ponad 140 wydarzeń Roku 

Niepodległościowego. Zostały również opublikowane eseje Bogusława 

Kwiatkowskiego na temat historii miasta okresu międzywojnia: 

1) „ Ignacy Włodzimierz Garbolewski – między miejską legendą a prawdą 

historyczną zawartą w archiwalnych dokumentach”; 

2) 100 lat, 1000 radnych, czyli zdań kilka o dziejach Rady Miejskiej (Miasta) 

Sochaczewa. Wzloty i upadki sochaczewskiej samorządności na podstawie  

akt archiwalnych”; 

3) „Pierwszy burmistrz Sochaczewa w niepodległej Polsce Jan Fabierkiewicz. 

Walka   o polskość miasta”; 

4) „Dzieje Rady Miejskiej Sochaczewa w dwudziestoleciu międzywojennym  

w świetle zachowanych protokołów posiedzeń Rady Miejskiej”; 

5) „Oblicze gospodarcze Sochaczewa w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego”; 

6) „Obchodzenie świąt (Niepodległość, 3 Maja, Urodziny Marszałka) i wizyty 

sławnych ludzi w Sochaczewie w okresie dwudziestoletnia międzywojennego 

– Ignacy Paderewski, Józef Haller, Prymas Królestwa Polskiego kard. 

Aleksander Kakowski, Prezydent RP Ignacy Mościcki i inni”; 

7) „Józef Piłsudski – pierwszy honorowy obywatel w dziejach miasta 

Sochaczew. Formy upamiętnienia Marszałka w Sochaczewie (pomnik, 

zbiórki finansowe, uroczystości, upamiętnienie w nazwach)”; 

8) „Burmistrzowie okresu dwudziestolecia międzywojennego”; 

9) „Starostowie sochaczewscy okresu dwudziestolecia międzywojennego”; 

10) „Sochaczew tuż przed i tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości”. 

 

11. Opracowania historyczne 

Bogusław Kwiatkowski, „Opracowanie historyczne dotyczące nadania praw 

miejskich miastu Sochaczew”. 

 

12. Wystawy: 

1) Wystawa plenerowa "Żołnierze i Twórcy Niepodległości" na placu Tadeusza 

Kościuszki; 

2) Wystawa poświęcona Ignacemu Janowi Paderewskiemu; 
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3) Wystawa pt. „Czerwonym Tramwajem do Przystanku Niepodległość”, 

autorstwa konsula RP na Litwie Piotra Wdowiaka; 

4) Wystawa współorganizowaną przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola 

Bitwy nad Bzurą wraz z Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie  

p.t. “Legiony Polskie”; 

5) Wystawa planszowa podsumowująca projekt „Relikty terenowe frontu  

nad Bzurą 1914-15. Nieinwazyjne rozpoznanie stanowisk archeologicznych  

I wojny światowej” i prezentacja książki „Bzura 1914-1915”; 

6) Wystawa planszowa z okazji 55 rocznicy powstania 32 Pułku Rozpoznania 

Taktycznego; 

7) Wystawa medali pamiątkowych i pocztówek wydanych w 1939 roku z okazji 

powstania Legionów Polskich, zebranych przez kolekcjonera Stanisława 

Duńskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej; 

8) Wystawa prac pokonkursowych  VII Ogólnopolskiego Konkurs Plastycznego  

im. Władysława Ślewińskiego pt. „Kocham Polskę – Niepodległa” w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej; 

9) Wystawa „Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja” w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej. 

 

13. Wykorzystanie do promocji dziedzictwa kulturowego Sochaczewa imprez 

masowych organizowanych w mieście oraz innych okazji budzących 

zainteresowanie mediów 

1) Piknik historyczny: „Sochaczew - VII Wieków Historii” - cykl imprez 

plenerowych (w 2018 roku odbyła się ósma edycja), dzięki którym widz ma 

możliwość cofnięcia się w przeszłość, może poznać kilka epok historycznych, 

dawne stroje, zwyczaje, metody polowania, prowadzenia wojen. Imprezy mają 

na celu przekrojową, głównie militarną prezentację historii naszego miasta  

w okresie 700 lat istnienia.  

2) Rekonstrukcja historyczna „W okopach Wielkiej Wojny” to widowisko, które 

odbyło się z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

3) Rekonstrukcja przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego do Sochaczewa - 

projekt zrealizowany z okazji 100–lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, skierowany do dzieci i młodzieży. 
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14. Montaż tablic kierunkowych wskazujących odległości do m.in. obiektów 

zabytkowych 

Tablice kierunkowe pomogą turyście odnaleźć drogę do obiektów, które 

znajdują się na terenie Sochaczewa oraz wskażą mu odległość do danego obiektu. 

Od roku 2014 zamontowane są nowe słupy z tablicami kierunkowymi wskazującymi 

obiekty zabytkowe. W 2017 roku zamontowano 21 tablic, a w roku 2018 – 40 tablic.  

 

15. Konkursy dla studentów architektury poświęcone rewaloryzacji zabudowy 

Sochaczewa. 

Od kilkunastu lat studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,  

w ramach prac semestralnych, przygotowują projekty zagospodarowania  

i rewitalizacji historycznych obszarów naszego miasta. Studenci opracowywali  

już m.in. otoczenie zamku i placu Kościuszki, historyczną zabudowę ulicy 

Warszawskiej, dworca PKP, dwóch młynów przy ul. 1 Maja i rozbudowy Muzeum 

Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. W 2018 roku młodzi architekci  

na deski kreślarskie przelali swoje wizje Muzeum Kolei Wąskotorowej, zabudowania 

byłego folwarku przy ul. Głowackiego, zagospodarowanie czterech obiektów 

zakładów CHZWCH „Chemitex” oraz dworu w Chodakowie przy ul. Hotelowej. 

 

 

 

H. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

Realizacja inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie 

miasta Sochaczew odbywa się na podstawie planu rozwoju i modernizacji 

sporządzonego przez „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o. i zatwierdzonego Uchwałą 

Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych do roku 2020.  W zakresie gospodarki wodno-ściekowej w 2018 

roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: wymiana wodociągu w ulicy 

Towarowej, ul. Łuszczewskich i ul. Załamanej o długości 210 mb, przebudowa sieci 

wodociągowej ul. Licealnej o łącznej długości 554 mb oraz budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w ul. Towarowej na długości 316 mb. Dodatkowo przedsiębiorstwo 

wykonało przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. 15-go Sierpnia 83, 

budowę sieci wodnociągowej i kanalizacyjnej w  ul. Olimpijskiej i budowę przyłączy 

wodociągowych w ul. Kolejowej.  

Infrastruktura komunalna 
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I. Plan założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
 

Obowiązek opracowania i aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Sochaczew” wynika  

z zapisów ustawy Prawo energetyczne. Obecnie obowiązujący dokument przyjęty 

został w Uchwale Nr XX/216/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 

2016 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Sochaczew”. Zakres 

projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

obejmuje m.in.: ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przedsięwzięcia racjonalizujące 

użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, możliwości wykorzystania 

istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem 

skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła 

odpadowego z instalacji przemysłowych oraz zakres współpracy z innymi gminami. 

 

J. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew 

 

Zgodnie z art. 11a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt rada 

gminy corocznie określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w drodze uchwały w terminie do dnia  

31 marca. W związku z powyższym w 2018 roku została przyjęta Uchwała  

nr XXXIII/371/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018. Projekt programu 

uprzednio został przedłożony do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 

w Sochaczewie i organizacjom społecznym działającym na obszarze gminy, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Ponadto projekt poddany został 

konsultacjom społecznym w celu poznania opinii mieszkańców miasta Sochaczewa,  

a także przedstawiony do zaopiniowania Sochaczewskiej Radzie Działalności 

Pożytku Publicznego.  
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K. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej został przyjęty uchwałą nr XXVII/303/17 Rady 

Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2017 r. o przyjęciu do realizacji oraz do 

wieloletniego planu finansowego inwestycji wynikających z opracowanego Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew.  

 

W 2018 r. z działań przewidzianych do realizacji w Planie wykonano:  

1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  

Gmina Miasto Sochaczew przeprowadziła termomodernizację Muzeum Ziemi 

Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie w ramach projektu pn. 

„Sochaczew(od)Nowa”, na który pozyskała środki z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-

043/16; OŚ priorytetowa VI Jakość życia, w ramach Działania 6.2: Rewitalizacja 

obszarów zmarginalizowanych; Typ projektów - Rozwój infrastruktury technicznej na 

obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywacji społecznej i gospodarczej.  

 

2) Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz budynków 

niemieszkalnych  

Gmina Miasto Sochaczew złożyła wniosek na wymianę 59 urządzeń grzewczych 

w domach jednorodzinnych, będących własnością osób fizycznych, zgodnie 

z projektem pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń 

grzewczych w Sochaczewie. ”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 konkursu  nr RPMA.04.03.01-IP.01-

14-078/18 w ramach Działania 4.3: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, 

Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 

miejskiej. Typ projektu: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych. 

Całkowita wartość zadania: 1.685.981,23 zł, przy dofinasowaniu 80 % wysokości 

kosztów kwalifikowanych. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny 

formalnej i merytorycznej. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej, oczekując na 

zapowiadane zwiększenie alokacji środków zapewniające dofinansowanie.  

Środowisko 
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3) Rozbudowa i renowacja sieci szlaków rowerowych i zakup 

niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego wraz  

z rozbudową infrastruktury towarzyszącej komunikacji miejskiej  

 

Gmina Miasto Sochaczew realizowała przedsięwzięcie objęte projektem pn. 

„Sochaczewski Eko–bus”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 konkursu RPMA.03.01-IP.01-14-052/17; OŚ 

priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną w ramach Działania 4.3: 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1. Ograniczenie 

zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; Typ projektów - Rozwój 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe 

obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, 

inteligentne Systemy Transportu). Gmina Miasto Sochaczew ze środków własnych 

zrealizowała przebudowę ul. Licealnej, w ramach której została wykonana ścieżka 

rowerowa.  

 

4) Geotermalne uciepłownienie Miasta Sochaczew  

 

Gmina Miasto Sochaczew zrealizowała przedsięwzięcie objęte projektem pn. 

„Rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych do celów 

ciepłowniczych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew poprzez wykonanie otworu 

geotermalnego  Sochaczew GT – 1 na działce o nr ew. 24/4 obręb ewid. Sochaczew 

- Centrum.”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo 

Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż 

kopalin i wód podziemnych.  

 

L.  Program ochrony środowiska 

 

W 2018 r. Gmina Miasto Sochaczew przygotowała dokument strategiczny „Program 

Ochrony Środowiska do 2022 r.” Dokument ten wymienia obszary działania  

z zakresu ochrony środowiska, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia 

mieszkańców miasta. Należą do nich m.in.:  

 ochrona klimatu i jakości powietrza,  
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 zagrożenia hałasem,  

 pola elektromagnetyczne,  

 gospodarowanie wodami,  

 gospodarka wodno – ściekowa,  

 zasoby geologiczne,  

 gleby, 

 gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,  

 zasoby przyrodnicze,  

 zagrożenie poważnymi awariami,  

 edukacja ekologiczna. 

 

W Programie wskazane zostały m.in. zadania własne Gminy, które powinny być 

realizowane do 2022 r. w celu poprawy jakości środowiska, a tym samym życia 

mieszkańców miasta. Do nich należą m.in.:  

 zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 

w Sochaczewie,  

 „Sochaczewski Eko-bus” – usprawnienie i rozbudowa transportu zbiorowego 

oraz wspieranie proekologicznych rozwiązań, w tym zakup nowego 

niskoemisyjnego taboru autobusowego komunikacji miejskiej, 

 przebudowa dróg gminnych,  

 budowa ścieżek rowerowych,  

 realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto 

Sochaczew, 

 uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed ponadnormatywnym 

promieniowaniem elektromagnetycznym w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego gminy,  

 propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania 

edukacyjno-promocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup 

społecznych),  

 bieżąca modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej,  

 rozbudowa sieci kanalizacyjnej,  

 uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

zapisów dotyczących ochrony naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi,  

 rekultywacja terenów zdegradowanych,  
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 usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy,  

 uszczelnianie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi –

weryfikacja mieszkańców uchylających się od obowiązku złożenia deklaracji  

i wnoszenia opłat,  

 zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła,  

 bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz z ochroną obszarów 

i obiektów prawnie chronionych,  

 poprawa stanu terenów zieleni na terenie miasta, 

 uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów 

przeznaczonych pod zalesianie (słabe gleby V i VI klasy oraz wieloletnie 

odłogi), 

 uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

zapisów dotyczących ochrony zadrzewień poprzez wymóg inwentaryzacji 

zieleni oraz przyjmowania w miarę możliwości zasady omijania istniejących 

drzew, przy projektowaniu oraz realizacji inwestycji budowy systemu 

komunikacyjnego,  

 tworzenie nowych obszarów chronionych,  

 prowadzenie działań edukacyjnych.  

 

Raport z realizacji zadań wskazanych w Programie Ochrony Środowiska dla 

Gminy Miasto Sochaczew, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie nr 

XXXVI/306/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia  programu ochrony 

środowiska dla miasta Sochaczew. Z zadań przewidzianych do realizacji  

w programie ochrony środowiska są systematycznie wykonywane przedsięwzięcia 

m.in. z zakresu:  

 zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania odpowiedniej 

ilości i jakości wody pitnej,  

 budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej,  

 budowy sieci kanalizacji deszczowej,  

 przebudowy dróg miejskich, 

 remontu dróg gminnych,  

 termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, 
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 konserwacji i rewaloryzacji zieleni na terenie miasta,  

 promowania działań proekologicznych.  

 

Ł. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Miasto Sochaczew  

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto 

Sochaczew - uchwała nr LVIII/551/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 

czerwca 2010 r. w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest dla Gminy Miasto Sochaczew do 2032 r.  

W 2018 r. Gmina Miasto Sochaczew nie prowadziła prac związanych  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych,  

w związku z nieuzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację ww. zadania. Powyższe wynika 

z faktu, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie ogłosił nabór wniosków w tej sprawie w dniu 22 marca 2018 r. Nabór 

wniosków rozpoczął się w dniu 28 marca 2018 r. Natomiast w dniu 29 marca 2019 r. 

Zarząd Funduszu podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków z powodu 

wyczerpania alokacji środków.   

 

 

 

M. Strategia rozwiązywania problemów społecznych  
 

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych dotyczy kluczowych 

kwestii społecznych, jakie dotykają mieszkańców naszej gminy. Wskazuje na ich 

niezaspokojone potrzeby i kierunki działań podejmowanych w celu przeciwdziałania 

zjawiskom społecznie niepożądanym czy negatywnym. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto 

Sochaczew na lata 2016-2020 zawiera analizę SWOT opracowaną na podstawie 

dostępnych danych przedkładanych przez instytucje miejskie, jak również wynikającą 

z konsultacji prowadzonych z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Na tej 

podstawie określono kierunki działań, których realizacja ma przyczynić się do 

poprawy funkcjonowania mieszkańców miasta, jak również ich sytuacji bytowej. 

Dokument ten zawiera informacje, iż podlega ciągłej ocenie i ma charakter otwarty, 

jednocześnie uwzględnia programy i projekty, które są lub będą realizowane. Należy 

Polityka społeczna 
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uznać zatem, iż każdy z projektów i programów stanowi integralną część Strategii,  

a w swojej specyfice zawiera zakładane rezultaty do osiągnięcia oraz wskaźniki 

realizacji działań. Ich osiągnięcie częściowe lub w całości wyznacza jednocześnie 

kierunek zmian w poszczególnych obszarach uwzględnionych w dokumencie. 

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

gminy, powiaty oraz samorząd województwa mają obowiązek przygotowywania 

corocznie oceny zasobów pomocy społecznej. 

Ocena zasobów przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej. Dokument prezentuje informacje dotyczące takich 

obszarów tematycznych, jak: infrastruktura, kadra, organizacje pozarządowe oraz 

nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Ponadto, ocena obejmuje osoby 

i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład 

ilościowy. 

Czynnikami determinującymi strukturę osób korzystających z pomocy 

społecznej są zarówno uwarunkowania gospodarcze, ekonomiczne jak i społeczne, 

czy demograficzne, takie jak starzenie się społeczeństwa, czy  migracje zarobkowe. 

Potrzeby  pomocy społecznej ulegają  zmianom, na które wpływ mają między innymi  

rynek pracy, ochrona zdrowia, oświata.   

Analizując zasoby pomocy społecznej z ostatnich lat, tj. 2016, 2017, 2018 

roku, nasuwają się następujące spostrzeżenia, na które warto zwrócić uwagę :  

1) Zapewnienie środków na pomoc w formie wypłaty zasiłków stałych. 

Sukcesywnie z roku na rok zwiększa się liczba osób korzystających  

z pomocy w formie zasiłku stałego. Liczba osób korzystających z zasiłków 

stałych oraz kwota wypłaconych świadczeń przedstawia się następująco:  

 

Tabela nr V.16. Zasiłki stałe 

Rok Liczba osób Kwota wypłaconych świadczeń 

2016 192 985 456 zł 

2017 201 1 032 818 zł 

2018 205 1 075 671 zł 

 

Wzrost nakładów na wypłatę zasiłków stałych wiąże się ze zmianą 

maksymalnej wysokości zasiłku stałego z kwoty 604 zł  do kwoty 645 zł od  

1 października 2018 r.  
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2) Wzrost nakładów na usługi opiekuńcze, co jest generowane przez zmiany 

wiekowe wynikające ze starzenia się społeczeństwa i wydłużenia życia. 

Wymaga to dostosowania usług do potrzeb osób starszych, które są 

pozbawione ze strony rodziny opieki lub rodzina nie jest w stanie jej 

zapewnić w wystarczającym zakresie czy formie. Liczba osób 

korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych w domu oraz koszt 

świadczonych usług przedstawia się następująco:  

 

Tabela nr V.17. Usługi opiekuńcze 

Rok Liczba osób Liczba świadczeń Koszt usług 

2016 91 25 365 327 105 zł 

2017 87 29 350 532 469 zł 

2018 90 29 580 576 810 zł 

 

Na przestrzeni lat 2016 – 2018 można zaobserwować tendencję wzrostową 

nie tyle osób wymagających pomocy w formie usług, ale stałe zwiększanie się liczby 

osób wymagających wielogodzinnej opieki  przez 7 dni w tygodniu. A co za tym idzie, 

corocznie wzrastają nakłady finansowe  na ten cel. W 2016 roku koszt jednej godziny 

usług wynosił 12,90 zł,  w roku 2017 18,50 zł., natomiast w 2018 r. był to koszt  

19,30 zł.  

3) Zapewnienie opieki w domach pomocy społecznej. Notuje się sukcesywny 

wzrost liczby osób, które wymagają  opieki w formie stacjonarnej, czyli 

umieszczenia w domu pomocy społecznej. Konieczne jest więc 

zabezpieczenie odpowiednich środków na ten cel. Liczba osób 

umieszczona w Domach Pomocy Społecznej oraz odpłatność gminy za 

pobyt w DPS przedstawia się następująco: 

 

Tabela nr V.18. Zapewnienie opieki w domach pomocy społecznej 

Rok Liczba osób Odpłatność gminy 

2016 55 1 348 345 zł 

2017 65 1 532 718 zł 

2018 65 1 596 608 zł 
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Na przestrzeni lat 2016 – 2018 można zaobserwować tendencję wzrostową 

wydatków Miasta na powyższy cel. Mimo że w latach 2017 - 2018 ilość osób nie 

uległa zmianie, nie możemy tego powiedzieć o odpłatności gminy za pobyt w DPS, 

która zdecydowanie wzrosła. Odpłatność gminy za pobyt pensjonariusza w DPS 

średnio miesięcznie wynosiła: w 2016 roku - 2 232,31 zł,  w 2017 - 2 350,79 zł, 

natomiast w 2018 r. - 2 411,79 zł.  

4) Pomoc osobom bezdomnym. Osoby te potrzebują pomocy w formie 

schronienia, pożywienia i innej pomocy zaspokajającej podstawowe 

potrzeby życiowe. 

 

Tabela nr V.19. Pomoc osobom bezdomnym 

Rok Liczba osób Kwota świadczeń 

2016 66 217 295 zł 

2017 59 258 012 zł 

2018 65 433 980 zł 

 

Na przestrzeni lat 2016 – 2018 można zaobserwować znaczny wzrost kosztów 

pobytu w schronisku. W 2017 roku stawka za pobyt bezdomnego w schronisku za 

jeden dzień wynosiła 19,42 zł, natomiast w 2018 r. był to koszt 30,76 zł.  

 

N. Program profilaktyki i promocji zdrowia  

 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie 

ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań własnych gminy. Gmina 

Miasto Sochaczew realizuje zadania w zakresie zapewnienia równego dostępu do 

świadczeń opieki zdrowotnej. Obejmują one w szczególności: promocję zdrowia  

i profilaktykę, mającą na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, wdrażanie 

programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu 

zdrowia mieszkańców miasta oraz edukację zdrowotną zmierzającą do 

zaznajomienia mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i ich skutkami. 

Głównym celem Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia jest 

poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Sochaczewa, 

kształtowanie prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa oraz aktywizowanie 

jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów do działań na rzecz poprawy 

zdrowia. 
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Szczegółowe cele ujęte są w Miejskim Programie Profilaktyki i Promocji 

Zdrowia przyjętym na lata 2016-2020, a  zrealizowane były w 2018 roku w poniższy 

sposób: 

1. Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób u dzieci w wieku od 9 miesiąca 

życia do 6 lat 

Badania ultrasonograficzne – zestawienie za 2018 rok: 

 Liczba wykonanych badań ogółem – 208 w tym: 

- Dziewczynki – 96, 

- Chłopcy – 112, 

 USG jamy brzusznej – 208, 

 USG jąder – 112, 

 USG szyi – 208, 

 Zmiany i odstępstwa od normy wykryte w badaniach: 53, 

 Udzielone porady lekarskie: 35, 

 Zalecone konsultacje specjalistyczne: 31. 

Corocznie w ramach programu zostaje przebadanych ponad 200 dzieci, wśród 

ok. 30% wykrywane są różne nieprawidłowości w stanie zdrowia. Dzieci z wykrytymi 

schorzeniami kierowane są do dalszej diagnostyki lub ewentualnego leczenia 

u specjalistów. Badaniami objęte są dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Wykonują 

je radiolodzy, na co dzień pracujący w szpitalach pediatrycznych. W czasie badania 

lekarz dokonuje kompleksowej oceny stanu tarczycy i węzłów chłonnych, narządów 

jamy brzusznej, a u chłopców dodatkowo moszny. Podczas każdej akcji rodzice 

otrzymują dodatkowe porady związane z koniecznością wykonania innych 

specjalistycznych badań i dalszej diagnostyki. Każdy taki przypadek to dowód, że 

badania profilaktyczne u dzieci mają ogromny sens. Program bezpłatnych badań we 

współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda jest interesującą ofertą dla rodziców, 

ponieważ jest adresowany do wszystkich dzieci i dotyczy tych dziedzin zdrowia, które 

nie są objęte publiczną opieką zdrowotną. 

 

2.  Wczesne wykrywanie i profilaktyka raka piersi 

Tabela nr V.20. Badania mammograficzne wykonane w 2018 roku  

Miesiąc NZOZ MEDICA GENAVA-TRUST MAMMO-MED 

Styczeń 37 51  

Luty    
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Marzec 29 37  

Kwiecień 25 31  

Maj 42 + 29 komercyjnych   

Czerwiec 30 59  

Lipiec 26 66  

Sierpień 35   

Wrzesień 40 52 46 

Październik 25 36  

Listopad 13   

Grudzień 46  16 

suma 377 332 78 

Ogółem 787 

 

3. Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

W ramach realizacji Programu podejmowane są działania w formie spotkań 

edukacyjno-informacyjnych, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, aktualizację zdobytej wiedzy  

i praktyczne doskonalenie umiejętności w ratowaniu życia. Co roku Urząd inicjuje 

działania upowszechniające umiejętności udzielania pierwszej pomocy poprzez 

wsparcie przy organizacji Międzyszkolnego Turnieju Sprawności Ratowniczych.  

 

4. Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku 

życia 

W 2018 roku szczepionkę otrzymało 500 mieszkańców miasta Sochaczew.  

Z wyników ankiet przeprowadzonych w celu poznania subiektywnej opinii  

nt. skuteczności szczepień przeciw grypie sezonowej wynika, że 87% respondentów 

zaszczepiło się w latach poprzednich. Jednocześnie wszystkie te osoby wskazywały, 

że warto szczepić się przeciwko grypie sezonowej. Spośród mieszkańców którzy się 

zaszczepili, tylko 13 % zachorowało, co świadczy o wysokiej skuteczności 

przyjmowanych szczepień. Corocznie wzrasta liczba chętnych do uczestnictwa  

w bezpłatnych szczepieniach profilaktycznych. 
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5. Krzewienie idei krwiodawstwa na terenie miasta Sochaczew 

Akcje krwiodawstwa – zestawienie za 2018 rok: 

 Liczba akcji - 27 

 Liczba dawców zarejestrowanych - 739 

 Liczba dawców, którzy oddali krew - 532 

 Ilość oddanej krwi – ok. 240 000 ml  

Gmina Miasto Sochaczew od wielu lat w ramach programu propaguje 

i popularyzuje ideę honorowego krwiodawstwa na terenie miasta Sochaczew 

poprzez organizowanie we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa otwartych akcji krwiodawstwa oraz efektywnej edukacji zdrowotnej 

motywującej do zdrowego stylu życia i mającej na celu pozyskanie coraz większej 

liczby honorowych dawców krwi. Corocznie Gmina Miasto Sochaczew pozyskuje 

w ramach otwartych akcji krwiodawstwa ponad 200 litrów krwi. 

 

6. Promocja inicjatyw na rzecz osób niewidomych i słabowidzących 

Ważnym celem w ramach realizacji priorytetu jest stworzenie warunków 

i możliwości do kontaktów ze środowiskiem społecznym poprzez wspieranie działań 

integrujących osoby niewidome z pozostałymi mieszkańcami miasta. Wychodząc 

naprzeciw potrzebom co roku urząd udziela wsparcia w organizacji spotkań 

integracyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących takich jak: spotkanie 

opłatkowe, spotkanie wielkanocne, uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia 

Białej Laski. 

 

7. Profilaktyka zapobiegania chorobom cywilizacyjnym - cukrzyca 

W ramach programu prowadzona jest edukacja zdrowotna połączona z nauką 

samokontroli poziomu cukru oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy. 

Aby uniknąć zachorowania na cukrzycę, ważna jest odpowiednia profilaktyka.  

W związku z tym urząd, aby zwiększyć świadomość i wiedzę na temat cukrzycy 

wśród mieszkańców, tworzy punkty pomiaru poziomu cukru we krwi podczas imprez 

miejskich, m.in. utworzenie „Krainy Zdrowia” z okazji obchodów Dnia Dziecka – 

możliwość bezpłatnych badań dla opiekunów.  
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O. Gminny program wspierania rodziny  

Do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny gminy zobowiązane są 

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej ( Dz. U. 2017 poz. 697). Zapisy ustawy zakładają wsparcie rodzin  

w wypełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej w sposób prawidłowy, 

między innymi poprzez podjęcie współpracy z asystentem  rodziny. Stale zwiększa 

się liczba rodzin wymagających tego typu wsparcia, jak również liczba rodzin 

zobowiązanych do współpracy z asystentem rodziny prawomocnym wyrokiem sądu, 

dlatego niezbędne jest zabezpieczenie środków na zatrudnienie asystentów rodziny. 

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka jest 

zobowiązana do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka  

umieszczonego w pieczy zastępczej odpowiednio: 10% w pierwszym roku pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim, 50% w trzecim roku i kolejnych. 

Systematycznie wzrastają koszty utrzymania dziecka w pieczy zastępczej, a tym 

samym zwiększają się koszty ponoszone przez gminę. 

Ponadto w Gminie Miasto Sochaczew jest niewystarczająca liczba rodzin 

zastępczych, co powoduje umieszczanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

w formie placówek opiekuńczo–wychowawczych, w których koszt utrzymania dziecka 

jest zdecydowanie wyższy. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie środków 

na realizację zadań wynikających z ustawy.  

 

Tabela nr V.21. Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny 

Rok 
Liczba rodzin objętych 

pracą z asystentem 
Liczba asystentów 

Odpłatność za pobyt dzieci 
w pieczy zastępczej 

2016 42 3 246.467 zł 

2017 50 4 353.567 zł 

2018 55 4 424.104 zł 

 

Jak możemy zauważyć, coraz więcej rodzin potrzebuje pracy z asystentem 

rodziny.  

 

P. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 

Miasta Sochaczew na rok 2018 został opracowany i uchwalony zgodnie z corocznym 

obowiązkiem ustawowym. Na poszczególne zadania wynikające z powyższego 
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Programu, z tzw. funduszu alkoholowego (z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych) wydatkowano w 2018 r. 809.560,49 zł. Realizacja 

zadań: 

1) Zwiększając dostępność i skuteczność pomocy terapeutyczno  

– rehabilitacyjnej dla uzależnionych, wydano 6.132 zł; 

2) Udzielając rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej  

i prawnej (Punkt Konsultacyjny, Zespół Interdyscyplinarny, wolontariat, 

Telefon Zaufania, Pogotowie Lekcyjne przy MOPS) wydano: 15.183 zł; 

3) Wydatki związane z ogólną działalnością profilaktyczno – edukacyjną 

wyniosły: 27.020 zł; 

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób uczestniczących  

w realizacji Miejskiego Programu: 

a) ferie zimowe, wydano - 13.636 zł, 

b) akcja „Lato”, wydano : 166.062 zł, w tym: kolonie – 102.235 zł; Lato  

w mieście – 63.827 zł, 

c) dofinansowanie wyżywienia w świetlicach środowiskowych wydano  

– 57.397 zł, 

d) działania profilaktyczne i edukacyjne w szkołach, wydano – 19.592 zł, 

e) nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych – 47.230 zł, 

f) realizacja zadań publicznych dot. realizacji Miejskiego Programu, 

wyłonionych w wyniku konkursów ofert dla organizacji pozarządowych 

wydano 170.000 zł, w tym: 

 wsparcie świetlic środowiskowych (TPD Boryszew, TPD Chodaków, TPD 

Trojanów, „CARITAS”, Stowarzyszenie „Przystań”) przeznaczono 47.000 

zł, 

 organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wydano 40.000 zł 

 obozy szkoleniowo – wypoczynkowe, wydano 75.000 zł, 

 działania z zakresu promocji zdrowia, dot. przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, wydano 8.000 zł, 

5) promocja trzeźwości w lokalnej społeczności poprzez dofinansowanie 

miejskich imprez promujących trzeźwy styl życia, wydano 41.034 zł; 

6) wspieranie integracji społecznej wydano 32.044 zł. oraz 33.604 zł. na 

place zabaw; 

7) działania związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (w tym wynagrodzenia członków komisji i koszty spraw 
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związanych ze zobowiązaniem sądowym do leczenia odwykowego) 

wydano 20.333 zł. 

W roku 2018 Rada Miejska uchwaliła nowe zasady usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Sochaczew 

wraz z ograniczeniem liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (po 40 dla 

rodzajów A + B + C ze spożyciem w miejscu sprzedaży oraz po 90 dla A + B + C ze 

spożyciem poza miejscem sprzedaży). Jednocześnie uchwalono ograniczenia  

w godzinach ich nocnej sprzedaży - stały zakaz od godz. 23:00 do godz. 6:00  

w punktach sprzedaży ze spożyciem poza miejscem sprzedaży (dot. to także stacji 

benzynowych). Jak wykazały statystyki, przyczyniło się to do zmniejszenia wydatków 

naszego społeczeństwa na alkohol o blisko 2 miliony złotych w skali całego roku 

(z 31.400.502 zł. do 29.757.137 zł) 

 

Q. Program przeciwdziałania narkomanii 

 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczew na rok 

2018 został opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami wynikającymi z art. 10 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz aktualnymi potrzebami występującymi na 

terenie miasta.  

Wyniki badań ankietowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta, 

przeprowadzone przez pedagogów szkolnych w ostatnim okresie w szkołach 

podstawowych i byłych gimnazjalnych, dotyczące problemów związanych 

z narkotykami (w tym z dopalaczami), są porównywalne z wynikami badań 

przeprowadzonych przez różne instytucje, na terenie całego kraju. 

Na zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

zaplanowano wydatki w wysokości 125.000 zł., z których wydano kwotę 100.725 zł. 

Zdecydowaną większość tej sumy bo 85.000 zł stanowiła realizacja zadań 

publicznych wyłonionych w wyniku konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. 

I tak na wsparcie świetlic środowiskowych przeznaczono 15.000 zł a na 

organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wydano 67.000 zł. Działania 

służące profilaktyce pochłonęły w tym zakresie 3.000 zł. 

Na profilaktykę i edukację, przede wszystkim w środowisku szkolnym, wydano 

15.725 zł. Złożyły się na tę sumę koszty materiałów edukacyjnych jak i zajęcia 

warsztatowe z uczniami, kadrą pedagogiczną i rodzicami. 
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Mając na względzie konieczność zdecydowanej reakcji w celu 

przeciwdziałania rozpowszechnianiu oraz używaniu środków psychoaktywnych i tzw. 

dopalaczy, władze samorządowe Sochaczewa deklarują rozszerzenie stosownych 

działań prewencyjno-profilaktycznych w zakresie ograniczenia i stopniowego 

eliminowania zjawiska narkomanii na terenie naszego miasta. 

Zalecane jest wspieranie oraz rozszerzanie specjalistycznej bazy poradnictwa, 

poprzez instytucje takie jak Terenowy Oddział Towarzystwa Zapobiegania 

Narkomanii, Poradnię Leczenia Uzależnień czy inne punkty konsultacyjne. Ważnym 

też staje się monitorowanie i diagnozowanie zjawiska narkomanii w mieście,  

prowadząc okresowe badania ankietowe, dokonywanie analiz informacji 

uzyskiwanych z instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawiska uzależnień  

i związanych z nimi patologii oraz podejmowanie działań adekwatnych do stopnia 

zagrożenia. 

 

R. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie 

 

Przemoc w rodzinie jest problemem dezorganizującym życie rodzinne 

i  powodującym ogromne straty. Niezbędne jest podejmowanie złożonych interwencji 

w celu zabezpieczenia dobra ofiar przemocy, stałego wsparcia oraz monitorowania 

sytuacji rodziny przez pracowników socjalnych, a w szczególnie zagrażających 

sytuacjach umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Dlatego też konieczne jest 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w szczególności przez pracowników 

socjalnych. W mieście od 2011 roku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, zgodnie 

z Ustawą o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. Do jego zadań należy 

weryfikacja procedury Niebieskiej Karty i tworzenie Grup Roboczych w celu 

rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

Zauważalny jest wzrost liczby osób stosujących przemoc i doświadczających 

przemocy w rodzinie. Generuje to potrzebę zwiększenia dostępności pomocy 

specjalistycznych w formie pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej 

związanej z uzależnieniem. Podejmowane są także różnorodne działania 

profilaktyczne mające na celu zapobieganie sytuacjom przemocowym w rodzinach. 
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Tabela nr V.22. Procedura Niebieskiej Karty  

Rok 

Liczba 
rodzin, dla 

których 
wszczęto 
procedurę 

NK 

Liczba NK wszczynających procedurę przez: 

Liczba 
sporzą-
dzonych 

Niebieskich 
Kart C 

Liczba 
sporzą-
dzonych 

Niebieskich 
Kart D 

Liczba 
spotkań 

grup 
roboczych 

Jednostki 
organiza-

cyjne 
pomocy 
społecz-

nej 

Gminna 
Komisja 

Rozwiązy-
wania 

Problemów 
Alkoholo-

wych 

P
o
lic

ja
 

O
ś
w

ia
ta

 

O
c
h
ro

n
a
 z

d
ro

w
ia

 

2016 70 29 0 39 2 0 43 27 28 

2017 75 15 0 58 2 0 53 34 32 

2018 78 24 0 51 0 3 49 26 31 

 

Tabela nr V.23. Charakterystyka osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc 

Rok Płeć 

Charakterystyka osób, wobec 
których istnieje podejrzenie, że są 

dotknięte przemocą w rodzinie 

Charakterystyka osób, wobec 
których istnieje podejrzenie, że 

stosują przemoc w rodzinie 

ogółem 
do 18 
roku 
życia 

od 18 
do 67 

lat 

od 67 
lat 

ogółem 
do 18 
roku 
życia 

od 18 
do 67 

lat 

od 67 
lat 

2016 Kobiety 62 6 55 1 14 1 12 1 

2016 Mężczyźni 12 4 7 1 58 0 58 0 

2017 Kobiety 69 4 60 5 10 0 9 1 

2017 Mężczyźni 7 4 2 1 66 0 66 0 

2018 Kobiety 70 2 62 6 7 0 4 3 

2018 Mężczyźni 8 0 6 2 72 1 69 2 

 

 

S. Program osłonowy w zakresie dożywiania 

 

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia 

dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej 
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sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, 

chorych lub osób niepełnosprawnych. 

Pomoc w ramach Programu udzielana była osobom, rodzinom spełniającym 

warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium,  

o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.  

Pomoc w ramach programu udzielana była w szczególności: 

 dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

 osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności 

osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. 

Pomoc udzielana była w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 

lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

 

Tabela nr V.24. Korzystający z posiłków  

Rok Liczba osób ogółem w tym dzieci Koszt posiłków ogółem 

2016 521 427 292 208 zł 

2017 444 359 237 927 zł 

2018 420 331 220 880 zł 

 

Na przestrzeni lat 2016 – 2018 można zauważyć spadek osób korzystających  

z posiłków.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyrażało 

chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informował 

ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. W takim 

wypadku dziecko korzystało z posiłków bez wydania decyzji administracyjnej. 

 

Tabela nr V25. Dzieci dożywiane bez wydania decyzji administracyjnej 

Rok 
Liczba dzieci korzystających z 

posiłków 
Koszt posiłków 

2016 41 16 598 zł  

2017 32 15 667 zł 

2018 32 17 238 zł 
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Tabela nr V.26. Pomoc w formie zasiłków celowych  

Rok 
Liczba osób korzystających  

z zasiłków celowych 
Kwota 

2016 438 262 774 zł 

2017 383 262 820 zł 

2018 384 303 610 zł 

 

Mimo iż w 2016 roku liczba osób korzystających ze świadczeń była wyższa, i tak na 

przestrzeni lat 2017-2018 liczba wypłaconych świadczeń w złotych zauważalnie 

wzrosła. 

  

Tabela nr V.26. Pomoc w formie świadczenia rzeczowego  

Rok 
Liczba rodzin korzystających  

z paczek żywnościowych 
Koszt paczek 

2016 221 30 001 zł 

2018 172 30 564 zł 

 

 

 

T. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Roczny Program Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2018 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 o wolontariacie - zwany dalej 

Programem, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty został przez Radę Miejską 

w Sochaczewie Uchwałą Nr XXIX/324/17 z dnia 14 listopada 2017 r.  

Głównym celem Programu było budowanie i umacnianie partnerstwa 

pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi w formie współpracy  

o charakterze zarówno finansowym, jak i pozafinansowym. 

 W roku 2018 zostały określone następujące priorytetowe zadania: 

1) Upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 

2) Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach 

sportowych w Gminie Miasto Sochaczew poprzez udział we 

współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 

Partycypacja społeczna 
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3) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo – 

wychowawczych wsparcia dziennego; 

4) Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 

5) Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć 

artystycznych i kulturalnych; 

6) Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

patriotycznych i narodowych oraz tożsamości lokalnej mieszkańców; 

7) Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy 

jakości życia osób starszych; 

8) Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży 

w zakresie profilaktyczno-opiekuńczym; 

9) Organizowanie stacjonarnych obozów szkoleniowo-wypoczynkowych oraz 

wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie 

wakacji; 

10) Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących 

dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, 

piłka siatkowa, badminton, koszykówka, ratownictwo wodne  

z zastosowaniem programu profilaktycznego; 

11) Wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii; 

12) Wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące 

przeciwdziałaniu narkomanii; 

13) Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu 

przeciwdziałania narkomanii; 

14) Wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących 

przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie; 

15) Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.  

 

1. Współpraca o charakterze finansowym 

 

Współpraca o charakterze finansowym Miasta Sochaczew z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania lub 

powierzania wraz z udzieleniem dotacji. Zlecanie zadań odbyło się w drodze 

otwartych konkurów ofert ogłoszonych w trybie pożytku publicznego, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
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i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t. j. z późn.zm.) oraz zgodnie z § 5 ust. 5 Uchwały 

Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XI/90/11 z dnia 26 lipca 2011 r. Na zadania 

realizowane w 2018 roku ogłoszono 3 konkursy, ofert w wyniku których przyznano 

dotację 68 ofertom na łączną kwotę 409.000,00 zł: 

1) Program współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami 

pozarządowymi 

a) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  

(plan wydatków 10.000,00 zł) wydatkowano 10.000,00 zł, zawarto 2 umowy  

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie - 3.000,00 zł, 

 Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna im. II Batalionu 18 Pułku 

Piechoty – 7.000,00 zł; 

b) Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację imprez 

turystycznych i krajoznawczych typu rajdy, zloty, spływy promujące walory 

turystyczne i krajoznawcze miasta Sochaczew i regionu wśród dzieci, 

młodzieży a także osób dorosłych (plan wydatków 6.000,00 zł) 

wydatkowano 6.000,00 zł, zawarto 1 umowę: 

 Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 6.000,00 zł; 

c) Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin (plan 

wydatków 4.000,00 zł) wydatkowano 4.000,00 zł, zawarto 2 umowy: 

 Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do 

Wszystkich” - 3.000,00 zł. 

 Stowarzyszenie Kajakarzy Sochaczewa – 1.000,00 zł; 

d) Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy 

jakości życia osób starszych (plan wydatków 5.000,00 zł) wydatkowano 

5.000,00 zł, zawarto 2 umowy: 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie - 2.500,00 zł, 

 Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do 

Wszystkich” - 2.500,00 zł; 

e) Wspieranie organizacji i twórczych działań w zakresie realizacji 

przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w szczególności związanych  

z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (plan 

wydatków 9.000,00 zł) wydatkowano 9.000,00 zł, zawarto 3 umowy: 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie - 3.000,00 zł, 

 Stowarzyszenie „Nasz Zamek” – 3.000,00 zł, 

 Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie „ATUT” – 3.000,00 zł, 
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f) Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

patriotycznych i narodowych oraz tożsamości lokalnej mieszkańców, w 

szczególności związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości (plan wydatków 27.000,00 zł) wydatkowano 27.000,00 zł, 

zawarto 5 umów: 

 Stowarzyszenie „Nad Bzurą” - 1.500,00 zł, 

 Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego - 500,00 zł, 

 Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej - 5.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” - 8.500,00 zł, 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia – 

11.500,00 zł; 

g) Organizacja projektów edukacyjno-kulturalnych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych między innymi pikników, prelekcji, koncertów, rekonstrukcji 

wydarzeń historycznych odbywających się na terenie Sochaczewa, 

związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 

(plan wydatków 23.000,00 zł) wydatkowano 23.000,00 zł, zawarto 2 umowy: 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie - 6.000,00 zł, 

 Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna im. II Batalionu 18 Pułku 

Piechoty – 17.000,00 zł. 

 

2) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

a) Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży  

w zakresie profilaktyczno-opiekuńczym (plan wydatków 47.000,00 zł) 

wydatkowano 47.000,00 zł, zawarto 3 umowy:  

 Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” parafii św. Wawrzyńca - 

10.000,00 zł, 

 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” - 7.000,00 zł, 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Sochaczewie - 

30.000,00 zł; 

b) Organizowanie stacjonarnych obozów szkoleniowo-wypoczynkowych oraz 

wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie 

wakacji (plan wydatków 75.000,00 zł) wydatkowano 75.000,00 zł, zawarto 13 

umów: 

 Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec 

Sochaczew - 14.000,00 zł, 
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 Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” - 5.000,00 zł, 

 Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” parafii św. Wawrzyńca - 

5.000,00 zł, 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Sochaczewie - 

6.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Taekwon-Do i Karate Goju-Ryu” - 1.500,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki - 

5.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” - 3.000,00 zł, 

 Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew - 10.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Boryszew - 6.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” - 5.000,00 zł, 

 Klub Maratończyka „AKTYWNI” - 3.500,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” Sochaczew - 5.000,00 zł, 

 Klub Sportowy Oldboy „ORKAN” Sochaczew - 6.000,00 zł; 

c) Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących 

dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka 

siatkowa, badminton, koszykówka, ratownictwo wodne i innych (plan wydatków 

40.000,00 zł) wydatkowano 40.000,00 zł, zawarto 10 umów:  

 Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego - 2.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki - 

3.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” - 3.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” - 2.000,00 zł, 

 Klub Sportowy OLDBOY „ORKAN” Sochaczew - 3.000,00 zł, 

 Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 3.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” - 12.000,00 zł, 

 Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec 

Sochaczew - 3.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” Sochaczew - 2.000,00 zł, 

 Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew - 7.000,00 zł; 

d) Wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących 

przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie (plan wydatków 8.000,00 

zł) wydatkowano 8.000,00 zł, zawarto 3 umowy: 



 

115 
 

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

 Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” parafii św. Wawrzyńca - 

1.000,00 zł, 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie - 

2.000,00 zł, 

 Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec 

Sochaczew - 5.000,00 zł. 

 

3) Zadania z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

a) Wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii  

(plan 8.000,00 zł) wydatkowano 3.000,00 zł, zawarto 2 umowy: 

 Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Sochaczew 

- 1.000,00 zł , 

 Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem 

do Wszystkich” – 2.000,00 zł; 

Umowa na kwotę 5.000,00 zł, nie została zawarta ze względu na rezygnację 

stowarzyszenia.  

b) Wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące 

przeciwdziałaniu narkomanii (plan 15.000,00 zł) wydatkowano 15.000,00 zł, 

zawarto 3 umowy: 

 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 5.500,00 zł, 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie – 

6.500,00 zł, 

 Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” parafii św. Wawrzyńca - 

3.000,00 zł; 

c) Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu 

przeciwdziałania narkomanii (plan 67.000,00 zł) wydatkowano 67.000,00 zł, 

zawarto 12 umów: 

 Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego - 5.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki - 

5.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” - 12.500,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „OLDBOY” Orkan Sochaczew - 5.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Unia Boryszew” - 5.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” - 6.000,00 zł, 



 

116 
 

Raport o stanie Miasta 2018 

Burmistrz Miasta Sochaczew 

 Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” - 3.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” Sochaczew - 2.500,00 zł, 

 Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” parafii św. Wawrzyńca - 

3.000,00 zł, 

 Klub Maratończyka „AKTYWNI” – 3.000,00 zł, 

 Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Sochaczew 

- 7.000,00 zł , 

 Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew – 10.000,00 zł. 

 

4) Zadania z zakresu pomocy społecznej 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych 

wsparcia dziennego (plan 65.000,00 zł) wydatkowano 65.000,00 zł, zawarto  

3 umowy: 

 Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” parafii św. Wawrzyńca - 

13.000,00 zł , 

 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” - 13.000,00 zł, 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Sochaczewie - 39.000,00 zł. 

 
Zarządzeniem Nr 30.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta 

Sochaczew przeznaczono kwotę 600.000,00 zł. Przyznano dotację 15 wnioskom na 

łączną kwotę 600.000,00 zł. Zawarto umowy z następującymi podmiotami 

realizującymi zadania z zakresu pn.: Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa  

w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie 

sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych takich jak: tenis stołowy, rugby, 

piłka nożna, judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne 

dyscypliny. 

1) Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej (plan 130.000,00 

zł) wydatkowano 130.000,00 zł, zawarto 3 umowy: 

 Uczniowski Klub Sportowy „Unia Boryszew” - 43.600,00 zł, 

 Klub Sportowy „Bzura Sochaczew” - 43.200,00 zł, 

 Klub Sportowy „OLDBOY” ORKAN Sochaczew - 43.200,00 zł; 

2) Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby (plan 280.000,00 zł) 

wydatkowano 280.000,00 zł, zawarto 1 umowę: - Stowarzyszenie „Rugby Club Orkan 

Sochaczew” - 280.000,00 zł; 
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3) Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego (plan 

57.000,00 zł) wydatkowano 57.000,00 zł, zawarto 2 umowy: 

 Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego - 47.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy MOSIR BASKET Sochaczew – 10.000,00 zł; 

4) Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dyscyplin sportowych tj. 

judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny 

(plan 133.000,00 zł) wydatkowano 133.000,00 zł, zawarto 9 umów:  

 Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” - 10.000,00 zł, 

 Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pływania „Orka” - 5.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” - 6.000,00 zł, 

 Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 11.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Orkan Judo” - 52.000,00 zł, 

 Klub Maratończyka „AKTYWNI” - 6.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki - 

12.000,00 zł, 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Sportu i Rekreacji Razem i Sprawnie - 7.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” - 24.000,00 zł. 

 
 

2. Współpraca o charakterze pozafinansowym 

Współpraca pozafinansowa Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku 

polegała w szczególności na: 

 

1) Prowadzeniu aktualizacji internetowej „Mapy Aktywności Sochaczewskich 

Stowarzyszeń” na stronie www.sochaczew.pl, 

2) Przekazaniu organizacjom pozarządowym m.in. za pośrednictwem mediów 

lokalnych informacji o realizacji zadań publicznych, o ogłaszanych 

konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz o sposobach ich 

rozstrzygnięć, 

3) Informowaniu podmiotów III sektora o możliwościach pozyskiwania 

pozabudżetowych środków finansowych, 

4) Organizowaniu szkoleń i kursów podnoszących kompetencje organizacji 

pozarządowych oraz zapewnienie porad specjalistycznych, 

http://www.sochaczew.pl/
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5) Konsultowaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych projektów 

aktów prawa miejscowego, 

6) Gromadzeniu i udostępnianiu informacji o imprezach kulturalnych  

i sportowych realizowanych na terenie miasta, 

7) Udzielaniu rekomendacji, organizowaniu przedsięwzięcia promującego ideę 

społeczeństwa obywatelskiego i dokonań organizacji pozarządowych, 

8) Obejmowaniu patronatem Burmistrza Miasta Sochaczew przedsięwzięć 

realizowanych przez organizacje pozarządowe. Udzielaniu wsparcia 

rzeczowego projektom realizowanym przez organizacje pozarządowe 

poprzez ufundowanie pucharów, statuetek, medali, nagród, gadżetów 

promocyjnych, 

9) Działaniu Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jako 

organu konsultacyjnego, opiniotwórczego, doradczego, którego tryb 

funkcjonowania i zasady powoływania określa uchwała Nr XIII/122/16. Rady 

Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2016 r oraz Sochaczewskiej 

Rady Sportu, jako organu doradczego, 

10) Udzielaniu poradnictwa dla organizacji, 

11) Promowaniu dobrego wizerunku organizacji pozarządowych w środowisku 

lokalnym. 

We wszystkich obszarach mówić można o współpracy polegającej na 

wzmacnianiu merytorycznym organizacji – zwłaszcza poprzez doradztwo w zakresie 

przygotowywania dokumentów: wniosków konkursowych, sprawozdań, rozliczeń. 

 

Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Sochaczew, na 

podstawie Uchwały Nr X/80/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 

2011 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej  

w Gminie Miasto Sochaczew, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz 

powierzenia burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości, mogą 

bezpłatnie korzystać z obiektów miejskich. 

 

W 2018 roku organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe nieodpłatnie 

korzystały z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej:  

1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym: pływalnia, hale sportowe, sale 

judo oraz boiska przy ul. Chopina 101, Warszawskiej 80, korty tenisowe;  

2) Szkoły Podstawowej nr 1 – sala gimnastyczna; boisko wielofunkcyjne 
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3) Szkoły Podstawowej nr 2 – boisko; 

4) Szkoły Podstawowej nr 3 – sala gimnastyczna;  

5) Szkoły Podstawowej nr 4 – sala gimnastyczna; 

6) Szkoły Podstawowej nr 6 – sala gimnastyczna; boisko 

7) Szkoły Podstawowej nr 7 – sala gimnastyczna;  

8) Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 8, Chopina 101, 

15 Sierpnia 83 – sale widowiskowe i inne pomieszczenia; 

9) Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. 

 

Stowarzyszenia i kluby sportowe, jak również organizacje pożytku publicznego 

korzystają również nieodpłatnie z pomieszczeń: 

1) Urzędu Miejskiego w Sochaczewie (Kramnice), który na podstawie umów 

użyczenia udostępnia pomieszczenia: Uniwersytetowi Trzeciego Wieku 

w Sochaczewie, Związkowi Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 

w Sochaczewie, Związkowi Inwalidów Wojennych RP, Związkowi Żołnierzy 

Wojska Polskiego w Sochaczewie Koło nr 5, Towarzystwu Śpiewaczemu 

Ziemi Sochaczewskiej, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa oraz 

Powiatowej Izbie Gospodarczej. Ponadto stowarzyszenia korzystają ze 

wsparcia Urzędu Miasta przy organizacji imprez sportowych i kulturalnych 

poprzez umożliwienie korzystania z sali konferencyjnej, patio, sprzętu 

multimedialnego, wypożyczenia sceny i nagłośnienia; 

2) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie swoją siedzibę w budynku 

ma Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew, Klub Sportowy Oldboy 

Orkan Sochaczew, Klub Sportowy Bzura Chodaków/Akademia Piłkarska 

Sochaczew; 

3) Sochaczewskiego Centrum Kultury, gdzie swoją siedzibę ma Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koło Sochaczew, Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań”, Orkiestra 

Kameralna „Camerata Mazovia”. 

 

U. Sochaczewski Budżet Obywatelski 

 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym Rada Miejska w Sochaczewie uchwałą nr XXV/287/17 z dnia 24 maja  

2017 r. przyjęła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie 
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miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018.  

w części dotyczącej „Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego” (SBO). Kwota SBO 

wyniosła 1.150.000 zł, w tym: 

1) 830.000 zł na projekty „duże” o wartości powyżej 100.000 zł – do 830.000 zł; 

2) 320.000 zł na projekty „małe” o wartości – do 100.000 zł. 

 

Konsultacje obejmowały teren całego miasta, a uczestniczyć w nich mogli wszyscy 

mieszkańcy Sochaczewa, którzy kończyli 16 lat w 2017 roku. Przedmiotem 

konsultacji były propozycje projektów zgłaszanych przez uprawnione do tego 

podmioty uwzględnione w regulaminie SBO, które przeszły weryfikację wydziałów 

merytorycznych i Zespołu Opiniującego oraz zostały umieszczone na kartach do 

głosowania. Głosowanie na projekty SBO 2018 odbywało się w dniach 29.09 - 

20.10.2017r. Przeprowadzone zostało elektronicznie, na stronie 

https://budzet.sochaczew.pl oraz na papierowych kartach dostępnych  

w dziewiętnastu punktach na terenie miasta: 

1) Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21 (Kramnice 

Miejskie); 

2) Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16; 

3) Pływalnia "Orka", ul. Olimpijska 3; 

4) Szkoła Podstawowa nr 7, ul. F. Chopina 99; 

5) Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Ryszarda Kaczorowskiego 7; 

6) Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Staszica 106; 

7) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. 15-Sierpnia 44; 

8) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, ul. Ryszarda 

Kaczorowskiego 5; 

9) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddz. Integr. im. Janusza Korczaka, ul. Staszica 

25; 

10) Miejskie Przedszkole nr 1, ul. Ryszarda Kaczorowskiego 2; 

11) Miejskie Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy, ul. Poprzeczna 9; 

12) Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. 15 Sierpnia 50; 

13) Miejskie Przedszkole nr 6 im. Juliana Tuwima, ul. Chodakowska 4; 

14) Miejskie Przedszkole nr 7,im. Marii Montessori, ul. Żwirki i Wigury 15; 

15) SCK w Sochaczewie, ul. Chopina 101; 

16) SCK w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 83 

17) SCK w Sochaczewie, ul. Żeromskiego 8; 

https://budzet.sochaczew.pl/
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18) Dzienny Dom Pomocy Społecznej, al. 600 lecia 90; 

19) Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Zamkowa 4a. 

Pod głosowanie poddano 17 projektów, na które mieszkańcy oddali 5.846 głosów 

ważnych. Głosy rozłożyły się następująco: 

1) Remont ulic Ogrodowej i Grunwaldzkiej – 1167; 

2) Plac zabaw i siłownia na osiedlu Polna – 1158; 

3) Bulwary nad Bzurą – 826; 

4) Modernizacja kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Sochaczewie – 

598; 

5) Modernizacja przejścia dla pieszych i parkingu przy SCK i Kinie Mazowsze  

w Chodakowie – 274; 

6) Wiaty rekreacyjno-piknikowe na bulwarach nad Bzurą – 257; 

7) Park "Kultura" w Boryszewie – 242; 

8) Angielski za darmo dla mieszkańców Sochaczewa – 226; 

9) Budowa progów zwalniających – 219; 

10) Rowerowy tor przeszkód – 192; 

11) Remont łazienki dla niepełnosprawnych (basen "Orka") – 188; 

12) Strefa kibica na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 – 167; 

13) Doposażenie siłowni zewnętrznych – 96; 

14) Cykl pikników integracyjnych dla mieszkańców Sochaczewa – 73; 

15) Studio nagrań – 69; 

16) Multimedialny przewodnik po Sochaczewie na smartfona – 51; 

17) Koncert Zespołu "Arka Noego" podczas Dni Sochaczewa – 43. 

 

Do realizacji w 2018 roku zostały przyjęte następujące propozycje: 

1) Remont ulic Ogrodowej i Grunwaldzkiej (projekt duży – 300.000 zł); 

2) Bulwary nad Bzurą (projekt duży – 530.000 zł); 

3) Wiaty rekreacyjno-piknikowe na bulwarach nad Bzurą (projekt mały – 100.000 

zł); 

4) Plac zabaw i siłownia na osiedlu Polna (projekt mały – 100.000 zł); 

5) Angielski za darmo dla mieszkańców Sochaczewa (projekt mały – 100.000 zł); 

6) Budowa progów zwalniających (projekt mały – 20.000 zł). 

 

Informacja o wyniku głosownia została podana na stronie internetowej miasta 

sochaczew.pl oraz w formie komunikatu prasowego do mediów.  
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W. Efekty pracy ciał konsultacyjnych działających w mieście. 
 

Przy samorządzie miejskim działają dwie rady społeczne tj. Sochaczewska 

Rada Działalności Pożytku Publicznego i Sochaczewska Rada Sportu. 

Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego funkcjonuje od 16 

listopada 2011r. Rada sprawuje przede wszystkim funkcje doradcze, konsultacyjne 

i opiniodawcze, wspierające burmistrza w działaniach zmierzających do jeszcze 

lepszej współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Obecnie trwa jej IV 

kadencja.  

 W ramach funkcji wspierającej rada delegowała członków: 

1) do komisji konkursowych, o których mowa w art. 15 ust. 2a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

2) do pracy w Zespole Roboczym i Zespole Opiniującym Sochaczewski Budżet 

Obywatelski; 

3) do pracy w różnych gremiach np. Komitecie Honorowym ds. obchodów 100 - 

lecia odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie. 

 

W roku 2018 odbyło się 16 posiedzeń Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, podczas których konsultacjom poddano 37 projektów uchwał: 

1) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018; 

2) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie 

miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 

2019; 

3) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w schronisku dla osób bezdomnych; 

4) w sprawie ustanowienia Święta Mieszkańców Sochaczewa; 

5) w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad 

Bzurą w Sochaczewie; 

6) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, 

niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania; 

7) w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/82/15 w sprawie przyjęcia Programu 

„Sochaczewska Karta Mieszkańca”; 
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8) w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/79/15 w sprawie przyjęcia Programu 

„Sochaczewska Karta Rodziny”; 

9) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew; 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miasta Sochaczewa; 

11) w sprawie podziału Gminy Miasto Sochaczew na okręgi wyborcze; 

12) w sprawie podziału Gminy Miasto Sochaczew na obwody głosowania; 

13) w sprawie ustalenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Miasto Sochaczew oraz wprowadzenia ograniczenia  

w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych; 

14) w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019; 

15) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I; 

16) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II; 

17) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III; 

18) sprawie nadania imienia oraz zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 6  

w Sochaczewie, ul. Stanisława Staszica 106, 96-500 Sochaczew; 

19) w sprawie nadania nazwy dla mostu; 

20) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 

minimis na terenie Gminy Miasto Sochaczew z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej w obszarze  Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej - Podstrefa Sochaczew; 

21) w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXXIV/383/18 w sprawie ustalenia liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży, podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto 

Sochaczew oraz wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży 

napojów alkoholowych; 

22) w sprawie wzniesienia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Sochaczewie; 

23) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie,  

ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7, 96-500 Sochaczew; 
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24) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta 

Sochaczewa w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.; 

25) w sprawie zmiany uchwały Nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 

23 czerwca 2015 r. dotyczacej połączenia samorządowych instytucji kultury: 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie i Klubu Nauczyciela  

w Sochaczewie w jedną instytucję kultury; 

26) w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji:  

o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach  

i deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek 

leśny i na podatek od środków transportowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej; 

27) w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych; 

28) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 

rok; 

29) w sprawie zmiany statutu Miasta Sochaczew; 

30) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; 

31) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2019  

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 o wolontariacie; 

32) w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym 

kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących 

niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych 

opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na 

własny rachunek na terenie Gminy Miasto Sochaczew; 

33) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Sochaczewa na rok 2019; 

34) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczew na rok 2019; 

35) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Miasto Sochaczew oraz liczby punktów 

za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia; 
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36) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do prowadzonych przez Miasto 

Sochaczew przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów 

i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia; 

37) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sochaczew do ustalenia opłat za 

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących 

własność Gminy Miasto Sochaczew. 

 
Sochaczewska Rada Sportu funkcjonuje od 16 listopada 2011 r. Rada sprawuje 

przede wszystkim funkcje ciała doradczego, konsultacyjnego wspierającego 

burmistrza w działaniach zmierzających do współpracy miasta z klubami, 

stowarzyszeniami sportowymi. 

Do kompetencji Rady Sportu należy m.in.: 

1) opiniowanie strategii rozwoju Miasta Sochaczew w zakresie kultury fizycznej; 

2) opiniowanie projektów uchwał dotyczących warunków i trybu finansowania 

zadań z zakresu tworzenia warunków organizacyjnych sprzyjających 

rozwojowi sportu; 

3) opiniowanie zasad współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, 

związkami sportowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  

w zakresie kultury fizycznej; 

4) propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych; 

5) opiniowanie programów rozwoju bazy sportowej w Sochaczewie, w tym 

w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

w zakresie dotyczącym terenów wykorzystanych na cele kultury fizycznej; 

6) diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności 

lokalnej. 

W skład obecnej IV kadencji Rady Sportu wchodzi 21 członków, w tym: 

 1 przedstawiciel Rady Miejskiej w Sochaczewie, 

 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Sochaczew, 

 18 przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

 
W 2018 roku odbyły się 2 posiedzenia Sochaczewskiej Rady Sportu, na których rada 
dokonała: 

1) Analizy podziału kwot i wprowadzenia zmian w programie zadań 

realizowanych przez kluby i stowarzyszenia sportowe; 
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2) Wyboru przedstawiciela Rady Sportu w Sochaczewie do składu komisji 

konkursowej opiniującej złożone oferty z zakresu tworzenia warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Sochaczew; 

3) Diagnozowania potrzeb stowarzyszeń i klubów sportowych w zakresie kultury 

fizycznej i sportu (powołano zespół roboczy); 

4) Wyboru przedstawiciela Sochaczewskiej Rady Sportu do składu Zespołu 

Roboczego i Zespołu Opiniującego projekty SBO; 

5) Nominacji jednego kandydata do tytułu „Sochaczewski Sportowiec Roku”, 

„Sochaczewski Trener Roku”, „Sochaczewski Działacz Sportowy Roku”. 

 

V. Oświata i edukacja  

 

Zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania  

i opieki dzieci i uczniów w publicznych przedszkolach, w tym w innych formach 

wychowania przedszkolnego, a także w szkołach podstawowych oraz klasach 

gimnazjalnych funkcjonujących w szkołach podstawowych.  

Burmistrz wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę lub 

placówkę, odpowiada za jej działalność, w tym w szczególności za: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie; 

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym wykonywanie 

czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości; 

4) zapewnienie obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki; 

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny 

do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. 

 

Ustawa Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniania m.in. następujące 

zadania: 

1) stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia, nagradzania 

i pomocy socjalnej dla nauczycieli; 
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2) zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach 

awansu zawodowego; 

3) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

4) zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe; 

5) prowadzenie postępowań egzaminacyjnych w awansie zawodowym 

nauczycieli. 

 

Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 

samorząd miejski w 2018 r. wydatkował kwotę 54.992.397,34 złotych, w tym wydatki 

inwestycyjne wyniosły 1.567.155,86 złotych. Na prowadzenie publicznych 

przedszkoli wydatkowano 8.903.540,51 złotych, natomiast na prowadzenie 

publicznych szkół podstawowych wydatkowano 35.381.855,19 złotych. 

Subwencja z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych w 2018 r. 

wynosiła 26.034.532 złote, natomiast dotacje celowe budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zakup 

podręczników, wypłatę stypendiów socjalnych, wypłaty wyprawki szkolnej, zakupu 

książek do bibliotek szkolnych z programu „Narodowy Program Czytelnictwa”, 

dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu „Edukacja dla rozwoju 

regionu” oraz wpływy z pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy 

wyniosły 4.886.202.82 złotych. 

Relację wydatków i dochodów w szeroko rozumianej oświacie prezentują 

poniższe wykresy: 

 

  

2015 2016 2017 2018

Środki własne 18 769 708 18 415 623 19 939 188 20 263 742

Subwencje i dotacje 27 490 705 28 947 019 30 435 913 33 161 499
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Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2018 r. 
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1. Publiczne szkoły podstawowe, przedszkola i oddziały przedszkolne  

w szkołach podstawowych 

Na terenie miasta Sochaczew w roku 2018 działało pięć publicznych przedszkoli, 

sześć publicznych szkół podstawowych. W trzech szkołach podstawowych 

funkcjonują oddziały gimnazjalne. W celu zapewnienia opieki dzieciom do lat 7  

w każdej ze szkół podstawowych zorganizowano oddziały przedszkolne. Ilość 

oddziałów oraz dzieci i uczniów do nich uczęszczających wg stanu SIO na dzień 30 

września 2018 r. przedstawia się następująco: 

 40 oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych - 

915 dzieci, 

 128 klas publicznych szkół podstawowych - 2744 uczniów, 

 12 publicznych klas gimnazjalnych szkół podstawowych - 298 uczniów. 

 

Tabela nr VIII.1. Placówki samorządowe systemu oświaty 

 

Nazwa placówki 

Liczba 
oddziałów 

przedszkol-
nych 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddziałów 
szkolnych 

Liczba 
uczniów 

Miejskie Przedszkole Nr 1 6 144   

Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy 8 181   

Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi 

6 107   

Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Juliana Tuwima 7 174   

Subwencje            
i dotacje;  

32 200 012 zł 

Środki własne;     
8 580 640 zł 

Wydatki oświatowe bez przedszkoli w 2018 r.  
(wszystkie rozdziały klasyfikacji budżetowej) 
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Miejskie Przedszkole Nr 7 im. Marii 
Montessori 

6 149   

Szkoła Podstawowa Nr 1  1 25 19 441 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii 
Konopnickiej 

1 24 16 339 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława 
Krzywoustego 

1 24 24 545 

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi in. Janusza Korczaka 

2 45 33 687 

Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły 

1 21 21 436 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Fryderyka 
Chopina 

1 21 27 594 

Razem 40 915 140 3042 

 

2. Stypendia motywacyjne 

W Sochaczewie od 2011r. funkcjonuje „Program wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez 

Gminę Miasto Sochaczew”. Program ten skierowany jest do szczególnie 

uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Zgodnie  

z programem stypendia przyznawane są za wybitne wyniki w nauce oraz wybitne 

osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. W roku 2018 przyznano 200 

stypendiów i wydatkowano na ten cel kwotę 59 880,00 złotych. 

 

3. Bezpłatne podręczniki  

Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych mają prawo do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne jest udzielana co trzy lata 

szkolne, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego 

zwiększy się, to na tych uczniów także przysługuje dotacja. Dotacja celowa na 

materiały ćwiczeniowe jest udzielana co roku. Samorząd miejski w 2018r. 

wydatkował dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych w wysokości 320.664,27 złotych. 

 

4. Wsparcie materialne dla uczniów  

Zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty stypendium szkolne może otrzymać 

uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów 

na osobę w rodzinie. Realizując zadania ustawowe Miasto Sochaczew w roku 2018 
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wypłaciło 278 uczniom stypendia socjalne na kwotę 143.161,04 złotych, z czego 

kwota 114.528,83 została pokryta z dotacji celowej z budżetu państwa. Natomiast  

z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników na kwotę 6.018,44 złotych,  

w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2018”, skorzystało 15 uczniów 

szkół średnich, którzy posiadali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

zgodnie z rządowym programem. 

 

5. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 

młodocianych pracowników oraz nauka zawodu  

Zgodnie ze zapisem art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, pracodawcom, którzy 

zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania 

zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków 

Funduszu Pracy. W roku 2018 pracodawcy otrzymali dofinansowanie w wysokości 

48.486,00 złotych kosztów kształcenia w zakresie nauki zawodu dla 6 młodocianych 

pracowników. 

 

6. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Obowiązujące przepisy prawa oświatowego umożliwiają kształcenie uczniów 

niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych i w oddziałach integracyjnych. 

Natomiast zadaniem samorządu miejskiego jest zapewnienie warunków 

umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. W roku 2018 placówki oświatowe 

organizowały kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży wymagającej 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zatrudniano nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Wg stanu SIO na 

dzień 30 września 2018r. do publicznych przedszkoli i szkol uczęszczało 140 dzieci  

i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na organizację ich kształcenia  

w 2018 r. wydatkowano 6.008.893,94 złotych. 

  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-10-2016&qplikid=1#P1A6
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7. Szkolnictwo niepubliczne 

Niepubliczne jednostki oświatowe uzupełniają ofertę edukacyjną miasta. Samorząd 

miejski prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych, w której zarejestrowano 

cztery niepubliczne szkoły podstawowe, dziesięć przedszkoli niepublicznych i jeden 

niepubliczny punkt przedszkolny. Tabela poniżej podaje wykaz placówek 

niepublicznych działających na terenie miasta Sochaczew, które uzyskały wpis do 

ww. ewidencji. 

 

Tabela nr VIII.2. Placówki niepubliczne systemu oświaty 

L.p. Typ placówki Nazwa placówki 

1 

Szkoły podstawowe 

Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych nr 1 

2 
„Akademia Prymusa” Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Leonarda Da Vinci w Sochaczewie 

3 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 
Przedszkolnymi w Sochaczewie 

4 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi  
Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” 

1 

Przedszkola 

Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej  

im. Św. Aniołów Stróżów 

2 Prywatne Przedszkole „Świat Malucha” 

3 Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka” 

4 Niepubliczne Tęczowe Przedszkole 

5 Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Tuptusie” 

6 Niepubliczne Przedszkole „Leśne Skrzaty” 

7 Niepubliczne Przedszkole „Koralik” 

8 Niepubliczne Przedszkole „Małe Zuchy” 

9 Niepubliczne Przedszkole „Promyk” 

10 Niepubliczne Przedszkole „Koala” 

11 Niepubliczny Punkt Przedszkolny AAKUKU 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepublicznym 

jednostkom oświatowym na każdego ucznia z budżetu miasta przekazywana jest 

dotacja, której wysokość w 2018 r. dla wszystkich niepublicznych jednostek 

oświatowych wyniosła 8.418.598,19 złotych. 
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8. Kadra nauczycielska 

W miejskich placówkach oświatowych, w celu zorganizowania procesu kształcenia 

dzieci i uczniów, zatrudnia się nauczycieli posiadających wymagane wykształcenie. 

Poniższa tabela przedstawia zatrudnienie nauczycieli w publicznych jednostkach 

oświatowych w podziale na stopnie awansu zawodowego wg stanu SIO na dzień 30 

września 2018 r.  

 

Tabela nr VIII.3. Nauczyciele wg awansu zawodowego 
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MP1 

  

1,00 7,00 5,19 2,00 15,19 

MP3 

  

8,00 3,00 5,09 0,25 16,34 

MP4 

  

10,59 4,00 7,14 3,19 24,92 

MP6 

  

9,09 2,00 3,44 0,21 14,74 

MP7 

 

1,00 5,00 

 

7,30 1,19 14,49 

SP1 

  

33,15 5,05 12,95 2,00 53,15 

SP2 

  

17,27 5,44 12,56 1,50 36,77 

SP3 0,22 

 

31,94 3,00 17,50 

 

52,66 

SP4 1,00 

 

50,61 11,00 20,00 

 

82,61 

SP6 

  

34,71 7,22 9,78 3,56 55,27 

SP7 

  

44,13 9,56 7,78 1,00 62,47 

Suma 
końcowa 

1,22 1,00 
245,4

9 
57,27 108,73 14,90 428,61 

 
 
W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe 

nauczycieli, ich wiedza, zrozumienie problemów współczesnego świata, umiejętności 

wychowawcze oraz chęć samodoskonalenia. Awans zawodowy nauczycieli to proces 

podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli. Uzyskanie przez nauczyciela kolejnego 

stopnia awansu zawodowego wymaga odbycia określonego w ustawie stażu, 
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zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz pozytywne zakończenie 

postępowania egzaminacyjnego. W roku 2018 przeprowadzono 10 egzaminów na 

stopień nauczyciela mianowanego. Analiza przedłożonej dokumentacji oraz 

przeprowadzony egzamin został zakończony wynikiem pozytywnym dla wszystkich 

nauczycieli. 

 
9. Powoływanie dyrektorów placówek oświatowych 

Zgodnie z art. 63 ustawy Prawo oświatowe Burmistrz Miasta Sochaczew, po 

przeprowadzeniu postępowania konkursowego, powołuje dyrektorów placówek 

oświatowych. W 2018 roku po przeprowadzeniu postępowania konkursowego 

powierzenia otrzymali: 

1) Krystyna Stańkowska - Miejskie Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy  

w Sochaczewie; 

2) Krzysztof Werłaty - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego  

w Sochaczewie; 

3) Zbigniew Pakuła - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Fryderyka Chopina  

w Sochaczewie. 

 

10. Pracownicy administracji i obsługi placówek oświatowych 

W jednostkach oświatowych, poza nauczycielami, zatrudnieni są pracownicy 

administracji i obsługi. Zasady wynagradzania, minimalne normy zatrudnienia  

i przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą określa Ponadzakładowy 

Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto  Sochaczew. Tabela poniżej 

przedstawia zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych 

jednostkach oświatowych wg stanu SIO na dzień 30 września 2018 r. 

 

Tabela nr VIII.4. Pracownicy niepedagogiczni systemu oświaty 
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MP1 0,75 

 

6,00 0,00 6,75 

MP3 2,00 3,00 8,00 0,25 13,25 

MP4 3,00 2,00 11,00 0,25 16,25 
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MP6 2,13 3,00 9,50 0,20 14,83 

MP7 2,75 3,00 7,00 0,00 12,75 

SP1 5,10 2,00 15,00 1,00 23,10 

SP2 3,00 4,00 9,00 0,75 16,75 

SP3 6,13 5,00 14,25 1,00 26,38 

SP4 8,00 6,00 25,00 0,50 39,50 

SP6 3,10 5,50 19,50 0,50 28,60 

SP7 4,13 4,00 17,50 1,00 26,63 

Suma 40,09 37,50 130,75 5,45 224,79 

 
 

11. Średnie wynagrodzenia nauczycieli 

W ramach systemu wynagrodzeń nauczycieli organ prowadzący szkoły tak powinien 

kształtować politykę kadrową nauczycieli, aby średnim wynagrodzeniom nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli ustalonych na 

podstawie przepisów art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, odpowiadały średnie 

wynagrodzenia nauczycieli osiągnięte w jednostkach oświatowych danej jednostki 

samorządu terytorialnego. W każdym roku organ prowadzący szkołę przeprowadza 

analizę poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do 

wysokości średnich wynagrodzeń, w podziale na poszczególne stopnie awansu 

zawodowego. W 2018r. średnie wynagrodzenia nauczycieli osiągnięte w jednostkach 

oświatowych miasta Sochaczew były wyższe niż średnie wynagrodzenie nauczyciela 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego określone w art. 30 ust. 3 ustawy 

Karta Nauczyciela. 

 

Tabela nr VIII.5. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w roku 2018 
 

Awans zawodowy 
nauczyciela 

nauczyciel 
stażysta 

nauczyciel 
kontraktowy 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyciel 
dyplomowany 

Liczba etatów pedagogicznych 13,39 50,07 95,05 239,80 

Średnie wynagrodzenie 
wymagane ustawą KN 

2 863,38 3 178,35 4 123,27 5 268,62 

Średnie wynagrodzenie 
wypłacone 

2 941,09 3 506,27 4 308,83 5 592,98 
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Regulamin wynagradzania nauczycieli określa również zasady przyznawania nagród 

ze Specjalnego Funduszu Nagród. Burmistrz Miasta Sochaczew za osiągnięcia  

w pracy nauczycielskiej w 2018 roku przyznał nagrody ze specjalnego funduszu 

nagród 32 nauczycielom, na kwotę 46.700 złotych. 

 

12. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Głównym celem doskonalenia zawodowego nauczycieli jest wzrost efektywności 

pracy szkoły poprzez systematyczny i efektywny rozwój kadry pedagogicznej. 

Doskonalenie zawodowe w szkołach i przedszkolach jest podejmowane zgodnie  

z ich potrzebami. Analizując sprawozdania z wydatkowania środków na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli należy stwierdzić, że doskonalą oni posiadane umiejętności, 

aktualizują umiejętności wcześniej zdobyte i uzyskują nowe. Ważnym elementem 

tego procesu jest także zdobywanie kwalifikacji do nauczania dodatkowych 

przedmiotów, co w efekcie ułatwia prowadzenie polityki kadrowej jak i znalezienie 

zatrudnienia przez nauczycieli. Zarządzeniem nr 55.2018 Burmistrza Miasta 

Sochaczew z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew, ustalono na rok 2018 

dofinansowanie do opłat za studia na niżej wymienione specjalności:  

1) wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, w tym z językiem 

angielskim, terapią pedagogiczną, 

2) edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

3) fizyki, 

4) chemii, 

5) geografii, 

6) wiedzy o społeczeństwie, 

7) edukacji dla bezpieczeństwa, 

8) kursów trenerskich i instruktorskich. 

Z ww. dofinansowania do studiów na kwotę 38.588,00 zł skorzystało 35 nauczycieli.  

 W 2018 r. nauczyciele, oprócz dofinansowania do kształcenia otrzymali 

dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego w wysokości 97.659,66 

złotych. W szkołach miejskich zatrudnionych jest również 4 nauczycieli metodyków  

z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, kultury fizycznej, geografii i szkoleń kadry 

kierowniczej, chemii i fizyki. Na zatrudnienie doradców metodycznych wydatkowano 

kwotę 67.387,64 złotych. 
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13. Remonty i inwestycje w placówkach oświatowych 

Infrastruktura szkolna, zwłaszcza budynki szkolne i ich wyposażenie oraz dostępne 

dla uczniów obiekty sportowe, to majątek gminy służący potrzebom uczniów  

i nauczycieli. Stan infrastruktury szkolnej bezpośrednio wpływa na warunki nauczania 

i pośrednio na jego efekty. Samorząd miejski podejmuje szereg działań mających na 

celu poprawę warunków kształcenia. W 2018 r. prowadzone były prace remontowe  

i inwestycyjne, mające na celu podniesienie jakości kształcenia. W wyniku inwestycji 

oddano do użytku boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie. Również placówki oświatowe 

wykonują szereg prac modernizacyjnych i remontowych mających na celu poprawę 

warunków kształcenia. Na wykonanie tych prac wydatkowano kwotę 358.905,00 

złotych. 

 

14. Doposażenie bazy dydaktycznej 

Gmina Miasto Sochaczew nie tylko poprawia istniejący stan bazy dydaktycznej, 

również stale wzbogaca ją o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.  

Ze środków Unii Europejskiej, w ramach konkursu „Edukacja dla rozwoju regionu” -

programu „Narodowy Program Czytelnictwa”, zakupiono książki do 5 bibliotek 

szkolnych. 

Na zakup pomocy dydaktycznych do szkół i przedszkoli samorząd wydatkował 

w 2018 r. kwotę 200.937,43 zł., a na zakup wyposażenia 271 649,94 zł. 

 

VI. Kultura, turystyka i promocja  

 

1. Kultura 

Największe projekty kulturalne miasta to Święto Mieszkańców - Dni Sochaczewa 

odbywające się zawsze w drugi pełny weekend czerwca (od 2018 roku w nowej 

formule, mocno akcentującej lokalny charakter święta), Sochaczewskie Spotkania  

z Chopinem (edycja wiosenna i jesienna), dwa letnie festiwale folklorystyczny  

i jazzowy, Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu (wspólnie z PSM), 

Artystyczne Kramnice (edycja wiosenna i jesienna), Dzień Dziecka - „W krainie 

przygód”. Wśród wielu zespołów, chórów i orkiestr funkcjonujących w ramach 

instytucji kultury, na mapie kulturalnej miasta rozpoczęły artystyczną działalność dwie 

nowe formacje: Orkiestra Akordeonowa i Orkiestra Dęta Sochaczew. W 2018 roku  

w okresie wakacji, w każdą niedzielę goście zwiedzający sochaczewskie wzgórze 
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zamkowe mogli skorzystać z przygotowanego programu animacji historycznych  

i artystycznych.  

Cykl opisanych wyżej imprez to oferta dla widzów w każdym wieku, dla 

mieszkańców i turystów, dla młodzieży i seniorów, dla koneserów sztuki i dzieci 

dopiero poznających dźwięki. To spotkania z artystami wypełniającymi warszawskie 

sale koncertowe do ostatniego miejsca (np. Andrzej Jagodziński), ale też aktorami  

i muzykami pokazującymi dzieciom w prostej teatralnej formie czym jest miłość, 

prawdomówność, dobroć. Każda z wyżej wymienionych imprez jest bezpłatna i każda 

cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem publiczności.  

Rok 2018 w kulturze był szczególny, bo zdominowany został przez obchody 

setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ich organizację, wraz  

z ratuszem, starostwem powiatowym, jednostkami kultury, sportu i pomocy 

społecznej zaangażowały się zewnętrzne podmioty, takie jak Państwowa Szkoła 

Muzyczna, parafie, hufiec ZHP i liczne organizacje pozarządowe. Wiele wydarzeń 

stanowiły projekty od początku do końca przygotowane i przeprowadzone przez  

te podmioty, oczywiście w porozumieniu z samorządem lokalnym koordynującym 

obchody jubileuszu na terenie miasta.  

W Sochaczewie odbyło się ponad 140 wydarzeń – koncertów, wystaw, 

prelekcji, prezentacji filmów, przedstawień, przeglądów pieśni i wierszy 

patriotycznych oraz festiwali, ukazało się kilka wydawnictw książkowych. Potomnym 

pozostawiono hejnał miasta, dwie pamiątkowe tablice i pomnik marszałka Józefa 

Piłsudskiego, kilka okolicznościowych wydawnictw, a także płyty CD z dwoma 

zarejestrowanymi koncertami Chóru Niepodległa. Ratusz uruchomił specjalny portal 

poświęcony obchodom oraz ludziom tworzącym naszą niepodległość w 1918 roku. 

Portal działa pod adresem http://1918.sochaczew.pl/. Największe wydarzenia roku 

jubileuszowego: 

 VI edycja Rajdu Szlakami Wielkiej Wojny nad Bzurą i Rawką; 

 Sochaczewski Festiwal Filmowy; 

 Światowy Dzień Myśli Braterskiej ZHP poświęcony rocznicy odzyskania 

niepodległości; 

 Konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych; 

 X Muzealne Spotkania z Żołnierzami Wyklętymi; 

 V Festiwal Poezji i Pieśni Patriotycznej „Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd 

jestem”; 

 koncert patriotyczny chóru i orkiestry sochaczewskiej szkoły muzycznej; 

http://1918.sochaczew.pl/
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 koncert rockowego zespołu Contra Mundum; 

 spektakl „Dziewczyny Niezłomne” w wykonaniu uczniów ZSO im. F. Chopina; 

 Młodzieżowy Przegląd Muzyki i Piosenki – w hołdzie twórcom pieśni 

niepodległej Polski; 

 koncert w PSM „Muzyka Kompozytorów Polskich”; 

 konkurs plastyczny „Symbole narodowe - Malarstwo"; 

 piknik historyczny „Przystanek Historia”; 

 premiera musicalu „Niepodległa - I iskra tylko" przygotowanego przez SCK; 

 premiera hejnału miasta w czasie uroczystej sesji Rady Miasta na placu 

Tadeusza Kościuszki; 

 niepodległościowa parada ulicą Warszawską z okazji Święta Mieszkańców; 

 wielkoformatowa gra „100 pytań na 100-lecie” w ramach Harcerskiego 

Miasteczka; 

 XVIII edycja konkursu fotograficznego „Najpiękniejsza jest moja mała 

Ojczyzna”; 

 „Cztery Pory Roku Polskiej Niepodległości” – cykl wydarzeń artystycznych 

SCK; 

 I Sochaczewski Festiwal Folklorystyczny, zespół „Warszawianka" i tańce 

narodowe; 

 wystawa upamiętniająca wkład policji w dziele odzyskania przez Polskę 

niepodległości; 

 Sochaczewski Festiwal Jazzowy - hołd dla wolności / Andrzej Jagodziński; 

 obchody 74. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego; 

 Noc Poezji i Muzyki „Wierszotorówka” – sochaczewscy poeci dla niepodległej; 

 Salonik Muzyczno-Literacki SCK „Droga do wolności – droga Solidarności”; 

 plenerowa wystawa „Twórcy Niepodległości, Sochaczew 1918-2018”; 

 cykl wrześniowych imprez „Mieszkańcy Sochaczewa swoim Bohaterom"; 

 odsłonięcie tablicy umieszczonej na ścianie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej  

i Pola Bitwy nad Bzurą, poświęconej sochaczewskim bohaterom 1918 roku; 

 premiera komiksu Łukasza Kucińskiego „Mieszkańcy Sochaczewa swoim 

Bohaterom"; 

 cykl uroczystości przypominające o 79. rocznicy Bitwy nad Bzurą i napaści 

ZSRR na Polskę 17 września 1939 r.; 

 koncert „Znasz-li ten kraj?” w wykonaniu zespołu „Patria”; 
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 premiera opery „Krakowiacy i Górale" w Państwowej Szkole Muzycznej; 

 „Paderewski, który wygrał Polskę na fortepianie" - wydarzenie łączące 

rekonstrukcję historyczną, happening i spektakl teatralny; 

 otwarcie wystawy „Ignacy Jan Paderewski”; 

 VIII piknik historyczny z cyklu „VII Wieków Historii"; 

 rekonstrukcja „W okopach Wielkiej Wojny” przygotowana przez MZSiPBnB; 

 koncert „Wolność krzyżami się mierzy”, do scenariusza ks. biskupa Józefa 

Zawitkowskiego; 

 V Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej oraz Powiatowy Patriotyczny 

Konkurs Plastyczny „Muzyką malowane”; 

 Powiatowy Konkurs Recytatorski „Od Tadeusza Kościuszki do Józefa 

Piłsudskiego” 

 otwarcie wystawy „Legiony Polskie” w MZSiPBnB; 

 wykład Piotra Wdowiaka, byłego konsula RP na Litwie, „Dziedzictwo ideowe 

Marszałka Piłsudskiego”; 

 premiera książki „Kalendarium Sochaczewa 1918-1939” Bogusława 

Kwiatkowskiego; 

 „Duma oręża polskiego" - wystawa fotograficzna Grupy OtoFOTO; 

 spektakl laserowy pt. „Historia niepodległej Polski”; 

 odsłonięcie pamiątkowej tablicy z okazji stulecia ZHP i stulecia niepodległości; 

 odsłonięcie popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego (przed komendą 

powiatową PSP); 

 uroczystości wojskowe 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony 

Powietrznej; 

 msza za ojczyznę oraz koncert Chóru Niepodległa łączącego wszystkie 

sochaczewskie chóry - Vivace, Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi 

Sochaczewskiej, Patrii, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i połączonych chórów 

szkoły muzycznej. 

Nad programem i jego realizacją czuwały Komitety Honorowy i Organizacyjny 

Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości na Ziemi 

Sochaczewskiej. Koordynatorem wydarzeń niepodległościowych był Wydział Kultury, 

Turystyki i Promocji Miasta. 
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Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą od ponad 45 lat 

stanowi wyjątkową placówkę muzealną. Jest znane w Polsce i za granicą, stanowi 

wizytówkę nie tylko miasta, ale i całego powiatu. Tocząca się w 1939 roku w rejonie 

Sochaczewa bitwa nad Bzurą odcisnęła piętno na głównej kolekcji muzealnej, 

stanowiącej ewenement pod względem ilości eksponatów dotyczących tej 

największej bitwy kampanii 1939 roku w Polsce.  

W 2018 roku muzeum: 

 poddane było termomodernizacji; 

 otrzymało nowy statut, uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, a w 2019 nowy regulamin organizacyjny; 

 odbudowało jedyną w Polsce biedkę amunicyjną wz. 1933 z części 

pozyskanych po prawie 80 latach z terenu bitwy nad Bzurą; 

 wydało następujące publikacje (samodzielnie i we współpracy z innymi 

podmiotami): 26 Dywizja Piechoty, Żydzi Sochaczewscy, Kalendarium 

Sochaczewa 1918-1939, Lotniczy Sochaczew, Bitwa nad Bzurą 1914 -1915; 

 zaprojektowało sztandar 37. Sochaczewskiego dywizjonu rakietowego Obrony 

Powietrznej; 

 konsultowało film „Niepodległość”, który w listopadzie 2018 roku obejrzało  

w TV 11 mln widzów; 

 dzięki firmie Polsat dokonało cyfryzacji oryginalnych list rannych i poległych ze 

zbiorów muzeum; 

 współorganizowało zjazd byłych żołnierzy z okazji 55 rocznicy powstania 32 

Pułku Rozpoznania Taktycznego, który stacjonował w sochaczewskim 

garnizonie. Przygotowało książkę, wystawę pamiątek oraz wystawę 

planszową dla gości; 

 przeprowadziło m.in.: IX Muzealne spotkania z Żołnierzami Wyklętymi - 

Wyklęci znad Bzury (patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej), 

warsztaty historyczno-patriotyczne „Młodzi żołnierze batalionu AK majora 

Korwina”, remont cmentarzy Wojska Polskiego w Rokicinie i w Budach 

Starych, rekonstrukcję historyczną i piknik „W okopach Wielkiej Wojny”, 

zakończyło dwuletni projekt naukowy „Bzura 1914-15. Nieinwazyjne 

rozpoznanie stanowisk archeologicznych z okresu I wojny światowej”; 

 w ramach projektu edukacyjnego zorganizowało letni obóz młodzieżowy 

promujący historię sochaczewskiej Armii Krajowej; 
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 ściśle współpracowało z miastem przy wielu wydarzeniach związanych ze 

stuleciem niepodległości, przygotowując i prowadząc uroczystości 

patriotyczne. 

Muzeum ma pod opieką kilkanaście cmentarzy z 1939 roku, w tym cztery liczące od 

tysiąca do kilku tysięcy poległych. Placówka współpracuje ze stowarzyszeniami  

i fundacjami: Klubem Kolekcjonerów, Stowarzyszeniem MGH im. II bat. 18 pp., 

Fundacją Wojskowości Polskiej i GRH 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Rocznie 

odwiedzana jest przez 6-10 tysięcy gości. Słabsze wyniki, jeśli chodzi o frekwencję, 

placówka notuje w latach, gdy prowadzone są w niej poważne remonty.  

 

Struktura organizacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie  

w roku 2018 nie uległa zmianie i przedstawia się następująco: 

 Miejska Biblioteka Publiczna ul. 1 Maja 21: Oddział Wypożyczalnia dla 

Dorosłych i Młodzieży, Oddział dla Dzieci nr 1, Oddział Czytelnia, Oddział 

Zbiorów Specjalnych, 

 Filia nr 2 ul. Chopina 160: Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży, oraz 

Oddział dla Dzieci Nr 2, 

 Filia nr 3 ul. 15 Sierpnia 83: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci,.

  

Księgozbiór MBP i jej filii na dzień 31 grudnia 2018 r. liczy ogółem 69.436 

woluminów wartych 1.127.592 zł. W minionym roku do wszystkich placówek na 

terenie miasta przekazano ogółem 6.756 woluminów na kwotę 120.918 zł. Ze 

środków własnych zakupiono 3.346 książek za kwotę 65.024 zł (w tym „książka 

mówiona” - 211 pozycji), ze środków Biblioteki Narodowej kupiono 2.102 woluminów 

(„książka mówiona” - 137 pozycji), z innych źródeł 1.308 woluminów. Średnia cena 

zakupionego woluminu (książki lub audiobooka) wyniosła 19,64 zł i jest niższa od 

średniej ceny książek w księgarniach sochaczewskich. Spowodowane jest to 

zakupem zbiorów w hurtowniach i bezpośrednio w wydawnictwach. Wskaźnik zakupu 

na 100 mieszkańców wyniósł w roku 2018 – 15,43 i jest o 1,64 większy w stosunku 

do roku 2017. MBP wykupiła po raz kolejny roczny dostęp do książki elektronicznej 

IBUK LIBRA. Jej filie i oddziały prenumerowały łącznie 37 tytułów czasopism. 

 

W roku 2018 we wszystkich placówkach na terenie miasta zarejestrowano 

ogółem 6.969 czytelników. Wskaźnik wypożyczeń kształtował się na poziomie 361 

pozycji na 100 mieszkańców. W 2017 roku wynosił 384. 
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W ramach popularyzacji zbiorów i czytelnictwa MBP zorganizowała: 

 106 lekcji bibliotecznych, m.in. z okazji Dnia Książki, Świąt Wielkanocnych, 

Dni Rodziny, Światowego Dnia Zwierząt; 

 17 spotkań grupy „Zręczne ręce”; 

 16 wystaw i wernisaży m.in. prac Moniki Rosiak, Jarosława Miaśkiewicza, 

Ryszarda Szatkowskiego, słuchaczy SUTW z okazji 10 rocznicy powstania 

stowarzyszenia czy prac pokonkursowych Ogólnopolskiego Konkurs 

Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego pt. „Kocham Polskę – 

Niepodległa”; 

 15 wycieczek do bibliotek; 

 12 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki; 

 10 spotkań grupy „Książkowych Moli”; 

 10 spotkań grupy poetyckiej „Sochaczewskie Wieczory Literackie”; 

 8 spotkań autorskich z pisarzami, poetami, autorami fraszek oraz powieści  

dla kobiet; 

 6 mini wystaw książek dla dzieci; 

 5 konkursów (im. Władysława Ślewińskiego pt. „Kocham Polskę – 

Niepodległa”, poezji patriotycznej, na najaktywniejszego czytelnika, 

ekologiczny dla dzieci oraz plastyczno-techniczny „Bajkowe postacie z mojej 

wyobraźni”); 

 3 spektakle teatralne dla dzieci; 

 3 inscenizacje w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 

„Oskar i Pani Róża”, „Hiob” i inscenizację „Przedwiośnia” w ramach akcji 

Narodowe Czytanie; 

 2 kursy komputerowe dla seniorów. 

 MBP to także wieczory patriotyczne, akcja Noc w Bibliotece, obchody 

Światowego Dnia Pluszowego Misia, udział w akcjach „Zima w bibliotece”, 

„Lato w bibliotece” i wiele innych projektów. Placówka bardzo aktywnie 

uczestniczyła w jubileuszowych obchodach stulecia odzyskania 

niepodległości.  

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 21 osób, przy czym na stanowiskach 

bibliotekarskich 17.  
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Sochaczewskie Centrum Kultury podejmowanymi działaniami dąży  

do wypracowania modelu instytucji, jako wiodącego centrum kulturalnego regionu, 

działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do 

ukształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi różnych środowisk, 

wieku i wykształcenia. W roku 2018 SCK zorganizowało lub współorganizowało 

blisko 190 wydarzeń, w tym ponad 130 imprez własnych gromadzących około 60 tys. 

widzów i uczestników.  

Centrum realizuje zadania głównie poprzez pracę sekcji tematycznych, które 

skupiają najróżniejsze zespoły i grupy oraz prowadzą nad nimi merytoryczną opiekę: 

Sekcja Orkiestr, Zespołów i Produkcji Artystycznych, Sekcja Teatru, Estrady i Sztuk 

Pięknych, Sekcja Edukacji i Klubu Nauczyciela, Sekcja Integracji Społecznej.  

W sekcjach prowadzone są zajęcia z plastyki, muzyki, tańca nowoczesnego  

i towarzyskiego, teatru, śpiewu, gry na instrumentach, eksperymentów 

multimedialnych. W roku 2018 w zajęciach artystycznych wzięło udział blisko 42 tys. 

osób.  

W SCK przy ul. 15 Sierpnia w ub. roku działały m.in: Dziecięcy Teatr Zabawy 

KONIK, Studio Tańca „Smile Crew”, Pracownia Eksperymentów Audiowizualnych, 

Orkiestra Kameralna „Camerata Mazovia”, Pracownia plastyczna „Wytwórnia”, Studio 

Rysunku, Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Folklorek”, Mundurowy 

Zespół Wokalno-Instrumentalny „PATRIA”, Sekcja Komiksu i Innych Form 

Graficznych, Scena Seniora, Teatr „Maska”, Grupa taneczna „STEP UP”. 

W SCK przy ul. Kaczorowskiego w ub. roku działały m.in: Ognisko muzyczne, Chór 

Nauczycielski „Vivace”, Warsztaty Origami, Warsztaty plastyczne dla dzieci  

i młodzieży, sekcja brydża sportowego, Studio wokalne, Dziecięcy Zespół Wokalny 

„Perełki”, Pracownia Rękodzieła Artystycznego. 

W SCK przy ul. Żeromskiego 8 w ub. roku działały m.in.: Teatr „MASKA”, 

Studio piosenki, Chór Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej. 

W SCK przy ul. Chopina 101 w ub. roku działały m.in.: Grupa „Rekwizyt”, 

Grupa wokalna Open Day i Open Day Junior, Zespół taneczny „Abstrakt”, Orkiestra 

Akordeonowa, Pracownia plastyczna „Plastek”.  

Wiele imprez Centrum organizuje samodzielnie lub jest ich 

współorganizatorem. W 2018 impresariat SCK zapraszał na spektakle teatralne dla 

dzieci (edukacyjne, bajkowe), spektakle teatralne dla młodzieży i dorosłych, koncerty 

(rock, jazz, operetka, muzyka klasyczna, chóralna, ludowa) występy kabaretów, 

musicale, koncerty plenerowe. Bardzo aktywnie Centrum uczestniczyło w obchodach 
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setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które zostały opisane 

powyżej. 

W minionym roku odbyło się sześć koncertów Orkiestry Kameralnej „Camerata 

Mazovia”. W maju na nowo wybudowanej Scenie Letniej przy ul. 15 Sierpnia 83 swą 

premierę miał Musical niepodległościowy „I Iskra Tylko”. W sierpniu na Scenie Letniej 

odbył się II Piknik Wojskowy - impreza plenerowa współorganizowana z 3 

Warszawską Brygadą Rakietową Obrony Powietrznej z Bielic. Latem odbyły się dwie 

potańcówki na dechach. W ub. roku zorganizowane zostały 3 duże koncerty: zespołu 

Contra Mundum, Sochaczewska VENA 2018 i benefis Władysława Komendarka. 

Bardzo aktywnie działa Klub Kontrast, gdzie organizowane były koncerty 

prezentujące różne gatunki muzyczne tj. jazz, blues, rock. W roku 2018 odbyło się 

dziesięć takich koncertów. Dziewięć razy widzów zaproszono na Filmowy Jam 

Session, w ramach którego prezentowane są filmy nieme z muzyką na żywo. Poza 

koncertami i pokazami filmów, Klub Kontrast służy poetom i literatom jako Salonik 

Literacki.  

Dużą popularnością cieszyły się organizowane przez SCK konkursy i turnieje, 

m.in.: „Sochaczew Rozśpiewany”, „Chodaczek”, „Wiosenne Spotkania Taneczne”, 

konkurs plastyczny „Plastek”, wystawa twórczości kobiet „Malujące Ewy”, Konkurs 

wokalny z okazji  100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości „Polskie Drogi”, 

Powiatowy konkurs na ozdobę świąteczną i kartkę bożonarodzeniową oraz  

na ozdobę i kartkę wielkanocną, turnieje szachowe i brydżowe. 

W roku 2018 Teatr Maska przedstawił autorski spektakl „Dybuk”, którego 

reżyserem był Dawid Żakowski. Dybuk został przedstawiony w SCK, Warszawie,  

a także na Festiwalu divadelniBAF!2018 w Czechach. Swoją działalność 

kontynuował Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca Folklorek prowadzony 

przez Katarzynę Proch i Kingę Przybylską. Zespół liczy już około 70 uczestników 

działających w trzech grupach wiekowych. Mundurowy Zespół Wokalno-

Instrumentalny PATRIA prowadzony przez Arkadiusza Mamcarza wziął udział w VI 

Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Warszawie zdobywając wyróżnienie,  

a także zespół zdobył II miejsce VIVA Polonia w Legionowie podczas przeglądu 

pieśni patriotycznej.   

W przerwie feryjnej SCK organizowało Zimowe Warsztaty Artystyczne,  

w których wzięło udział 86 dzieci. W okresie wakacyjnym odbyły się z kolei Letnie 

Warsztaty Artystyczne, w których wzięło udział 195 dzieci.  
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W budynkach SCK działają chóry i młodzieżowe zespoły muzyczne m.in. Chór 

Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej i orkiestra akordeonowa.  

W obiektach SCK działa kilka organizacji pozarządowych oraz firm zewnętrznych 

oferujących nieodpłatne oraz płatne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na 

które rocznie przychodzi około 4000 osób. Dużą popularnością cieszyło się np. Kino 

Mazowsze. W 2018 roku wyświetliło 91 filmów, na które przyszło ponad 46 tys. 

widzów. Z usług SCK, jego bazy, sprzętu korzystają często placówki oświatowe, 

sportowe, organizacje społeczne, pozarządowe, instytucje itp. Centrum wspierało  

w ten sposób m.in. takie wydarzenia jak Orszak Trzech Króli, Gala Sportowiec Roku, 

Sochaczewskie Spotkania z Chopinem, Przegląd Piosenki o Zdrowiu, Kiermasz 

Wielkanocny, Festiwal Poezji i Pieśni Patriotycznej, Powitanie Lata, Bieg 

Cichociemnych, Dzień Dziecka, Święto Bzury, Bieg Papieski, rajdy rowerowe i wiele 

innych.  

W ten sposób z oferty kulturalnej Sochaczewskiego Centrum Kultury, imprez 

współorganizowanych z Wydziałem Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, Wydziałem 

Sportu i Organizacji Pozarządowych oraz Kinem Mazowsze skorzystało blisko 180 

tys. osób.  

 

2. Turystyka i promocja 

Działania w zakresie turystyki i promocji, nierozerwalnie wiążą się ze sobą, 

przenikają i uzupełniają, dlatego nie tylko z myślą o mieszkańcach, ale też  

o turystach, dokonano zmiany formuły Dni Sochaczewa. Od 2018 roku to Święto 

Mieszkańców – Dni Sochaczewa, trzydniowy cykl imprez kulturalnych, sportowych, 

pokazujących dorobek naszej małej ojczyzny, odkrywających na nowo historię 

miasta. Stąd w programie większy akcent położono na dorobek sochaczewian, 

organizacji pozarządowych („Jarmark Sochaczewski”), naszych zespołów i twórców. 

W ratuszu otwarto galerię Honorowych Obywateli Sochaczewa, odbyła się uroczysta 

premiera i prezentacja hejnału Sochaczewa, koncert 250-osobowego Chóru 

Niepodległa (połączonych chórów sochaczewskich). Wedle założeń świętować mają 

wszystkie dzielnice, nie tylko centrum, dlatego kilkanaście wydarzeń odbyło się  

w Boryszewie (kultura – koncerty i prezentacja dorobku sochaczewskich literatów)  

i Chodakowie (sport - turniej siatkówki plażowej, potyczki rodzinne, rodzinna gra 

planszowa, „Szachy pod chmurką”, Otwarte Mistrzostwa Sochaczewa w Podciąganiu 

na Drążku i Pompkach) oraz pikniki dla dzieci na wszystkich miejskich placach 

zabaw. Gości spoza Sochaczewa na nasze święto zapraszają takie projekty jak: 
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Festiwal Orkiestr Dętych, Festiwal Teatrów Ulicznych i Katarynek, plenerowe 

przedstawienia teatralne dla dzieci i dorosłych, Teatr Ognia. Promocyjne znaczenie 

ma także Jarmark Sochaczewski, czyli prezentacja dorobku sochaczewskich 

artystów, rękodzielników i organizacji pozarządowych. Od 2018 roku stałym punktem 

Święta Mieszkańców jest prezentacja publikacji dedykowanych mieszkańcom 

Sochaczewa. W ub. roku wydano książkę Barbary Sobkowicz „Sochonostalgia”, a we 

współpracy z literatami stowarzyszenia „Atut”- Antologię Poezji Sochaczewskiej II.  

Wielkim powodzeniem cieszy się projekt „Artystyczne Kramnice”, mający 

wiosenną i jesienną edycję. W ich ramach najmłodsze dzieci zapraszane są na 

bezpłatne zajęcia Gordonowskie, a nieco starsze na zajęcia plastyczne, muzyczne, 

przedstawienia teatralne, zachęcane do kreatywnego spojrzenia na z pozoru 

zwyczaje przedmioty, materiały. Nierzadko w spotkaniach uczestniczą dzieci spoza 

Sochaczewa, przyjeżdżające do naszego miasta na konkretne zajęcia czy spektakle 

teatralne. 

Dużym wydarzeniem, zorganizowanym po raz pierwszy, były dwa letnie 

festiwale – folklorystyczny i jazzowy. Podczas festiwalu folklorystycznego oprócz 

„Warszawianki” i „Blichowiaków”, gościliśmy też Kapelę Mazowiecką z Sochaczewa 

oraz Góralską Horę. W ramach festiwalu jazzowego wystąpili: Andrzej Jagodziński 

Oktet, Trio Andrzeja Dutkiewicza oraz zespoły Dixielanders i Blues Fellows. Za 

każdym razem frekwencja na koncertach była bardzo wysoka.  

W 2018 roku wydział KTiPM wyprodukował kilka filmów promujących 

najważniejsze wydarzenia historyczne i kulturalne. Obrazy poświęcone były 

obchodom setnej rocznicy odzyskania niepodległości, rekonstrukcji „Paderewski, 

który wygrał Polskę na fortepianie”, Świętu Mieszkańców – Dniom Sochaczewa 

(program TV „Planeta Gwiazd” z zespołem Wilki). Na bieżąco produkowane są 

materiały promocyjne (mapy, plakaty, zakładki do książek, cukierki z herbem miasta  

i opisem zabytków miasta, a także inne gadżety promocyjne).  

Za promocję imprez kulturalnych, sportowych, historycznych, patriotycznych,  

a także innych wydarzeń na terenie miasta odpowiedzialny jest Referat Komunikacji 

Zewnętrznej. To w jego ramach wydawany jest bezpłatny dwutygodnik „Ziemia 

Sochaczewska” (26 wydań w 2018 roku), ukazujący się w nakładzie 5 tysięcy 

egzemplarzy, dostarczany do ok. 60 punktów na terenie miasta, w tym szkół, 

przedszkoli, placówek pomocy społecznej, sportu, kultury, szpitala, starostwa, sądu, 

sklepów PSS Społem, wybranych kiosków i sklepów. Jedno wydanie „ZS” to około 

50-60 tekstów, 24 strony autorskich materiałów opisujących życie miasta. Czytelnicy 
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„Ziemi Sochaczewskiej” mogą sięgnąć do elektronicznej wersji gazety. Co dwa 

tygodnie najnowsze wydanie jest umieszczane na portalu miasta, w wersji pdf do 

pobrania np. na komórkę. Referat na bieżąco współpracuje z mediami, udziela 

informacji, wyjaśnień, odpowiedzi, prowadzi także działania z zakresu Public 

Relations. Tworzonymi w jego ramach tekstami i zdjęciami redakcja dzieli się 

(poprzez rozsyłanie Serwisu Informacyjnego UM) z lokalnymi i regionalnymi mediami.  

Z materiałów korzystają na bieżąco m.in. Echo Powiatu, Express Sochaczewski, 

radio Sochaczew, Victoria, Niepokalanów, portale e-sochaczew, sochaczew24.info, 

tusochaczew.pl, współpracownicy TVP3 i wiele innych mediów. Wydarzenia 

dedykowane dzieciom są promowane na portalu atrakcje dla dzieci.pl. Na podstawie 

porozumienia zawartego przez Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych, Referat 

Komunikacji Zewnętrznej przygotował w 2018 roku materiały dziennikarskie na sześć 

stron specjalnego dodatku kolportowanego wraz z „Przeglądem Sportowym”.  

W sześciu wydaniach, dystrybuowanych na Mazowszu, zaprezentowano 

sochaczewski sport, wiodące drużyny, dyscypliny, nasze sukcesy i ich twórców.  

Referat prowadzi i nadzoruje portal miasta Sochaczew.pl, fanpage miasta  

na facebooku obserwowany przez 10 tysięcy użytkowników, fanpage „Ziemi 

Sochaczewskiej” z liczbą 4,8 tys. użytkowników. Na portal oraz facebooka trafiają 

wszystkie istotne zaproszenia, relacje z imprez, plakaty z zaproszeniami itp.  

Oto użytkownicy fanpage miasta wedle krajów: Polska – 9495, Wielka Brytania – 

135, Niemcy – 60, Stany Zjednoczone – 45, Holandia – 38, Ukraina – 27, Włochy – 

19, Irlandia i Szwecja – po 15. Użytkownicy fanpage wedle miast, z których  

się logują: Sochaczew – 6156, Warszawa – 1330, Żyrardów – 139, Łódź – 124, 

Płock – 106, Łowicz – 105, Iłów – 75, Teresin – 74, Skierniewice – 52.  

W czerwcu 2018 roku uruchomiono aplikację turystyczną na komórki. 

Footsteps można bezpłatnie pobrać ze sklepu play. Działa ona zarówno w systemie 

iOS jaki Android. Zawiera pięć tras i można ją personalizować pod kątem własnych 

zainteresowań. Do wyboru jest np. profil smakosz, turysta, sportowiec, głowa rodziny. 

Można wybrać więcej niż jedną możliwość, a także zmieniać je w trakcie korzystania 

w zależności od aktualnych oczekiwań. Obecnie aplikacja zawiera pięć tras: 

„Rodzinny wypad do Sochaczewa”, „Spacer po Sochaczewie”, „Rowerowo-kajakowy 

szlak Jagiełły”, „Śladami Fryderyka Chopina” oraz „Trakt Pamięci Bohaterów Bitwy 

nad Bzurą 1939”. Footsteps informuje nie tylko o poszczególnych punktach  

i ich lokalizacji na mapie, ale też o szacunkowym czasie trwania, a nawet o tym,  
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z jakich środków komunikacji miejskiej możemy skorzystać. Do aplikacji trafiają 

również wydarzenia, które odbywają się w Sochaczewie. 

W 2018 roku powstały mapki turystyczne, a także przygotowywane były 

materiały promujące atrakcje Sochaczewa i wydarzenia. Do budżetu miasta na 2019 

rok wpisano środki na uruchomienie Sochaczewskiego Punktu Informacji 

Turystycznej. SPIT powstanie w siedzibie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola 

Bitwy nad Bzurą, ale stanowić będzie część Wydziału KTiPM. W 2018 roku trwały 

prace przygotowujące produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina”, którego 

funkcjonowanie uskuteczni promocję miasta i regionu. Mała Ojczyzna Chopina to 

produkt turystyczny tworzony z myślą o wyodrębnieniu kompleksowej oferty 

turystycznej dla osób przybywających do regionu, pozwalający na zaoferowanie 

turystom, gościom, melomanom, wycieczkom zorganizowanym i turyście 

indywidualnemu całorocznej propozycji zwiedzania Małej Ojczyzny Chopina. Prace 

dotyczyły stworzenia produktu, którego atrakcyjność polega na wykorzystaniu 

różnorodności miejsc w regionie, w którym urodził się Fryderyk Chopin, na pełnym 

wykorzystaniu najważniejszych punktów i miejsc kulturalnych, historycznych, 

przyrodniczych, turystycznych i edukacyjnych regionu.  Produkt tworzony jest z myślą 

o odbiorcy w każdym wieku, z dbałością o jego zainteresowania, potrzeby  

i upodobania związane z formą spędzania czasu wolnego. Wprowadzenie produktu 

turystycznego „Mała Ojczyzna Chopina” planowane jest w 2019 roku. 

 

VII. Sport i rekreacja  

 

W 2018 r. na podstawie Uchwały Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie  

z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki  

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym przyznano 39 

stypendiów sportowych na łączną kwotę 48.000 zł w następujących kategoriach: 

1) stypendium sportowe w kategorii „C” w wysokości 250,00 zł brutto 

miesięcznie, otrzymało 6 osób, 

2) stypendium sportowe w kategorii „D” w wysokości 100,00 zł brutto 

miesięcznie, otrzymały 33 osoby. 

Miasto Sochaczew było organizatorem i współorganizatorem ponad 130 imprez 

sportowo - rekreacyjnych, w których brali udział mieszkańcy miasta, a także turyści 

odwiedzający Sochaczew.  
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Samorząd promował aktywny styl życia i wspierał inicjatywy sportowe integrujące 

społeczność lokalną, organizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe  

z udziałem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Sportu  

i Organizacji Pozarządowych: 

1) Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” - UKS „Dragon 

Fight Club”, MOSiR, Klub Maratończyka „Aktywni”, Wydział SOP; 

2) V Festiwal Poezji i Pieśni Patriotycznej „Nie mówię szeptem, gdy mówię 

skąd jestem” - Stowarzyszenie „Sochaczew Daj się Ponieść”; 

3) Sochaczewski Majowy Rajd Rowerowy - RC Orkan Sochaczew, UKS 

„Dragon Fight Club” , MOSiR, Wydział SOP; 

4) Miejskie Obchody Dnia Dziecka - strefa sportu - UKS Sochaczewskie 

Centrum Sportów Walki, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Rugby Club Orkan 

Sochaczew, KS OLDBOY „Orkan” Sochaczew, UKS „Dragon Fight Club”, 

SWOPR, Wydział SOP; 

5) XXVI Biegi Młodych Olimpijczyków - Stowarzyszenie Europejskie Biegi 

Młodych Olimpijczyków; 

6) IX Bieg Chopina - Stowarzyszenie Rodzina Szkół Chopinowskich, KM 

„Aktywni”; 

7) Turniej Dzikich Drużyn - Stowarzyszenie „Zamek”, UKS „Dragon Fight 

Club”; 

8) Spływ kajakowy dla Biało-Czerwonej - SWOPR, MOSiR, Wydział SOP; 

9) Obchody Święta Mieszkańców Miasta - Dni Sochaczewa (strefa sportu) 

(w tym Mistrzostwa Sochaczewa w podciąganiu na drążku i pompkach, 

Turniej Piłki Plażowej) - impreza 2-dniowa - ZHP, SWOPR, Rugby Club 

Orkan Sochaczew, Karate Klub Sochaczew, Wydział SOP; 

10) II Turniej Rodzinny - II Mistrzostwa Karate Klub Sochaczew - Karate Klub 

Sochaczew; 

11) XIX Rajd Rowerowy im. Tadeusza Krawczyka - Stowarzyszenie „Zamek”, 

UKS „Dragon Fight Club”; 

12) „Powitanie Lata” na plaży wraz z otwarciem miejsca z przeznaczeniem 

do kąpieli oraz V Bieg Cichociemnych - SWOPR Sochaczew, UKS „Dragon 

Fight Club”, Rugby Club Orkan Sochaczew, Wydział SOP; 

13) II Marsz Nordic Walking - SWOPR, KM „Aktywni”, Wydział SOP; 

14) Sochaczewskie Lato - Zumba na wzgórzu zamkowym - 4 razy - Dream 

Team Sochaczew; 
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15) Piknik Rodzinny dla mieszkańców miasta - Place zabaw - 8 pikników 

w różnych dzielnicach miasta: „Oś. Korczaka”, „Oś. Chodaków”, „Oś. 

Trojanów”, „Oś. Karwowo”, „Oś Malesin”, „Oś. Wojskowe”, „Oś. Fabryczna”, 

„Al. 600-lecia”, Klub Wolontariusza działający przy MOPS Sochaczew, 

Wydział SOP; 

16) Święto Bzury – Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna im. II 

batalionu 18 pp, SWOPR, ZHP, Stowarzyszenie „Razem i Sprawnie”, RC 

Orkan Sochaczew, UKS „Dragon Fight Club”, Wydział SOP; 

17) XI Ogólnopolskie Zawody pływackie z okazji Święta Niepodległości – 

UKS „dwójka” Sochaczew, Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Pływalni 

„Orka”, SWOPR; 

18) Bieg Stulecia „Od Bałtyku do Tatr” Sochaczew 2018 - Klub Maratończyka 

„ Aktywni”, MOSiR, Wydział SOP; 

19) Piknik wędkarski dla rodzin - PZW koło Sochaczew; 

20) Kajakarskie Święto Rodziny - zawody kajakarskie - Stowarzyszenie 

Kajakarzy Sochaczewa; 

21) II Międzynarodowy Turniej Karate - Stowarzyszenie Mazowiecka Szkoła 

Walk Kuma-De; 

22) Piknik Rodzinny „Cały Sochaczew gra w rugby” - Rugby Club Orkan 

Sochaczew; 

23) IX Zlot Zabytkowej Motoryzacji i Rajd im. Ks. Wł. Druckiego - Lubeckiego 

- Automobil Klub Polski; 

24) I i II Night Skating (rolki) - Klub Maratończyka “Aktywni”; 

25) XIV Bieg Papieski - Stowarzyszenie na rzecz Sportu i Rekreacji „Razem  

i Sprawnie”; 

26) XXXV Półmaraton „Szlakami Walk nad Bzurą” – MOSiR; 

27) Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Sochaczewa - KS Oldboy 

Orkan Sochaczew; 

28) Turniej Pierwszego Kroku połączony z piknikiem rodzinnym – UKS 

„Sochaczewskie Centrum Sportów Walki”; 

29) Otwarte Mikołajkowe Zawody Pływackie - UKS „dwójka” Sochaczew; 

30) Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej – „Unia Boryszew CUP 2018” - UKS 

Unia Boryszew; 

31) Zawody dla dzieci i młodzieży Ju-Jitsu - UKS „Dragon Fight Club”; 
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32) X Otwarty Międzynarodowy Turniej Judo dzieci i młodzików - UKS 

„Orkan Judo”; 

33) Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza - Stowarzyszenie na rzecz 

Sportu i Rekreacji „Razem i Sprawnie”, Stowarzyszenie „Przez Sport  

w Przyszłość”; 

34) Turniej Badmintona z okazji 100-lecia Niepodległości – Stowarzyszenie 

na rzecz Sportu i Rekreacji „Razem i Sprawnie”; 

35) Międzynarodowe Mistrzostwa Oldboyów w Koszykówce - Wielofunkcyjny 

Klub Sportowy MOSiR Sochaczew; 

36) VII Edycja Turnieju Rodzina na Medal - (turniej tenisa stołowego) - SKTS 

37) Maraton Fitness - Dream Team Sochaczew; 

38) III Memoriał Sylwestra Rozdżestwieńskiego - Stowarzyszenie „Przez Sport 

w Przyszłość”; 

39) V Olimpiada Seniorów - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Sochaczew, Stowarzyszenie „Włókienko”, MOSiR; 

40) Grand Prix w Tenisie stołowym – jesień 2018 (Open K + M) – SKTS; 

41) Zimowa Olimpiada Przedszkolaków - UKS „Sochaczewskie Centrum 

Sportów Walki”. 

 

W roku 2018 wydano książeczkę „Sochaczew na Sportowo”. Wydawnictwo 

zaznajamia najmłodszych z możliwościami uprawiania sportu w sochaczewskich 

klubach i stowarzyszeniach. Dokonano dodruku książek: 

 „Bezpiecznie nad wodą” - edukacja i promocja miejsc bezpiecznej kąpieli  

w Sochaczewie, 

 „Miasto w kolorach” - promocja ciekawych miejsc Sochaczewa w sposób 

dostosowany do percepcji najmłodszych mieszkańców miasta Sochaczew. 

Powyższe materiały były przekazywane mieszkańcom miasta podczas imprez 

sportowo-rekreacyjnych. 

 

 Jednostką organizacyjną odpowiadającą za zapewnienie dogodnych 

warunków do uprawiania sportu i rekreacji na terenie miasta jest Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji, działający w formie zakładu budżetowego. Swoje zadania 

statutowe realizuje w poniższych obiektach i terenach przekazanych w trwały zarząd:  

1) pływalnia "ORKA" przy ul. Olimpijskiej 3 (w 2018 roku z pływalni skorzystało 

147 618 osób), 
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2) skatepark przy ul. Olimpijskiej, 

3) siłownia zewnętrzna przy ul. Olimpijskiej, 

4) hala sportowa przy ul. Kusocińskiego 2,  

5) kompleks boisk przy ul. Warszawskiej, w skład którego wchodzą : stadion 

piłkarski z bieżnią oraz „boisko boczne”, 

6) korty tenisowe przy ul. Warszawskiej, 

7) sztuczne lodowisko z funkcją boiska ze sztuczną nawierzchnią przy  

ul. Warszawskiej, 

8) hala sportowa przy ul. Chopina 101, 

9) kompleks boisk przy ul. Chopina 101, w skład którego wchodzą : stadion   

piłkarski,  boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko do koszykówki i piłki 

ręcznej oraz  2 boiska do piłki siatkowej plażowej, 

10) siłownia zewnętrzna przy ul. Chopina 101, Integracyjny Ogród Zabaw  

i Sportu przy ul. Grunwaldzkiej,  

11) Integracyjny Ogród Zabaw i Sportu przy al. 600-lecia,  

12) Integracyjny Ogród Zabaw i Sportu przy ul. Grunwaldzkiej, 

13) boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej plażowej oraz plac zabaw przy  

ul. Chabrowej,  

14) Plaża miejska nad rzeką Bzurą  z wypożyczalnią kajaków oraz miejscem  

z przeznaczeniem do kąpania, 

15) Targowisko miejskie przy ul. Pokoju. 

 

Najważniejsze prace inwestycyjne i remontowe wykonane w 2018 roku na 

obiektach MOSiR: 

 przebudowa kotłowni przy ul. Kusocińskiego na kotłownię gazową,  

 przebudowa i remont holu na pływalni Orka, 

 renowacja Integracyjnego Ogrodu Zabaw i Sportu przy ulicy Grunwaldzkiej, 

 termomodernizacja i remont hali przy ul. Chopina 101, 

 rozpoczęcie budowy trybun przy ul. Warszawskiej, 

 przygotowanie plaży miejskiej, przystani kajakowej i miejsca  

z przeznaczeniem do kąpieli do sezonu w 2018r. 
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VIII. Bezpieczeństwo, porządek publiczny i czystość  

 

Istotny wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie naszego 

miasta spełnia System Wizyjny Miasta. Centrum systemu, zlokalizowane w budynku 

Urzędu Miasta prowadzi 24-godzinną obserwację 16 obszarów miasta, rejestruje  

i przetwarza obraz na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych policji 

i prokuratury oraz sądu. Widoczna jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

Sochaczewa, w okresie od połowy 2008 roku, kiedy to podano do publicznej 

wiadomości informację o zainstalowaniu kamer wizyjnych w miejscach o wysokim 

zagrożeniu bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta do chwili obecnej. 

Odnotowujemy tendencję spadkową zdarzeń i zachowań mających znamiona 

czynów niedozwolonych np. w roku 2009 było ich 1280, w 2010 już 861, a w roku 

2018 zarejestrowaliśmy tylko 254 zdarzenia. Najwięcej zdarzeń odnotowujemy  

w miejscach gromadzenia się mieszkańców: pl. Kościuszki, park im. Fryderyka 

Chopina, taras widokowy Podzamcza oraz rejon ul. Senatorskiej. W roku 2018 

została podjęta decyzja o rozbudowie i modernizacji wysłużonego systemu i w roku 

2019 zaplanowano na ten cel kwotę ok.120 tys. zł. 

 Dodatkowym zadaniem realizowanym przez pracowników monitoringu było 

pełnienie całodobowej służby dyżurnego miasta, w ramach którego przyjmowane  są 

zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące miedzy innymi: awarii sieci wodno-

kanalizacyjnej, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnych, uszkodzeń znaków 

drogowych, martwych zwierząt w miejscach publicznych, błąkających się 

bezpańskich psów. Każde zgłoszenie było niezwłocznie przekazane do realizacji. 

Kilka osób samotnych i starszych prosiło o: wezwanie karetki pogotowia, pomoc  

w związku z zaginięciem dowodu osobistego, agresywnych zachowań wobec nich, 

czy podanie im potrzebnego telefonu do kontaktu. Łącznie w roku 2018 przyjęto 168 

zgłoszeń. Wzorem lat ubiegłych przekazano środki finansowe do Komendy 

Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na ponadnormatywne patrole 

prewencyjne policjantów w wyznaczonych rejonach miasta na podstawie okresowych 

analiz stanu bezpieczeństwa. Jak podaje KPP w Sochaczewie w „Informacji o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i powiatu 

sochaczewskiego w 2018 roku”, funkcjonariusze pełniący służby dodatkowe mieli za 

zadanie reagować na: 
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 ujawnianie nietrzeźwych kierujących lub znajdujących się pod wpływem 

środków odurzających, 

 ujawnianie małoletnich nietrzeźwych i zdemoralizowanych, 

 ujawnianie przypadków sprzedaży alkoholu nieletnim,  

 reagowanie na popełnione wykroczenia porządkowe, 

 legitymowanie osób podejrzanie zachowujących się (np. na parkingach 

osiedlowych), 

 zdecydowane reagowanie na wszelkie próby zakłócania porządku 

publicznego, zapobieganie ich eskalacji, 

 stanowcze reagowanie na wszelkiego rodzaju zdarzenia mogące skutkować 

bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia mieszkańców oraz ich mienia, 

 bezwzględne reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy wandalizmu  

i wybryki chuligańskie, 

 zlecane zabezpieczenie prewencyjne imprez i uroczystości (rajdy rowerowe, 

obchody 100-lecia odzyskania niepodległości) odbywających się na terenie 

Miasta Sochaczew, 

 wykonywanie innych zadań zleconych przez nadzorującego działania lub 

dyżurnego jednostki. 

 

O utrzymanie czystości na terenie miasta Sochaczew dba Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Sochaczewie – jednostka budżetowa Gminy Miasto Sochaczew. Do 

zadań ZGK należy: sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic, omiatanie chodników  

i parkingów, dbanie o place zabaw, parki i skwery miejskie, usuwanie dzikich 

wysypisk, opróżnianie koszy na odpady, dwukrotne sadzenie i podlewanie wg 

potrzeb kwiatów w donicach stojących, wiszących i na rabatach, koszenie terenów 

miejskich (parki, skwery, działki). Działalność ZGK związana z utrzymaniem czystości 

w liczbach: 

 Powierzchnia chodników do utrzymania w czystości – ok. 60.000 m2, 

 Długość ulic przeznaczonych do omiatania mechanicznego – ok. 70 km, 

 Powierzchnia terenów zielonych przeznaczonych do koszenia – ok. 285.000 

m2, 

 Ilość koszy na odpady na terenie miasta – 377 szt., 

 Ilość koszy na odchody zwierzęce – 34 szt., 

 Ilość ławek usytuowanych wzdłuż ulic – 57 szt., 
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 Ilość donic wiszących na latarniach – 396 szt., 

 Ilość donic na słupkach kwietnikowych – 80 szt., 

 Ilość donic stojących - 77 szt., 

 Ilość placów zabaw będących pod opieką – 9 szt. 

 

Na bezpieczeństwo podróżujących duży wpływ ma właściwy stan dróg.  

W 2018 roku wykonano remonty nawierzchni dróg gminnych, które obejmowały:  

 w ramach programu „Drogi zamiast błota” wykonanie asfaltowania 4,6 km dróg 

gminnych w Sochaczewie. Nawierzchnię asfaltową wykonano  

w następujących ulicach: część ulicy Działkowej, S. Małachowskiego, 

Południowej, Otwartej, Zielonej, Wesołej, W. Bortnowskiego, część 

Powstańców W-wy, Żeglarskiej, Wspólnej, Ogrodowej, Grunwaldzkiej, 

Porzeczkowej, Grzybowej, część Malinowej oraz część ulicy Żwirki i Wigury. 

 przebudowę lub wybudowanie chodników o łącznej długości 2,1 km, co 

stanowi 4.737m2 powierzchni. W/w prace wykonano w następujących ulicach:  

S. Żeromskiego, Próżna, J. Słowackiego, Mazowiecka, Żwirki i Wigury,  

A. Mickiewicza, Konstytucji 3 Maja, 1 Maja, ks. J. Popiełuszki,  

S. Żeromskiego, W. Kosińskiego, Ogrodowa, Grunwaldzka, ciąg pieszo-

rowerowy do rzeki Bzury.  

 

IX. Inwestycje  

 

Inwestycje realizowane w 2018 roku: 

1. Wykonanie otworu geotermalnego „Sochaczew GT-1” 

Realizacja zadania „Wykonanie otworu geotermalnego „Sochaczew GT-1” 

została współfinansowana ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009 – 2014.  

W zakres zadania wchodzi: 

 wykonanie odwiertu, 

 badanie zasobów oraz parametrów wody geotermalnej (wydajność, 

temperatura oraz zasolenie), 

 sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej. 

Prace zakończono 30.01.2019 r. a odbiór dokumentacji hydrogeologicznej zgodnie  

z harmonogramem przewidziano na dzień 30.08.2019 r. 
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2. Inwestycje drogowe  

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3804W ul. Trojanowskiej  

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu sochaczewskiego w związku  

z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3804W ulicy 

Trojanowskiej”. Ulica Trojanowska została, na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg, 

gruntownie przebudowana na odcinku o długości ponad 1 km, od skrzyżowania  

z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Przylasek włącznie. W ramach inwestycji został 

wybudowany kolektor kanalizacji deszczowej, wymieniona nawierzchnia jezdni, 

wybudowany obustronny chodnik oraz ścieżka rowerowa.  

 

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 38424W ulicy Sienkiewicza, 3846W  

ul. Księcia Janusza, nr 3841W ul. Towarowej 

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu sochaczewskiego w związku  

z wykonaniem prac związanych z przebudową ulic: Towarowa, Sienkiewicza i Księcia 

Janusza w Sochaczewie. Przedmiotowe ulice są drogami powiatowymi, ale znajduje 

się na terenie miasta i utrudnienia komunikacyjne dotyczą przede wszystkim jego 

mieszkańców. W ramach zadania, na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg, został 

zbudowany kolektor kanalizacji deszczowej, wymieniona nawierzchnia jezdni, 

wybudowane chodniki, oraz ścieżka rowerowa. Roboty budowlane zakończone  

i odebrane.  

 

3)  Przebudowa drogi powiatowej nr 3827W ul. Głowackiego  

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu sochaczewskiego na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 3827W 

Dębówka-Zielonka – ul. Głowackiego w Sochaczewie. Przedmiotowa ulica jest drogą 

powiatową, ale znajduje się na terenie miasta i utrudnienia komunikacyjne dotyczą 

przede wszystkim jego mieszkańców. Powiatowy Zarząd Dróg wyłonił wykonawcę 

projektu. Prace projektowe odebrane i opłacone.  

 

4) Przebudowa ul. Licealnej i skrzyżowania z ul. 15 Sierpnia  

Roboty budowlane w ulicy Licealnej obejmowały budowę kolektora kanalizacji 

deszczowej, przebudowę jezdni, zjazdów, chodników, wykonanie pionowego  

i poziomego oznakowania ulicy, adaptację terenów zielonych oraz budowę 

dwukierunkowej ścieżki rowerowej. 
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Inwestycja obejmowała także krótki odcinek ul. Traugutta, począwszy od jej styku  

z ulicą Sierpniową, prowadzącą do dawnego cmentarza żydowskiego oraz 

przebudowę skrzyżowania ul. 15 Sierpnia, Licealnej i Traugutta. 

 

5) Projekt przebudowy ulicy Ułanów Jazłowieckich 

Dokumentacja zakończona i odebrana. 

 

6) Budowa oświetlenia w ulicach Wspólnej, Żniwnej i Krzywoustego  

Celem realizacji zadania była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w/w ulic oraz 

mieszkańców Sochaczewa korzystających z przedmiotowych dróg. W skład 

wykonywanego zadania wchodziła linia kablowa z kabla YAKXS 4x 35 mm²  

o dł.= 931 mb z 22 słupami stalowymi o wysokości 6,0 m i oprawami BRP 102 LED 

55 W oraz ze złączem kablowo-pomiarowym.  

  

7) Projekt i dobudowa oświetlenia w ul. Mazowieckiej  

Dokumentacja zakończona i odebrana.    

 

8) Budowa oświetlenia w ulicach: Bajeczna, Srebrna i Pogodna 

Celem realizacji  zadania była poprawa  bezpieczeństwa mieszkańców w/w ulic oraz 

wszystkich mieszkańców Sochaczewa korzystających z przedmiotowych dróg.  

W ramach inwestycji zamontowano  linię kablową z kabla YAKXS 4x 35 mm²  

o długości 795 mb z 23 słupami stalowymi  o wysokości 6,0 m  i oprawami SGS 

101/70 oraz ze złączem kablowo-pomiarowym.   

 

9) Projekt i dobudowa oświetlenia w ul.  Łąkowej i Twardowskiego  

Dokumentacja zakończona i odebrana.  

 

3. Inwestycje kubaturowe 

 

1) Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego  

 

W ramach środków zabezpieczonych w roku 2018 opłacono wykonanie projektu 

budowlano-wykonawczego docieplenia, okładziny i aranżacji kolorystycznej elewacji 

budynku. Dokumentacja zakończona i odebrana.  
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2) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3  

 

Gmina Miasto Sochaczew w 2017 zleciła roboty polegające na budowie boiska 

przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sochaczewie (w tym wykonanie boiska wraz  

z bieżnią, odwodnienia, oświetlenia  terenu, oraz wyposażenie w elementy sportowe  

i małą architekturę) za kwotę 1 043 728,05 zł. W II półroczu roku 2017 sfinansowano 

realizację zadania do kwoty zabezpieczonej w budżecie t.j. do 555 252,00 zł. 

Różnica pomiędzy wartością umowy a powyższą kwotą została zafakturowana przez 

wykonawcę i wypłacona mu w roku 2018. 

 

3) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4  

 

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy, 45-

metrową bieżnią z nawierzchnią poliuretanową, skocznią do skoku w dal, 

zamontowano kosze do koszykówki, bramki, piłkochwyty, ławeczki wokół boiska, 

wykonano 132 metry ogrodzenia, murki oporowe na skarpie, barierki ochronne oraz 

montaż oświetlenia boiska.  

 

4) Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80  

 

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019 Etap I przebudowy 

rozpoczęty w 2018 polegał na demontażu obecnej i budowie nowej trybuny dla 

widzów. Nowa trybuna składa się z prefabrykowanych elementów żelbetowych, 

zadaszonych membraną rozpiętą na profilach stalowych. Została ona 

zaprojektowana na rzucie o wymiarach 92,05 na 5,85 metrów, podzielona na 9 

sektorów z miejscami, w sumie dla 864 widzów. Wejścia na trybunę znajdują się od 

strony północnej i południowej, w centralnej zaś części usytuowano stanowisko dla 

spikera.  

 

5) Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2  

Dokumentacja zakończona i odebrana. 

 

4. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację 

i rozwój terenów zieleni 
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Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2019. Przedmiotowy projekt ma 

przyczynić się do poprawy stanu terenów zieleni Miasta Sochaczew poprzez: 

 renowację parku im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego; 

 renowację parku im. Fryderyka Chopina przy ul. Romualda Traugutta; 

 restaurację parku przy ul. Chopina w Chodakowie; 

 rewitalizację terenów nad Utratą; 

 utworzenie zielonej kurtyny na ul. Olimpijskiej. 

Inwestycja w trakcie realizacji. Na koniec roku 2018 zakończono i odebrano  

w pełnym zakresie: renowację parku im. Włodzimierza Ignacego Garbolewskiego, 

restaurację parku przy ul. Chopina w Chodakowie, oraz utworzenie zielonej kurtyny 

na ulicy Olimpijskiej w Sochaczewie. W trakcie realizacji są roboty budowlane na 

terenie parku przy ul. Traugutta oraz rewitalizacja terenów nad Utratą. Planowane 

zakończenie całego zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego  

w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni” - 30.06.2019 r. 

 

5. Zagospodarowanie nadbrzeża Bzury wraz z zabytkowymi ruinami Zamku 

Książąt Mazowieckich oraz parkiem Podzamcze w Sochaczewie - etap II 

(Przebudowa ulicy Podzamcze, Amfiteatru, terenów parkowych oraz 

przystani kajakowej)  

 

W latach 2014-2015 wykonano dokumentację projektową dla zadania 

„Zagospodarowanie nadbrzeża Bzury wraz z zabytkowymi ruinami Zamku Książąt 

Mazowieckich oraz parkiem Podzamcze w Sochaczewie –  etap II (Przebudowa ulicy 

Podzamcze, Amfiteatru, terenów parkowych oraz Przystani kajakowej). W roku 2018, 

w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, zlecono wykonanie przebudowy 

linii Sn i nN na terenie objętym planowaną inwestycją. Zadanie zakończone  

i odebrane. Pozostały zakres inwestycji planowany do realizacji w latach następnych.  

 

6. Sochaczew (od)Nowa 

 

Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF do realizacji w latach 2017 – 2019 będzie 

wykonywane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt składa się z trzech zadań:  

1) Zagospodarowanie nadbrzeża Bzury etap II – V; 
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Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe budynku przystani, budowę nowego 

budynku przystani, przebudowę ul. Podzamcze, budowę bulwarów, budowę 

chodników i ścieżek rowerowych, oświetlenie terenu i monitoring terenu, urządzenie 

terenów zielonych, widokowych schodów terenowych, miejsc do siedzenia  

i odpoczynku oraz budowę wiat piknikowych. Prace przebiegają zgodnie  

z harmonogramem rzeczowym. Środki finansowe wydatkowane będą sukcesywnie  

w miarę postępu robót budowlanych potwierdzonego przez nadzór inwestorski. 

2) Modernizacja budynku przystani; 

Prace trwają, a termin wykonania to 31.10.2019 r. 

3) Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 

nad Bzurą. 

Zadanie zakończone i odebrane.  

 

X. Fundusze zewnętrzne 

 

 Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego odpowiedzialną m.in. za 

pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, zarówno ze środków Unii Europejskiej jak  

i krajowych, jest Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. Proces aplikowania jest 

zadaniem długofalowym i wymagającym współpracy z wieloma komórkami 

organizacyjnymi urzędu. Od przygotowania koncepcji i projektów, poprzez 

przygotowanie wniosku, jego ocenę, aż do decyzji i podpisania umowy 

dofinansowania często mija okres dwóch lat. Kolejnymi etapami są: wdrożenie 

projektu, jego rozliczenie, wykazanie osiągnięcia wskaźników oraz  zapewnienie 

trwałości. Po tym okresie, trwającym nawet siedem lat, możemy mówić o skutecznym 

pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Poniższa tabela prezentuje okres 

wnioskowania 2014-2018. 
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Tabela nr XI.1. Złożone wnioski o dofinansowanie w latach 2014-2018 

Lp. Nazwa projektu Nazwa programu 
Wartość 
projektu 

Wysokość 
dofinansowania 

Data zawarcia 
umowy na 

dofinansowanie 

1 

Zwiększenie efektywności 
energetycznej w budynkach 
użyteczności publicznej  
w Sochaczewie 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” 

Środki UE (EFRR) 

5 195 568,01 4 156 454,40 12.09.2017 r. 

2 

Zagospodarowanie terenów nad 
Bzurą w Sochaczewie – etap II – 
wyeksponowanie walorów 
historyczno - kulturowych miasta 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” 

Środki UE (EFRR) 

11 827 128,19 3 533 127,33 20.11.2017 r. 

3 

„Infrastruktura do produkcji  
i dystrybucji energii ze źródeł 
odnawialnych” (wniosek  
w partnerstwie) 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii 

Środki UE (EFRR) 

4 610 598,02 3 688 478,41 - 

4 
Rozwijanie kompetencji 
kluczowych uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Sochaczewie 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci  
i młodzieży 

Środki UE (EFS) 

503 954,78 472 010,78 17.07.2017 r. 

5 

Przyszłość w naszych rękach- 
podniesienie kompetencji uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 4  
w Sochaczewie 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci  
i młodzieży 

Środki UE (EFS) 

261 973,20 246 133,20 17.07.2017 r. 
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6 
„ Akademia kompetencji - 
kompleksowe wspieranie uczniów 
Zespołu Szkół w Sochaczewie” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci  
i młodzieży 

Środki UE (EFS) 

572 832,95 537 773,75 17.07.2017 r. 

7 
„Zwiększenie potencjału 
edukacyjnego uczniów Gimnazjum 
nr 1 w Sochaczewie” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci  
i młodzieży 

Środki UE (EFS) 

157 440,42 148 002,42 17.07.2017 r. 

8 
Wspieranie rozwoju edukacyjnego 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 
w Sochaczewie 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci  
i młodzieży 

Środki UE (EFS) 

779 332,40 733 000,40 - 

9 

„ Inwestujemy w przyszłość- 
podnoszenie kompetencji 
kluczowych na rynku pracy 
uczniów Gimnazjum nr 2  
w Sochaczewie” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Działanie 10.1Kształcenie i rozwój dzieci  
i młodzieży 

Środki UE (EFS) 

190 446,15 17 8863,15 17.07.2017 r. 

10 „Sochaczew (od)Nowa” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych 

Środki EU (EFRR) 

9 776 774,21 4 999 198,05 18.12.2017 
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11 Sochaczewski Eko-bus 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Działanie 4.3 „Redukcja Emisji Zanieczyszczeń” 

Środki UE (EFRR) 

9 929 222,83 7 067 734,16 15.10.2018 r. 

12 

„Poprawa jakości środowiska 
miejskiego w Sochaczewie 
poprzez renowacje i rozwój 
terenów zieleni” 

Program Operacyjny Infrastruktura i  Środowisko  
2014-2020 

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska 
miejskiego 

Środki UE (POIiŚ) 

9 282 634,09 6 790 431,25 15.12.2017 r. 

13 

Rozpoznanie możliwości 
wykorzystania zasobów 
geotermalnych do celów 
ciepłowniczych na obszarze 
Gminy Miasto Sochaczew poprzez 
wykonanie otworu geotermalnego 
Sochaczew GT-1 na działce o nr 
ew.24/4 obręb ewid. Sochaczew 
Centrum 

Działanie 2.3.1 "Geologia i górnictwo” 

Cześć 1) Poznanie budowy geologicznej kraju 
oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód 
podziemnych" 

Środki krajowe (NFOŚiGW) 

13 505 400,00 13 505 400,00 26.09.2017 r. 

14 

Przebudowa drogi gminnej numer 
381079W (ulica Płocka) od 
skrzyżowania z ulica Gawłowską 
do granic miasta Sochaczew, 
obejmującą drogę gminną numer 
381082W (ulica Łowicka) 

Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 na rok 
2017 

Środki krajowe 

2 999 440,70 1 499 720,35 - 

15 

Budowa miejskiego kompleksu 
sportowego w Sochaczewie przy 
ulicy Warszawskiej 80 - etap I 
modernizacja boiska i bieżni 
lekkoatletycznej 

Ministerstwo Sportu i Turystyki  
Program modernizacji infrastruktury sportowej 
2017 

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 

Środki krajowe 

5 748 625,00 2 559 800,00 19.07.2017 r. 
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16 
Budowa boiska przy Szkole 
Podstawowej nr 3 
w Sochaczewie 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Program modernizacji infrastruktury sportowej 
2017 

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 

Środki krajowe 

1 072 457,89 346 300,00 16.08.2017 

17 

Przebudowa dróg dojazdowych do 
mostu na rzece Bzurze w ciągu ul. 
Płockiej stanowiącej drogę gminną 
nr 381079W w Sochaczewie wraz 
z remontem mostu 

„Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"  
na rok 2016 

Środki krajowe 

4 453 782,86 1 677 602,00 17.11.2016 

18 
Przebudowa ulicy Licealnej  
i 15 Sierpnia 

„Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"  
na rok 2018 

Środki krajowe 

5 779 637,94 2 889 818,00 - 

19 
Odwodnienie osuwiska poprzez 
budowę kanalizacji deszczowej na 
ul. Kolejowej w Sochaczewie 

Dofinansowane z podziału środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na zadania związane  
z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych 
ziemi lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom, 
na  podstawie promesy Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Umowy 
z Wojewodą Mazowieckim 

Środki krajowe 

1 270 386,33 959 760,00 17.11.2016 r. 

20 Human Cmart Cites Ministerstwo Rozwoju 775 143,98 697 629,56  
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Rok 2018 

21 

Akademia Młodego Człowieka- 
Wspieranie rozwoju edukacyjnego 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 
w Sochaczewie  
(wniosek w trakcie oceny) 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci  
i młodzieży 

Środki UE (EFS) 

766 478,58 692 445,06 - 

22 
Budowa boiska przy Szkole 
Podstawowej nr 4 w Sochaczewie 

Ministerstwo Sportu i Turystyki  
Program modernizacji infrastruktury sportowej 
2018 

Środki krajowe 

945 588,00 312 044,00 - 

23 
„Przebudowa ul. Licealnej i ul. 15 
Sierpnia w Sochaczewie” 

RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ ROZWOJU 
ORAZ KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW 
POPRZEZ WSPARCIE LOKALNEJ 
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

Środki krajowe 

6 399 235,17 3 839 541,10 - 

24 
Sochaczewskie Otwarte Strefy 
Aktywności 

MINISTRSTWO SPORTU I TURYSTYKI 

BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-
REKREACYJNEJ W RAMACH PROGRAMU 
ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY 
SPORTOWO-REKREACYJNEJ O 
CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM 

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 

126 003,00 50 000,00 - 
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25 

„Poprawa jakości środowiska 
miejskiego poprzez wymianę 
urządzeń grzewczych  
w Sochaczewie”. 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie 
zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 
miejskiej 

1 685 981,23 1 158 274,23 
 

 

26 "Ławeczka Niepodległości" 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

Konkurs ofert pt. „Ławka Niepodległości dla 
samorządów” 

35 424,00 27 517,36 29.11.2018 

27 

Rozwój systemów 
gospodarowania wodami 
opadowymi na terenie miasta 
Sochaczew 

Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko 
2014-2020 
PRIORYTET II. Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu 
DZIAŁANIE 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz 
z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na 
klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy 
naturalne oraz monitoring środowiska 

14 262 542,41 4 406 313,92  

WARTOŚĆ WNIOSKÓW ZA 2018 R. OGÓŁEM 24 221 252,39 10 486 135,67  

WARTOŚĆ WNIOSKÓW OGÓŁEM 2014-2018 112 914 032,34 66 475 743,32  

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA OGÓŁEM 2014-2018 88 813 071,90 51 607 237,27  
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XI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej  

 

W 2018 r. Rada Miejska w Sochaczewie podjęła ogółem 102 uchwały, w tym: 

 87 uchwał podjęła Rada Miejska VII kadencji; 

 15 uchwał podjęła Rada Miejska VIII kadencji; 

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego przekazano 25 

uchwał.  

Podjęte uchwały dotyczą następujących zagadnień: 

 36 uchwał - budżet i finanse; 

 2 uchwały  - inwestycje; 

 2 uchwały - infrastruktura miejska; 

 1 uchwała - ochrona środowiska; 

 15 uchwał - zarząd mieniem; 

 1 uchwała - gospodarka przestrzenna i architektura; 

 9 uchwał – polityka społeczna i ochrona zdrowia; 

 5 uchwał - sport i organizacje pozarządowe;  

 4 uchwały - kultura, turystyka i promocja miasta; 

 6 uchwał - oświata; 

 21 uchwał - sprawy organizacyjne, rozpatrywanie skarg i inne. 

Stosownie do przepisu art. 90 ustawy o samorządzie gminnym – uchwały 

w ciągu 7 dni od ich podjęcia przesyłane są Wojewodzie Mazowieckiemu, natomiast 

uchwały finansowe i finansowo-budżetowe przekazywane Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej – Zespół w Płocku.  

Urząd Miejski prowadzi dwa rejestry uchwał Rady Miejskiej, jeden w formie 

papierowej, zaś drugi w formie elektronicznej, do którego dostęp mają pracownicy 

urzędu. Zbiór uchwał Rady Miejskiej przechowuje się w formie papierowej w Biurze 

Rady. Dokumenty te udostępniane są każdemu zainteresowanemu na zasadach 

określonych w Statucie Miasta.  

Ponadto wszystkie uchwały są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, 

a ich szczegółowe zestawienia stanowi załącznik do niniejszego raportu – Tabela  

nr XV.1. 

W omawianym okresie nie zaskarżono żadnej uchwały ani też nie uchylono.  

Zestawienie szczegółowe uchwał wykonanych przez Burmistrza Miasta w 2018 roku 

zawiera załącznik nr 1 do raportu. 

 



 

168 
 

Raport o stanie Miasta 2018 

Burmistrz Miasta Sochaczew 

 

XII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi  

Gmina Miasto Sochaczew realizuje potrzeby mieszkańców miasta w oparciu  

o zawarte porozumienia z gminami ościennymi w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego wykraczającego poza granice miasta. Realizacja tego zadania następuje 

w porozumieniu i na obszarze gminy Kampinos, gminy Brochów, gminy Nowa Sucha 

oraz gminy Sochaczew. Spośród korzyści, jakie osiąga gmina Miasto Sochaczew 

współdziałając z w/w gminami w zakresie publicznego transportu zbiorowego należy 

wymienić aspekty finansowe. W oparciu o uchwały zawarto porozumienia 

międzygminne, których zapisy obligują gminy do finansowania porozumienia  

w postaci corocznej dotacji z budżetu gmin.  

Zakres i przebieg współdziałania z w/w gminami przedstawia się następująco: 

1) Gmina Brochów; 

Na podstawie Uchwały nr LIII/495/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 marca 

2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Brochów w celu 

wspólnej realizacji zadań publicznych  w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

zawarto w dniu 2 marca 2010 r. porozumienie, które obecnie jest realizowane. 

2) Gmina Kampinos; 

Na podstawie Uchwały nr XXII/241/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 31 

stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego z gminą Kampinos w celu wspólnej realizacji zadań publicznych  

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zawarto w dniu w dniu 31 stycznia 2017 

r. porozumienie, które obecnie jest realizowane. 

3) Gmina Nowa Sucha; 

Na podstawie Uchwały nr XLIII/409/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 maja 

2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Nowa Sucha  

w celu wspólnej realizacji zadań publicznych  w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego zawarto w dniu 15 lipca 2009 r. porozumienie, które obecnie jest 

realizowane. 

4) Gmina Sochaczew; 

Na podstawie Uchwały nr XXV/277/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 

24 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego z Gminą Sochaczew w celu wspólnej realizacji zadań publicznych 

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zawarto w dniu 29 maja 2017 r. oraz 27 
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kwietnia 2018 r. porozumienia okresowe na bezpłatne kursowanie autobusu do 

Żelazowej Woli. Uchwała nr XXV/277/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 

maja 2017 r. wprowadza cykliczne bezpłatne przewozy osób na trasie „PKP 

Sochaczew – Muzeum Fryderyka Chopina”. Takie działania sprzyjają promocji 

turystycznej obszaru miasta i gminy oraz umacniają ich przywiązanie do wybitnej 

postaci polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina. 

 Gmina Miasto Sochaczew podejmując uchwałę nr XX/175/07 z dnia 4 grudnia 

2007 roku przystąpiła do Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego. Stowarzyszenie powołane zostało przez 

samorządy: Błonia, Ciechanowa, Gostynina, Grodziska Mazowieckiego, Kozienic, 

Legionowa, Lesznowoli, Łosic, Marek, Milanówka, Mszczonowa, Osiecka, Płońska, 

Podkowy Leśnej, Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, Szydłowca, Teresina, Węgrowa, 

Wiązownej, Wołomina, Wyszkowa, Żabiej Woli, Pułtuska, Piastowa, miasta 

Sochaczewa oraz gminy Sochaczew. Jego głównym celem jest przygotowywanie  

i zrealizowanie projektów informatycznych współfinansowanych ze środków funduszy 

unijnych. Przede wszystkim projekty z zakresu e-administracji, przeciwdziałające 

wykluczeniu cyfrowemu, poprawiające wymianę informacji i baz danych pomiędzy 

mazowieckimi jednostkami samorządu terytorialnego. Realizując zadania statutowe 

Stowarzyszenie organizuje szkolenia i konferencje.  

Gmina Miasto Sochaczew należy również do Związku Miast Polskich 

(Uchwała Nr XLVI/375/05 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 czerwca  2005 

roku). Jest to najstarsza  polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej 

czasów II Rzeczypospolitej. Związek Miast Polskich jest największą tego typu 

organizacją w Polsce, skupiającą ponad 300 miast, w których mieszka ponad 72% 

miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu 

wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego  

i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. Jego siedziba znajduje się  

w Poznaniu. Inspiracją do wstąpienia do Związku było poparcie udzielone ratuszowi 

przez ZMP w czasie sporu o drogi krajowe prowadzonego z Generalną Dyrekcją 

Dróg Krajowych i Autostrad. ZMP jest znaczącym partnerem dla strony rządowej 

i parlamentu, gdyż reprezentuje interesy kilkuset jednostek administracyjnych. Jego 

delegaci zasiadają w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, gdzie trafiają do analizy 

i konsultacji akty prawa bezpośrednio dotyczące jednostek samorządu terytorialnego 

– podatków, edukacji, dróg, kultury, pomocy społecznej itp. ZMP zajmuje się 

szkoleniem kadry urzędniczej, promocją projektów unijnych adresowanych do 
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samorządów, udoskonalaniem pracy administracji. Prowadzi też bazy „dobrych 

praktyk”, czyli innowacyjnych rozwiązań oszczędzających czas i pieniądze 

podatników, przetestowanych w kraju i gotowych do przeniesienia i zastosowania 

w innych miastach (np. SAS – System Analiz Samorządowych, Grupy Wymiany 

Doświadczeń). Na Zgromadzeniach Ogólnych Związku, z mandatem delegata, 

Gminę Miasto Sochaczew reprezentuje burmistrz. 

Sochaczew od ponad 25 lat prowadzi partnerską współpracę z miastami 

Melton w Wielkiej Brytanii oraz Gródkiem na Ukrainie. Rozpoczęło także rozmowy 

o podpisaniu listu intencyjnego z Trokami na Litwie. W grudniu 2018 roku Gródek 

zwrócił się z prośbą o przystąpienie naszego miasta do dużego projektu unijnego 

„Władze lokalne: Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju miast”. Jego celem jest 

wspieranie zintegrowanego rozwoju miast poprzez partnerstwa zbudowane 

pomiędzy władzami lokalnymi państw członkowskich UE i samorządami z krajów 

spoza unii. Kryje się za tym np. wymiana doświadczeń w zarządzaniu miastem, 

zarządzanie mieszkalnictwem, usługami komunalnymi, pomocą społeczną, 

budowanie bez tzw. dobrych praktyk, wizyty studyjne gości z Ukrainy finansowane 

przez Unię Europejską. Tego rodzaju projekty mają pomóc w budowaniu nowych 

partnerstw lub promować długofalowe partnerstwa i partnerstwa na wysokim 

poziomie. W kolejnych etapach, mogą pójść za tym środki unijne na rozwój regionu, 

na przykład na poprawę infrastruktury komunalnej w Gródku. Burmistrz wyraził zgodę 

na przystąpienie do projektu. Partnerstwo nie wymaga żadnego wkładu finansowego 

ze strony Sochaczewa. Wszystkie koszty będą po stronie wnioskodawcy. Wniosek 

został złożony w połowie grudnia. Gródek czeka na rozstrzygniecie konkursu.  

 Ratusz jest w stałym kontakcie nie tylko z merem Gródka, ale też z klubem 

polskim działającym w ramach Towarzystwa Dobroczynnego POLONIA. Jego 

siedziba mieści się w Polskiej Szkole w Gródku. Prezes towarzystwa Olga 

Draczkowska otrzymuje corocznie zaproszenia na Dni Sochaczewa, spotyka się  

z władzami miasta także przy innych okazjach, gdy przyjeżdża do Polski. Ratusz 

utrzymuje stały kontakt z Walerym Parameyem, zastępcą mera miasta Gródek  

w latach 2007-2015, obecnie dyrektorem centrum sportu Epicentr  

w Gródku.  

 Stałą współpracę ze społecznością Gródka utrzymuje Komenda Hufca ZHP, 

która od lat zaprasza dzieci na wakacje organizowane w swej stanicy harcerskiej 

w miejscowości Łąkie. Od kilku lat, ze względu na niestabilną sytuację polityczną,  

w Gródku nie odbywają się wakacyjne wizyty naszej młodzieży. 
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Regularnie zaproszenia na czerwcowe Dni Sochaczewa otrzymują delegacje 

z Gródka i Melton. Podobnie władze samorządowe tych miast zapraszają burmistrza 

na Dni Gródka, Festiwal Żywności i Napojów w Melton oraz Festiwal Drzewka 

Bożonarodzeniowego. Do Wielkiej Brytanii od kilku lat wysłana jest choinka 

wykonana przez podopiecznych ŚDS. Bierze ona udział w konkursie (wystawie) 

drzewek bożonarodzeniowych organizowanym przez miejscową parafię. To jedna  

z największych tego typu prezentacji w Wielkiej Brytanii, ściągająca do katedry 

tysiące turystów, którzy płacą za wstęp a zgromadzone środki kościół przekazuje 

potem na cele charytatywne.  

 Jesienią 2017 roku Sochaczew zaproponował litewskim Trokom, by nasze 

miasta nawiązały partnerskie relacje. Rozmowy rozpoczęły się przy okazji koncertów, 

jakie na Litwie - świętującej 100 lat niepodległości - dała Orkiestra Kameralna 

Camerata - Mazovia. Zespół został poproszony, by wystąpić ze specjalnym 

programem „Naród - Muzyka - Tożsamość”. Pierwszy koncert odbył się 21 

października w pałacu Tyszkiewiczów w Trokach, drugi 22 października w kościele 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wilnie. Polskiej delegacji przewodził 

zastępca burmistrza Sochaczewa Marek Fergiński, który, wraz z sekretarzem miasta 

Andrzejem Wierzbickim oraz dyrygentem orkiestry Arturem Komorowskim, 23 

października odwiedził Troki. Polską delegację przyjęła zastępca mera Maria Pucz 

w towarzystwie Agaty Mankeliūnienė – Kierownika Wydziału Kultury i Turystyki 

Samorządu Rejonu Trockiego oraz Karolina Narkiewicz – Zastępca Dyrektora 

administracji Samorządu Rejonu Trockiego. Celem spotkania było nawiązanie 

dwustronnych kontaktów miast Troki i Sochaczew oraz współpracy między 

samorządami. Rozmowa toczyła się wokół kultury, funkcjonowania jednostek 

miejskich oraz instytucji zarządzanych przez oba samorządy. Przedstawiciele 

Sochaczewa, zachęceni miłym przyjęciem oraz szeroką płaszczyzną ewentualnych 

kontaktów, wyrażają nadzieję na nawiązanie trwałego partnerstwa z samorządem 

Rejonu Trockiego. W czerwcu 2018 roku delegacja Sochaczewa wzięła udział 

w Dniach Troków. Marek Fergiński i Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester 

Kaczmarek pojechali na Litwę z zaproszeniem na „Święto Mieszkańców - Dni 

Sochaczewa 2018”. Litewska delegacja skorzystała z zaproszenia, wzięła udział 

m.in. w uroczystej sesji Rady Miejskiej oraz nadaniu sztandaru 37 Sochaczewskiemu 

Dywizjonowi Rakietowemu Obrony Powietrznej. 
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Podsumowanie  

 Jak wskazuje powyższy raport, ratusz konsekwentnie realizuje przyjęte 

wieloletnie plany inwestycyjne i strategie rozwoju. Żadne z opracowywanych 

dokumentacji technicznych nie trafiają na przysłowiową półkę, lecz są wdrażane  

w najlepszym dla nich czasie, np., gdy pojawia się możliwość otrzymania 

dofinansowania, czy realizacji zadania wspólnie z innymi samorządami.  

W tym i kolejnych latach ogromnym wyzwaniem będzie wykorzystanie energii 

geotermalnej w miejskim systemie grzewczym, w tym pozyskanie pieniędzy na 

budowę zakładu geotermalnego i przebudowę sieci ciepłowniczej pod potrzeby tego 

źródła taniej, czystej i ekologicznej energii. Samorząd nadal będzie mocno 

angażował się w prowadzony przez powiat projekt budowy nowego mostu na Bzurze. 

Przed nami także budowa sali gimnastycznej przy boryszewskiej „dwójce”, amfiteatru 

wraz z widownią i dokończenie projektu pod nazwą Sochaczewski Eko-Bus. 

Wyzwaniem będzie dobre przygotowanie miasta do sięgania po kolejne 

wielomilionowe dotacje z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.  

Na koniec warto zaznaczyć, że w raporcie zawarte zostały jedynie 

podstawowe dane, wskaźniki i wyniki analiz, gdyż rocznej działalności samorządu nie 

da się opisać w jednym, liczącym nawet kilkaset stron dokumencie. Mnogość 

zdarzeń, decyzji, podejmowanych przez radę uchwał, wydarzeń kulturalnych  

i sportowych, wydarzeń przygotowywanych przez organizacje pozarządowe, 

zmuszają do syntetycznego podsumowania życia miasta w 2018 roku. Dlatego 

zachęcam, by raport potraktować jako materiał do dalszej analizy, a szczegółowych 

informacji zasięgać bezpośrednio w wydziałach, referatach i samodzielnych 

komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Do dyspozycji Państwa radnych  

i mieszkańców są wszystkie studia wykonalności, wieloletnie plany rozwoju, roczne 

sprawozdania podległych ratuszowi jednostek i inne tego typu dokumenty. 

 

Burmistrz Sochaczewa 

Piotr Osiecki 
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Załącznik nr 1 

Tabela nr XV.1. Zestawienie szczegółowe uchwał wykonanych przez Burmistrza Miasta w 2018 roku 

L.p. Data podjęcia Nr uchwały Czego dotyczy Uwagi odnośnie realizacji 

Budżet i finanse 

1. 31 stycznia 2018 r. Nr XXXI/346/18 

w sprawie pomocy 
finansowej 
Gminy Miasto 
Sochaczew dla Powiatu 
Sochaczewskiego 

Udzielono w 2018 r. pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasto Sochaczew  
w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł. dla Powiatu Sochaczewskiego 
przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 
2018. 

Określono przeznaczenie pomocy na : „Przebudowę mostu w ciągu drogi 
powiatowej nr 3815W - ul. Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji”. 

Uchwała : 

1) przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) zawarto z Powiatem Sochaczewskim umowę o udzielenie pomocy finansowej; 

3) Uchwałą Nr XXXV/386/18 z dnia 29 maja 2018 roku zwiększono kwotę pomocy 
finansowej do wysokości 64.575 zł; 

4) zawarto w dniu 29 czerwca 2018 roku z Powiatem Sochaczewskim aneks do 
umowy zwiększający kwotę dofinansowania; 

5) Uchwałą Nr III/7/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie  ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, ustalono ww 
wydatek jako niewygasający z upływem roku budżetowego 2018. 

2. 31 stycznia 2018 r. Nr XXXI/347/18 

w sprawie pomocy 
finansowej Gminy Miasto 
Sochaczew dla Powiatu 
Sochaczewskiego. 

Udzielono w 2018 r. pomocy finansowej   z budżetu Gminy Miasto Sochaczew  
w formie dotacji celowej w wysokości 40.000,00 zł dla Powiatu Sochaczewskiego 
przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 
2018. 

Określono przeznaczenie pomocy na : „Przebudowę drogi powiatowej nr 3827W-
ul. Głowackiego w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji”. 

Uchwała : 

1) przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) zawarto z Powiatem Sochaczewskim umowę o udzielenie pomocy 
finansowej; 



 

 

174 
 

Raport o stanie Miasta 2018               Uchwały wykonane w 2018 r. 

Burmistrz Miasta Sochaczew 

3) przekazano pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego; 

4) Powiat Sochaczewski przedłożył rozliczenie dotacji. 

3. 31 stycznia 2018 r. Nr XXXI/350/18 

w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Miasto Sochaczew. 

W uchwale Nr XXX/341/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia  
28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 
Sochaczew dokonano zmian w załączniku nr 1– Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Gminy Miasto Sochaczew  na lata 2018-2028 oraz w załączniku nr 2 – Wykaz 
Przedsięwzięć WPF na lata 2018-2021. 

Uchwała : 

1) przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) poinformowano dysponentów o dokonanych zmianach; 

3) stanowiła podstawę zawierania umów i ponoszenia wydatków na 
przedsięwzięcia ujęte w wykazie. 

4. 31 stycznia 2018 r. Nr XXXI/351/18 

w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej 
Gminy Miasto 
Sochaczew na rok 2018. 

Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 589.576,00 zł. 

Plan dochodów  budżetowych po zmianach wynosi  174.422.269,48 zł, w tym : 
-- dochody bieżące zwiększono o kwotę 72.676,00 zł. 

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 
145.715.750,90 zł 

--dochody majątkowe zwiększono o 516.900,00 zł 

Plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie i wynosi 28.706.518,58 zł 

Ponadto zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 589.576,00 zł 

Plan wydatków  po zmianach wynosi 176.301.654,40 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 222.324,00 zł 

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 138.137.612,61 zł, 

b) wydatki  majątkowe zwiększono o kwotę 811.900,00 zł 

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 38.164.041,79 zł 

Uchwała : 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) opracowano układ wykonawczy zmian; 

3) poinformowano dysponentów budżetu o wprowadzonych zmianach; 

4) stanowiła podstawę wydatkowania środków. 
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5. 27 marca 2018 r. Nr XXXIII/361/18 

w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Miasto Sochaczew. 

W uchwale Nr XXX/341/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 
28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 
Sochaczew dokonano zmian w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Gminy Miasto Sochaczew na lata 2018-2028 oraz w załączniku nr 2 – Wykaz 
Przedsięwzięć WPF na lata 2018-2021. 

Uchwała : 

1) przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) poinformowano dysponentów o dokonanych zmianach; 

3) stanowiła podstawę zawierania umów i ponoszenia wydatków  
na przedsięwzięcia ujęte w wykazie. 

6. 27 marca 2018 r. Nr XXXIII/362/18 

w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej 
Gminy Miasto 
Sochaczew na rok 2018. 

Zwiększono plan dochodów budżetowych  o kwotę 335.430,93 zł. 

Plan dochodów  budżetowych po zmianach wynosi 174.594.514,41zł w tym: 
-- dochody bieżące zwiększono o kwotę 335.430,93 zł 

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 145.887.995,83 zł 

Ponadto zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 564.722,21 zł 

Plan wydatków  po zmianach wynosi 176.703.190,61 zł., w tym: 

a) wydatki bieżące  zwiększono o kwotę 564.722,21 zł Plan wydatków bieżących  
po zmianie wynosi 138.539.148,82 zł, 

b) wydatki  majątkowe zmniejszono o kwotę 122.927,00 zł. 

Plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie  i wynosi 38.164.041,79 zł. 

Uchwała : 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) opracowano układ wykonawczy zmian; 

3) poinformowano dysponentów budżetu o wprowadzonych zmianach; 

4) stanowiła podstawę ponoszenia wydatków. 

7. 27 kwietnia 2018 r. Nr XXXIV/374/18 

w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Miasto Sochaczew. 

W uchwale Nr XXX/341/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia  
28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 
Sochaczew dokonano zmian w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Gminy Miasto Sochaczew  na lata 2018-2028 oraz w załączniku nr 2 – Wykaz 
Przedsięwzięć WPF na lata 2018-2021. 
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Uchwała : 

1) przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) poinformowano dysponentów o dokonanych zmianach; 

3) stanowiła podstawę zawierania umów i ponoszenia wydatków                                       
na przedsięwzięcia ujęte w wykazie. 

8. 27 kwietnia 2018 r. Nr XXXIV/375/18 

w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej 
Gminy Miasto 
Sochaczew na rok 2018. 

Zwiększono plan dochodów budżetowych  o kwotę 44.328,00 zł 

Plan dochodów  budżetowych po zmianach wynosi  174.741.228,41 zł w tym: 

-- dochody bieżące zwiększono o kwotę 44.328,00 zł 

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 146.034.709,83 zł 

Ponadto zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1.133.267,00 zł 

Plan wydatków po zmianach wynosi 177.938.843,61 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące  zmniejszono o kwotę 115.233,00 zł. Plan wydatków bieżących    
po zmianie wynosi 138.526.301,82 zł, 

b) wydatki  majątkowe zwiększono o kwotę 1.248.500,00 zł. Plan wydatków 
majątkowych po zmianie wynosi 39.412.541,79 zł 

Uchwała : 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) opracowano układ wykonawczy zmian; 

3) poinformowano dysponentów budżetu o wprowadzonych zmianach; 

4) stanowiła podstawę wydatkowania środków. 

9. 27 kwietnia 2018 r. Nr XXXIV/376/18 

w sprawie pomocy 
finansowej Gminy Miasto 
Sochaczew dla Powiatu 
Sochaczewskiego. 

Udzielono w 2018 r. pomocy finansowej   z budżetu Gminy Miasto Sochaczew    
w formie dotacji celowej w wysokości 1.500.000,00 zł dla Powiatu 
Sochaczewskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 
budżetowym 2018. 

Określono przeznaczenie pomocy na : „Przebudowę drogi powiatowej nr 3804W - 
ulicy Trojanowskiej”. 

Uchwała : 

1) przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) zawarto z Powiatem Sochaczewskim umowę o udzielenie pomocy 
finansowej; 

3) Uchwałą Nr XXXVII/395/18 z dnia  27 czerwca 2018 roku zwiększono kwotę 
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pomocy finansowej; 

4) zawarto z Powiatem Sochaczewskim aneks do umowy; 

5) przekazano pomoc finansową dla powiatu; 

6) Powiat Sochaczewski przedłożył rozliczenie dotacji. 

10. 27 kwietnia 2018 r. Nr XXXIV/377/18 

w sprawie pomocy 
finansowej Gminy Miasto 
Sochaczew dla Powiatu 
Sochaczewskiego. 

Udzielono w 2018 r. pomocy finansowej   z budżetu Gminy Miasto Sochaczew  
w formie dotacji celowej w wysokości 820.000,00 zł. dla Powiatu 
Sochaczewskiego, przeznaczonej  na dofinansowanie zadań inwestycyjnych  w 
roku budżetowym 2018. 

Określono przeznaczenie pomocy na : „Przebudowę drogi powiatowej nr 38424W - 
ulicy Sienkiewicza, 3845W - ul. Księcia Janusza, nr 3841W - ul. Towarowej”. 

Uchwała : 

1) przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) zawarto z Powiatem Sochaczewskim umowę o udzielenie pomocy 
finansowej; 

3) Uchwałą Nr XXXVII/396/18 z dnia  27 czerwca 2018 roku zwiększono o 
kwotę pomocy finansowej; 

4) zawarto z Powiatem Sochaczewskim aneks do umowy; 

5) przekazano pomoc finansową dla Powiatu. 

11. 29 maja 2018 r. Nr XXXV/385/18 

w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale Nr 
XXX/340/17 Rady 
Miejskiej w Sochaczewie 

z dnia 28 grudnia 2017 
roku w sprawie ustalenia 
stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej dla 
samorządowych 
zakładów budżetowych 

na 2018 rok. 

Rada Miejska zwiększyła od 1.06.2018 r. stawkę jednostkową dotacji 
przedmiotowej z budżetu miasta dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie 
z kwoty 2,85 zł na 3,25 zł. 

Uchwała : 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) poinformowano ZKM o zmianie stawki; 

2) stanowiła podstawę przekazywania dotacji przedmiotowej dla ZKM  
w 2018 r. 

12. 29 maja 2018 r. Nr XXXV/386/18 

w sprawie zmiany 
uchwały XXX/346/18 
Rady Miejskiej  
w Sochaczewie  

Rada Miejska zwiększyła kwotę pomocy finansowej o 14.575 zł. do kwoty  
64.575,00 zł na „Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W 
 – ul. Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji”. 



 

 

178 
 

Raport o stanie Miasta 2018               Uchwały wykonane w 2018 r. 

Burmistrz Miasta Sochaczew 

z dnia 31 stycznia  
2018 roku w sprawie 
pomocy finansowej  
Gminy Miasto 
Sochaczew dla Powiatu 
Sochaczewskiego. 

Uchwała : 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) zawarto aneks do umowy o pomocy z Powiatem Sochaczewskim; 

3) uchwałą Nr III/7/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie  ustalenia 
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, 
ustalono ww. wydatek jako niewygasający z upływem roku budżetowego 
2018. 

13. 29 maja 2018 r. Nr XXXV/387/18 

w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Miasto Sochaczew. 

W uchwale Nr XXX/341/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2017 
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew 
dokonano zmian w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 
Miasto Sochaczew  na lata 2018-2028 oraz w załączniku nr 2 – Wykaz 
Przedsięwzięć WPF na lata 2018-2021. 

 

Uchwała : 

1) przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) poinformowano dysponentów o dokonanych zmianach; 

3) stanowiła podstawę zawierania umów i ponoszenia wydatków na 
przedsięwzięcia ujęte w wykazie. 

14. 29 maja 2018 r. Nr XXXV/388/18 

w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej 
Gminy Miasto 
Sochaczew na rok 2018. 

Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.401.454,00 zł 

Plan dochodów  budżetowych po zmianach wynosi  173.502.239,26 zł  
w tym : 

-- dochody bieżące zwiększono o kwotę 98.546,00 zł 

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 146.295.720,68 zł 

--dochody majątkowe zmniejszono  o 1.500.000,00 zł 

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 27.206.518,58 zł 

Ponadto zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.098.546,00 zł 

Plan wydatków  po zmianach wynosi  180.199.854,46 zł, w tym : 

a) wydatki bieżące  zwiększono  o kwotę 3.223.970,21 zł 

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 141.912.736,88 zł, 

b) wydatki  majątkowe zmniejszono o kwotę 1.125.424,21 zł 

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 38.287.117,58 zł 
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Uchwała : 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) opracowano układ wykonawczy zmian; 

3) poinformowano dysponentów budżetu o wprowadzonych zmianach; 

4) stanowiła podstawę wydatkowania środków w 2018 r. 

15. 27 czerwca 2018 r. Nr XXXVII/395/18 

w sprawie zmiany 
uchwały XXXIV/376/18 
Rady Miejskiej  
w Sochaczewie  
z dnia 27 kwietnia  
2018 roku w sprawie 
pomocy finansowej  
Gminy Miasto 
Sochaczew dla Powiatu 
Sochaczewskiego. 

Rada Miejska zwiększyła kwotę pomocy finansowej o 296.560 zł do kwoty  
1.796.560,00 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3804W ulicy Trojanowskiej”. 

 

Uchwała : 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) zawarto z Powiatem Sochaczewskim aneks do umowy; 

3) przekazano pomoc finansową  do Powiatu Sochaczewskiego; 

4) Powiat Sochaczewski rozliczył się  z otrzymanej dotacji. 

16. 27 czerwca 2018 r. Nr XXXVII/396/18 

w sprawie zmiany 
uchwały XXXIV/377/18 
Rady Miejskiej  
w Sochaczewie  
z dnia 27 kwietnia  
2018 roku w sprawie 
pomocy finansowej  
Gminy Miasto 
Sochaczew dla Powiatu 
Sochaczewskiego. 

Rada Miejska w Sochaczewie zwiększyła kwotę pomocy finansowej dla Powiatu 
Sochaczewskiego o 961.486 zł do kwoty  1.781.486 zł na zadanie „Przebudowa 
dróg powiatowych : Nr 3841W ulicy Towarowej, Nr 3842W ulicy Sienkiewicza, Nr 
3846W  ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji 
deszczowej”. 

Uchwała : 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) zawarto z Powiatem Sochaczewskim aneks do umowy; 

3) przekazano pomoc finansową do Powiatu Sochaczewskiego; 

4) Powiat Sochaczewski rozliczył się  z otrzymanej dotacji. 

17. 27 czerwca 2018 r. Nr XXXVII/397/18 

w sprawie pomocy 
finansowej Gminy Miasto 
Sochaczew dla Powiatu 
Sochaczewskiego. 

Udzielono w 2018 r. pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla 
Powiatu Sochaczewskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie”. 

Pomoc zostanie udzielona w formie dotacji celowej, w tym : 

--w roku 2018 w wysokości 10.000,00 zł, 

--w roku 2019 w wysokości 250.000,00 zł, 

--w roku 2020 w wysokości 250.000,00 zł, 
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--w roku 2021 w wysokości 250.000,00 zł. 

Uchwała: 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) wprowadzono zmiany w WPF; 

3) pomocy nie przekazano, ponieważ Powiat Sochaczewski nie poniósł  
w 2018 roku wydatków na ww. cel; 

4) będzie stanowić podstawę wydatkowania środków w latach 2019-2021. 

18. 27 czerwca 2018 r. Nr XXXVII/401/18 

w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Miasto Sochaczew. 

W uchwale Nr XXX/341/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia  
28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 
Sochaczew dokonano zmian w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Gminy Miasto Sochaczew  na lata 2018-2028 oraz  
w załączniku nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć WPF na lata 2018-2021. 

Uchwała: 

1) przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) poinformowano dysponentów o dokonanych zmianach; 

3) stanowiła podstawę zawierania umów i ponoszenia wydatków  
na przedsięwzięcia ujęte w wykazie. 

19. 27 czerwca 2018 r. Nr XXXVII/402/18 

w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej 
Gminy Miasto 
Sochaczew na rok 2018. 

Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.587.980,69 zł. 

Plan dochodów  budżetowych po zmianach wynosi 176.030.722,03 zł  
w tym: 
-- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 657.740,00 zł 

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 146.578.482,76 zł, 

--dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.245.720,69 zł 

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 29.452.239,27 zł 

Ponadto zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 3.021.216,69 zł 

Plan wydatków po zmianach wynosi 184.161.573,23 zł., w tym: 

a) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 657.740,00 zł 

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 142.195.498,96 zł, 

b) wydatki  majątkowe zwiększono o kwotę 3.678.956,69 zł 

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 41.966.074,27 zł 

Uchwała : 
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1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) opracowano układ wykonawczy zmian; 

3) poinformowano dysponentów budżetu o wprowadzonych zmianach; 

4) stanowiła podstawę wydatkowania środków w 2018 r. 

20. 27 czerwca 2018 r. Nr XXXVII/403/18 

w sprawie emisji obligacji 
oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 

 

Miasto Sochaczew wyemituje 8.450 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, 
na łączną kwotę 8.450.000 zł. 

Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych 
adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób. 

Obligacje będą obligacjami na okaziciela. 

Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. 

Obligacje nie będą zabezpieczone. 

Celem emisji jest; 

1) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  
w roku 2018 w wysokości 4.070.615,08 zł, 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2018 – w kwocie 
2.879.384,92 zł, w roku 2019 w kwocie 1.500.000 zł., powstałego w związku  
z realizacją zadań inwestycyjnych w latach 2018 i 2019. 

Uchwała : 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) wystąpiono do RIO o wydanie opinii o możliwości emisji papierów 
wartościowych; 

3) po pozytywnej opinii RIO, wystosowano zaproszenie do składania ofert na 
wybór agenta emisji obligacji komunalnych; 

4) przeprowadzono postępowanie dot. wyboru agenta; 

5) zawarto umowę ws. emisji obligacji. 

21. 27 czerwca 2018 r. Nr XXXVII/404/18 

w sprawie zwolnienia od 
podatku od 
nieruchomości w ramach 
pomocy de minimis na 
terenie Gminy Miasto 
Sochaczew z tytułu 
prowadzenia  

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części 
znajdujące się na terenie Gminy Miasto Sochaczew w obszarze Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Sochaczew. 

W/w zwolnienie przysługuje do dnia 31.12.2020 r. 

W skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Sochaczew wchodzą 
działki gruntu nr ewid. 1909/24, nr 1909/25, nr 1909/26,  
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działalności 
gospodarczej w obszarze 
Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, 
Podsfera Sochaczew. 

nr 1909/27, położone w obrębie ewidencyjnym nr 0010 w Sochaczewie. 

Uchwała : 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na 
stronie internetowej Miasta. 

22. 14 września 2018 r. Nr XXXVIII/410/18 

w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej 
Gminy Miasto 
Sochaczew na rok 2018. 

Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 386.461,00 zł. 

Plan dochodów  budżetowych po zmianach wynosi  177.642.157,03 zł,  
w tym : 

-- dochody bieżące zwiększono o kwotę 386.461,00  zł 

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 148.189.917,76 zł., 

--dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 346.300,00 zł. Plan dochodów 
majątkowych nie ulega zmianie i wynosi 29.452.239,27 zł.Ponadto zwiększono 
wydatki budżetowe o kwotę 386.461,00 zł. 

Plan wydatków  po zmianach wynosi 185.773.008,23 zł., w tym : 

a) wydatki bieżące  zwiększono o kwotę 306.461,00 zł. 

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 141.726.933,96  zł., 

b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 80.000,00 zł. 

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 42.046.074,27 zł. 

Uchwała : 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) opracowano układ wykonawczy zmian; 

3) poinformowano dysponentów budżetu o wprowadzonych zmianach; 

4) stanowiła podstawę wydatkowania środków w 2018 r. 

23. 14 listopada 2018 r. Nr XXXIX/418/18 

w sprawie uchylenia 
uchwały XXXI/348/18 
Rady Miejskiej w 
Sochaczewie z dnia 31 
stycznia 2018 roku w 
sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla 
Województwa 
Mazowieckiego. 

Rada Miejska uchwałą Nr XXXI/348/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku udzieliła   
w 2018 roku pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Inżynierska -15 Sierpnia-Boryszewska” 
zabezpieczając na ten cel 30.000 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury 
przetargowej wyłaniającej wykonawcę prac projektowych pozyskano ofertę 
znacznie przewyższającą środki zabezpieczone na ten cel w budżecie miasta.  
W związku z powyższym, w roku 2018 odstąpiono od realizacji zadania, co 
stanowiło podstawę do uchylenia w/w uchwały. 
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Uchwała : 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) poinformowano Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  
o odstąpieniu od realizacji zadania w 2018 r. 

24. 14 listopada 2018 r. Nr XXXIX/419/18 

w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale  
Nr XXX/340/17 Rady 
Miejskiej w Sochaczewie  
z dnia 28 grudnia  
2017 roku w sprawie 
ustalenia  stawki 
jednostkowej dotacji 
przedmiotowej dla 
samorządowych 
zakładów budżetowych 
na 2018 rok. 

Rada Miejska ustaliła stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej z budżetu miasta : 

1) dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie w wysokości 4,25 zł  
do jednego wozokilometra, 

2) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie: 

--w wysokości 329,41 zł do jednej godziny funkcjonowania krytej pływalni, 

--w wysokości 73,42 zł do jednej godziny korzystania z hali sportowej przy ul. 
Kusocińskiego 2 i ul. Chopina 101, 

--w wysokości 48,67 zł do jednej godziny korzystania z obiektów sportowych przy  
ul. Warszawskiej 80. 

Uchwała : 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) poinformowano Zakład Komunikacji Miejskiej i Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji o dokonanej zmianie; 

3) stanowiła podstawę dotowania zakładów budżetowych w 2018 r. 

25. 14 listopada 2018 r. Nr XXXIX/420/18 

w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Miasto Sochaczew. 

W uchwale Nr XXX/341/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia  
2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew 
dokonano zmian w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 
Miasto Sochaczew  na lata 2018-2028 oraz w załączniku nr 2 – Wykaz 
Przedsięwzięć WPF na lata 2018-2021. 

Uchwała : 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) poinformowano dysponentów o dokonanych zmianach; 

3) stanowiła podstawę do zawierania umów i ponoszenia wydatków  
na przedsięwzięcia ujęte w wykazie. 

26. 14 listopada 2018 r. Nr XXXIX/421/18 

w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej 
Gminy Miasto 
Sochaczew na rok 2018. 

Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 3.685.205,76 zł. 

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 176.266.356,27 zł  
w tym : 
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-- dochody bieżące zwiększono o kwotę 752.071,00 zł 

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 151.251.393,76 zł. 

--dochody majątkowe zmniejszono o 4.437.276,76 zł 

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 25.014,962,51 zł. 

Ponadto zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 3.685.205,76 zł. 

Plan wydatków  po zmianach wynosi 184.397.207,47 zł, w tym : 

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 752.862,98 zł 

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 146.789.201,94 zł, 

b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4.438.068,74 zł 

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 37.608.005,53 zł. 

Uchwała : 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) opracowano układ wykonawczy zmian; 

3) poinformowano dysponentów o dokonanych zmianach; 

4) stanowiła podstawę wydatkowania środków w 2018 r. 

27. 14 listopada 2018 r. Nr XXXIX/422/18 
w sprawie określenia 
wzorów informacji  
i deklaracji podatkowych. 

Rada Miejska określiła wzory formularzy: 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego. 

Uchwała : 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego; 

3) opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Sochaczew; 

4) stanowi wzór do korzystania  od 2019 r. 

28. 14 listopada 2018 r. Nr XXXIX/423/18 

w sprawie określenia 
warunków i trybu 
składania informacji:  
o nieruchomościach  
i obiektach budowlanych,  
o gruntach, o lasach  
i deklaracji :na podatek                           
od nieruchomości,  

Rada Miejska wprowadziła możliwość składania za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej : 

1) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach  
i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, których 
wzory określono w uchwale Nr XXXIX/422/18 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych, 

2) deklaracji na podatek od środków transportowych, której wzór określono  
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji  
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na podatek rolny, na 
podatek leśny i na 
podatek od środków 
ransportowych za 
pomocą środków 
komunikacji 
elektronicznej. 

na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 

Ponadto określone zostały warunki i tryb składania w/w informacji i deklaracji    
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Uchwała : 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego; 

3) opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Sochaczew; 

4) stanowi podstawę składania przez podatników informacji i deklaracji   
za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy  
e-puap. 

29. 14 listopada 2018 r. Nr XXXIX/424/18 

w sprawie określenia 
wysokości stawek 
podatku od 
nieruchomości na 2019 
rok. 

Rada Miejska określiła wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujące  
na terenie Gminy Miasto Sochaczew. 

Uchwała : 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego; 

3) opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Sochaczew; 

4) stanowi podstawę wymiaru podatku od nieruchomości w 2019 r. 

30. 14 listopada 2018 r. Nr XXXIX/425/18 

w sprawie określenia 
wysokości stawek 
podatku od środków 
transportowych na 2019 
rok. 

Rada Miejska określiła wysokości stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujące na terenie Gminy Miasto Sochaczew. 

Uchwała: 
1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego; 

3) opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Sochaczew; 

4) stanowi podstawę wymiaru podatku od środków transportu  
w 2019 r. 

31. 14 grudnia 2018 r. Nr II/5/18 
w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 

W uchwale Nr XXX/341/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 
28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 
Sochaczew dokonano zmian w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa 
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Miasto Sochaczew. Gminy Miasto Sochaczew na lata 2018 - 2028 oraz w załączniku nr 2 – Wykaz 
Przedsięwzięć WPF na lata 2018-2021. 

Uchwała: 
1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) poinformowano dysponentów o dokonanych zmianach; 

3) stanowiła podstawę zawierania umów i ponoszenia wydatków na 
przedsięwzięcia ujęte w wykazie. 

32. 28 grudnia 2018 r. Nr III/6/18 

w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej 
Gminy Miasto 
Sochaczew na rok 2018. 

Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 158.883,00 zł. 

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 175.482.972,27 zł,  
w tym : 

-- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 158.883,00 zł 

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 150.468.009,76 zł, 

ponadto zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 158.883,00 zł. 

Plan wydatków  po zmianach wynosi  183.613.823,47 zł, w tym : 

a) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 158.883 zł 

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 146.005.817,94 zł, 

b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 32.903,00 zł 

Plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie i wynosi 37.608.005,53 zł. 

Uchwała: 
1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) opracowano układ wykonawczy zmian; 

3) poinformowano dysponentów o dokonanych zmianach; 

4) stanowiła podstawę wydatkowania środków w 2018 r. 

33. 28 grudnia 2018 r. Nr III/7/18 

w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków, które 
nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2018. 

Rada Miejska ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2018. Określony został termin dokonania wydatków oraz ustalony 
plan finansowy tych wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. 

Uchwała: 
1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) środki przekazano na wyodrębnione konto bankowe; 

3) stanowi podstawę wydatkowania środków do 30.06.2019 r. 
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34. 28 grudnia 2018 r. Nr III/8/18 

w sprawie ustalenia 
stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej dla 
samorządowych 
zakładów budżetowych 
na 2019 rok. 

Rada Miejska ustaliła stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej z budżetu miasta : 

1) dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie w wysokości 2,87 zł  
do jednego wozokilometra, 

2) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie: 
--w wysokości 257,00 zł do jednej godziny funkcjonowania krytej pływalni, 

--w wysokości 55,00 zł do jednej godziny korzystania z hali sportowej  
przy ul. Kusocińskiego 2 i ul. Chopina 101, 

--w wysokości 36,00 zł do jednej godziny korzystania z obiektów sportowych przy 
ul. Warszawskiej 80. 

Uchwała: 

1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 
2) poinformowano Zakład Komunikacji Miejskiej i Miejski Ośrodek Sportu   
i Rekreacji o wysokościach stawek; 
3) stanowi podstawę dotowania samorządowych zakładów budżetowych  
w 2019 r. 

35. 28 grudnia 2018 r. Nr III/9/18 

w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Miasto 
Sochaczew. 

Rada Miejska przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Sochaczew 
na lata 2019-2028. 

Uchwała: 
1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) Burmistrz Miasta podjął zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień 
kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew do zaciągania 
zobowiązań; 

3) poinformowano dysponentów kwot zapisanych na realizację poszczególnych 
przedsięwzięć, 

4) stanowi podstawę zawierania umów i wydatkowania środków  
na  przedsięwzięcia ujęte w wykazie. 

36. 28 grudnia 2018 r. Nr III/10/18 

w sprawie Uchwały 
Budżetowej Gminy 
Miasto Sochaczew na 
rok 2019. 

Uchwała: 
1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

2) opracowano układ wykonawczy budżetu, 

3) opracowano i zatwierdzono plan finansowy na 2019 r., 

4) opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, 

5) poinformowano dysponentów budżetu o wysokości kwot dochodów  
i wydatków wynikających z uchwalonego budżetu, 

6) stanowi podstawę ponoszenia wydatków w 2019 r. 
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 Inwestycje 

1. 31 stycznia 2018 r. Nr XXXI/348/18 

w sprawie pomocy 
rzeczowej dla 
Województwa 
Mazowieckiego. 

Udzielono w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Sochaczew pomocy rzeczowej 
Województwu Mazowieckiemu, przeznaczonej na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Inżynierska  
– 15 Sierpnia – Boryszewska”. 

Wartość pomocy rzeczowej określono na kwotę 30.000,00 zł. 

Uchwała : 

1) została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

2) nie została zrealizowana. 

Burmistrz Miasta Sochaczew, działając jako Zamawiający, dwukrotnie 
przeprowadził postępowanie w trybie przetargu ofertowego, o udzielenie 
zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
sygnalizacji świetlnej  na skrzyżowaniu ulic: Inżynierska – 15 Sierpnia– 
Boryszewska.  W przedmiotowych postępowaniach ceny ofert znacząco 
przekraczały zabezpieczone środki na ten cel. Z uwagi na brak możliwości 
zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, obydwa 
postępowania musiały zostać unieważnione. 

2. 31 stycznia 2018 r. Nr XXXI/349/18 

w sprawie pomocy 
rzeczowej dla 
Województwa 
Mazowieckiego. 

Udzielono w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Sochaczew pomocy rzeczowej 
Województwu Mazowieckiemu przeznaczonej na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przebudowy al. 600-lecia w Sochaczewie”. 

Wartość pomocy rzeczowej określono na kwotę 150.000,00 zł. 

Uchwała : 

1) została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

2) jest w trakcie realizacji. 

Gmina Miasto Sochaczew podpisała umowę na wykonanie dokumentacji. 
Projektowanie w trakcie. Ze względu na przedłużające się procedury 
administracyjne, związane  z uzgodnieniem  
i zatwierdzeniem projektu, aneksowano termin realizacji  
do 31.05.2019r. Środki na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy alei 600-lecia w Sochaczewie, zostaną 
wydatkowane do 30.06.2019 r. (środki niewygasające 2018 roku). 
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Infrastruktura miejska 

1. 27 marca 2018 r. Nr XXXIII/371/18 

w sprawie Programu 
opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz 
zapobiegania 
bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Miasto 
Sochaczew na rok 2018. 

Rada Miejska przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew  
na rok 2018. 

Uchwała : 
1) weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z dnia 13.04.2018 r., poz. 4134. 

2) została zrealizowana. 

W 2018 roku została przyjęta Uchwała nr XXXIII/371/18 Rady Miejskiej  
w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018. Zgodnie z powyżej wskazaną uchwałą  
w 2018 r. odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu miasta Sochaczew  
i zapewnieniem im opieki zajmowało się wyłonione w przetargu Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Sochaczewie, które obsługuje miejskie 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek”. Opieka weterynaryjna zwierząt 
sprawowana była przez Przychodnię Weterynaryjną „Trojanów” s.c. W 2018 roku 
opiekę zapewniono 137 psom i 4 kotom przyjętym do schroniska (nie licząc 
zwierząt, które przebywały już w schronisku, bądź została im udzielona pomoc 
weterynaryjna (np.: dziko żyjące koty, będące pod opieką wolontariuszy 
schroniska). 

2. 14 listopada 2018 r. Nr XXXIX/429/18 

w sprawie upoważnienia 
Burmistrza Miasta 
Sochaczew do złożenia 
wniosku  
o dofinansowanie oraz 
przyjęcia do realizacji 
projektu pn. : „Rozwój 
systemów 
gospodarowania wodami 
opadowymi na terenie 
miasta Sochaczew”. 

Rada Miejska upoważniła Burmistrza Miasta Sochaczew do złożenia wniosku    
o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Rozwój systemów 
gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020-działanie 2.1 
Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności 
na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi  
na terenach miejskich. 

Uchwała : w trakcie realizacji. Został złożony wniosek w w/w przedmiocie   
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie. 
Projekt znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy dotacji. 
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Ochrona środowiska 

1. 27 czerwca 2018 r. Nr XXXVII/407/18 

w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie 
do przygotowania „Planu 
adaptacji do zmian 
klimatu Gminy Miasta 
Sochaczew”. 

Rada Miejska wyraziła zgodę  na przystąpienie do przygotowania „Planu adaptacji 
do zmian klimatu Gminy Miasto Sochaczew”. 

Uchwała : będzie realizowana w przypadku uzyskania przez Gminę Miasto 
Sochaczew dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie do projektu „Rozwój systemów 
gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”. 

Wniosek Gminy Miasto Sochaczew przeszedł pozytywną ocenę formalną oraz 
merytoryczną i uzyskał status projektu podstawowego. Umowa nie została 
jeszcze podpisana. 

Zarząd mieniem 

1. 31 stycznia 2018 r. Nr XXXI/352/18 

w sprawie nieodpłatnego 
przejęcia na rzecz Gminy 
Miasto Sochaczew 
zabudowanej 
nieruchomości. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa 
nieruchomości zabudowanej budynkiem Sądu Rejonowego nr ewid.  1736/2   
o pow. 3.677 mkw., położonej w Sochaczewie przy ul. 1 Maja. 

Uchwała : w trakcie realizacji. 

Trwa korespondencja z Sądem Rejonowym w Sochaczewie. 

2. 31 stycznia 2018 r. Nr XXXI/353/18 

w sprawie nieodpłatnego 
przekazania na rzecz 
Skarbu Państwa 
nieruchomości gruntowej. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na przekazanie nieruchomości niezabudowanej   
nr ewid. 1909/24 o pow. 10.052 m. kw., położonej w Sochaczewie przy  
ul. Olimpijskiej, będącej własnością Gminy Miasto Sochaczew, w formie darowizny  
na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na siedzibę Sądu Rejonowego  
w Sochaczewie. 

Uchwała: w trakcie realizacji, zlecono i sporządzono w dniu 25.03.2019 r. 
operat szacunkowy nieruchomości. 

3. 31 stycznia 2018 r. 
Nr XXXI/354/18 

 

w sprawie zbycia 
nieruchomości. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
nr ewid. 3649/1 o pow. 41 mkw., położonej w Sochaczewie przy ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego. 

Uchwała: zrealizowana, akt notarialny z dnia 12.04.2018 r.,  
cena brutto 20.341,74 zł. 

Pozyskano środki dla budżetu miasta. 

4. 31 stycznia 2018 r. 
Nr XXXI/355/18 

 

w sprawie nieodpłatnego 
przejęcia na rzecz Gminy 
Miasto Sochaczew 

Rada Miejska wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miasto 
Sochaczew niezabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi publiczne 
- nr ewid. 2492 o pow. 2.920 mkw., położonej w Sochaczewie w obrębie 
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Burmistrz Miasta Sochaczew 

niezabudowanej 
nieruchomości. 

geodezyjnym „Sochaczew Boryszew”, będącej w użytkowaniu wieczystym PKP 
S.A. 

Uchwała: zrealizowana, akt notarialny z dnia 20.04.2018 r. 

5. 27 marca 2018 r. Nr XXXIII/372/18 

w sprawie nieodpłatnego 
przejęcia na rzecz Gminy 
Miasto Sochaczew 
niezabudowanej 
nieruchomości. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miasto 
Sochaczew niezabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi publiczne 
- nr ewid. 1910/35 o pow. 974 mkw., położonej w Sochaczewie w obrębie 
geodezyjnym „Sochaczew Boryszew”, będącej w użytkowaniu wieczystym PKP 
S.A. 

Uchwała: zrealizowana, akt notarialny  z dnia 29.06.2018 r. 

6. 27 kwietnia 2018 r. Nr XXXIV/379/18 
w sprawie nabycia 
nieruchomości. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości nr ewid.: 564/9  
o pow. 42 mkw., 559/2 o pow. 42 mkw., 557/4 o pow. 110 mkw., 557/6  
o pow. 44 mkw., 556/2 o pow. 166 mkw., 555/6  o pow. 16 mkw., 555/4  
o pow. 22 mkw., 554/2 o pow. 29 mkw., 553/4 o pow. 25 mkw., 553/6  
o pow. 17 mkw., 575/1 o pow. 92 mkw., 578/1 o pow. 53 mkw., 579/1 
o pow. 65 mkw., położonych w Sochaczewie przy ul. Wspólnej,  
z przeznaczeniem pod drogi publiczne. 

Uchwała: 

1) w części w trakcie realizacji, przygotowanie protokołów negocjacyjnych 
będących podstawą podpisania aktu notarialnego, 

2) w części zrealizowana odnośnie nabycia nieruchomości nr ewid.: 

-564/9–akt notarialny z dnia 20.06.2018 r., 

-557/4–akt notarialny z dnia 20.11.2018 r., 

-557/6–akt notarialny z dnia 23.05.2018 r., 

-556/2–akt notarialny z dnia 03.09.2019 r., 

-555/6–akt notarialny z dnia 23.05.2018 r., 

-555/4–akt notarialny z dnia 29.08.2018 r., 

-554/2–akt notarialny z dnia 20.06.2018 r., 

-553/6–akt notarialny z dnia 08.10.2018 r., 

-579/1–akt notarialny z dnia 23.05.2018 r. 

7. 27 kwietnia 2018 r. Nr XXXIV/380/18 
w sprawie zbycia 
nieruchomości. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz 
użytkownika wieczystego nieruchomości nr ewid. 1088/3 o pow. 1.041 mkw.,  
nr ewid. 1078/8 o pow. 56 mkw., położonych w Sochaczewie przy ul. 
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Warszawskiej. 

Uchwała : zrealizowana, akt notarialny z dnia 30.08.2018 r. 

cena brutto 43.467,00 zł. Pozyskano środki dla budżetu miasta. 

8. 27 kwietnia 2018 r. Nr XXXIV/381/18 
w sprawie nabycia 
nieruchomości. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości nr ewid.: 286/2  
o pow. 23 mkw., 285/5 o pow. 4 mkw., 287/5 o pow. 17 mkw., 285/7  
o pow. 11 mkw., 287/9 o pow. 4 mkw., 287/7 o pow. 10 mkw., położonych  
w Sochaczewie przy  ul. Rybnej, z przeznaczeniem pod drogi publiczne. 

Uchwała: 

1) w części w trakcie realizacji, zlecono wycenę nieruchomości, 

2) w części zrealizowana odnośnie nabycia nieruchomości nr ewid. : 

-286/2–akt notarialny z dnia 07.11.2018 r., 

-285/5–akt notarialny z dnia 07.11.2018 r., 

-285/7–akt notarialny z dnia 07.11.2018 r., 

-287/7–akt notarialny z dnia 07.11.2018 r. 

9. 27 kwietnia 2018 r. Nr XXXIV/382/18 

w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego 
Spółki z o.o. ZWiK 
Sochaczew. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego „Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, 
poprzez wniesienie aportem nieruchomości zabudowanej studnią głębinową oraz 
infrastrukturą niezbędną do wydobycia i transportu wody nr ewid. 213/4 o pow. 500 
mkw., położonej na terenie Gminy Sochaczew w obrębie geodezyjnym „Kuznocin”. 

Uchwała : zrealizowana, akt notarialny z dnia 1.10.2018 r. 

10 29 maja 2018 r. Nr XXXV/392/18 

w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego 
Spółki „Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji 
– Sochaczew” Spółka  
z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego „Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie  
poprzez wniesienie aportem prawa własności gruntu nieruchomości : nr ewid. 
976/51 o pow. 5240 mkw. , położonej przy ul. Wiskozowej, nr ewid. 464/2 o pow. 
35348 mkw., położonej przy ul. Wodociągowej, nr ewid. 3/2  o pow. 1029 mkw., 
położonej przy ul. Wyszogrodzkiej, nr ewid. 1443/51   o pow. 720 mkw., położonej 
przy ul. Parkowej, nr ewid. 1 o pow. 969 mkw., nr ewid. 2/1 o pow. 22068 mkw.,  
nr ewid. 3 o pow. 811 mkw., położonych przy ul. 600-lecia, nr ewid. 2099/19 o pow. 
1463 mkw., położonej przy ul. Łuszczewskich, nr ewid. 104/1 o pow. 991 mkw., 
położonej przy ul. 15 Sierpnia, nr ewid. 1562/4 o pow. 1087 mkw., nr ewid. 1567/4 
o pow. 376 mkw., 1616/2 o pow. 2669 mkw., 1563/10  o pow. 2818 mkw., 1568/7  
o pow. 1503 mkw., położonych przy ul. Płockiej   w Sochaczewie, będących  
w użytkowaniu wieczystym Spółki. 



 

 

193 
 

Raport o stanie Miasta 2018               Uchwały wykonane w 2018 r. 

Burmistrz Miasta Sochaczew 

Uchwała: w trakcie realizacji, zlecono wycenę nieruchomości, przewidywany 
termin realizacji – I półrocze 2019 r. 

11 29 maja 2018 r. Nr XXXV/393/18 
w sprawie nabycia 
nieruchomości. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości nr ewid.1648 o pow. 127 
mkw., położonej w Sochaczewie przy ul. Granicznej, z przeznaczeniem pod drogi 
publiczne 

Uchwała: przewidziana do realizacji  w roku 2019. Złożony został wniosek  
do budżetu o zabezpieczenie środków na realizację uchwały. 

12 27 czerwca 2018 r. Nr XXXVII/408/18 
w sprawie nadania 
nazwy dla mostu. 

Rada Miejska postanowiła nadać nazwę dla mostu w Sochaczewie, znajdującego 
się  w śladzie ulicy 15 Sierpnia nad rzeką Pisią i nazwać go  Mostem im. księdza 
Ignacego Jana Skorupki. 

Uchwała: zrealizowana. 
Wykonano i zamontowano tabliczki  z nazwą mostu. 
Uchwała została opublikowana  w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

13 14 września 2018 r. Nr XXXVIII/414/18 
w sprawie zbycia 
nieruchomości. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości nr ewid. 107/3 o pow. 175 
mkw., położonej w Sochaczewie przy Al. 600-lecia. 

Uchwała: w trakcie realizacji, wyznaczony termin aktu notarialnego na 
16.04.2019 r. 
Pozyskano środki dla budżetu miasta. 

14 14 listopada 2018 r. Nr XXXIX/430/18 
w sprawie zbycia 
nieruchomości. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości nr ewid. 3019/1 o pow. 889 
mkw., położonej w Sochaczewie przy ul. 15 Sierpnia. 

Uchwała: w trakcie realizacji. Zlecona została wycena nieruchomości. 
Pozyskano środki dla budżetu miasta. 
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28.03.2019 r. – zakończony wynikiem 
negatywnym. 

15 14 listopada 2018 r. Nr XXXIX431/18 
w sprawie nabycia 
nieruchomości. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości położonych  
w Sochaczewie przy ul. Sadowej, z przeznaczeniem pod drogi publiczne: nr ewid. 
1493/6 o pow. 23 mkw., nr ewid. 1553/3 o pow. 80 mkw., nr ewid. 1554/1 o pow. 
61  mkw.,  nr ewid. 1555/1 o pow. 30 mkw., nr ewid. 1556/1 o pow. 127 mkw., nr 
ewid. 1623/1 o pow. 316 mkw., nr ewid. 1630/8 o pow. 65 mkw., nr ewid. 1630/9   
o pow. 12 mkw., nr ewid. 1641/1 o pow. 72 mkw.,  nr ewid. 1643/3 o pow. 105 m

2
. 

Uchwała: w trakcie realizacji. W 2019 r. zlecona zostanie wycena 
nieruchomości. 
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Gospodarka przestrzenna i architektura 

1. 28 grudnia 2018 r. Nr III/15/18 

w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany 
„Studium uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Sochaczew”. 

Rada Miejska postanowiła przystąpić do sporządzenia zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew” 
zatwierdzonego uchwałą nr IV/25/02 Rady Miejskiej  w Sochaczewie z dnia 30 
grudnia 2002 r. – dla całości obszaru miasta Sochaczew. 

Uchwała: będzie realizowana według procedury przewidzianej w art. 11 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Pierwszym etapem tej realizacji będzie pozyskanie zaktualizowanych 
materiałów wyjściowych od zewnętrznych wykonawców : opracowania 
ekofizjograficznego, studium komunikacji podkładów mapowych. 

Obecnie dokonano zawiadomienia organów i instytucji właściwych w sprawie 
uzgodnienia i opiniowania projektu studium o fakcie przystąpienia do 
sporządzenia przedmiotowej zmiany. 

Opublikowane zostały także obwieszczenie i ogłoszenie Burmistrza Miasta 
Sochaczewa w w/w przedmiocie. 

W efekcie zawiadomienia i ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sochaczew” zarejestrowano 9 wniosków od organów 
i instytucji właściwych w sprawie uzgodnienia i opiniowania projektu 
„Studium” oraz 16 wniosków od właścicieli gruntów na terenie miasta oraz 
innych zainteresowanych (w tym radnych Rady Miejskiej) – wszystkie one 
dotyczyły przygotowanych kierunków zagospodarowania przestrzennego 
poszczególnych fragmentów miasta. 

Do drugiej grupy wniosków należy dołączyć także 76 wniosków od właścicieli 
gruntów na terenie miasta, które wpłynęły przed przystąpieniem  
do sporządzenia zmiany „Studium”. 

Polityka społeczna i ochrona zdrowia 

1. 27 marca 2018 r. Nr XXXIII/363/18 

w przedmiocie zmiany 
Uchwały Nr X/82/15  
w sprawie przyjęcia 
Programu 
„Sochaczewska Karta 
Mieszkańca”. 

Osoby objęte zapisami uchwały otrzymują zniżki zapisane w uchwale, tj. 100% 
zniżki na bilety Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie dla dzieci w wieku 
powyżej 4 roku życia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia w przypadku 
uczęszczania dziecka do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art.  
3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej 
(Dz.U.2017.2159  z późn. zm.3) lub szkoły wyższej. 
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Uchwała: 

1) realizowana na bieżąco; 

2) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
w dn. 12.04.2018 r. poz. 4260; 

3) weszła w życie 1.09.2018 roku. 

2. 27 marca 2018 r. Nr XXXIII/364/18 

w przedmiocie zmiany 
Uchwały Nr X/79/15   
w sprawie przyjęcia 
Programu 
„Sochaczewska Karta 
Rodziny”. 

Osoby objęte zapisami uchwały otrzymują zniżki zgodnie z jej zapisami. 

Uchwała: 

1) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dn. 12.04.2018 r. poz. 3912 

2) weszła w życie 1.09.2018 roku. 

3. 27 marca 2018 r. Nr XXXIII/367/18 

w sprawie przyjęcia 
planu nadzoru nad 
żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami. 

Przyjęty został plan nadzoru wykonywany przez Burmistrza Miasta Sochaczewa 
nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, realizowany  
w trybie działań planowanych i doraźnych. 

Uchwała realizowana na bieżąco. Została przesłana do żłobków  i klubów 
dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Sochaczew w celu zapoznania 
się i stosowania. 

Czynności nadzorcze wykonywane są zgodnie z zapisami uchwały. 

4. 27 marca 2018 r. Nr XXXIII/370/18 

w sprawie 
szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności 
za pobyt w schronisku 
dla osób bezdomnych. 

Ustalone zostały szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności  za pobyt  
w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasto Sochaczew. 

Uchwała została opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego oraz przekazana do MOPS w Sochaczewie w celu stosowania 
w określonych w uchwale przypadkach. 
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5. 27 kwietnia 2018 r. Nr XXXIV/383/18 

w sprawie ustalenia 
liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych, zasad 
usytuowania miejsc 
sprzedaży, podawania 
napojów alkoholowych 
na terenie Gminy Miasto 
Sochaczew oraz 
wprowadzenia 
ograniczenia  
w godzinach nocnej 
sprzedaży napojów 
alkoholowych. 

Ustalono maksymalną  liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających : 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu. 

Ponadto określono zasady usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Miasto Sochaczew oraz wprowadzenia 
ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. Po opublikowaniu kopie uchwały zostały rozesłane 
przedsiębiorcom w celu stosowania. Uchwała weszła w życie z dniem 
1.07.2018 r. 

6. 27 czerwca 2018 r. Nr XXXVII/406/18 

 

w przedmiocie zmiany 
Uchwały Nr XXXIV/383 
/18 w sprawie ustalenia 
liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych, zasad 
usytuowania miejsc 
sprzedaży, podawania 
napojów alkoholowych 
na terenie Gminy Miasto 
Sochaczew oraz 
wprowadzenia 
ograniczeń w godzinach 
nocnej sprzedaży 
napojów alkoholowych. 

 

Zmiana uchwały Nr XXXIV/383/18 polegająca na usunięciu z niej § 6 
wskazującego w formie załącznika, miejsca publiczne, gdzie można wydawać 
jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, daje burmistrzowi 
większe możliwości kontroli nad zakazem spożywania  
i sprzedaży alkoholi w miejscach publicznych, gwarantując jasność przepisów 
warunkujących możliwość spożywania alkoholu na terenie Gminy Miasto 
Sochaczew w czasie festynów, pikników, koncertów, imprez sportowych   
i kulturalno-rozrywkowych. 

Uchwała jest w trakcie realizacji na czas nieokreślony. 

O podjęciu uchwały zostali poinformowani przedsiębiorcy posiadający 
aktualne zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

Informacja o ograniczeniu sprzedaży w godzinach nocnych została podana  
do publicznej wiadomości w lokalnych mediach i prasie. 
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7. 14 listopada 2018 r. Nr XXXIX/428/18 

w sprawie określenia 
wysokości i zasad 
ustalania dotacji celowej, 
w tym kategorii dzieci 
oraz zasad jej rozliczania 
dla podmiotów 
prowadzących 
niepubliczne żłobki lub 
kluby dziecięce, 
zatrudniające dziennych 
opiekunów oraz dla 
dziennych opiekunów 
prowadzących 
działalność na własny 
rachunek  na terenie 
Gminy Miasto 
Sochaczew. 

Rada Miejska określiła wysokość  i zasady ustalania dotacji celowej, w tym 
kategorie dzieci oraz zasady jej rozliczania dla podmiotów prowadzących 
niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, wpisane do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych przez Burmistrza Miasta Sochaczew oraz dla podmiotów 
zatrudniających dziennych opiekunów i dla dziennych opiekunów prowadzących 
działalność na własny rachunek, wpisanych do wykazu osób zatrudniających 
dziennych opiekunów przez Burmistrza Miasta Sochaczew. 

Ponadto ustalone zostały kategorie dzieci oraz wysokości dotacji celowej 
udzielanej z budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla w/w podmiotów. 

Uchwała weszła w życie z dniem 1.01.2019 r. i jest w trakcie realizacji. 

Przygotowano wzór umowy stosowany w realizacji przedmiotu uchwały. 
Placówki składają stosowne dokumenty dotyczące uzyskania dotacji. 

8. 28 grudnia 2018 r. Nr III/13/18 

w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Programu 
Profilaktyki  
i Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych dla Miasta 
Sochaczew na rok 2019. 

Rada Miejska przyjęła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Miasta Sochaczew na rok 2019. 

Uchwała w trakcie realizacji. Weszła w życie 01.01.2019 r., jest podstawą 
działań szkół, przedszkoli, stowarzyszeń, innych placówek i organizacji 
podejmujących działania profilaktyczne związane  z rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych. 

9. 28 grudnia 2018 r. Nr III/14/18 

w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta 
Sochaczew na rok 2019. 

Rada Miejska przyjęła Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 
Sochaczewa na rok 2019. 

Uchwała w trakcie realizacji. Weszła w życie 1.01.2019 r., zgodnie  
z obligatoryjnymi zadaniami wynikającymi z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii i jest podstawą działań szkół, przedszkoli, stowarzyszeń, innych 
placówek i organizacji podejmujących działania profilaktyczne związane  
z przeciwdziałaniem narkomanii. 
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Sport i organizacje pozarządowe 

1. 27 kwietnia 2018 r. Nr XXXIV/378/18 

w sprawie 

Sochaczewskiego 

Budżetu Obywatelskiego 

na rok 2019. 

 

Rada Miejska postanowiła przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie części 
budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019 w ramach „Sochaczewskiego 
Budżetu Obywatelskiego”. 

Kwota Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 1.200.000 zł  na 
realizację, projektów zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Miasto Sochaczew. 

Konsultacje obejmują teren całego miasta, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy 
mieszkańcy Sochaczewa, którzy kończą 16 lat w 2018 roku. 

Uchwała w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem stanowiącym 
załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 34/378/18  z dnia 27 kwietnia 2018 r. projekty, 
które w wyniku głosowania mieszkańców zostały wybrane na 2019 r., obecnie 
są w trakcie realizacji, która potrwa  do końca bieżącego roku. 

Lista projektów: 

Projekty duże: 
Park linowy – 796 głosów – kwota 500 tys. zł  
Remont dróg dojazdowych (wewnętrznych), chodników a także miejsc 
postojowych na osiedlu Polna II i Polna V – 688 głosów – kwota na realizację 
370 tys. zł 

Projekty małe: 
Budowa tężni solankowej – kwota  70.000 zł 
Modernizacja placu zabaw na osiedlu Malesin – 42.000 zł  
Modernizacja i doposażenie placu zabaw na osiedlu Polna I  - kwota 72.000 
zł    
Bezpieczna droga do szkoły – progi zwalniające w Chodakowie – kwota 
80.000 zł 
Doposażenie ogródka jordanowskiego znajdującego się przy ul. 1 Maja  
w Sochaczewie w elementy do zabawy  – kwota 37.000 zł 
Sport w Chodakowie na mistrzowskim poziomie – 90-lecie KS Bzura 
Chodaków, który zostanie zrealizowany częściowo za pozostałość puli 
środków - kwota 29.000 zł. 

2. 29 maja 2018 r. Nr XXXV/389/18 

w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie 

miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do 

Rada Miejska wyraziła zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego  do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I, położonego przy  
ul. Moniuszki, zlokalizowanego na działce nr 290/1, stanowiącej grunty pod 
wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Bzury. 
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kąpieli pod nazwą Plaża 

Miejska I. 

Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. 

Określono sezon kąpielowy dla w/w miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli, obejmujący okres od 23.06.2018 r. do 15.07.2018 r. 

Uchwała zrealizowana. Umożliwiła wytyczenie miejsca oraz funkcjonowanie 
kąpieliska miejskiego w okresie od 23.06.2018 r. do 15.07.2018 r. 

3. 29 maja 2018 r. Nr XXXV/390/18 

w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie 

miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do 

kąpieli pod nazwą Plaża 

Miejska II. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego   do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II, położonego przy ul. 
Moniuszki, zlokalizowanego na działce nr 290/1 stanowiącej grunty pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi rzeki Bzury. 

Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. 

Określono sezon kąpielowy dla w/w miejsca okazjonalnie wykorzystywanego  
do kąpieli, obejmujący okres od 16.07.2018 r. do 5.08.2018 r. 

Uchwała zrealizowana. Umożliwiła wytyczenie miejsca oraz funkcjonowanie 
kąpieliska miejskiego w okresie od 16.07.2018 r. do 5.08.2018 r. 

4. 29 maja 2018 r. Nr XXXV/391/18 

w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie 

miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do 

kąpieli pod nazwą Plaża 

Miejska III. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego   do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III, położonego przy  
ul. Moniuszki, zlokalizowanego na działce nr 290/1 stanowiącej grunty pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi rzeki Bzury. 

Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. 

Określono sezon kąpielowy dla w/w miejsca okazjonalnie wykorzystywanego  
do kąpieli, obejmujący okres od 6.08.2018 r.  do 2.09.2018 r. 

Uchwała zrealizowana. Umożliwiła wytyczenie miejsca oraz funkcjonowanie 
kąpieliska miejskiego w okresie  od 6.08.2018 r. do 2.09.2018 r. 

5. 14 listopada 2018 r. Nr XXXIX/427/18 

w sprawie Rocznego 

Programu Współpracy 

Miasta Sochaczew na 

rok 2019 z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 

Rada Miejska przyjęła „Roczny Program Współpracy Miasta Sochaczew na rok 
2019 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 o wolontariacie. 

Uchwała realizowana na bieżąco. 

Został rozstrzygnięty konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący 
realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczew z zakresu: 
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2003 r. o działalności 

pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

I.  Programu Współpracy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi. 

II.   Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

III. Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

IV. Pomocy Społecznej. 

Umowy zostaną zawarte  z organizacjami pozarządowymi, które w ramach 
ogłoszonego otwartego konkursu ofert uzyskał 30 pkt. 

Kultura, turystyka i promocja miasta 

1. 27 marca 2018 r. Nr XXXIII/365/18 

w sprawie ustanowienia 

Święta Mieszkańców – 

Dni Sochaczewa. 

Rada Miejska ustanowiła „Święto Mieszkańców – Dni Sochaczewa”, które odbywać 
się będzie corocznie w drugą sobotę i niedzielę czerwca. 

Uchwała będzie realizowana corocznie w drugą sobotę i niedzielę czerwca   
w formie Święta Mieszkańców - Dni Sochaczewa. 

2. 27 marca 2018 r. Nr XXXIII/366/18 

w sprawie nadania 

statutu Muzeum Ziemi 

Sochaczewskiej  

i Pola Bitwy nad Bzurą  

w Sochaczewie. 

Po uzgodnieniu z Ministrem Kultury  i Dziedzictwa Narodowego, Rada Miejska 
nadała statut Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w 
Sochaczewie. 

Uchwała : 

1) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 17 kwietnia i weszła w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej opublikowania. 

2) realizowana na bieżąco, stanowi podstawę działalności Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Ponadto treść uchwały została 
przesłana do Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego. 

3. 
14 września 2028 r. 

 
N XXXVIII/411/18 

w sprawie wzniesienia 

popiersia Marszałka 

Józefa Piłsudskiego  

w Sochaczewie. 

Rada Miejska postanowiła o wzniesieniu popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
stanowiącego kopię popiersia Marszałka autorstwa prof. Konstantego Laszczki. 
Popiersie zostało posadowione na granitowym obelisku na skwerze przed 
budynkiem strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Sochaczewie. 

Uchwała  zrealizowana. Wykonawcą projektu jest krakowski rzeźbiarz 
Mariusz Wasilewski. Uroczyste odsłonięcie wzniesionego popiersia 
Marszałka Józefa Piłsudskiego nastąpiło 11 listopada 2018 r. 

4. 14 listopada 2018 r. Nr XXXIX/426/18 
w sprawie zmiany 

uchwały Nr IX/67/15 

Rady Miejskiej  

Rada Miejska dokonała zmian w uchwale Nr IX/67/15 Rady Miejskiej  
w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie połączenia 
samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie  
i Klubu Nauczyciela w Sochaczewie w jedną instytucję kultury, polegających na 
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w Sochaczewie z dnia 23 

czerwca 2015 roku w 

sprawie połączenia 

samorządowych instytucji 

kultury: Miejskiego 

Ośrodka Kultury   

w Sochaczewie i Klubu 

Nauczyciela   

w Sochaczewie w jedną 

instytucję kultury. 

ustaleniu nowego brzmienia: 

a) par. 4 ust. 2 „W skład struktury organizacyjnej Sochaczewskiego Centrum 
Kultury wchodzą: 

1) Główna siedziba Sochaczewskiego Centrum Kultury – Sochaczew,   
ul. 15 Sierpnia 83, 

2) Obiekty: 

- Sochaczew, ul. Chopina 101, 

- Sochaczew, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5, 

- Sochaczew, teren amfiteatru,  ul. Podzamcze”. 

b) par. 6 ust. 1 pkt 1 „Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań  i potrzeb 
kulturalnych mieszkańców”. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i stanowiła podstawę do zmian w zapisach statutu 
Sochaczewskiego Centrum Kultury. 

Oświata 

1. 27 marca 2018 r. Nr XXXIII/368/18 

w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych 

szkół, oddziałów 

przedszkolnych  

w niepublicznych 

szkołach podstawowych, 

niepublicznych 

przedszkoli oraz 

niepublicznych innych 

form wychowania 

przedszkolnego oraz 

trybu przeprowadzenia 

kontroli prawidłowości ich 

pobrania  

i wykorzystania. 

Rada Miejska określiła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, 
oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, 
niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Sochaczew przez inne niż 
Gmina Miasto Sochaczew osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Konsultowana była z Sochaczewską Radą Działalności Pożytku Publicznego, 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także 
mieszkańcami miasta Sochaczew. Po uchwaleniu przez Radę Miejską 
uchwała została przez Regionalną Izbę Obrachunkową poddana ocenie 
zgodności z prawem. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018r. pod poz. 3877. 
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2. 27 marca 2018 r. Nr XXIII/369/18 

w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za 

korzystanie  

z wychowania 

przedszkolnego  

w przedszkolach  

i oddziałach 

przedszkolnych  

w szkołach 

podstawowych 

prowadzonych przez 

Gminę Miasto 

Sochaczew. 

Ustalona została wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew. 

Uchwała w trakcie bieżącej realizacji. 

Uchwała konsultowana była z Sochaczewską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie, a także mieszkańcami miasta Sochaczew. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 
r. pod poz. 3969. 

3. 27 czerwca 2018 r. Nr XXXVII/405/18 

w sprawie nadania 

imienia oraz zmiany 

nazwy Szkoły 

Podstawowej Nr 6  

w Sochaczewie,  

ul. Stanisława Staszica 

106, 96-500 Sochaczew. 

Rada Miejska  nadała Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Stanisława Staszica 106,  
96-500 Sochaczew, imię Króla Władysława Jagiełły. 

Uchwała została zrealizowana. 

Uchwała konsultowana była z Sochaczewską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie, a także mieszkańcami miasta Sochaczew. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 
r. pod poz. 6780. Wybór patrona nastąpił zgodnie z przewidzianymi prawem 
procedurami. Procedurę wyboru patrona rozpoczęto we wrześniu 2017 r.  
Zmiana nazwy szkoły wynika z faktu, iż w szkole funkcjonują integracyjne? 
Szkoła jest też dostosowana do nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i chciałaby ten fakt zaakcentować również w swojej nazwie. 
Uchwała obowiązuje od 4 marca 2019 r. i w tym dniu odbyła się uroczystość 
nadania imienia  i sztandaru szkole. 

4. 14 września 2018 r. Nr XXXVIII/415/18 

w sprawie nadania 

imienia Szkole 

Podstawowej Nr 1  

w Sochaczewie,  

ul. Prezydenta Ryszarda 

Kaczorowskiego 7,  

Rada Miejska nadała Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego 7, 96-500 Sochaczew, imię Jana Pawła II. 

Uchwała konsultowana była z Sochaczewską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   
i wolontariacie, a także mieszkańcami miasta Sochaczew. Uchwała została 
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96-500 Sochaczew. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 
r. pod poz. 8917. Procedurę wyboru patrona rozpoczęto we wrześniu 2017 r. 
Wybór patrona nastąpił zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami. 
Uchwała będzie obowiązywała od dnia 22 maja 2019 r. i w tym dniu odbędzie 
się uroczystość nadania imienia i sztandaru szkole. 

5. 28 grudnia 2018 r. Nr III/11/18 

w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji do 

klas pierwszych szkół 

podstawowych 

prowadzonych przez 

Miasto Sochaczew oraz 

liczby punktów za każde 

z tych kryteriów i 

dokumentów 

niezbędnych do ich 

potwierdzenia. 

Uchwała określiła kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych   
 i dostosowała jej zapisy do przepisów prawa lokalnego. 

Uchwała konsultowana była   z Sochaczewską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie, a także mieszkańcami miasta Sochaczew. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
z 2019r. pod poz. 1039. Uchwała pierwszy raz miała zastosowanie w rekrutacji 
na rok szkolny 2019/2020. Na podstawie zapisów uchwały prowadzona jest 
rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz przyznawane są 
punkty za spełnianie kryteriów określonych w uchwale na podstawie 
dokumentów potwierdzających ich spełnianie. Uchwała w realizacji przy 
corocznej rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych. 

6. 28 grudnia 2018 r. Nr III/12/18 

w sprawie określenia 
kryteriów rekrutacji do 
prowadzonych przez 
Miasto Sochaczew 
przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych  
w szkołach 
podstawowych, które 
będą brane pod uwagę  
na drugim etapie 
postępowania 
rekrutacyjnego oraz 
określenia liczby punktów                      
za każde z tych kryteriów                              
i dokumentów 
niezbędnych do ich 
potwierdzenia. 

Uchwała określiła kryteria rekrutacji do prowadzonych przez Miasto Sochaczew 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dostosowała 
jej zapisy do przepisów prawa lokalnego. 
Uchwała konsultowana była z Sochaczewską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie, a także mieszkańcami miasta Sochaczew. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 
r. pod poz. 1038. Uchwała pierwszy raz miała zastosowanie w rekrutacji na 
rok szkolny 2019/2020. Na podstawie zapisów uchwały prowadzona jest 
rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz przyznawane są punkty za spełnianie kryteriów 
określonych w uchwale na podstawie dokumentów potwierdzających ich 
spełnianie, które będą brane pod uwagę w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego. Uchwała w realizacji przy corocznej rekrutacji do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
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Sprawy organizacyjne 

1. 27 marca 2018 r. Nr XXXIII/359/18 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie statutu Miasta 

Sochaczew. 

Rada Miejska dokonała zmian w Statucie Miasta Sochaczew w celu dostosowania 
jego treści do obowiązującego stanu prawnego, w tym zasad techniki 
prawodawczej oraz w celu usunięcia występujących w nim niezgodności ze stanem 
faktycznym. 

Uchwała: 

1) przekazana do Wojewody Mazowieckiego, 

2) została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, 

3) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
z 2018 r. poz. 4135 i weszła w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji. 

2. 27 marca 2018 r. Nr XXXIII/360/18 

w sprawie podziału 

Gminy Miasto 

Sochaczew na okręgi 

wyborcze. 

Dla wyboru Rady Miejskiej w Sochaczewie, Rada Miejska dokonała podziału 
Gminy Miasto Sochaczew na okręgi wyborcze, ustalając ich granice i numery oraz 
liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Uchwała: 

1) przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu  
w Płocku, 

2) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z 2018 r. poz. 3861 i weszła w życie w terminie 14 dni od dnia 
jej publikacji, 

2) ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, 
3) rozplakatowana na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Miasto 
Sochaczew. 

3. 27 kwietnia 2018 r. Nr XXXIV/373/18 

w sprawie podziału 

Gminy Miasto 

Sochaczew na obwody 

głosowania. 

Rada Miejska dokonała podziału Gminy Miasto Sochaczew na stałe obwody 
głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji 
wyborczych. 

Uchwała została: 

1) przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu  
w Płocku, 
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2) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
z 2018 r. poz. 5279 i weszła w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji, 

3) ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, 
4) rozplakatowana na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Miasto 
Sochaczew. 

4. 29 maja 2018 r. Nr XXXV/384/18 

w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie 
statutu Miasta 
Sochaczewa. 

Rada Miejska postanowiła ogłosić tekst jednolity uchwały w sprawie Statutu Miasta 
Sochaczewa w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Sochaczewie. 

Uchwała : 
1) przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu, 

2) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
z 2018 r. poz. 6723 i weszła w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji. 

5. 27 czerwca 2018 r. Nr XXXVII/400/18 

w sprawie ustalenia 
wysokości 
wynagrodzenia 
Burmistrza Miasta 
Sochaczew. 

Rada Miejska ustaliła wysokość miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta 
Sochaczew. 

Uchwała: realizowana na bieżąco, stanowi podstawę wypłaty miesięcznego 
wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Sochaczew. 

6. 27 czerwca 2018 r. Nr XXXVII/409/18 

w sprawie zaopiniowania 
projektu uchwały Rady 
Powiatu w Sochaczewie 
w sprawie podziału 
powiatu 
sochaczewskiego na 
okręgi wyborcze, 
ustalenia ich numerów  
i granic oraz liczby 
radnych wybieranych  
w okręgach wyborczych. 

Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu  
w Sochaczewie w sprawie podziału powiatu sochaczewskiego na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach 
wyborczych. 

Uchwała: 

1) zrealizowana, 

2) została przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu i Staroście 
Sochaczewskiemu. 
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7. 14 września 2018 r. Nr XXXVIII/412/18 

w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 

XXXIV/373/18 Rady 

Miejskiej w Sochaczewie 

z dnia 27 kwietnia 2018 

roku w sprawie podziału 

Gminy Miasto 

Sochaczew na obwody 

głosowania. 

Dokonano zmian w załączniku do Uchwały Nr XXXIV/373/18 Rady Miejskiej   
w Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Miasto 
Sochaczew na obwody głosowania, polegających na : 

a) obwód nr 18 – ul. Przylasek – rozszerzenie numeracji poprzez zmianę zapisu : 
„od nr 29 do końca”, na „od nr 21 do końca”, 

b)obwód nr 20 – zmianie dotychczasowej nazwy siedziby obwodowej komisji 
wyborczej na „Szkoła Podstawowa nr 7, 

ul. Fryderyka Chopina nr 99”. 

Uchwała  : 

1) została przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Płocku, 

2) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
z 2018 r. poz. 8992  i weszła w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji, 

3) ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podana do wiadomości 
publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy 
Miasto Sochaczew. 

8. 14 września 2018 r. Nr XXXVIII/413/18 

w sprawie utworzenia 

odrębnych obwodów 

głosowania na terenie 

miasta Sochaczewa  

w wyborach do organów 

stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego 

oraz w wyborach wójtów, 

burmistrzów  

i prezydentów miast 

zarządzonych na dzień 

21 października 2018 r. 

Rada Miejska utworzyła na terenie miasta Sochaczewa odrębne obwody 
głosowania: 

--nr 22 w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7- 
budynek główny, 

--nr 23 w pawilonie psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,  
ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 

--nr 24 w Domu Kapłana Seniora   w Sochaczewie, ul. Staszica 39. 

Uchwała: 

1) została przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Płocku, 

2) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 
2018 r. poz. 8993 i weszła w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji, 

3) ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podana do wiadomości 
publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy 
Miasto Sochaczew. 
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9. 14 listopada 2018 r. Nr XXXIX/416/18 
w sprawie zmiany statutu 

Miasta Sochaczewa. 

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) wprowadzono zmiany 
do ustrojowych ustaw samorządowych, w tym do ustawy o samorządzie gminnym. 
W związku z tym, dokonano  zmian  w Statucie Miasta Sochaczew w celu 
dostosowania jego treści  do obowiązującego stanu prawnego poprzez 
uzupełnienie treści statutu miedzy innymi o rozdział regulujący zasady działania 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Uchwała: 

1) została przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu, 

2) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, 
z 2018 r., poz. 11508 i weszła w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji. 

10. 14 listopada 2018 r. Nr XXXIX/417/18 

w sprawie obywatelskiej 

inicjatywy 

uchwałodawczej. 

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) wprowadzono zmiany 
do ustrojowych ustaw samorządowych,  w tym do ustawy o samorządzie gminnym. 
Zgodnie z dyspozycją ustawową Rada Miejska określiła w drodze uchwały: 
szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia 
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane 
projekty. 

Uchwała: 

1) została przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu, 

2) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
z 2018 r. poz. 11816 i weszła w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji. 

 


